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Lapunk hasábjain - megalapítása
óta - természetes rendszerességgel
jelennek meg az edzôi hivatással
kapcsolatos történések, igények,
elemzések, jelentések. A rendszer-
változás kezdete óta eltelt két évti-
zedben, sajnos, csak nagyon szerény
mértékben következtek be olyan fej-
lemények, amelyek után elégedett-
séggel nyilatkozhattunk, sôt összeg-
zésként azt mondhatjuk el, hogy
mind az, ami a magyar edzôi társada-
lom körében történt, egyben jellem-
zô vetülete a magyar sport viszontag-
ságos állapotának. A még ma is job-
bára tisztázatlan viszonyokból érzé-
keljük: a hazai sport az elmúlt húsz év
alatt komoly veszteségeket szenve-
dett el a létesítmények tekintetében
(egyetlen, az olimpiai követelmé-
nyeknek minden tekintetben megfe-
lelô létesítmény sincs az országban),
jelentôsen gyengült a szervezettség
mértéke, gondoljunk csak a sport
igazgatására, s arra a hullámvasútra,
amelyen az államigazgatás keretei
között kultúránk e fontos elemének
irányítása hányódott vetôdött. Azok-
ról az érzékenyen érintô vesztesé-
gekrôl nem is szólva, amelyek megti-
zedelték az utánpótlás korosztályait,
s mindenek elôtt korábban európai
hírû edzôi gárdánkat.

Elsôdleges felelôsséget érezvén
ez utóbbi témában, arra is emlékez-
tetünk, hogy a számunkra meglehe-
tôsen mérsékelt sikert hozó 2008-as
pekingi olimpiai játékokat követô
szakmai-sportági beszámolók szinte
mindegyike nyomatékkal foglalko-
zott az edzôk tisztázatlan és aggoda-
lomra okot adó helyzetével, a kellô
erkölcsi támogatás, s az elengedhe-
tetlen, megfelelô anyagi megbecsü-
lés hiányával.

Nos, mindezek után azonban egy-
általán nem panasznapot óhajtunk
tartani. Éppen ellenkezôleg, kifejezni
azt a reményünket, hogy a kormány-
zásban bekövetkezett változások a
ráeszmélést igazolják. Úgy tûnik, a
felelôs politikai döntéshozók egy-
részt felismerték, hogy a magyar
sportkultúra - még az idei, helyen-
ként kiemelkedô eredményei (lásd.
pl. úszás, kajak-kenu, ifjúsági olim-
pia, stb.) ellenére is – mélységes baj-
ban van, másfelôl, határozott a szán-
dék a (stratégiai) sportágazat átfogó

felkarolására. Augusztusban rendkí-
vüli 700 millió forintos támogatásban
részesült a sport a Nemzeti Erôfor-
rás Minisztériuma jóvoltából. Ebbôl –
egyebek között – 400 milliót kaptak a
szövetségek, 90-et a központi edzô-
táborok, 40-et a Gerevich-alapítvány,
50-et a sportegészségügy... 

A pekingi gyengélkedés felidézé-
sével arra is szükséges emlékeztet-
nünk, hogy, érezvén a gondok súlyát
és a helyzet sürgôs orvoslásának
szükségét, a MOB - nehézségei el-
lenére - már akkor, a rákövetkezô év-
ben, 2009-ben útjára indított egy
edzôi támogatást szolgáló segély-
programot, s erre évente saját forrá-
saiból hatvanmillió forintot biztosí-
tott.

A MOB idei, június 18-án tartott el-
nökségi ülésén pedig elfogadta a
Bay Béla Sportágfejlesztési Program
folytatását, bôvítését „az olimpiai já-
tékokra felkészítô edzôk anyagi és
erkölcsi megbecsülésének növelése
érdekében."

Az elsô nekifutásra, 2009-ben a
MOB ötven, arra érdemes edzônek
biztosított nettó havi százezer forin-
tos juttatást. A támogatottak közt ta-
lálhattuk Csipes Ferencet, Repka Atti-
lát, Szántó Imrét, Pálvölgyi Miklós, s
számos további neves edzôt. A prog-
ram idei bôvítése, megkettôzése – a
korábbi pályázók változatlanul élvezik
természetesen a támogatást – azt je-
lenti, hogy a jövôben immár 100 edzô
kaphatja meg a havi nettó százezer
forintos juttatást. A legújabb pályáza-
tok határideje szeptember 6-a volt, s
magától értetôdôen csak azok adhat-
ták be jelentkezésüket az illetékes
sportági szakszövetség javaslatával
egyetemben, akik nem részesülnek
Gerevich-ösztöndíjban, illetve nem
rendelkeznek a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési Intézet szerzôdésével sem.
A segélyprogramot - évi 120 millió fo-
rint - a MOB az állami támogatásból
és saját bevételi forrásainak felhasz-
nálásával finanszírozza. Mint koráb-
ban is, a pályázatok elbírálását, a
programba kerülést egy erre a célra
létrehozott hármas bizottság látja el,
nevezetesen a Magyar Olimpiai Bi-
zottság szakmai alelnöke, dr. Szabó
Tamás, azután a testület fôtitkára,
Molnár Zoltán és a MOB szakmai
igazgatója, Kovács Tamás.

BAY BÉLA NEVÉBEN:

Segítô jobbot nyújt 
a Magyar Olimpiai Bizottság

Néhány sorban...
Ígéretünkhöz és, mondhat-

ni, immár kialakult hagyomá-
nyunkhoz hûen, naplószerûen
dolgoztuk fel ebben a szá-
munkban az esztendô legki-
emelkedôbb nemzetközi sport-
eseményének történéseit, a
Dél-Afrikában megrendezett
labdarúgó világbajnokság nap-

jait. Jóllehet ezen – sajnos – „rossz szoká-
sunk" szerint nem vettünk részt, a legnép-
szerûbb sportág küzdelemsorozata ha-
zánkban is erôs érdeklôdést váltott ki. Ami
pedig az év harmadik negyedévét illeti,
igazán bôvelkedett eseményekben,
egyéb, szót és kiemelést érdemlô változá-
sokban. Elegendô, ha csak a magyar sike-
rekben gazdag budapesti úszó Európa-baj-
nokságot, vagy a poznani kajak-kenu világ-
bajnokságot említjük, meg sportlövônk,
Sidi Péter müncheni bravúrját, de okvetle-
nül emlékeztetôt érdemel a nemzetközi
megmérettetés az öttusában, atlétikában,
vívásban, s természetesen a történelmi
elsô Ifjúsági Olimpiai Játékok Szingapúr-
ban, ahol szintén elismerésre méltóan
szerepeltek legjobbjaink. 

Eltekintve maguktól az eseményektôl
sem nevezhettük a mögöttünk hagyott
három hónapot „uborkaszezonnak", noha
a labdarúgó bajnokság szünetelt. A külön-
bözô versenyek mellett a magyar sport
társadalmát közvetlenül és erôsen érintô
fejlemények követték a választások nyo-
mában alakult új kormányunk elsô százva-
lahány napját. Schmitt Pál, a Magyar Olim-
piai Bizottság 1989 óta „hivatalban lévô"
elnöke elôször a parlament elnöke lett,
majd nem sokkal késôbb, augusztus 6-tól,
az elsôszámú közjogi méltóságunknak, a
köztársaság elnökének tisztét tölti be. Ez
magától értetôdôen kizár minden más tár-
sadalmi és egyéb kötelezettséget, amely
alól ugyan a Nemzetközi Olimpiai Bizottsá-
gi tagság kivételt jelent, s ennek értelmé-
ben azonnal lemondott a MOB elnökség-
rôl. Ideiglenesen ötkarikás szervezetünk
fôtitkára, Molnár Zoltán látja el az elsôszá-
mú vezetô teendôit, új elnöke a magyar
olimpiai családnak elôreláthatólag majd
novemberben lehet a tisztújító közgyûlés
jóvoltából. Személyi változás történt, s az
következik be itt is, mint ahogyan Czene
Attila államtitkár esetében elmondható ez
az állami irányítás vonatkozásában. A csú-
cson tapasztalt módosulás mellett egyéb
szerkezeti változások is várhatók, hiszen
megszûnt a Nemzeti Sporttanács, átalakul
a Wesselényi alapítvány mûködése, az
utánpótlás-nevelés irányítása, stb. Ami
azonban az egész sporttársadalmat a leg-
inkább érdekli: mit tartogat számunkra a
költségvetési törvény 2011-re. Mert ami a
sport finanszírozását illeti, ebben a tekin-
tetben nem csak a kérdôjelek sokaságát
észleltük, hanem számos esetben akár az
idei támogatások súlyos gondokat okozó
késedelmeit is. GGaalllloovv  RReezzssôô
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Versenyzôink összteljesítményben
13 érmet (6 arany – 4 ezüst – 3 bronz)
szereztek (22..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett). Abban
a vonatkozásban is jelenetôs az elôre-
lépés, hogy míg 2006-ban 3 verseny-
zô szállította az érmeket, addig 2010-
ben Budapesten 9 úszónk érte el ezt
a kitûnô eredményt (Hosszú Katinka,
Cseh László, Gyurta Dániel, Verrasztó
Evelyn, Jakabos Zsuzsanna, Mutina
Ágnes, Dara Eszter, Verrasztó Dávid,
Kis Gergô). Csapatunk az éremtáblá-
zat 4. helyén végzett maga mögé uta-
sítva olyan kiváló úszó nemzeteket,
mint Hollandia, Svédország, Lengyel-
ország, stb. (11..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett). Vá-
logatottunk ezen az Európa-bajnoksá-
gon 87 olimpiai és 4 nem olimpiai
pontot gyûjtött (Kis Gergô 800 méter
gyorsúszás). Tekintélyesen a fejlôdés
útjára léptünk az Eindhoven-i 61 pont-
hoz képest.

Ami az elôzô Európa-bajnoksággal
való összevetésben ugyancsak figye-
lemreméltó teljesítményt jelent, hogy
megtartottuk mind a férfiaknál, mind a
hölgyeknél a vegyesúszó számokban a
(200-400m) hegemóniánkat. Számot-
tevô a haladás a nôi és férfi pillangóú-
szásban is. 200 méteren a hölgyeknél
kettôs gyôzelmet ünnepelhettünk. Vi-
szont a férfiaknál Biczó Bence szinga-
púri teljesítménye az Ifi Olimpián ezüs-
töt jelentett volna Budapesten, Cseh
László a programütközés folytán nem
tudott rajthoz állni ebben a számára oly
sikeres számban.

A Magyar Csapat fejlôdésének fon-
tos jele hogy, talán a nôi mellúszás ki-
vételével, minden számban európai
szintû versenyzôket tudtunk felvonul-
tatni. 25 versenyzônk jutott el az 59
úszónk közül a középdöntôig (8 ver-
senyzô), illetve a döntôig (17 verseny-
zô). (A Magyar Csapat eredményei a 33..

sszzáámmúú  mmeelllléékklleettbbeenn..) Itt szeretném
megemlíteni, hogy az 59 úszóból álló
versenyzôi gárdánkat 39 tagú szakmai
csoport segítette, amely edzôkbôl, or-
vosokból, gyúrókból állt. A szóban for-
gó szakmai elitet - ugyan nem kis ne-
hézségek árán - de sikerült az ese-
ményre akkreditálni. Külön köszönetet
szeretnék mondani ennek a cikknek a
keretén belül is annak a sportolói és
edzôi csapatnak, amelynek a tagjai a
versenyek alatt kitûnô sportszellem-
ben, jó hangulatban, egymást segítve,
buzdítva egy összeforrt csapat képét
mutatták. Mindenki örömmel volt en-
nek a csapatnak a tagja! 

A Magyar Úszó Szövetség már 2000-
tôl megkezdett egy utánpótlás felzár-
kóztató programot, amely öszszességé-
ben 2010-re érett be. Jól látható, hogy
megindult az a mennyiségi munka, ami
minôségivé állt össze Budapestre. Min-
dezen sikereket 14 vidéki és 6 budapes-
ti egyesület versenyzôi érték el.

A Magyar Televízió külön is köszö-
netet mondott edzôink és szakvezetô-
ink tévés szerepléséért, azonnali ren-
delkezésre állásukért, és a színvonalas
kommentárokért. 

Ezúton kell megemlítenem a közön-
ség csodálatos buzdítását, lelkesedé-
sét, mely rendkívüli fair play külön díjat
érdemel. Számos külföldi kollegám is
csak a legmagasabb dicséret hangján
szólt nézôinkrôl, akik néha már-már va-
lóságos transzba ejtették a versenyzô-
ket. 

A budapesti Európa-bajnokságon
csapatunk minden idôk második lege-
redményesebb szereplését tudhatja
maga mögött (Torino, 1954 után). Bár
Sheffieldben is 6 aranyérmet szerez-
tünk anno, de érmeink és pontjaink
száma a mostani budapestinél keve-
sebb volt. 

Végre véget ért a „Rongyos forrada-
lom"!… A szuper dresszek nélkül is tö-
retlen versenyzôink eredményessége.
Sportágunk teljesítette a „Grand Slam-
et", ugyan úgy, mint tavaly, hiszen Ifjú-
sági Európa-bajnokaink, Európa-bajno-
kaink és Ifjúsági Olimpiai Bajnokaink
vannak! Ezúton gratulálunk Turi
György mesteredzônek a Grand Slam-
hez!

Bár versenyzôink eredményeit
edzôik részletesen elemezték, min-
denképpen mégis kiemelt dicséret
illeti Hosszú Katinkát, Cseh Lászlót,
Gyurta Dánielt, Verrasztó Evelynt,
Jakabos Zsuzsannát, Mutina Ág-
nest, Dara Esztert, Verrasztó Dávi-
dot, Kis Gergôt, valamint azokat a fi-
atal és tehetséges versenyzôket,
akik középdöntôbe, illetve döntôbe
kerültek. De szeretnék ezúton is kö-
szönetet mondani az edzôknek (Da-
vid Salo, Turi György, Széles Sán-
dor, Fehérvári Balázs, Dr. Verrasztó
Zoltán, Pass Ferenc, Farkas András)
és a Magyar Úszó Szövetségnek,
hogy ilyen sikeres lehetett a hazai
rendezésû 30. LEN Európa-bajnok-
ság!

Az edzôk jelentései alapján, valamint
a magam véleményét is hozzá téve: az
elhelyezés, az étkezés a helyi közleke-
dés a pihenô-szoba berendezése min-
den igényt kielégített. Köszönjük a ki-
tûnô szervezést, valamint az edzôtábo-
rok és versenyek lehetôségét elnö-
künknek Gyárfás Tamásnak,  és fôtit-
kárunknak, Ruza Józsefnek, továbbá a
Magyar Úszó Szövetség lelkes és
nagyvonalú támogatóinak és elnöksé-
gének.

Nem állunk rosszul London, a 2012-
es olimpiai játékokhoz vezetô félúton.

KKiissss  LLáásszzllóó
sszzöövveettssééggii  kkaappiittáánnyy
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Eredményekben és rendezésben is kiemelkedô:
a 30. Úszó  Európa-bajnokság Budapesten

HÁROM ARANNYAL HOSSZÚ KATINKA A LEGEREDMÉNYESEBB

AAzz  EEuurróóppaaii  ÚÚsszzóó  LLiiggaa  ((LLEENN))  hhaarrmmiinnccaaddiikk  EEuurróóppaa--bbaajjnnookkssáággáánn  4433  nneemmzzeett  vveerr--
sseennyyzzôôii  vveettééllkkeeddtteekk..  AAzz  EEuurróóppaaii  vveerrsseennyyzzôôkk  mmeeggmméérreetttteettééssee  jjóóll  ssiikkeerrüülltt,,  hhiisszzeenn
3344  sszzáámmbbaann  éérrttéékk  eell  aa  vviilláágg  iiddeeii  lleeggjjoobbbb  eerreeddmméénnyyéétt..  3311  EEuurróóppaa--bbaajjnnookkii  ccssúúccss
sszzüülleetteetttt  ((kköözzööttttüükk  hháárroomm  mmaaggyyaarr  úússzzóóéé::  HHoosssszzúú,,  CCsseehh,,  GGyyuurrttaa))  ééss  11  EEuurróóppaa--
ccssúúccss,,  aammeellyy  aa  ffrraanncciiaa  LLaaccoouurrtt  nneevvééhheezz  ffûûzzôôddiikk..  AAzz  EEbb  lleeggeerreeddmméénnyyeesseebbbb  vveerr--
sseennyyzzôôjjee  HHoosssszzúú  KKaattiinnkkaa  lleetttt  33  aarraannyyéérrmméévveell  ééss  11  eezzüüssttéérrmméévveell..  

TTéénnyy,,  hhooggyy  ––  kköösszzöönnhheettôôeenn  aa  kkeeddvveezzôô  iiddôôjjáárráássnnaakk  iiss  tteerrmméésszzeetteesseenn  ––  aa  rreenn--
ddeezzééss  ééss  aa  kküüllssôôssééggeekk  tteekkiinntteettéébbeenn  iiss  kkiieemmeellkkeeddôôeenn  ssiikkeerreess  eesseemméénnyytt  ttuuddhhaatt
mmaaggaa  mmööggöötttt  aa  MMaaggyyaarr  ÚÚsszzóó  SSzzöövveettsséégg,,  ss  kküüllöönn  kkiieemmeelléésstt  éérrddeemmeell  aazz  aa  nnaaggyy--
sszzeerrûû  kköözzöönnsséégghhaanngguullaatt  aa  lleellááttóókkoonn,,  aammeellyy  kkiivvéétteell  nnééllkküüll  mmiinnddeenn  eeggyyeess  mmaarrggiitt--
sszziiggeettii  nnaappoonn  vvééggiigg  jjeelllleemmeezzttee  aa  kküüzzddeellmmeekkeett..

AAzz  aalláábbbbiiaakkbbaann  aa  ssiikkeerrkkaappiittáánnyy,,  KKiissss  LLáásszzllóó  mmeesstteerreeddzzôô  bbeesszzáámmoollóójjáátt  kköözzöölljjüükk..
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11..  sszz..  mmeelllléékklleett
ÉÉrreemmttáábblláázzaatt

EEuurróóppaa--bbaajjnnookkssáágg  //  22001100  ––  BBuuddaappeesstt
HHeellyy OOrrsszzáágg AArraannyy EEzzüüsstt BBrroonnzz ÖÖsssszzeesseenn
1. Franciaország 8 7 6 21
2. Oroszország 7 4 1 12
3. Nagy-Britannia 6 6 6 18
4. Magyarország 6 4 3 13
5. Svédország 3 3 4 10
6. Németország 2 5 2 9
7. Dánia 2 2 2 6
8. Olaszország 2 4 6
9. Norvégia 1 2 3

10. Fehéroroszország 1 1 2
11. Spanyolország 1 3 4
12. Lengyelország 1 1 2
13. Hollandia 2 4 6
14. Ausztria 2 2
15. Feröer-szigetek 1 1
15. Írország 1 1
15. Románia 1 1
18. Izrael 2 2
19. Görögország 1 1

22..  sszz..  mmeelllléékklleett
EEuurróóppaa  --  bbaajjnnookkookk

Cseh László 200 m vegyesúszás
400 m vegyesúszás

Gyurta Dániel 200 m mellúszás
Hosszú Katinka 200 m vegyesúszás

200 m pillangóúszás
4x200 m gyorsváltó

Dara Eszter 4x200 m gyorsváltó
Mutina Ágnes 4x200 m gyorsváltó
Verrasztó Evelyn 4x200 m gyorsváltó

EEzzüüssttéérrmmeesseekk
Verrasztó Dávid 400 m vegyesúszás
Hosszú Katinka 400 m vegyesúszás
Jakabos Zsuzsanna 200 m pillangóúszás
Verrasztó Evelyn 200 m vegyesúszás

BBrroonnzzéérrmmeesseekk
Kis Gergô 400 m gyorsúszás
Jakabos Zsuzsanna 400 m vegyesúszás
Mutina Ágnes 200 m gyorsúszás

EEuurróóppaa--bbaajjnnookkii  ccssúúccss
Cseh László 200 m vegyesúszás
Gyurta Dániel 200 m mellúszás
Hosszú Katinka 200 m vegyesúszásGyurta Dani

Cseh Laci

Hosszú Katinka
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AA  mmaaggyyaarr  úússzzóóvváállooggaattootttt  fféérrffii  vveerrsseennyyzzôôiinneekk  eerreeddmméénnyyeeii
vveerrsseennyyzzôô sszzüüll.. eeggyyeessüülleett eeddzzôô//kk vveerrsseennyysszzáámm

Balog Gábor 1990 Bácsvíz KVSC Budavári István 50m hátúszás
100m hátúszás
200m hátúszás

Bátka Bálint 1991 A Jövô SC VEOLIA Fehérvári Balázs, Horváth Péter 100m pillangóúszás
Dr. Verrasztó Zoltán 200m pillangóúszás

Bodor Richárd 1979 Pécsi VSI SE Sántics Béla 50m mellúszás
100m mellúszás
200m mellúszás

Bohus Richárd 1993 Békéscsabai EÚK Szarvas János 50m hátúszás
100m hátúszás

Csáki János 1986 BVSC-Zugló Nagy Péter 50m hátúszás
Cseh László 1985 Kôbánya SC Turi György 200m vegyesúszás

400m vegyesúszás
4x100 gyorsváltó

Dajka Ádám 1989 BVSC-Zugló Nagy Péter 200m hátúszás
Financsek Gábor 1985 Pécsi SÚPSE Végsô Balázs 50m mellúszás

100m mellúszás
Gercsák Balázs 1986 A Jövô SC VEOLIA Fehérvári Balázs 200m gyorsúszás

Dr. Verrasztó Zoltán 400m gyorsúszás
Horváth Péter 200m pillangóúszás

4x200 gyorsváltó
Gercsák Tamás 1991 A Jövô SC VEOLIA Fehérvári Balázs 200m mellúszás
Gyurta Dániel 1989 A Jövô SC VEOLIA Széles Sándor 100m mellúszás

Virth Balázs, Kovácshegyi Ferenc 200m mellúszás
4x100 vegyesváltó

Gyurta Gergely 1991 A Jövô SC VEOLIA Széles Sándor 800m gyorsúszás
Virth Balázs 1500m gyorsúszás
Kovácshegyi Ferenc 400m vegyesúszás

Horváth Zoltán 1986 Delfin-Tiffer21 SE Dániel András 50m gyorsúszás
50m mellúszás
50m pillangóúszás

Hôs Péter 1985 A Jövô SC VEOLIA Bernhardt Károly 50m pillangóúszás
100m pillangóúszás
4x100 vegyesváltó

Keresztes Mátyás 1990 Bácsvíz KVSC Budavári István 50m gyorsúszás
100m gyorsúszás
200m gyorsúszás

Király Attila 1990 FTC-VIVA Magó Gábor 100m hátúszás
Kis Gergô 1988 Rája '94 ÚK Farkas András 400m gyorsúszás

800m gyorsúszás
400m vegyesúszás

Kovács Norbert 1988 Kôbánya SC Turi György 200m gyorsúszás
400m gyorsúszás
100m pillangóúszás
200m pillangóúszás
4x200 gyorsváltó

Kozma Dominik 1991 Kôbánya SC Turi György 50m gyorsúszás
100m gyorsúszás
200m gyorsúszás
4x200 gyorsváltó
4x100 vegyesváltó
4x100 gyorsváltó

Makány Balázs 1987 Kôbánya SC Turi György 100m gyorsúszás
4x100 gyorsváltó

Molnár Ákos 1987 A Jövô SC VEOLIA Fehérvári Balázs, Horváth Péter 100m mellúszás
Dr. Verrasztó Zoltán 200m mellúszás

Nagy Péter 1985 Delfin-Tiffer21 SE Dániel András 200m hátúszás
200m vegyesúszás
4x200 gyorsváltó

Pulai Bence 1991 Kôbánya SC Turi György 50m pillangóúszás
100m pillangóúszás
200m pillangóúszás
200m vegyesúszás

Rákos Patrik 1992 Veszprém BÚK Szokolai László 400m gyorsúszás
1500m gyorsúszás

Szele Dávid 1989 FTC-VIVA Magó Gábor 50m mellúszás
Szilágyi Ádám 1991 Százhalombattai VÚK Vértesi Tamás 50m hátúszás

100m hátúszás
4x100 vegyesváltó

Takács Krisztián 1985 Dunaferr SE Berzlánovits Éva 50m gyorsúszás
100m gyorsúszás
50m pillangóúszás
4x100 gyorsváltó

Verrasztó Dávid 1988 A Jövô SC VEOLIA Fehérvári Balázs 200m hátúszás
Dr. Verrasztó Zoltán 200m vegyesúszás
Horváth Péter 400m vegyesúszás
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33..  sszz..  mmeelllléékklleett
nneevv..  iiddôô eellôôffuuttaamm kköözzééppddöönnttôô ddöönnttôô

hheellyyeezzééss iiddôô hheellyyeezzééss iiddôô  hheellyyeezzééss iiddôô  
0:26,87 27. 0:26,77
0:56,89 27. 0:56,81
2:01,32 11. 2:00,72 14. 2:01,20
0:55,33 44. 0:55,32
2:00,18 21. 2:01,48
0:28,27 17. 0:28,14 16. 0:28,35
1:01,59 11. 1:01,52 15. 1:01,66
2:16,07 14. 2:14,24
0:26,68 26. 0:26,50
0:58,47 37. 0:58,39
0:27,19 38. 0:27,56
1:59,01 1. 1:58,76 1. 1:58,33 1. 1:57,73
4:13,08 1. 4:14,01 1. 4:10,95

6. 3:18,06 6. 3:18,01
2:05,82 30. 2:06,75
0:29,41 16. 0:28,12 15. 0:28,02
1:04,93 31. 1:02,27
1:51,67 30. 1:51,40
3:57,33 21. 3:55,62
2:00,56 7. 1:59,06 13. 1:59,89

10. 7:27,06
2:17,32 30. 2:19,85
1:01,55 7. 1:01,34 3. 1:00,56 4. 1:00,64
2:10,47 1. 2:10,70 1. 2:10,11 1. 2'08,95

8. 3:38,77 7. 3:38,73
8:03,67 7. 7:59,13 8. 7:59,95

15:29,36 7. 15:12,46 7. 15:19,27
4:18,35 11. 4:21,35
0:23,62 50. 0:23,68
0:28,85 22. 0:28,26
0:25,34 39. 0:24,99
0:24,74 23. 0:24,58
0:53,86 33. 0:54,03

8. 3:38,77 7. 3:38,73
0:23,47 56. 0:23,95
0:51,23 52. 0:51,59
1:55,13 42. 1:56,81
0:58,88 39. 0:58,75
3:51,71 6. 3:50,67 3. 3:48,14
7:58,32 3. 7:55,87 4. 7'51,93
4:13,22 3. 4:14,76
1:53,38 31. 1:51,83
4:00,71 26. 3:58,04
0:55,28 42. 0:55,12
2:00,96 18. 2:00,80

10. 7:27,06
0:22,86 11. 0:22,51 10. 0:22,33
0:50,04 17. 0:49,79 10. 0:49,25
1:50,43 18. 1:50,38 vissza

10. 7:27,06
8. 3:38,77 7. 3:38,73
6. 3:18,06 6. 3:18,01

0:50,43 24. 0:50,17
6. 3:18,06 6. 3:18,01

1:01,39 13. 1:01,56
2:12,04 6. 2:12,61 7. 2:12,08 8. 2:12,76
2:03,56 26. 2:03,80
2:02,61 16. 2:02,62

10. 7:27,06
0:25,13 45. 0:25,15
0:54,02 36. 0:54,24
2:00,41 13. 1:59,94 16. 2:00,94
2:04,62 29. 2:05,35
3:53,77 29. 4:07,29

15:44,70 20. 16:03,98
0:28,40 36. 0:28,92
0:26,38 24. 0:26,28
0:56,42 23. 0:56,58

8. 3:38,77 7. 3:38,73
0:22,51 15. 0:22,65 8. 0:22,27 Szétú. 2. 0:22,12
0:50,08 18. 0:49,91 15. 0:49,69
0:24,46 17. 0:24,36 15. 0:24,37

6. 3:18,06 6. 3:18,01
2:03,04 12. 2:01,08 Vissza
2:02,11 6. 2:00,77 6. 2:00,43 6. 2:00,72
4:14,81 2. 4:14,73 2. 4:12,96
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AA  mmaaggyyaarr  úússzzóóvváállooggaattootttt  nnôôii  vveerrsseennyyzzôôiinneekk  eerreeddmméénnyyeeii
vveerrsseennyyzzôô sszzüüll.. eeggyyeessüülleett eeddzzôô//kk vveerrsseennyysszzáámm

BBaalloogghh  VVaanneessssaa 11998888 FFTTCC--VVIIVVAA MMaaggóó  GGáábboorr 880000mm  ggyyoorrssúússzzááss
11550000mm  ggyyoorrssúússzzááss

BBoorr  KKaattaalliinn 11999900 DDeellffiinn--TTiiffffeerr2211SSEE DDáánniieell  AAnnddrrááss 220000mm  mmeellllúússzzááss
BBoorrddááss  BBeeaattrriixx 11999922 DDUUNNAAFFEERRRR  SSEE BBeerrzzllaannoovviittss  ÉÉvvaa 5500mm  ppiillllaannggóóúússzzááss

110000mm  ppiillllaannggóóúússzzááss
BBöösszzöörrmméénnyyii  BBoorrbbáállaa 11999955 BBVVSSCC--ZZuuggllóó NNaaggyy  PPéétteerr 5500mm  mmeellllúússzzááss

110000mm  mmeellllúússzzááss
220000mm  mmeellllúússzzááss

BBuucczz  EEsszztteerr 11999911 BBVVSSCC--ZZuuggllóó NNaaggyy  PPéétteerr 220000mm  mmeellllúússzzááss
CCsseehhóó  JJuuddiitt 11999944 VVeesszzpprréémmii  EEÚÚKK EEsskküüddtt  RRoollaanndd 5500mm  mmeellllúússzzááss
CCzziiffrraa  CCeecciilliiaa 11999933 AA  JJöövvôô  SSCC  VVEEOOLLIIAA SSzzéélleess  SSáánnddoorr 5500mm  mmeellllúússzzááss
DDaarraa  EEsszztteerr 11999900 KKôôbbáánnyyaa  SSCC TTuurrii  GGyyöörrggyy 110000mm  ggyyoorrssúússzzááss

220000mm  ggyyoorrssúússzzááss
110000mm  hhááttúússzzááss
5500mm  ppiillllaannggóóúússzzááss
110000mm  ppiillllaannggóóúússzzááss
220000mm  ppiillllaannggóóúússzzááss
44xx110000  ggyyoorrssvváállttóó
44xx110000  vveeggyyeessvváállttóó
44xx220000  ggyyoorrssvváállttóó

FFeehhéérrvváárrii  JJúúlliiaa 11999922 BBéékkééssccssaabbaaii  EEÚÚKK SSzzaarrvvaass  JJáánnooss 5500mm  ggyyoorrssúússzzááss
110000mm  ggyyoorrssúússzzááss
44xx110000  ggyyoorrssvváállttóó

GGrreegguuss  BBrriiggiittttaa 11999922 BBaajjaaii  SSVVSSCC PPaassss  FFeerreenncc 110000mm  mmeellllúússzzááss
HHoosssszzúú  KKaattiinnkkaa 11998899 BBaajjaaii  SSVVSSCC PPaassss  FFeerreenncc 220000mm  ppiillllaannggóóúússzzááss

220000mm  vveeggyyeessúússzzááss
440000mm  vveeggyyeessúússzzááss
44xx220000  ggyyoorrssvváállttóó
44xx110000  ggyyoorrssvváállttóó

JJaakkaabbooss  ZZssuuzzssaannnnaa 11998899 AANNKK  PPééccss FFeehhéérrvváárrii  BBaalláázzss 220000mm  ppiillllaannggóóúússzzááss
DDrr..  VVeerrrraasszzttóó  ZZoollttáánn 220000mm  vveeggyyeessúússzzááss
HHoorrvváátthh  PPéétteerr 440000mm  vveeggyyeessúússzzááss

JJooóó  SSáárraa 11999955 AA  JJöövvôô  SSCC  VVEEOOLLIIAA VViirrtthh  BBaalláázzss 5500mm  hhááttúússzzááss
110000mm  hhááttúússzzááss
5500mm  ppiillllaannggóóúússzzááss

KKááddaass  VViivviieenn 11999922 KKôôbbáánnyyaa  SSCC TTuurrii  GGyyöörrggyy 440000mm  ggyyoorrssúússzzááss
880000mm  ggyyoorrssúússzzááss
11550000mm  ggyyoorrssúússzzááss

KKiissss  AAddééll 11999933 DDeellffiinn--TTiiffffeerr2211  SSEE DDáánniieell  AAnnddrrááss 110000mm  ppiillllaannggóóúússzzááss
KKiissss  DDóórraa 11999944 AA  JJöövvôô  SSCC  VVEEOOLLIIAA FFeehhéérrvváárrii  BBaalláázzss,,  HHoorrvváátthh  PPéétteerr 440000mm  ggyyoorrssúússzzááss

DDrr..  VVeerrrraasszzttóó  ZZoollttáánn 440000mm  vveeggyyeessúússzzááss
KKoovvááccss  KKrriisszzttiinnaa 11998833 BBHHSSEE KKoovvááccss  GGáábboorr 5500mm  mmeellllúússzzááss

110000mm  mmeellllúússzzááss
44xx110000  vveeggyyeessvváállttóó

KKoovvááccss  RRéékkaa 11998899 KKôôbbáánnyyaa  SSCC TTuurrii  GGyyöörrggyy 220000mm  mmeellllúússzzááss
220000mm  vveeggyyeessúússzzááss
440000mm  vveeggyyeessúússzzááss

LLáábbddyy  AAlleexxaannddrraa 11999911 SSzzeeggeeddii  ÚÚEE GGeelllléérrtt  GGáábboorr 5500mm  hhááttúússzzááss
LLeennggyyeell  AAnnnnaa 11999944 PPééccssii  VVSSII  SSEE SSáánnttiiccss  BBééllaa 440000mm  ggyyoorrssúússzzááss

220000mm  ppiillllaannggóóúússzzááss
MMoollnnáárr  AAnniittaa 11999922 AA  JJöövvôô  SSCC  VVEEOOLLIIAA MMaaggyyaarroovviittss  ZZoollttáánn 220000mm  hhááttúússzzááss
MMóórr--BBaarraannyyaaii  EErriikkaa 11999955 BBVVSSCC--ZZuuggllóó NNaaggyy  PPéétteerr 5500mm  ggyyoorrssúússzzááss
MMuuttiinnaa  ÁÁggnneess 11998888 AA  JJöövvôô  SSCC  VVEEOOLLIIAA FFeehhéérrvváárrii  BBaalláázzss 110000mm  ggyyoorrssúússzzááss

DDrr..  VVeerrrraasszzttóó  ZZoollttáánn 220000mm  ggyyoorrssúússzzááss
HHoorrvváátthh  PPéétteerr 440000mm  ggyyoorrssúússzzááss

44xx220000  ggyyoorrssvváállttóó
44xx110000  ggyyoorrssvváállttóó

NNaaggyy  RRéékkaa 11998866 DDeellffiinn--TTiiffffeerr2211  SSEE DDáánniieell  AAnnddrrááss 220000mm  hhááttúússzzááss
NNéémmeetthh  VViikkttóórriiaa 11998888 BBaajjaaii  SSVVSSCC PPaassss  FFeerreenncc 5500mm  ggyyoorrssúússzzááss
PPeecczz  RRéékkaa 11999922 AA  JJöövvôô  SSCC  VVEEOOLLIIAA BBeerrnnhhaarrddtt  KKáárroollyy 110000mm  mmeellllúússzzááss
PPoovváázzssaayy  EEsszztteerr 11999900 BBHHSSEE KKoovvááccss  GGáábboorr 5500mm  hhááttúússzzááss

110000mm  hhááttúússzzááss
220000mm  hhááttúússzzááss

SSzzeekkeerreess  DDoorriinnaa 11999922 EEuurroopptteecc  ZZaallaavvíízz  VVÚÚKK HHoorrvváátthh  CCssaabbaa 5500mm  hhááttúússzzááss
110000mm  hhááttúússzzááss
220000mm  hhááttúússzzááss

TToommppaa  OOrrssoollyyaa 11999911 AA  JJöövvôô  SSCC  VVEEOOLLIIAA BBeerrnnhhaarrddtt  KKáárroollyy 5500mm  ggyyoorrssúússzzááss
5500mm  ppiillllaannggóóúússzzááss
110000mm  ppiillllaannggóóúússzzááss
44xx110000  vveeggyyeessvváállttóó

VVeerrrraasszzttóó  EEvveellyynn 11998899 AA  JJöövvôô  SSCC  VVEEOOLLIIAA FFeehhéérrvváárrii  BBaalláázzss 110000mm  ggyyoorrssúússzzááss
ddrr..  VVeerrrraasszzttóó  ZZoollttáánn 220000mm  ggyyoorrssúússzzááss
HHoorrvváátthh  PPéétteerr 220000mm  vveeggyyeessúússzzááss

44xx220000  ggyyoorrssvváállttóó
44xx110000  vveeggyyeessvváállttóó
44xx110000  ggyyoorrssvváállttóó

ZZoommbbaaii  AAnnnnaammáárriiaa 11999944 KKôôbbáánnyyaa  SSCC TTuurrii  GGyyöörrggyy 220000mm  ggyyoorrssúússzzááss
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33..  sszz..  mmeelllléékklleett
nneevv..  iiddôô eellôôffuuttaamm kköözzééppddöönnttôô ddöönnttôô

hheellyyeezzééss iiddôô hheellyyeezzééss iiddôô  hheellyyeezzééss iiddôô  
99::0000,,1155 2222.. 99::0033,,2244

1177::1122,,5577 1199.. 1177::0066,,7733
22::3388,,6688 2244.. 22::3366,,8899
00::2277,,0066 1166.. 00::2277,,1199 1144.. 00::2277,,1155
11::0011,,3322 2244.. 11::0011,,0088
00::3333,,5522 3333.. 00::3344,,5500
11::1122,,7744 4455.. 11::1144,,2233
22::3355,,1188 3300.. 22::3388,,0022
22::3399,,4466 2277.. 22::3377,,1111
00::3333,,4455 3366.. 00::3344,,6644
00::3333,,7788 2266.. 00::3333,,6644
00::5577,,0011 1166.. 00::5555,,6666
11::5599,,3388 3399.. 22::0066,,2255
11::0022,,7799 2288.. 11::0033,,6622
00::2277,,1122 1100.. 00::2266,,9944 1122.. 00::2266,,9922
00::5599,,3322 1111.. 00::5599,,3300 88.. 00::5588,,9999 66.. 00::5588,,7799
22::1111,,1177 1155.. 22::1122,,5500

55.. 33::4411,,9988 44.. 33::3388,,9988
99.. 44::0099,,7788

11.. 77::5522,,4499
00::2266,,4466 3300.. 00::2266,,3300
00::5577,,0077 4466.. 00::5577,,7777

55.. 33::4411,,9988 KKaattkkaa
11::1133,,2255 3322.. 11::1111,,8877
22::0099,,0088 11.. 22::0088,,8800 11.. 22::0077,,9922 11.. 22::0066,,7711
22::1122,,2255 22.. 22::1122,,3300 22.. 22::1111,,8844 11.. 22''1100,,0099
44::3344,,6688 33.. 44::4400,,6611 22.. 44::3366,,4433

11.. 77::5522,,4499
FFeehhéérrvváárrii 44.. 33::3388,,9988

22::0088,,8800 22.. 22::0099,,0022 33.. 22::0088,,1188 22.. 22::0077,,0066
22::1144,,2299 77.. 22::1144,,3333
44::4400,,6633 66.. 44::4422,,0000 33.. 44::3377,,9922
00::3300,,4422 3300.. 00::3300,,2288
11::0044,,5555 3399.. 11::0055,,1144
00::2288,,6688 3344.. 00::2288,,7700
44::1177,,2211 2211.. 44::1199,,8822
88::4400,,6611 1177.. 88::4466,,9922

1166::5544,,6655 1188.. 1166::5522,,7733
11::0011,,5588 4411.. 11::0033,,9988
44::1188,,9966 2277.. 44::2266,,6699
44::5566,,0088 1199.. 55::0033,,7733
00::3333,,0022 1144.. 00::3322,,2222 1166.. 00::3322,,2244
11::1122,,8899 3300.. 11::1111,,8833

99.. 44::0099,,7788
22::3366,,7788 2288.. 22::3377,,3355
22::1188,,2222 2266.. 22::2200,,4455
44::5555,,6699 1188.. 55::0011,,2266
00::3300,,1177 3322.. 00::3300,,3355
44::2222,,6699 2255.. 44::2233,,9911
22::1177,,7744 2233.. 22::1166,,7755
22::2200,,1166 3355.. 22::2233,,7700
00::2266,,7766 3333.. 00::2266,,4411
00::5555,,4433 1155.. 00::5555,,5555 1133.. 00::5555,,4477
11::5577,,7711 99.. 22::0000,,4433 22.. 11::5577,,1199 33.. 11::5577,,1122
44::0099,,1155 1155.. 44::1155,,0011

11.. 77::5522,,4499
55.. 33::4411,,9988 44.. 33::3388,,9988

22::1188,,0022 2266.. 22::1177,,6655
00::2266,,8877 4411.. 00::2266,,7744
11::1133,,2211 3388.. 11::1133,,5544
00::3300,,1122 3311.. 00::3300,,3300
11::0033,,4433 2244.. 11::0033,,3388
22::1199,,4411 2244.. 22::1177,,1199
00::3300,,2266 2277.. 00::3300,,1122
11::0033,,4433 3333.. 11::0044,,2299
22::1133,,7788 1166.. 22::1144,,7700 1155.. 22::1144,,1111
00::2266,,6622 4433.. 00::2266,,8822
00::2277,,3355 2266.. 00::2277,,9977
00::5599,,4400 2200.. 11::0000,,5500

99.. 44::0099,,7788
00::5544,,7733 55.. 00::5544,,7700 55.. 00::5544,,2299 55.. 00::5544,,3333
11::5599,,4444 55.. 11::5599,,5544 44.. 11::5588,,0077 55.. 11::5577,,9900
22::1122,,6622 11.. 22::1111,,9944 33.. 22::1111,,8866 22.. 22::1100,,1100

11.. 77::5522,,4499
99.. 44::0099,,7788
55.. 33::4411,,9988 44.. 33::3388,,9988

22::0033,,8877 3333.. 22::0055,,4400

MagyarEdzô 2010/3 03-46  2010/09/23 06:37  Page 9



A szokásosnál is erôteljesebb vára-
kozás elôzte meg az idei labdarúgó vi-
lágbajnokság küzdelmeit Dél-Afriká-
ban. Talán a nem is indokolatlan elôze-
tes aggodalmak miatt. Elvben a FIFA
minden tagja egyetértett az elnök, a
svájci Sepp Blatter javaslatával, misze-
rint a jövôben érvényre kell juttatni a
kontinentális rotációt a nagy esemény
helyszínének megválasztásában, sôt
azzal is, hogy ennek megfelelôen afri-
kai ország kaphassa meg a jogot a
2010-es rendezésre. A gyakorlat azon-
ban és az elôzmények mindazonáltal
azokat is igazolták, akik felhívták a fi-
gyelmet bizonyos elkerülhetetlen koc-
kázatokra, mint amilyenek jelentkeztek
az építkezések menetében, elhúzódá-
sában, a jegyek értékesítésében, a kel-
lô tapasztalatok hiánya miatt a lebo-
nyolítás szervezettségében, s legfô-
képpen a közbiztonság és a közleke-
dés tekintetében.

Afrika, és a Dél-afrikai Köztársaság
megérdemelt büszkeséggel ünnepelte
a nyitány elôtt a vb-t, ám az ellentmon-
dás már a kezdetben tagadhatatlan
volt. Elegendô, ha csak arra gondo-
lunk, hogy a nyitó mérkôzésre - Dél-Af-
rika-Mexikó - közlekedési dugó követ-
keztében több ezer szurkoló képtelen
volt megérkezni vidékrôl és  gondok
akadtak a helyszínen, magában Johan-
nesburgban is. A 90 000-es teltház he-
lyett „csak" 83 000 nézôt fogadtak a
lelátók. Tragikus esemény árnyékolta
be a nyitányt, ahová az ország élô le-
gendáját, elsô színes bôrû elnökét, a
91 éves Nelson Mandelát is várták. A
volt elnök 13 éves ükunokája, a 13 esz-
tendôs Zenani Mandela az elôzô esti
ünnepségekrôl hazafelé tartva gépko-
csibaleset következtében életét vesz-
tette, s a gyász, valamint állapota nem
tette lehetôvé másnap az agg politikus
számára a személyes megjelenést a
Soccer City Stadionban.

Ha már a hiányzásról ejtettünk szót.
A fôszereplôk közül számos nagy múl-
tú labdarúgó nemzet együttese nem
léphetett fel, köztük elsôsorban is a
magyar válogatott, de mellettünk
ugyancsak távoli szemlélô maradt az
orosz, a svéd, a horvát, a kínai együt-
tes. Betegség, sérülés és edzôi dön-
tés miatt olyan nagyszerû játékosokat
nem láthattunk a pályán, mint többek
között az angol Beckham, Rio Ferdi-
nand, Bridge, Owen, Wallcott, a né-

met Ballack, Kurányi, a ghánai Essien,
a brazil Ronaldinho, Páto, Adriano, az
argentin Camibasso, az olasz Totti, To-
ni, Rosso, a francia Nasri, Trezegue -
hosszú a sor.

JJúúnniiuuss  1111..  
BBoommbbaaggóóll  aa  nnyyiittáánnyyoonn
A nyitó mérkôzés lendületes, válto-

zatos és izgalmas csatát hozott sok
ezer mûanyag trombita, a vuvuzelák
szüntelen hangzavara közepette.
Elôbb a dél-afrikai Siphiwe Tshabalala,
az ötvenedik válogatottságát ünneplô
hazai középpályás lôtt bôdületes bal
felsôsarkos gólt az 55. percben, amire
10 perccel a befejezés elôtt a mexikói
Márquez válaszolt. Igazságos döntet-
len született, olyan eredmény, amely
legutóbb 24 esztendôvel ezelôtt indí-
totta a nyitányon útjára a vb küzdelme-
ket. Az elsô játéknap második mérkô-
zését Fokvárosban, Franciaország és
Uruguay mérte össze erejét. Eldöntet-
len maradt a csata itt is - de gól nélkül.

JJúúnniiuuss  1122..  
AAzz  aannggooll  kkaappuuss--ááttookk
Az ember nem akart hinni a szemé-

nek. Potyagólok között is lehet különb-
ség, s tény, hogy ehhez hasonlóra e
sorok írója, legutóbbi ötven év emlékei
között kutatva sem talált hasonló lep-
két. A C-csoportban az angolok az
Egyesült Államok ellen a várakozásnak
megfelelô biztonsággal, lendületes já-

tékkal kezdtek, s Gerrard egy remek
támadás végén már a 4. percben látvá-
nyosan juttatta a labdát jobb külsôvel
Howard kapujának bal alsó sarkába.
…A 40. percben egy teljesen ártatlan
amerikai támadás során Dempsey,
mintegy 25 méterre az angol kaputól
forgolódott egy kicsit a labdával, aztán,
mert senki nem támadta meg, lövésre
szánta el magát. A labda nem volt
erôs, félmagasan szállt a kapu felé. Az
angolok cerberusa, Robert Green, ké-
nyelmesen letérdelt a labda útjába, s
miután az a földrôl felpattant elôtte, a
biztonság kedvéért mindkét kézzel
nyúlt ki elé. A labda, valami rejtélyes
módon a jobb keze kesztyûjén meg-
csúszott, s levegôben tétován úszva,
fáradt falevélként hullott a gólvonal
mögé, a kapuvédô hiába tett egy két-
ségbeesett mozdulatot felé... Az ango-
lokat teljesen kizökkentette a szeren-
csétlen  gól, amit ugyan Dempsey-nek
adtak hivatalosan, de vitathatatlanul
Robert Green fatális, soha nem felejt-
hetô hibájából született. Green ezzel a
szerencsétlen esettel csatlakozott a
látványos potyagólokat kapó váloga-
tott angol kapusokhoz: Seaman, Shil-
ton, Robinson, Carson.

Eleven várakozás elôzte meg a Ma-
radona vezette argentin együttes be-
mutatkozását Nigéria ellen. Igaz, gól-
szegény összecsapáson nyertek Mes-
siék, ám ennek tulajdonképpen egyet-
len személyes oka volt, nevezetesen
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Enyeama, az afrikaiak kapuvédôje, aki
megkeserítette Messi és társai életét.
Az egyetlen gól Heinze parádés vetô-
déses fejes produktumaként vonul be
a legszebb találatok gyûjteményébe.

Folytatódott a görög sorstragédia, si-
ma vereség Dél-Koreától (2-0), és a vi-
lágbajnokságokon produkált immár 0-
12-es gólkülönbségükkel kesereghet-
nek a 71 éves edzô korelnök, a német
Otto Rehhagel mester tanítványai. 

JJúúnniiuuss  1133..  
NNééggyyeesssseell  kkeezzddtteekk  aa  ggeerrmmáánnookk  
Kezdjük a szürkével. A szinte hábo-

rús konfliktusnak beillô vb selejtezô
után, amelyet Egyiptom és Algéria ví-
vott egymással, azt várhattuk, hogy az
afrikai válogatott a már bizonyított ön-
feláldozó, harcos szellemben vág neki
a Szlovénia elleni mérkôzésnek. És a
szlovénoktól is a tôlük megszokott
küzdôszellemû játék volt az elvárás.
Ehelyett tömény unalom nyilvánult
meg a gyepen. Az egyedüli érdemle-
ges eseményre a 78. percig kellett vár-
ni, amikor is a szlovén Koren mintegy
22 méterrôl eresztett meg egy félerôs
lövést, amelyet az algériai portás, Cha-
ouchi lezser mozdulattal próbált véde-
ni, de az angol Greenhez hasonlóan az
ô kezébôl is a gólvonal mögé hullott a
labda. Egy újabb látványos potya!…
Ennyi: Szlovénia-Algéria 1-0.

Ez a világbajnokság nem csak Dél-
Afrikáé, hanem hangsúlyozottan az
egész afrikai kontinensé. Ennek követ-
keztében a szurkolók, amikor bárme-
lyik afrikai együttes más kontinens
reprezentánsa ellen lépett pályára –
egy emberként vele tartott, s buzdítot-
ta rendületlenül. Így történt ez a Ghá-
na-Szerbia összecsapáson is, amelyet
– kiegyensúlyozott küzdelem után –
ezúttal is egy fatális hiba döntött el, s
eredményezte a mostani vb elsô afri-
kai diadalát (Ghána-Szerbia 1-0). Kuz-
manovicsot, a nyurga szerb védôt 0-0-
nál a 64. percben küldte pályára a so-
kat hibázó Zsigics helyére Radomír An-
tics. „Meghálálta". A 84. percben egy
teljesen ártatlan beadást vízilabdázó-
nak is becsületére váló módon egy
kézzel kezelte le. A vitathatatlan bünte-
tôvel nyert Ghána.

Hanem az eddigi találkozók közül a
legkellemesebb meglepetést, kétsé-
get kizáróan, a németek debütálása
keltette az ausztrálokkal szemben. A
Ballackot, Kurányit, s további számos
hírességet nélkülözô, alaposan megfia-
talított germánok látványos támadá-
sokkal kezdtek, óriási játékkedvvel töl-
tötték el a 2x45 percet. Igaz, az 56.
perctôl az „auszik" létszáma tízre csök-
kent Cahill – talán túl szigorú – kiállítá-
sa után, de akkor már biztos fölénnyel

2-0-ra vezettek Podolskiék. A 4-0-as
német gyôzelem egyben a vb eddigi
legtöbb gólt hozó mérkôzését jelentet-
te. Biztató jel, mert a meccsek gólátla-
gának, a góltermésének - összehason-
lításában a korábbi, a 2006-os vb-vel -
határozott visszaesést jelzett - leg-
alábbis a sorozatnak ebben a stádium-
ban. Miden esetre - meggyôzô és üdí-
tô volt a német díszbemutató!

JJúúnniiuuss  1144..  
GGóóllkkéépptteelleenn  KKaammeerruunn  ––  HHoollllaanndd  mmáázzllii
Hatvanezer nézô elôtt Johannes-

burgban nem kevesebb, mint három
dán védô „összehangolt" szerencsét-
lenkedésének volt köszönhetô a hol-
landok elsô gólja, amely az utóbbiak-
nak adott további lendületet. Mindez
ráadásul a lélektanilag fontos második
félidô legelsô percében történt. Sören-
sen kapus, azután Simon Paulsen és
Agger mûködött közre. A kapus
rosszul ütötte ki a labdát, majd Poul-
sen ráfejelte a labdát Agerre és az így
vágódott a hálóba. A második gólra a
85. percig kellett várni, s a szerencse
itt is a narancsosoknak kedvezett. Sne-
ijder remekül indította Eliát, a csere
csatár elrúgta a labdát Sörensen mel-
lett, ám nem ment be, hanem a kapu-
fáról visszapattant, pontosan a két dán
védô között száguldó Kuyt elé, akinek
gyerekjáték volt betessékelni a labdát
az üresen maradt kapuba.

A titkos esélyesnek tartott hollandok
udvariasan fogalmazva „mérsékelt"
teljesítménnyel rukkoltak ki, igaz, Rob-
ben még nem szerepelt. Hollandia-Dá-
nia 2-0.

A támadó futballjáról nevezetes és
népszerû Kamerun teljesítményére is
ez a jelzô a megfelelô – mérsékelt. Az
együttes kifejezetten szürke, jellegte-
len játékot nyújtott, világsztárja, a Bar-
celona majd manapság az  Inter csilla-
ga, Eto’o az egész elsô félidôben kapu-
ra sem lôtt, a másodikban is csak elvét-
ve, és pontatlanul. Japán Honda góljá-
val nyert, s így a négy évvel korábbi, ja-
pán - dél-koreai közös rendezésû vb
után ezen a világbajnokságon is képes
volt nyerni. (Japán-Kamerun – 1-0).

A világbajnoki cím védôje, Olaszor-
szág Fokvárosban Paraguay ellen kezd-
te meg sorozatát. Marcello Lippi szö-
vetségi kapitány a régi gárdára tette a
tétet, ismeretes, a négy évvel korábbi
gyôztes együttesbôl nem kevesebb,
mint kilencnek szavazott bizalmat. És
folytatódott a hosszú azzuri hagyo-
mány: mint a korábbi világbajnokságo-
kon és Európa-bajnokságokon, az ola-
szok ezúttal is, valljuk be ôszintén, tô-
lük is ritkán látható gyatra játékkal ruk-
koltak ki, Paraguay teljesen megérde-
melten szerzett 1-0-as vezetést. Sze-

gény embert még az ág is húzza, az
idényben korábban is többször izom-
húzódással bajlódó Buffonnak be kel-
lett fejezni a védést a szünetben, he-
lyén Marchetti mutatkozhatott be az
olasz kapuban.

Végül, némi szerencsével, Daniele
de Rossi mentette meg együttese be-
csületét, s hozta döntetlenre a találko-
zót: Pepe szöglete után a paraguayi
portás, Justo Villar árnyékot öklözött a
labda helyett, s a berobbanó Rossi hat
méterrôl a kapu közepébe bombázott.
(Olaszország-Paraguy 1-1).

Úgy tûnt, az ellentmondásos vuvu-
zela-ügy végére pont került, még ha ez
nem is okvetlenül jelentett nyugalmat.
A mûanyag kürtök szinte szünet nélkül
végig harsogták az összecsapásokat,
hangjuk zavarta a tévéközvetítéseket,
a játékosok egymás közötti kommuni-
kációját, nem is beszélve a nehezen,
vagy egyáltalán nem hallható edzôi
utasításokról. Rengeteg panasz érke-
zett a rendezôkhöz a szünet nélkül za-
jongó trombiták miatt, s napokig folyt
oda-vissza érvekkel a szócsata. Végül
a FIFA nem lépett közbe, a helyi rende-
zôbizottság elnöke, Danny Jordan vé-
gül az alábbi kompromisszumot hirdet-
te meg:" Igen, belátjuk, a hangzavar bi-
zony zavarokat idéz elô, s többeket
idegesít… Ez azonban elengedhetet-
len eleme a dél-afrikai foci kultúrának,
s kérjük, ezt az érintettek így viseljék
el. Ha a szurkolók bedobálnák az esz-
közöket a pályára, az más, akkor nyom-
ban kitiltanánk a vuvuzelákat a stadio-
nokból, de hát errôl szó sincs… Türel-
met és megértést kérek tehát.„ 

JJúúnniiuuss  1155..    
KKaassssaaii,,  mmeegg  aa  bbrraazziillookk  pprreemmiieerrjjee  
Megkülönböztetett figyelemmel kö-

vettük a nap mérkôzését, a Brazília-Ko-
reai NDK együtteseinek találkozóját.
Több okból is. Mindenekelôtt, mert hi-
szen a világbajnoki cím védôi, a koráb-
bi világbajnokságokon ötször diadal-
maskodó brazilok léptek fel – Ronaldin-
ho ellentmondásos mellôzésével – a
sokak számára szinte teljesen ismeret-
len észak-koreaiak ellen, akik utoljára
1966-ban vettek részt vb-én Angliában.
Volt számunkra egy ennél kézenfek-
vôbb ok is, színre lépett ugyanis a vi-
lágeseményen közremûködô magyar
játékvezetô brigád: a 34 éves Kassai
Viktor és segítôi, Erôs, valamint Vá-
mos sporttársak. Igaz, magyar csapat
nélkül zajlik a vb, de még erre a játék-
vezetôi közremûködésre is 12 évet
kellett várnunk. Talán ezért is figyeltük
árgus szemekkel a ténykedését. Az
alaphelyzet, hozzátehetjük, igazán ide-
álisnak tûnt, mert úgy vélhettük, a vi-
lág egyik legképzettebb, népszerû lab-
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damûvészekkel teletûzdelt együttese
könnyed, látványos játékkal hengerel
az ázsiai névtelenek szürkéi ellen, s
ezért senki nem számíthatott kirívóan
bonyolult, szabálytalanságokkal tarkí-
tott bírói szempontból nehéz erôpróbá-
ra. Lényegében így is történt, Kassai-
nak nem volt nehéz dolga, még sárga
lapot sem kellett alkalmaznia – egé-
szen a 88. percig. Akkor húzta elô elô-
ször és utoljára (a koreai Csa Dzsong
Hjokot rúgta meg a brazil Ramires). Az
élete elsô meccsét, a Kecskéd-Vértes-
somló ifjúsági összecsapást annak ide-
jén - 17 évvel ezelôtt, éppen 17 éves
fejjel - „levezénylô" Kassai sikeresen
mutatkozott be. Mindössze egyetlen
téves ítélete akadt, egy szögletrúgás
helyett kirúgást ítélt, de ezt mi, televí-
ziós nézôk is csak az ismétlés-lassítás
révén vettük észre.

Ami magát a mérkôzést illeti – kelle-
mes meglepetéssel szolgált. A koreai-
ak teljesítménye, hogy pontosítsunk,
kiegyensúlyozott, megilletôdöttség
nélkül játszottak, remekül megszerve-
zett védelmet építettek ki, különös-
képpen a gól nélküli elsô félidôben, sôt
idônként bátran vezettek ellentáma-
dást is. Ahogyan a brazilok teljesítmé-
nyét aposztrofálták a végén – félig
szamba-félig blama. Maicon amolyan
Sándor „Csikar", tehát nulla szögbôl
szerzett vezetést a bombájával, majd
egyetlen klasszikus támadás és Robin-
ho-passz után Elano talált be a bal sa-
rokba 2-0, ám a lelkes koreaiak a leg-
végén, a 89. percben Dzsong Te Szen
pompás kiugrás után még szépíteni is
tudtak – 2-1.

A nap további mérkôzésein világbaj-
noki történelmi elsô pontot szerzett 1-
1-el a legeslegelsô fellépésén Szlová-
kia, s a korábbiakban még soha pontot
nem szerzô Új-Zéland. Csak a ténysze-
rûségért érdemel említést a másik -
gólnélküli - döntetlen: Portugália – Ele-
fántcsontpart 0-0.

JJúúnniiuuss  1166..    
BBoommbbaa  mmeegglleeppeettééss  
––  ttöökkéélleetteess  ssvváájjccii  rreetteesszz
Ki lehet egy sokkal gyengébb csa-

pattól is kapni, a labdarúgás egyik vará-
zsa, hogy nem is olyan ritkán szület-
nek egészen elképesztô eredmények.

A svájciak gyôzelme az Európa-baj-
nok spanyolok felett azonban minden-
képpen túlment a leghaloványabb va-
lószínûség határán is. Erre talán még a
nagyszerû szakember, hajdanában a
Bayern Münchennel is páratlan diada-
lokat aratott német mester, Ottmar
Hitzfield sem gondolt, legvérmesebb
reményei között legfeljebb valami
mázlis döntetlen szerepelhetett. Ettôl
függetlenül megbízható és a svájci ha-

gyományokhoz és felfogáshoz is kö-
zelálló alapokra építkezett, a svájci re-
tesz egy modernizált változatát dolgoz-
ta ki. 

Annak idején, a harmincas évek ele-
jén a svájci Karl Lappan ötlötte ki és al-
kalmazta ezt a totális zárat, amely a tel-
jes csapattal történô védekezés egy-
szerû elvére épült: labdavesztés után -
mindenki haza! Hitzfeld azonban csu-
pán taktikája egy részeként használta
ezt az elképzelést, mert nem mondott
le a lehetô gyors, hatékony kontrákról.
Ezért nem adhattunk igazat azoknak,
akik a svájci anti-futballt emlegették a
meccs ürügyén. Végtére az eredmény
igazolja az elmélet helyességét. Bár ez
sem mindig igaz, s ezt a spanyol
együttes védelmébe jegyezzük meg.
Sergio Ramosék 12 mérkôzéses gyô-
zelmi menetelése megszakadt, pedig
a csapat egyáltalán nem játszott
rosszul. A sportban, tudjuk jól, gyakran
dönt a szerencse, s kedvezményezett-
je olykor legyôzheti a nagyobb tudást.
Góljukat a svájciak a sors szeszélyé-
nek és labda kiszámíthatatlan, szinte
követhetetlen útjának köszönhették,
míg a másik oldalon a szögletek tucat-
ja és a kapura lövések garmadája sem
bizonyult elegendônek, hogy egyetlen
gól szülessen, Xabi Alonso bámulatos
25 méteres bombája pedig a kapufát
remegtette meg, de kipattant. A játék,
bizony nem mindig igazságos, bár te-
gyük hozzá a svájciak óriási sikeréhez:
végig hallatlan önfeláldozással, lehe-
tetlent nem ismerve, fegyelmezetten
harcoltak, pedig közben a 35. percben
elveszítették egyik kulcsjátékosukat,
Senderost is. A spanyol támadók közül
– a Barcelonára építette együttese ge-
rincét a kapitány, del Bosque – egy fô-
szereplô, úgy tûnt, nagyon hiányzott,
Messi. Ô ugyanis, bár itt van, csak
hogy argentin színekben kergeti a lab-
dát, s ez egyáltalán nem mindegy.
(Svájc-Spanyolország 1-0.)

A további mérkôzések eredménye:
Chile-Honduras 1-0, Forlan pompás
teljesítményének köszönhetôen Uru-
guay-Dél-Afrika 3-0. Az elsô mérkôzés,
ahol 3 gól született. Másnap Argentína
ezt felülmúlta, de errôl, Maradonáékról
a következô nap krónikájában szólunk.

JJúúnniiuuss  1177..    
AAzz  eellssôô  mmeesstteerrhháárrmmaass  HHiigguuaaíínnéé
Dél-Afrikába beköszöntött váratlanul

a tél, imitt-amott még hó is esett, s
fagypont alá süllyedt a hômérséklet.
Szerencsére a mérkôzések helyszínein
ragyogó napsütés köszöntötte a csa-
patokat és a lelátók népét.

Az argentin válogatott, amely csak a
legeslegutolsó pillanatban volt képes
kiharcolni a selejtezôk során egyáltalán

a világbajnoki részvételt, immár má-
sodszor késztette ámulatra a labdarú-
gás világtáborát. Ezúttal a johannes-
burgi Soccer City Stadion 84 000 nézô-
je elôtt Dél-Korea volt az ellenfél, s az
utóbbiak bizonyították, hogy rendkívül
fegyelmezett, képzett játékosokból ál-
ló együttes, senki nem mehet biztosra
ellenük. Az elsô félidô szerény 2-1-el
zárult, utána azonban parádés bemuta-
tó következett. Messi, jóllehet állandó-
an szinte kettôs, sôt idônként hármas
ôrizet alatt játszott, látványos, remek
játékkal tûnt ki, fôszerepet vállalt a
helyzetek kidolgozásában. Ezzel
együtt csapatjátékuk immár kiforrott, a
négy klasszis csatárt hadrendbe állító,
s a támadó futballra feltétel nélkül es-
küdô dél-amerikaiak közönségszóra-
koztató teljesítményt nyújtottak, elsô-
sorban is a középcsatár Higuaín. Ô az
elsô mesterhármast jegyzô csatára a
világbajnokságnak, aki mindent elkö-
vetett a gazdag góltermésért. Ez volt
gólokban a vb eddigi leggazdagabb
mérkôzése – 4-1, s Maradona felhôt-
len, túláradó öröme külön látványos
bemutatóként pergett le a közönség
elôtt. Ezzel a színes és felettébb vi-
dám, szórakoztató mûsorral érdemes
lenne részletesebben is foglalkozni, s
remélhetôleg, látva az argentinok telje-
sítményét, a késôbbiekben még
visszatérhetünk rá.

Ennél sokkal siralmasabban alakult
viszont a francia edzô kolléga, Ray-
mond Domenech sorsa. Ami a franci-
áktól volt elvárható – érett, magabiz-
tos, kultúrált, s mindenekelôtt szelle-
mes játék - azt a mexikói válogatott
nyújtotta, s amit netán a közép-ameri-
kai együttestôl várhattak a kevésbé tá-
jékozott szurkolók, a megilletôdöttsé-
get, bizonytalanságot, - azt meg a fran-
ciák mutatták be. A mexikói Hernan-
dez, a Manchester United frissen iga-
zolt csatára nem csak mesteri gólt lôtt,
de nagyvonalú karmestere volt csapa-
tának, a másik oldalon pedig góliszony-
ban szenvedtek Anelkáék – Mexikó-
Franciaország 2-0. 

Végül, a maguk módján, történelmet
írtak a görögök is – Nigéria ellen, igaz,
az afrikaiak középpályása, Sanita piros
lapja után tíz emberrel játszottak –
megszerezték legelsô világbajnoki gyô-
zelmüket: Görögország-Nigéria 2-1.

JJúúnniiuuss  1188..    
EEggyy  tteelljjeesseenn  ôôrrüülltt  nnaapp
Akadnak kifejezetten ôrült mérkôzé-

sek, a  világbajnokságokon is. A né-
met-szerb csata is ilyen volt a javából,
de mint kiderült, ez még csupán a kez-
detet jelentette, mert kronológiailag
elôbb az amerikaiak és a szlovénok,
majd – minden elôzôt ûberelve – az an-
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golok koronázták meg csúfondáros,
már-már nevetséges produkciójukkal
ezt a teljességgel bolondos napot.

Kezdjük mindjárt a sárga-lázzal. A
spanyol vezetôbíró, Undiano Mallenco
alighanem krónikus sárgaságot kapott.
Porth Elisabeth Nelson Mandela stadi-
onjának csaknem 35 000 nézôje, s a vi-
lágon több százmillió tévénézô megrö-
könyödésére: alig néhány perc eltelté-
vel sorra rángatta elô a sárga lapot, s
osztotta ôket önfeledten: az elsô húsz
percben már négynél tartott. Pedig a
mérkôzés ugyan kemény, de kifejezet-
ten sportszerû mederben zajlott. A 36.
percben jött az ötödik, ezt a kezdô kör-
ben egy kemény belépôt követôen a
német csodacsatár, Klose kapta, s mi-
vel ô már a 12. percben is kapott
egyet, a második után jött a piros is.
Klose, aki egyébként is sportszerû já-
tékosként ismert, nem akart hinni a
szemének, s innen a német válogatott,
a Nationalelf Nationalzehn-re, azaz 10
fôre csökkent. A spanyol dirigens agili-
tása csak a 75 perc táján kezdett lany-
hulni, addig összesen nem kevesebb,
mint 10 lapot használt el, többségük-
ben teljesen indokolatlanul. A játék
hullámzásáról annyit, hogy a németek
teljes csapattal sem jutottak el kínálko-
zó helyzethez. Amikor megcsappant
létszámmal futballoztak, a második fél-
idôben, már sokkal jobban játszottak.
A szerbek egyetlen perccel Klose kiál-
lítását követôen rögvest vezetést sze-
reztek, de utána érthetetlen módon ali-
biztek szinte végig. A világhírû közép-
sô védô, Vidics magánszáma végén a
levegôben úszva abszolút feleslege-
sen ért kézzel a labdához – 11-es, ame-
lyet a német Podolski azonban gyatrán
a jó helyre vetôdô Sztojkovics kezébe
rúgott.

Joachim Löw, a németek edzôje, ki-
vetkôzve önmagából, megháborodot-
tan mûanyag palackokkal dobálózott.
Szerbia–Németország 1-0.

A játékvezetô nem tündökölt a szlo-
vén-amerikai találkozón sem, de amíg
a spanyol bíró a számolatlanul megítélt
sárgák ellenére nem befolyásolta a
végeredmény alakulását, itt – hatalmas
fordulatot jelentett volna. Egy teljesen
szabályos, tökéletes, Bradley jóvoltá-
ból estében is bravúrosan kivitelezett
góltól fosztotta meg a tengerentúliakat
a maliból való Coulibaly, s ezzel a fel-
foghatatlan döntésével egyben a gyô-
zelemtôl is. Az amerikaiak ezzel együtt
összetehették a kezüket, hiszen a szlo-
vénok az elsô játékrészben már bizto-
san, 2-0-re vezettek. Mindent össze-
vetve – így lehet mégis igazságosnak
nevezni ezen a tébolyult napon ezt a
találkozót. Szlovénia-Egyesült Államok
2-2.

S akkor még nem említettük az an-
golok restelleni való játékát. Ez való-
ban hihetetlen volt. Ha valaki ezt nem
látja – el sem hiszi. Heskey, Rooney,
Lennon, Wright-Philips, Crouch – a
Premiership gólgyárosai becsôdöltek –
a szerény, de utolsó leheletükig harco-
ló alázatos algériaiaknak képtelenek
voltak egyetlen gyatra kis gólt is sze-
rezni. Mindezt éppen nagy edzôjük,
Fabio Capello szülinapján. „A büszke
brit oroszlán“ helyett egy girhes kóbor
macska botorkált a gyepen. Anglia-Al-
géria 0-0.

JJúúnniiuuss  1199..    
AAzz  eellssôô  bbúúccssúúzzóó  ––  KKaammeerruunn
Felejtsük el az elôzô nap keserveit.

Foglalkozzunk helyette a világbajnok-
ság csoportbeli csatározásának vegyes
benyomásai után azzal a találkozóval,
amely méltán nyerte el nem pusztán a
pretoriai Loftus Versfeld stadion csak-
nem negyvenezer sportkedvelôjének
tetszését, hanem a világ minden táján
a televízió nézôit is, s nem véletlen,
hogy a szakemberek és a média
egyöntetûen az eddig lejátszott mérkô-
zések legjobbjának könyvelte el. A Dá-
nia–Kamerun meccsrôl van szó, s
mindjárt korrigáljunk, mert a kameruni
szurkolóknak azért annyira nem tetsz-
hetett együttesük játéka, pontosabban
veresége, s ezzel a pontnélküliséggel
együtt járó kiesés a további küzdel-
mekbôl. A britek megtépázott orosz-
lánja után az Afrikában elôszeretettel
oroszlánoknak becézett kameruniakat
is elérte a balsors. Pedig pompásan in-
dult minden, mert a dán védôk, köze-
lebbrôl Christian Poulsen „ajándéká-
val" Eto’o élt, s 14 méterrôl bombázott
Sörensen kapujába. 

Mindkét fél bátran vállalta a nyílt
támadójáték kockázatait, s mivel mind-
két oldalon meg-megingott többször is
a védelem, izgalmas jelenetekben gaz-
dag maradt a mérkôzés mindvégig. A
dánok azonban a kapuk elôtt határozot-
tabbaknak bizonyultak a befejezéseket
illetôen. A 33. percben Rommedahl
száguldott el a jobbszélen, belôtte a
labdát középre, ahol az Arsenal csatá-
ra, a nyurga Bendtner szintre bevetôd-
ve lôtt a hálóba. Kölcsön kenyér vissza-
jár alapon a második félidô derekán
most Bendtner vezette fel a labdát,
hosszan indította Rommedahlt, aki be-
felé cselezett a jobb oldalon, majd 12
méterrôl ballal óriási bombát zúdított a
hosszú sarokba. A semleges szurkolók
pompás ajándékot kaptak. Dánia-Ka-
merun 2-1. 

A másik mérkôzés sem kedvezett
igazán az afrikaiaknak, Ghána annak el-
lenére sem volt képes gyôzni, hogy az
auszik piros lap miatt nem szerepeltet-

hették Cahillt, a „helyettes" Kewell pe-
dig 1-0-ás vezetésüknél egy kapáslö-
vést a gólvonalon testhez szorított kéz-
zel tette ártalmatlanná – 11-es, piros
lap. A büntetôt ugyan Gyan bevágta,
de innen - jóllehet mindvégig embere-
lônyben játszottak a ghánaiak - képte-
lenek voltak góllá érlelni létszámfölé-
nyüket, sôt a hôsiesen küzdô ausztrá-
lok két-három alkalommal is közelebb
jártak a három pont megszerzéséhez.
(Ghána-Ausztrália 1-1).

Két fegyelmezett, a védekezésben
pontosan záró és erre összpontosító
együttes mérte össze az erejét. Az 53.
percben el is dôlt a találkozó. Van Per-
sie lövés helyett hátragurította a labdát
és az érkezô Sneijder rászúrta húszról.
A japán kapuvédô, Kavasima késôn ve-
tôdött, csak beleérni tudott a labdába,
s a kezérôl a hálóba hullott. Ennyi volt:
Hollandia-Japán 1-0. Ezzel a 100 száza-
lékos hollandok már a legjobb 16 közé
kerültek. Jutalomból a szakvezetés en-
gedélyezte, hogy a játékosok felesé-
gei, barátnôi, stb, meglátogathassák
kedvenceiket a világbajnokság helyszí-
nén – idôben az egyenes kieséses sza-
kasz elôtt.

JJúúnniiuuss  2200..  
ÉÉggtteekk  aa  bbaajjnnookkookk
A korábbi Európa-bajnokok – a fran-

ciák – és a címvédô olaszok is bajba
kerültek, hallatlan feszültség alakult ki
körülöttük. Az öltözôbôl kiszivárgott hí-
rek szerint Anelka – miután a Raymond
Domenech szövetségi kapitány takti-
kai eligazítást tartott a Mexikó elleni
mérkôzés szünetében – állítólag nyom-
dafestéket nem tûrô módon tett ocs-
mány javaslatot a kapitánynak arról,
hogy mit tegyen az édesanyjával.
Anelkát azonnal lecserélték, s bár ta-
gadta a neki tulajdonított szavakat,
nyomban haza is küldték. A botrány to-
vább terjedt, a csapatkapitány Patric
Evra másnap majdnem összevereke-
dett az erônléti edzôvel, Robert Duver-
ne-nel… Lemondott szégyenében és
tehetetlenségében a Francia Labdarú-
gó Szövetség igazgatója, Louis Valen-
tin, majd már maga a francia elnök, Ni-
colas Sarkozy és további kormányta-
gok próbálták „társadalmi munkában"
rendezni a kiesés szélére sodródott vá-
logatott sorait az utolsó csoportmérkô-
zés elôtt, a csapat sztrájkba lépett, a
soron következô edzésen nem vett
részt…

Az olaszok szénája is összekuszáló-
dott.  Az elôzetes erôviszonyokról
annyit, hogy a két válogatott között a
világranglistán 73 hely a különbség az
azzurik javára Új-Zélanddal szemben. A
kiwik ellen elért 1-1-es döntetlent meg
lehet magyarázni, de olasz szempont-
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ból elfogadni nem. Marcello Lippi le-
génysége szenvedett, képtelen volt
megbirkózni az olaszos catanacciot hô-
siesen alkalmazó új-zélandiakkal. 

Sokak véleménye szerint a lejátszott
mérkôzések sorában a Paraguay-Szlo-
vákia hozta a legalacsonyabb színvona-
lat. Vitatható megállapítás, mert kor-
rektebb lett volna azt mondani, hogy a
szlovák együttes nyújtotta a leggyen-
gébb teljesítményt, ami valóban egy
kissé érthetetlen. Mert ami a paragua-
yi válogatottat illeti, jóllehet együttese
a vártnál visszafogottabban játszott
még 2-0-as vezetése után is, végtére
minden tekintetben felülmúlta ellenfe-
lét, s ráadásként két pazar gólt lôtt. Kö-
zülük az elsô, Vera jóvoltából kifejezet-
ten mûvészi teljesítmény volt, jobb
külsôvel szorongatott helyzetben per-
dítette a jobb felsô sarokba a labdát
mintegy 15 méterrôl – az egyik leg-
szebb találat, mindenképpen, ritkaság. 

JJúúnniiuuss  2211..      
GGóóllöözzöönn  zzúúdduulltt  ÉÉsszzaakk--KKoorreeáárraa
A H-csoport két, három pontot gyûj-

tött csapata találkozott ezen a hétfôn –
Svájc és Chile -, s végül egy nagy bu-
taság döntött a pontok sorsáról. A 31.
percben a török származású tapasztalt
svájci Behrami úgy akarta megôrizni a
labdát, hogy elôbb Beausejournak
adott egy maflást, majd a hátulról rátá-
madó Vidallal dulakodott, s közben
hátravágott a kezével. A hadonászás
végén kézfeje ugyan elérte a chilei hát-
véd arcát, aki azon nyomban elterült,
mint akit kiütöttek – jóllehet a kétség-
kívül látványos ütésben nem volt erô.
A szaudi el-Gamdi játékvezetô „meg-
ette" a mutatványt, s habozás nélkül
piros lapot mutatott fel Behraminak. A
bíró ítélete elhamarkodott volt ugyan,
de a hibát tulajdonképpen a svájci játé-
kos követte el. Az elsô harminc perc-
ben tapasztalhatta, mennyire könnye-
den kapkodja elô a sárga lapokat indo-
kolatlanul a szaudi játékvezetô, s maga
a helyzet is teljességgel ártalmatlan
volt. A felelôtlen, meggondolatlan inci-
dens következményeként Hitzfeld le-
génysége 10 fôre olvadt, s egy szeren-
csés góllal a chileiek így nem minden-
napos mázlival jutottak a három érté-
kes ponthoz. Chile-Svájc – 1-0.

A Koreai Népi Demokratikus Köztár-
saság nemzeti tizenegye, amely meg-
lepôen jól játszott korábban a brazilok-
kal szemben, szabályszerûen össze-
omlott a második félidôben a portugá-
lok ellen. Kiütés – 7 gólt kaptak. Negy-
venöt perc alatt nem mindennapos ne-
gatív teljesítmény. Nyolc éve világbaj-
nokságon nem látott eredménnyel zá-
rult a találkozó, legutóbb – ugyancsak
csoportmeccsen – Lengyelország szin-

tén 7-0-ra nyert Haiti ellenében. Ronal-
doék ezzel a gyôzelemmel gyakorlati-
lag már a legjobb 16 között érezhették
magukat. Portugália-Koreai NDK 7-0.

Spanyolország ott folytatta Hondu-
ras ellen, ahol abbahagyta, ám a svájci-
ak elleni fiaskó, a meglepô vereség kö-
vetkeztében nyomasztó hangulat és
rendkívüli feszültség érzôdött a hispá-
niai táborban. Kellett is némi idô az ele-
jén, amíg ez az idegesség feloldódott,
s belelendült a csapat. A selecciónak
most a góllövés is ment, elsôsorban a
mérkôzés emberének, David Villának.
Élvezet volt nézni a játékát, két remek-
beszabott gólját, s amikor 11-eshez ju-
tottak, mindenki Villa mesterhármasá-
ért szurkolt. A csatár azonban hajszál-
lal a bal kapufa mellé bombázott, s így
maradt a kétgólos elôny. Az utolsó fél-
órára beállt az épülôfélben lévô játék-
mester, Fabregas is – Xavi helyett – s
jól mozgott, remekül passzolt, játéká-
ban a legjobb tizenhat között bízhattak
Vicente del Bosque és szakmai gárdá-
ja. Spanyolország-Honduras 2-0. 

JJúúnniiuuss  2222..    
AA  bbúúccssúúzzóókk  kköözzöötttt::  FFrraanncciiaaoorrsszzáágg,,
GGöörrööggoorrsszzáágg,,  NNiiggéérriiaa,,  DDééll--AAffrriikkaa……
Felgyorsultak az események, a nyol-

caddöntôbe jutás szempontjából sors-
döntô, drámai összecsapások zajlottak
le. 

A franciák sorsa tragikus formában,
csúfos vereséggel pecsételôdött meg:
A világbajnokság legnagyobb hullámo-
kat vert botránysorozata egyértelmûen
a franciáké. Anelka hazaküldését köve-
tôen Patrice Evra ezúttal a kispadra ke-
rült, tôle a csapatkapitányi karszalagot
Alou Diarra kapta (és nem az ezért csa-

lódott William Gallas), s a mellôzött
Thierry Henry most sem került a kez-
dôbe.

Raymond Domenech csapata a fo-
lyamatos veszekedések-viták során
elemeire hullott szét, a négy évvel ez-
elôtti döntôs, végül ezüstérmes gall
kakasos társaság, bár igyekezett men-
teni a becsületét, ezúttal a házigazdák-
tól szenvedett vereséget: Dél-Afrika –
Franciaország 2-1. Mindkét csapat el-
köszönt.

A meggyôzô bemutatkozás után já-
tékvezetônk, Kassai újabb lehetôség-
hez jutott (segítôivel, Erôs Gáborral és
Vámos Tiborral együtt), ôk vezették az
Uruguay-Mexikó találkozót, elfogult-
ság nélkül mondhatjuk, ismét jelentô-
sebb hiba nélkül. A csapatok tudták,
hogy döntetlen esetén mindkét fél to-
vábbjut, s ezért sokan éltek a gyanú-
perrel, mondván, ikszelnek a felek.
Igaz, nem volt kifejezetten nagyiramú
összecsapás, de egyik csapat sem ját-
szott döntetlenre, mert egyáltalán
nem volt mindegy a mérkôzés végsô
kimenetele, nevezetesen, a gyôztes
biztosan elkerüli az esélyesnek kikiál-
tott Argentínát a következô, egyenes
kieséses fordulóban. Diego Forlán, az
„uruk" vezéregyénisége remekül irá-
nyított is, bár a labdabirtoklás tekinte-
tében Mexikó uralta a játékot. Forlán
térölelô indítását követôen Cavani va-
rázsolta a labdát az öt és felesnél pon-
tosan érkezô Suárez fejére, s a csatár
nem hibázott. Ezzel Uruguay nyerte az
A-csoportot, s Mexikó is továbbjutott.
Uruguay-Mexikó – 1-0. 

A részletek taglalása helyett ezúttal
egy, még a hajdani angol nagyság, a
tévériporterként közremûködô Alan
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Shirer által is szinte hihetetlennek jel-
lemzett esetrôl írunk. A Nigéria–Dél-
Korea találkozón az angoloknál is jól is-
mert nigériai Jakubu Ayegbeni, az
Everton csatára – a koreaiak 2-1-es ve-
zetésénél – a 65. percben Yussuf be-
adására a koreai kapus kivetôdött, de
nem érte el a „bôrt". Jakubu ott állt a
labdával három méterre az üresen tá-
tongó kapu elôtt egyes-egyedül és –
mellé lôtt. A vége 2-2. A dél-koreaiak
2002 után másodszor élték túl a cso-
portkört. Szöul és az egész ország
tombolva ünnepelte át az éjszakát. Ni-
géria-Dél-Korea 2-2. Az afrikai zöld sa-
sok is kiestek, már csak Ghána maradt
állva, s alábbiakból kitûnik – holnap –
mi történt velük a németek ellen.

Argentína nem adott esélyt a görö-
göknek, félgôzzel is biztosan gyôzött.
Még nem veszített pontot a Marado-
na-legénység, s összességében Ar-
gentína, sorrendben immár nyolcadik
nemzetközi csatáját nyerte meg. Ar-
gentína-Görögország 2-0. 

JJúúnniiuuss  2233..    
JJööhheett  aazz  aannggooll--nnéémmeett  öösssszzeeccssaappááss!!
Folytassuk akkor a ghánaiakkal!…

Ha nem is az itt bemutatott francia
mércével mérhetô fokig, a botrányos
jelenetekig, de a németek háza táján is
hallatlan feszültség volt érezhetô a
sorsdöntô, a ghánaiak elleni mérkôzés
elôtt Johannesburgban. A bennfente-
sek közül többen már Joachim Lôw, a
szövetségi kapitány búcsú fellépését
rebesgették – ha az együttes nem ké-
pes továbbjutni – mi több, már az utó-
dot is tudni vélték egyesek, Matthias
Sammer személyében.

Otthon, Berlinben a Brandenburgi
kapu elôtti térségen több, mint százez-
ren követték széles kivetítô vásznon a
nem mindennapos eseményt. Izgal-
mas, óriási csata zajlott elôttük – ren-
geteg helyzettel, de mégis gólsze-
génységgel. A ghánaiak beton biztos
védekezést választottak, s gyors ellen-
támadásokra építették taktikájukat,
míg a németek a szélsô játékra készül-
tek. A Nationalelf játéka akadozott, de
vitathatatlan elszántsággal harcolt min-
den egyes tagja. A németek továbbju-
tását végül a 60. percben Özil 18 mé-
terrôl leadott pompás, a kapu jobbolda-
lába küldött bombája biztosította be.
Az egygólos vereséggel – mivel a szer-
bek nem kis meglepetésre, egygólos
vereséget szenvedtek az ausztráloktól
Nelspruitban, jobb gólkülönbsége ré-
vén Ghána is továbblépett. Az ausztrá-
lok elsô alkalommal fejezték be teljes
csapattal a mérkôzésüket, megúszták
kiállítás nélkül. Cahill – akit a németek
elleni találkozón állítottak ki – a hátán
vitte a csapatot, ô fejelte az elsô, meg-

határozó gólt is. Németország-Ghána
1-0, Ausztrália-Szerbia 2-1.

A csoportkör legizgalmasabb, s
egyik legélvezetesebb mérkôzését vív-
ta az Egyesült Államok Algéria ellen
Pretoriában, jóllehet itt is mindössze
egyetlen gól született - az is a hosszab-
bításban, a 93. percben. Mivel mindkét
együttes nyíltsisakos támadójátékra
törekedett, rengeteg helyzet alakult ki
a kapuk elôtt, s ebben az amerikaiak
jártak az élen, többet veszélyeztettek.
A meccs embere a legképzettebb jen-
ki, Landon Donovan volt, a csapat óriá-
si szívvel küzdô mindenese és a cso-
portelsôséget biztosító gól szerzôje.
Egyesült Államok – Algéria 1-0.

A csoport másik döntô fontosságú
találkozójának kimenetelétôl függött az
eddig gyengélkedô Anglia sorsa. Ca-
pello mester újított, Rooney mellé
ezúttal Defoe-t állította be második ék-
nek, s a húzása bevált, választottja lát-
ványos, akrobatikus mutatvánnyal jut-
tatta a labdát a szlovénok kapujába, s
ezzel mindjárt csapatát is a legjobb ti-
zenhat közé segítette. Szlovénia végül
is balszerencsésen esett ki, a fentebb
említett késôi amerikai gól és gyôze-
lem miatt. Anglia-Szlovénia 1-0.

Az események következtében az
egyenes kieséses szakasz nyitó napján
– a legjobb nyolc közé jutásért – a cso-
portelsô németek az örök nagy rivális-
sal, a csoportjukban másodikként to-
vábbjutott angolokkal kerültek szem-
be.

JJúúnniiuuss  2244..  
SSzzlloovváákkiiaa  hhaazzaakküüllddttee  aa  vviilláággbbaajjnnookkoott
Lesújtó, megalázó, szégyenletes…!

- Az olasz újságok felháborodottan
kommentálták világbajnok válogatott-
juk és szakvezetôje, a korábban
mennyekbe emelt Marcello Lippi
mélységes leszereplését Dél-Afriká-
ban. Valóban nehéz, ha egyáltalán le-
het magyarázatot találni az „azzurik"
vereségére a szlovákoktól. De hát a fo-
ciban éppen ez a legvarázslatosabb –
minden megtörténhet, a legelképesz-
tôbb, még a lehetetlen is!… Ez persze
nem vigasztalta a csalódástól kábult
olasz szurkolókat, az egész ország le-
targiába zuhant másnap. A vb messze
eddigi legnagyobb szenzációja, hogy a
világbajnok – a 2006-ban vele döntôt
játszó, s végül ezüstérmes franciákkal
egyetemben – nem jutottak tovább a
csoportmérkôzések szakaszából. Az
olaszok esetében még súlyosbítja a
helyzetet, hogy a vb újoncától, Szlová-
kiától, szomszédainktól kaptak ki 3-2-
re. Apropó, szomszédok. Nem kell
messzire mennünk annak tanulmányo-
zására, hogy egy szerény méretû kis
országban is lehet - a részletekbe most

nem megyünk bele - nemzetközi szin-
tû labdarúgást produkálni. Egy-egy
mondattal foglaljuk elôbb össze a nap
további mérkôzéseit, majd térjünk
vissza az olaszok bánatához, a felelôs-
ség kérdéséhez, mert ennek feszege-
tése is tanulságos a számunkra.

Paraguaynak elegendô volt a döntet-
len Új-Zéland ellen, hiszen ezzel még
olasz gyôzelem esetén is továbbjutha-
tott. Az olasz vereség eredményeként
így viszont csoportelsôként végzett
Szlovákia mögött. Biztonsági, amolyan
alibi focit játszottak Santa Cruzék, s így
is jobbak voltak. Paraguay-Új-Zéland 0-0. 

A hollandokat a várakozás alatt sze-
replô Kamerun sem tudta megállítani,
csoportelsôként, három meccsbôl hár-
mat nyerve jutottak a legjobb tizenhat
közé, meggyôzô játékkal, fôként a má-
sodik félidôben nyújtott teljesítmé-
nyükkel. Hollandia-Kamerun 2-1.

Eddigi legjobb játékukat nyújtották a
japánok Dánia ellen. Nem döntetlenre
játszottak, holott azzal is biztos volt a
továbblépésük, Honda Keiszuka ele-
mében volt, s csatlakozott hozzá Ok-
azaki is. Túlzás nélkül, látványos, rop-
pant technikás megoldásokkal szóra-
koztatták a rustenburgi Royal Bafo-
keng-stadion nézôit. Japán-Dánia 3-1.

S most vissza az olaszokhoz. Ha egy
világsztárokkal telitûzdelt világbajnoki
gárda nem jut túl a selejtezôn, ott sok
minden és sok mindenki hibáztatható.

Szokásos ilyenkor elôvenni egy-egy
bûnbak-játékost, azután igen gyakran a
tévedô játékvezetôt, külsô körülmé-
nyeket, pechszériát, váratlan sérülést,
balszerencsés véletlenek összejátszá-
sát, hibáztatni a vezetést, miegyebe-
ket.

A 2006. évi világbajnoki aranyérmes
csapat szakvezetôje, Marcello Lippi,
aki néhány év kihagyás után vette
vissza a kapitányi tisztet, egyértelmû-
en rövidre zárta a vitát.

– Minden felelôsség az enyém – je-
lentette ki a neves olasz szakember.
Nem sikerült kellôképpen felkészíte-
nem a játékosokat arra a terrorra,
amely egy ilyen eseményen a lábukat,
a fejüket és a szívüket próbára teszi.
Ez kizárólag az én hibám. Elsôsorban a
fejekben találom a kudarc okát. A má-
sik, ezzel rokon probléma, pszichológi-
ai természetû, de errôl is a mindenkori
edzô tehet. Nem, egyáltalán nem óhaj-
tom magam áldozatnak feltûntetni.
Mindenekelôtt edzôi hibákról van szó,
vállalnom kell, s valóban így értékelem
a szerepemet. 

A nyilatkozat önmagáért beszél. Ha
belegondolunk, még ha szántszándék-
kal, és elsôsorban taktikai megoldás-
ként alkalmazta a totális önbírálatot,
akkor is intelligens, bölcs húzás. S leg-
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feljebb annyit tehetünk hozzá: bizony,
nem tipikus magyar gyakorlat szerinti
magatartás.

JJúúnniiuuss  2255..    
AAzz  aammeerriikkaaii  kkoonnttiinneennss  bbrraavvúúrrjjaa
Nem valami fényes módon fejezôd-

tek be a csoportküzdelmek. Ezen a je-
les napon meglehetôsen sok kívánni-
valót hagyott maga után a játék színvo-
nala. Kifejezetten gyenge, nem igazán
egy világbajnokságtól elvárható szin-
ten mozgott a Svájc-Honduras 0-0-ás
csata is a nagy semmiért, s zárjuk is
ezt le azzal, hogy a Ottmar Hitzfeld-
nek,  német szakvezetôjüknek így is
hálásak lehetnek a svájciak, már hogy
egyáltalán ott lehettek. Nem sikerült
csodát mûvelnie Drogbáéknak: a Kore-
ai NDK ellen ugyan simán nyertek, - 3-
0 - mivel azonban a brazilok ikszeltek
Portugáliával,(0-0) - ahogyan azt sokan
elôre és biztosan lefogadták - szintén
elbúcsúztak, ami azt jelentette, hogy a
vendéglátó kontinens hat együttesé-
bôl mindössze egyetlen maradt élet-
ben a kieséses szakaszra – Ghána. A
legerôsebb érdeklôdéssel a Spanyolor-
szág-Chile összecsapás elé tekinthet-
tünk. A meccs legemlékezetesebb
perce a 25. volt: Busquets indította
Torrest, a kapujából kirontó Bravo be-
csúszással mentett elôle, de balsze-
rencséjére a labda éppen David Villa
elé került, aki az oldalvonal mellôl,
mintegy negyven méterrôl, pontosan
talált az üresen ásítozó kapuba. A gyô-
zelmi kényszer alatt küszködô spanyo-
lok roppant idegesen kezdtek, csak a
második félidôben nyugodtak meg né-
mileg, s megérdemelten nyertek 2-1-
re a vereséggel is továbbjutott Chile
ellen. Az amerikai kontinens (észak-kö-
zép- és dél) képviseletében rajtolt csa-
patok mindegyike - szám szerint 8 - be-
jutott a legjobb 16 közé! 

A nyolc csoport végeredménye.
Minden négyes elsô két együttese ju-
tott a legjobb tizenhat közé:
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SSuuáárreezz  ––  nneeggyyvveennéévveess  ááttkkoott  ttöörrtt  mmeegg
Azért ez már más. Mind erôsebb kri-

tika érte a vb csoport csatározásainak
valóban számos mérkôzését a várako-
zás alatti színvonal miatt. A lebonyolí-
tás szerkezetét, módját, a résztvevôk
magas számát ezúttal nem elemezzük,
a FIFA illetékesei nyilván levonják a
megfelelô tanulságokat a nagy ese-
mény után. A szakemberek többsége

mindazonáltal úgy jósolta, hogy egy-
szeriben megváltozik a helyzet a cso-
portküzdelmek befejezése után… Iga-
zából a nyolcaddöntôben kezdôdik a vi-
lágbajnokság, s itt, mindenekelôtt a
nagy tét és minden majd késôbbi javí-
tás, korrekció lehetôségének a hiánya
teljes erôbedobásra készteti a csapa-
tokat.

A küzdelmek hevessége, a harcos-
ság, elszántság, a teljes összpontosí-
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AA  ccssooppoorrtt
CCssaappaatt MM GGYY DD VV GG..AA.. PP
1. Uruguay 3 2 1 0 4-0 7
2. Mexikó 3 1 1 1 3-2 4
3. Dél-Afrika 3 0 1 1 3-5 4
4. Franciaország 3 0 1 2 1-4 1

BB  ccssooppoorrtt
CCssaappaatt MM GGYY DD VV GG..AA.. PP
1. Argentína 3 3 0 0 7-1 9
2. Dél-Korea 3 1 1 1 5-6 4
3. Görögország 3 0 0 2 2-5 3
4. Nigéria 3 0 1 2 3-5 2

CC  ccssooppoorrtt
CCssaappaatt MM GGYY DD VV GG..AA.. PP
1 Egyesült Államok 3 1 2 0 4-3 5
2. Anglia 3 1 2 0 2-1 4
3. Szlovénia 3 1 1 1 3-3 4
4. Algéria 3 0 1 2 0-1 1

DD  ccssooppoorrtt
CCssaappaatt MM GGYY DD VV GG..AA.. PP
1. Németorsz. 3 2 0 1 5-1 6
2. Ghána 3 1 1 1 2-2 4
3. Ausztrália 3 1 1 1 3-6 4
4. Szerbia 3 1 0 2 2-3 3

EE  ccssooppoorrtt
CCssaappaatt MM GGYY DD VV GG..AA.. PP
1. Hollandia 3 3 0 0 5-1 9
2. Japán 3 2 0 1 4-2 6
3. Dánia 3 1 0 2 3-6 3
4. Kamerun 3 0 0 3 2-5 0

FF  ccssooppoorrtt
CCssaappaatt MM GGYY DD VV GG..AA.. PP
1. Paraguay 3 1 2 0 3-1 5
2. Szlovákia 3 1 1 1 4-5 4
3. Új-Zéland 3 0 3 0 2-2 3
4. Olaszország 3 0 2 1 4-5 2

GG  ccssooppoorrtt
CCssaappaatt MM GGYY DD VV GG..AA.. PP
1. Brazília 3 2 1 0 5-2 7
2. Portugália 3 1 2 0 7-0 5
3. Elefántcsontpart 3 1 1 1 4-3 4
4. Észak-Korea 3 0 0 3 1-12 0

HH  ccssooppoorrtt
CCssaappaatt MM GGYY DD VV GG..AA.. PP
1. Spanyolorsz. 3 2 0 1 4-2 6
2. Chile 3 2 0 1 3-2 6
3. Svájc 3 1 1 1 1-1 4
4. Honduras 3 0 1 2 0-3 1
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tásra törekvés valóban nyomban érzé-
kelhetô volt a nyolcaddöntô elsô két
összecsapásán, mindenekelôtt a Ghá-
na–Egyesült Államok mérkôzésen,
amely meghozta az elsô hosszabbítást
is. Remek mérkôzést láthattunk, elein-
te az afrikaiak, majd a második félidô-
ben az amerikaiak játszottak jobban, a
rendes játékidô döntetlenje hûen fejez-
te ki a kiegyenlített játékot.

A színvonalas és izgalmas meccset
végül egy remek egyéni alakítás, a
ghánai Gyan döntötte el a 93. percben,
s az amerikaiaknak ezúttal – ki tudja
már hányadszor itt Dél-Afrikában –
nem sikerült egalizálni hátrányos hely-
zetüket. Az egyetlen afrikai válogatott
versenyben maradt, további esélyt ka-
pott a kontinens becsületének megvé-
désére. A ghánai kapuvédô, Kingson
bravúros bemutatója külön is kieme-
lést érdemel. Ghána Egyesült Államok
2-1. Elégedettséggel állapíthattuk
meg, hogy a bírói szempontból
könnyûnek egyáltalán nem mondható
tétmérkôzést nagyszerûen tartotta
kézben Kassai Viktor és kifogástalanul
asszisztáltak ehhez honfitársai, Erôs
Gábor és Vámos Tibor is. 

Szórakoztató, változatos és ugyan-
csak színvonalas csatát hozott Urugu-
ay és Dél-Korea találkozója. Furcsa, sa-
játos felfogást tükrözött Paraguay játé-
ka. Tudniillik úgy általában a mérkôzés
túlnyomó részében – az elsô percek
megilletôdöttségétôl eltekintve – az
ázsiaiak játszottak jobban, rendkívül
technikás, okosan felépített támadó
taktikával, számos ígéretes helyzettel.

Jó focit mutattak be. Ám a labdarú-
gást egyfelôl gólra játsszák, másfelôl
semmit nem ér az igyekezet és jó
szándék – szerencse nélkül. Paraguay
kiegyensúlyozott, nagyszerûen felké-
szített együttes, altató, sokpasszos, ol-
dalirányú játéka nem egyszer megté-
veszti, elaltatja az ellenfeleit. Aztán hir-
telen váratlan villanás következik az
elôkészítésben és a befejezésben is
klasszis Forlán karmesteri „beintésé-
re," s mellette akadt most egy másik
bûvész, Luis Suárez is, rendkívüli lövô
technikájával, és gyorsaságával. Nos,
ôk ketten elintézték az egészet ezek-
kel a villanásokkal, végtére is az ellen-
állhatatlan Suárez  két góljával. A má-
sodikat – egy szöglet után – két csodás
csel után 15 méterrôl jobbal úgy csa-
vart a kapura, hogy a labda a bal kapu-
fáról pattant tovább a hálóba. A labda
mindkét gólnál – Forlántól érkezett. Pa-
raguay-Dél Korea 2-1.

JJúúnniiuuss  2277..    
FFaattáálliiss  bbíírróóii  hhiibbáákk!!
Beindult tehát, pontosabban jóval

nagyobb sebességre kapcsolt a vb gé-

pezete a legjobb tizenhat közötti mér-
kôzésekkel. A számokból ítélve fölé-
nyes német sikert hozott a nemzetkö-
zi színtereken klasszikusnak számító
derbijük az angolok ellen. A 40 000 né-
zô elôtt a Blomenfontein-ben rende-
zett emelkedett hangulatú foci-ünnep
végeztével Kloséék ünnepelhettek, az
angolokat aligha lehetett vigasztalni –
soha ilyen arányban nem szenvedtek
vereséget a germánoktól tétmérkôzé-
sen hosszú történetük során. Német-
ország-Anglia 4-1. Noha Joachim Löw
gárdája mindvégig meggyôzôbb pro-
dukciót nyújtott a Fabio Capello direktí-
vái alapján küzdô angoloknál, igazából
nem Müller, Klose és Podolski látvá-
nyos góljai adták a fô beszédtémát a
nem mindennapos mérkôzés után, ha-
nem a játékvezetés.

A 2-1-es német vezetést követôen
az elsô félidô 38. percében Lampard a
tizenhatos elôtti körvonal tájékáról kül-
dött lövése átszállt a vetôdô német ka-
pus, Neuer felett, s a vízszintes kapufa
alsó élérôl mintegy 30-35 centivel a
gólvonalon túl vágódott a földre, majd
onnan kifelé perdült és a kapus magá-
hoz ölelte. Tiszta, egyértelmû, kétsé-
get kizáró, nyilvánvaló gól, s ezzel 2-2-
re alakult volna az eredmény… A part-
jelzô, Mauricio Espinosa (urugayi)
azonban nemet intett, s a bíró, honfi-
társa, Jorge Larrionda sem ítélt sem-
mit. Fatális, a mérkôzést és az ered-
ményt alapvetôen befolyásoló baki tör-
tént. Soha nem derül ki, vajon döntet-
len állást követôen mit hoz a második
45 perc. Az angolok, akik ettôl függet-
lenül is erôtlenül, körülményesen és
feltûnôen sok átadási hibával játszot-
tak, támadáskényszerben küzdöttek, a
németek pedig valóban mesteri kont-
rákkal sziporkáztak.

Sajnálatosan Johannesburgban, az
Argentína-Mexikó derbin is akadt egy
súlyos játékvezetôi tévedés, helytelen
ítélet. Roberto Rosettié, amely ugyan-
csak döntetlen állásnál fokozott jelen-
tôséggel esett latba. A 26. percbe az
argentin Tevez kapott remek átadást
Higuaintól, ám a kifutó mexikói kapu-
védô, Perez elütötte a labdát elôle,
amely éppen Messi elé került. A cso-
dacsatár a 11-es tájáról az üres kapu
felé irányította a labdát, amelyet azon-
ban a téveszthetetlenül lesen álló Te-
vez csúsztatott a hálóba. Az olasz Ro-
setti megadta… Maradona együttese
ettôl eltekintve minden tekintetben
jobb volt, de elismerés illeti a dereka-
san küzdô mexikóiak együttesét is. Ar-
gentína-Mexikó 3-1. 

Nem csak szakmai, hanem a szurko-
lók körében is világszerte fellángoltak
a viták, amelyeknek egyszerû végkö-
vetkeztetése nem lehetett más: tes-

sék bevezetni a videókontrollt! Ez nem
csak a huszonegyedik század magától
értetôdô technikai segítsége lenne, de
egyszer s mindenkorra kizárná a kiáltó
igazságtalanságokat a játékból. A világ
messze legnépszerûbb sportága már
rég megérdemelte ezt a logikus, meg-
nyugtató megoldást! 
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AA  bbrraazziillookknnaakk  eelléégg  vvoolltt  nnééggyy  ppeerrcc
Egy középhátvédtôl az elemi és leg-

fontosabb követelmény, hogy stabilan,
megbízhatóan lássa el feladatát a vé-
dekezésben. A braziloknál ennyi azon-
ban nem elég, itt Lucio és Juan is elô-
szeretettel nem csak indítja a támadá-
sokat, de - fôként a szögleteknél - mint
befejezô játékos is élen jár.

És ez alapvetôen fordíthat a játék ké-
pén. Ez történt a brazilok Chile elleni
találkozóján is. A hosszú ideig kiegyen-
súlyozott és gól nélküli játékot követô-
en egy szöglet után Juan csodaszép
fejessel juttatta a labdát védhetetlenül
a chilei kapu jobb felsô sarkába a 34.
percben. Chile megroppant, s alig telt
el négy perc, Robinho-Kaka-Fabiano
volt a labda útja, szemre is gyönyörû
támadás, s Fabiano a végén még a ka-
pus mellett is elhúzta a labdát, majd az
üres kapuba gurított. Kétgólos elôny,
majd Robinho bemutatózott a 74.
percben ráadásként. Brazília-Chile 3-0.
A brazilok ezúttal is bizonyították: a fe-
gyelmezett játék - fôként védekezés-
ben - nem zárja ki a látványosságot,
sôt…

És menetelnek tovább a narancsos
fiúk, a hollandok is. Ezúttal a szlovák
csodának vetettek véget. Szomszéda-
ink derekasan harcoltak, az esélytele-
nek bátorságával támadtak, nem álltak
be foggal-körömmel védekezni. A vb
elôtti magyar-hollandon megsérült
Robben ezúttal szerepelt elôször a vá-
logatottban, s ahogy illik, megszokott
módszerével ô szerezte az elsô gólt. A
jobb oldalon a tizenhatossal párhuza-
mosan húzta el a labdát két védô – Du-
rica majd Zabavnik - elôtt is, majd bal-
lal – ezúttal a bal alsó sarokba bombá-
zott a 18. percben, s ezzel megadta a
játék „alaphangját".

A hollandok továbbra is támadószel-
lemben küzdöttek, a 84. percben Kuyt-
Sneijder összjátékot követôen az Inter
„lövôgépe" mintegy 12 méterrôl lôtt
gólt, amire a hosszabbítás 94. percé-
ben a szlovák Vittek mûvészi mutatvá-
nyát 11-essel jutalmazta, s ezt a színjá-
ték mestere értékesítette. Hollandia-
Szlovákia 2-1. 1988 óta a hollandok
ezúttal kerültek elôször a legjobb nyolc
közé.

Ami a pályán kívül történt: a FIFA a
korábban leírt óriási játékvezetôi bakik

2010/3 ■ MAGYAR EDZŐ 17

MagyarEdzô 2010/3 03-46  2010/09/23 06:37  Page 17



nyomán támadt általános felháboro-
dást igyekezett enyhíteni. A vezérkar
ülésén az elnök, a svájci Joseph Blat-
ter ígéretet tett, hogy a videóvisszaját-
szás rendszerének alkalmazását ismét
napirendre tûzi a testülete, s a játékve-
zetés minôsége javításának lehetôsé-
geit is megvizsgálják.

JJúúnniiuuss  2299..    
GGóólljjáávvaall  OOssccaarr  CCaarrddoozzoo  ttöörrttéénneellmmeett  íírrtt  
Befejezôdtek az utolsó két mérkô-

zéssel a világbajnokság negyeddöntôi.
A korai leltár szerint a kontinensek
„elôversenyét" Dél-Amerika nyerte. A
legjobb nyolc közé négy csapata jutott:
Brazília, Argentína, Uruguay és végül
Paraguay. Európából hárman marad-
tak: Hollandia, Spanyolország és Né-
metország. Ázsia képviseletében utol-
jára a japánok maradtak, de elbuktak
Paraguay ellenében. S hírmondónak
Afrikáéból is csak egy maradt, egyedül
Ghána volt képes bejutni a legjobb né-
gyért folyó küzdelmekbe.

Nem szorosan a mérkôzésekhez tar-
tozó sztori, de akik a közbiztonság és a
bûnözés miatt aggódtak a vb elôtt,
részben igazoltnak érezhették a történ-
teket. Éjszaka ugyanis a betörôk nem
máshová, egyenesen a FIFA központi
irodájába törtek be. Pénzt ugyan nem
találtak, a gazfickók megelégedtek né-
hány értéktárggyal - laptop, fényképe-
zôgép, stb. -  s többek között elemel-
tek több vb trófeát, pontosabban az
igazi kicsinyített másait, amelyekkel a
majdani díjkiosztás után a szervezet
vezetôi a gyôztes együttes játékosai-
nak kívántak kedveskedni. 

A csoportokból továbbjutó csapatok
kivétel nélkül elismerést érdemelnek.
Ez azonban nem lehet akadálya annak,
hogy kritikusan értékeljük a nyolcad-
döntô találkozóit. Nos, a realitás azt kö-
veteli, hogy a Paraguay-Japán mérkô-
zésrôl, szomorúan állapítsuk meg: ez
volt az eddigi meccsek közül a legunal-
masabb 90 perc, sôt, helyezzük ide  - a
0-0-al zárult rendes játékidôhöz - a
hosszabbítás 2x15 perc eseményte-
lenségét is, amelynek végeztével 11-
es rúgások döntöttek végül 5-3 arány-
ban a dél-amerikaiak javára. A paragua-
yiak ötödik, utolsó tizenegyesét a cse-
repadról beküldött csatár, Óscar Car-
dozo értékesítette halálos nyugalom-
mal, s ezzel a vb-k története során el-
sô alkalommal juttatta nemzeti váloga-
tottját a nyolc közé. Viszonylag hûvös
idô fogadta a játékosokat Pretoriában,
s érdekes színfoltként jegyezzük meg:
a 11-es rúgások elôtti „tanácskozáson"
a távol-keleti gárda számos tagja nagy-
kabátban dideregve várakozott a min-
dent eldöntô procedúrára. Fáztak,
majd ráfáztak.  Ebben a mûfajban,

mármint a 11-es párbajokéban, Dél-Af-
rikában ez volt az elsô alkalom. Paragu-
ay-Japán 0-0, tizenegyesekkel 5-3.

Paraguay ellenfele így azután az a
spanyol válogatott lett, amelyik ugyan-
ezen a napon 1-0-lal két vállra fektette
Portugáliát. Ahogyan vártuk, kemény,
kiegyensúlyozott ütközetet láthattunk,
két remekül felkészített gárdát. A por-
tugálok alaposan felkészültek a veszé-
lyes spanyol támadók ellen, s 60 per-
cig bírták idegekkel, figyelemmel. Ek-
kor, egyetlen, pillanatnyi kihagyás kö-
vetkeztében, az elôzôkben is remeklô
David Villa megpecsételte a sorsukat.
Látványos összjáték volt: Köröm-
passzok után - kevéssel a portugálok
tizenhatosa elôtt - Iniesta passzolt Xa-
vihoz, aki sarokkal csúsztatta a labdát
tovább a leshatárról elôrerobbanó Villá-
hoz. Elsô, lapos kísérletét Eduardó re-
mekül hárította, de a visszapattanó
labda ismét Villa elé került és a csatár
most okosan ívelt a kapus felett a léc
alá. S innen nem volt visszaút. A portu-
gálok szemmel láthatóan képtelenek
voltak váltani, s az még inkább szem-
betûnt, hogy a világ legdrágább csatá-
ra, Chrisitano Ronaldo mennyire tom-
pán, tôle szokatlan elemi technikai hi-
bákkal játszott. Ebben, igaz, közrejátsz-
hatott az a körülmény is, hogy társai
akkor sem szolgálták ki, amikor erre
kedvezô lehetôségük kínálkozott. Ért-
hetetlen.

Lezárult tehát ezzel a világbajnokság
második „felvonása", s a negyeddöntô-
ben a nyolc együttes párosítása a kö-
vetkezôképpen alakult: Hollandia-Brazí-
lia, Uruguay-Ghána, Argentína-Német-
ország, Paraguay-Spanyolország.

JJúúlliiuuss  22..    
HHoollllaanndd  ssookkkkoollóó  ––  GGhháánnaaii  ttrraaggééddiiaa
Rövid, szinte csak lélegzetvételnyi

szünet után drámai fordulatokban gaz-
dag, hallatlanul izgalmas események-
kel, a legjobb négy közé jutás küzdel-
meivel folytatódott a vb mûsora.

Port Elizabeth Nelson Mandela Bay
stadionjának 41 000 nézôje elôtt egy
varázslatos gól szolgált pompás nyi-
tányként a brazilok jóvoltából a hollan-
dok elleni negyeddöntôben. Felipe
Meo a középkörbôl káprázatos passzal
tálalta a labdát, a holland védôk között
kirobbanó Ronaldinhót, aki a tizenha-
tos vonalától elsô érintésbôl, kapásból
a tizenegyes pontig kifutó kapus, Julio
César hasa alatt a kapu közepébe lôtt.
Mestermunka a javából, s lényegében
a brazilok fölénye jegyében peregtek
az események szinte végig az elsô fél-
idôben – a korábbi esélylatolgatásnak
megfelelôen. Senki nem számított
olyan jelentôs változásra, amely jelle-
mezte a második 45 percet. Egy 170

centis kis kopaszra nyírt hollandus, a
Real Madridból eltanácsolt, s az Inter-
ben magára talált mesterlövész, Wes-
ley Sneijder vált a nagy mérkôzés hô-
sévé. Elôbb az 53. percben ô ívelte be
a labdát az öt és feles felé. Julio Cesar
és Felipe Melo nem értette, sôt zavar-
ta egymást, s a labda Melo válláról
akadálytalanul hullott az üresen maradt
kapuba.

Hollandia egyenlített, s ez teljesség-
gel kizökkentette a brazilokat a játék-
ból, a szívós narancsosok viszont szár-
nyakat kaptak. És ismét Sneijder: Rob-
ben jobboldali szöglete révén Kuyt a
jobb kapufával szemben állva középre
csúsztatott, Sneijder pedig reflex-fe-
jessel küldte közelrôl a hálóba a labdát
a megdermedt brazilok közül. Dunga
legénysége mozgósította minden tar-
talékát, támadott, a hollandoknak így
viszont jobb lehetôségük nyílt a kont-
rákra. A braziloknak végül a 84. perc-
ben adódott lehetôségük az egyenlí-
tésre, Gilberto Silva fejelhetett zavarta-
lanul négy méterrôl, de  Stekelenburg
a helyén volt. A brazilok képtelenek
voltak kezelni a számukra szokatlan
helyzetet, idônként elvesztették a fejü-
ket, kíméletlen vagdalkozásba kezdtek
dühükben, majd Felipe Meló kiállítása
után - Robbent taposta meg - már el-
dôlt,   a négy évvel ezelôttihez hason-
lóan, ezúttal is a negyeddöntôben
kénytelenek búcsúzni, érem nélkül
maradtak. Hollandia-Brazília 2-1.

Ki gondolta volna, hogy a brazil-hol-
land „elôadást" még aznap nyomban
felülmúlja drámai, idegtépô harcával
Uruguay és Ghána. Olyan összecsapás
volt, amit egész egyszerûen nem lehet
elfelejteni, s egyben igazolta, miért is
olyan varázslatos, minden képtelensé-
get magában hordozó, bûvöletes játék
a labdarúgás. 

Ragyogóan kezdte a mérkôzést Uru-
guay, az elsô húsz percben példás,
mondhatni iskolajátékkal rukkolt elô, s
úgy tûnt, csak idô kérdése, mikor feje-
lik meg fölényüket góllal. Aztán egy
teljesen váratlan esemény feje tetejé-
re állította a mérkôzés menetét. Mun-
tari az „uruk" térfelének közepe táján
forgolódott tétovázva labdával, majd
gondolt egyet, s harmincról megküldte
a labdát, amely az ötösön felpattant és
a késôn mozduló Muslera nem érte el
a bal sarokba hulló labdát. A vezetô
gól, másodpercekkel a félidô vége
elôtt esett - feldobta a ghánaiakat, a
dél-amerikaiakat viszont hosszú idôre
mintha megbénította volna még a má-
sodik félidôben is… És akkor jött For-
lán, akit külön is ki kell emelnünk. Nem
csak azért, mert az 58. percben egy
baloldali szabadrúgást mesterien te-
kert Kingson felett a bal felsôbe, s ez-
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zel egyenlítettek, de a hátára vette a
pályát, hátul szerelt a középpályán
szervezett, veszélyt jelentett a kapura
is, s mindamellett szóval is tartotta a
lelket társaiban. Szuperprodukció. (A
lélektanilag is fontos elsô tizenegyest
is biztosan értékesítette a büntetôkkel
záruló végkifejletben.)

Ami a nyíltan, minden fenntartás nél-
küli gyôzelemre törekvést illeti, mind-
két gárdáról a legnagyobb elismerés
hangján kell szólni. Minden megtörtén-
hetett és – meg is történt! Dráma: tra-
gédia az egyik oldalon – mennyei
happy end a másikon. Ghána már a
legjobb négy között érezhette magát,
amikor a 121., tehát a hosszabbítás
utolsó utáni percében egy kapu elôtti
kavarodás végén – 1-1-es állásnál! - az
uruguayi kapuba vágódó labdát Suárez
két kézzel hárította – 11-es. Asamoah
Gyan állt neki a büntetônek – azonban
a felsô lécrôl az égbe pattant a labda…
A 11-es rúgások következtek. Gyan
ugyan értékesítette az afrikaiak elsô
11-esét, a késôbbiek során viszont az
„uruk" cerberusa, Muslera kétszer is
bravúrosan védett, s végül 4-2-es
eredménnyel Forlánék a „mennybe ju-
tottak", elérték, amirôl álmodtak – évti-
zedek után ismét a legjobb négy közé
jutottak. Uruguay-Ghána 1-1 (tizene-
gyesekkel 4-2).

Két fantasztikus meccset hozott júli-
us 2-a. Egyet azonban nem felejthe-
tünk: mindkét találkozón bántóan
gyenge játékvezetést láttunk – méltat-
lan a világbajnokság záró akkordjaihoz.

JJúúlliiuuss  33..    
NNéémmeett  ddíísszzeellôôaaddááss    
Fokváros Green Point Stadionjában

telt ház 65 000 nézô elôtt került sorra a
negyeddöntô hatalmas érdeklôdést ki-
váltó derbije, amelyet a szakkommen-
tátorok közül többen is elôrehozott
döntôként jellemeztek. A díszpáholy-
ban megjelent Jacob Zuma, Dél-Afrika
elnöke, a német kancellár, Angela Mer-
kel, a FIFA elnök Joseph Blatter, vala-
mint az UEFA elnök, Michael Platini is
számos híres közéleti személyiség,
mûvész és sportcsillag társaságában. 

Nem tudni, miként alakult volna a
mérkôzés és az eredmény akkor, ha
rögtön az elején, mindjárt a harmadik
percben nem születik német gól. Ota-
mendi követett el szabálytalanságot
Podolskival szemben a tizenhatos bal-
sarkától mintegy öt-hat méterre. A sza-
badrúgás nyomán beívelt labdát Mül-
ler, éppen Otamendit megelôzve, fejjel
úgy csúsztatta meg, hogy az lefelé vá-
gódva a kapuvédô Romero bokájáról
pattant a gólvonalon túlra. Sokkoló né-
met villámkezdés. Ezzel tulajdonkép-
pen el is dôlt a meccs, jóllehet ezt

nemigen gondolhatták sem a szurko-
lók, sem a tévénézôk, s legkevésbé a
feltüzelt argentinok. Látva, megismer-
ve ugyanis a németek itt Dél-Afrikában
nyújtott addigi játékát, nehezen lehe-
tett elképzelni, hogy a támadásra
kényszerült ellenféllel szemben a
nagyszerûen kontrázó Nationalelf nem
növeli góljai számát. A német korai ve-
zetés ezt eredményezte, s ezzel meg
is határozta az eredmény alakulását. A
germánok – éppen úgy, mint az ango-
lok ellen – ezúttal is berámoltak egy
négyest, azzal a különbséggel, hogy az
argentinoknak egyetlen kis becsület
gólocskára sem telt az erejükbôl. 

Mindezen túl: Joachim Löw edzô-
ként a világbajnokságra készülés terén
a legtartalmasabb szakmai munkáját
végezte el, mert a játékról alkotott el-
képzelései az ôszinte, nyílt, támadó-
szellemû futballra épülnek. Az övé az
egyetlen nemzeti együttes, amely en-
nek jegyében például - az egyedüli a
mezônyben védekezô középpályás
nélkül. Bastian Schweinsteiger és Sa-
mi Khedira sem tipikus labdaszerzô,
mégis hatékonyan mûködik a csapat
jól koordinált együttes védekezése. A
középpályán és a támadósorban is a
kreatív, kezdeményezô, ötletgazdag
összjáték dominál. Érdekes, színes, él-
vezetes, szemre is tetszetôs latinos
focit láthattunk – a németek jóvoltából.
A Löw-csapat (a kezdô) átlag életkora
25 évet alig haladja meg, s ez az új ge-
neráció – még az Argentina elleni já-
téknál, teljesítménynél is többre ké-
pes. Németország-Argentína 4-0.

Ôrült öt perc. Három tizenegyes, két
kihagyott büntetô, egy meg nem adott
tizenegyes, végül egyetlen David Villa

találattal – spanyol továbbjutás a leg-
jobb négy közé.

A Spanyolország - Paraguay negyed-
döntô tulajdonképpen egy tanulmány-
mérkôzésnek is megfelelt. Tanulmány
arról, hogy miként lehet eredménye-
sen védekezni egy veszélyes, fenntar-
tás nélkül támadójátékot mutató ellen-
féllel szemben. Nem véletlen, hogy ed-
digi találkozóin a paraguayiak írd és
mondd – egyetlen gólt kaptak. Most is
csupán egyet. A dél-amerikai hátvéd-
sor az ugyancsak a védekezésre össz-
pontosító középpályások hatékony be-
segítésével állhatatosan és sikeresen
szûrte meg a spanyol Európa-bajnok
együttes támadásait, amelyet az elsô
húsz percben az egészpályás letáma-
dással védekezô dél-amerikai társaság
meglehetôsen gyatra, hibákkal tarkított
játékra késztetett, sôt az elsô negyven-
öt perc végén Valdez kétszer is kínálko-
zó gólszerzési lehetôséghez jutott, s
nem sokon múlt, hogy a spanyolok
nem kerültek hátrányos helyzetbe. Vi-
cente del Bosque azután meghatározó
változtatásra szánta el magát. A spa-
nyol vezér megunta Torres hiábavaló
próbálkozásait, behozta helyére az Ar-
senal irányítóját, a sérülésébôl vissza-
térô Fabregast az 56. percben. Ez meg-
határozónak bizonyult. Öt teljességgel
ôrült öt perc következett ezután. Az 57.
percben a spanyol Piqué két kézzel rán-
gatta vissza Cardozót egy szögletrú-
gásnál – 11-es! A kapu baloldalába kül-
dött büntetôt azonban Casillas remek
vetôdéssel úgy hárította, hogy a labda
ki sem pattant róla.

Két perccel késôbb a másik oldalon
Alcaraz a tizenegyes táján cibálta visz-
sza a kitörô spanyol gólgyárost, David
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Villát – most 11-es itt!… Xabi Alonsó
holt biztosan bombázott a jobb felsô
sarokba, de – nincs gól. A játékvezetô
újra rúgást ítélt, mert elsô alkalommal
még a lövés elôtt két spanyol játékos
is befutott a tizenhatoson belülre.
Most Villar kapus bravúrja következett
– Xabi ismétlésénél biztosan hárította
a balra tartó lövést, kiütötte a labdát,
majd az arra rácsapó Fabregast gázolta
el. Az újabb11-es azonban elmaradt, a
játékvezetô sípja néma maradt. Végül
Iniesta zseniális csel sorozatos és szla-
lomozó keverése következett immár a
83. percben. Két védôt kicselezett,
okosan Pedrozóhoz passzolt, aki nyolc
méterrôl kapura zúdította a labdát, az
azonban kipattant a jobb kapufáról Da-
vid Villa elé. A gólzsák habozás nélkül
úgy lôtt az ellenkezô sarokba, hogy a
labda a kapufáról pattant be. Ezzel
nyertek a spanyolok és jutottak be né-
gyes elôdöntôbe – fennállásuk óta elô-
ször! Spanyolország-Paraguay 1-0.

A legjobb négy közé jutott együtte-
sek – Németország, Spanyolország,
Hollandia és Uruguay - két-két nap
megérdemelt pihenô után vághatott
neki az utolsó felvonásoknak.

JJúúlliiuuss  66..    
MMaaggyyaarrookk  aazz  eellôôddöönnttôôbbeenn
Az örvendetes hír a FIFA honlapján

jelent meg, s persze, átvitt értelemben
értendô, hiszen évtizedek óta hiány-
zunk a vb mezônyébôl. A becsületün-
ket, a szép emlékeket rólunk egy ne-
ves trió ôrzi – játékvezetôink. Nos,
ezen a napon a hivatalos közlemény
tudatta: a Kassai Viktor, Erôs Gábor,
Vámos Tibor hármas dirigálja július he-
tedikén a Németország-Spanyolország
elôdöntô mérkôzést Durbanban. Meg-
ismétlôdik tehát a két évvel ezelôtti
Európa-bajnoki döntô, már ami a páro-
sítást illeti. A magyar triumvirátus
ezúttal immár a negyedik alkalommal
jutott lehetôséghez. A csoportkörben
elôbb a Brazília-Észak-Korea, majd az
Uruguay-Mexikó, azután a nyolcaddön-
tôben pedig a Ghána-Egyesült Államok
meccsen mûködött közre. Ismeretes,
a FIFA a teljesítmény és a semleges-
ség elvét szem elôtt tartva jár el a já-
tékvezetôi küldéskor. A három találko-
zót követôen a mérkôzô felek egyike
sem illette bírálattal a mieinket, a hiva-
talos ellenôri jelentés sem róhatott fel
jelentôs hibát, a hírek nem róluk szól-
tak, s a másik elvnek, a semlegesség
kritériumának is megfelelnek, hiszen a
mérkôzô felek egyaránt európaiak. 

Nos, de elôbb szóljunk az erre a nap-
ra rendelt elôdöntôrôl! A legfôbb vita-
témát a Hollandia-Uruguay meccse
elôtt Luis Suárez, a dél-amerikaiak gól-
vágójának kritikus esete szolgáltatta.

Csibész, vagy megmentô, amiért az
uruguayi-ghánai meccs utolsó percé-
ben a gólba tartó labdát két kézzel kiü-
tötte, s hogy a sorsdöntô szabálytalan-
ságért – amely következményeivel
együtt az ô javukra döntötte el a talál-
kozó sorsát, elegendô-e a csupán egy
mérkôzésre szóló eltiltás?… Lehetett
hosszan vitázni, tény, hogy a hollandok
ellen nem játszhatott, s ez viszont a
narancsosok elleni elôdöntôt befolyá-
solta jelentôsen, hiányát képtelenek
voltak ugyanis pótolni. A kiegyensúlyo-
zott, változatos elsô félidô sztorija Fok-
város Green Point Stadionjában - 64
000 nézô elôtt - két sokáig emlékeze-
tes, egészen kivételes, távoli bomba-
gólról szólt. Van Bronckhorst, a hollan-
dok 36. évében járó balhátvéd a 18.
percben évei számának megfelelô tá-
volságról, baloldalról, 36 méterrôl, bal-
lal, irtózatos erôvel lôtt a bal felsô sa-
rokba – éppen hogy csak befért a lab-
da. A félidô befejezése elôtt néhány
perccel a másik térfélen Gargano For-
lánt indította, aki egy csel után közép-
rôl, 28-30 méterrôl váratlan rászúrta a
labdát a kapura. Stekelenburg késôn
és ellenkezô irányba mozdult, s a ma-
gasról levágódó labdát már csak ujj-
heggyel érte, védeni nem tudta. – 1-1.
A második 45 percben a hollandok vet-
ték át fokozatosan az irányítást, s bár
akadtak ígéretes uruguayi helyzetek is,
a kihasználás tekintetében jobb volt az
ellenfél. Sneijder a 70. percben ravasz,
laposan surranó lövéssel szerzett ve-
zetést, majd Robben pompás fejese
révén a labda a jobb kapufa tövérôl
pattant a gólvonal mögé. Már 3-1, s a
kissé figyelmetlen, a végén kiengedô
hollandok díszkíséretével Maxi Pereira
17-rôl szépített. Hollandia-Uruguay
3-1. Ezzel biztossá vált, hogy a vb dön-
tô európai affér lesz. A hollandok 1974
és 1978 után kerültek be ismét a dön-
tôbe, míg azonban az elôzô két alka-
lommal házigazdák ellen kellett meg-
küzdeniük a fináléban, most ezt a sors
eleve másként rendezte el. 

JJúúlliiuuss  77..      
MMüülllleerr  ––  ééss  ggóóll  ––  nnééllkküüll……
A németek dél-afrikai álma, ha nem

is ért véget – némiképpen módosult a
spanyolok elleni vereség következté-
ben. Már „csak" a bronzéremre gon-
dolhattak. A második elôdöntôt a dur-
bani Moses Mabhida stadionban hat-
vanezer nézô elôtt játszotta az eddig
tüneményes játékot produkáló Német-
ország és az elôcsatározások során - a
legjobb 16 között Portugáliát, a nyolc
között pedig Paraguayt is - egy-egy
góllal legyôzô Spanyolország.

A világszerte felfokozott érdeklôdést
kiváltó mérkôzésre mindkét együttes

meghatározó változtatást tett az össze-
állításban. Löw kényszerûségbôl, a két
sárgalap után eltiltását töltô Müller he-
lyére Trochowskit állította be Klose
mellé éknek, a másik oldalon pedig Vi-
cente del Bosque mester úgy döntött,
nem kísérletezik tovább az egyébként
nagyszerû, de formán kívüli csatárával,
Torres-szel, a kezdôben a helyére az
eddig még ritkán használt Pedro került.
Bizonyára a nagy tét miatt mindkét fél
óvatos, biztonsági játékkal kezdett. A
spanyolok ugyan többet támadtak, s
David Villa elôtt az ötödik percben jó le-
hetôség nyílt, de balsarokra tartó lövé-
sét Neuer nagyszerûen védte. A néme-
tek elsô lövésére 32 perecet kellett vár-
ni: Trochowski távoli próbálkozása nyo-
mán a labdát Casillas tolta szögletre.

Nem nagy túlzással – ennél sokkal
több nem történt az unalmas mezôny-
játékkal töltött elsô 45 percben.  Min-
denekelôtt a spanyoloknak köszönhe-
tôen, megélénkült a játék a második
félidôben. A németek túlságosan nagy
területet adtak át ellenfelüknek, Xaviék
kedvtelve játszhatták sok átadásos, rö-
vidpasszos játékukat, amelyet tért öle-
lô, hosszú indításokkal tarkítottak s
mind nyomasztóbb fölényre tettek
szert. Feltûnt, hogy a korábban oly
mozgékony, a szabadterületekre befu-
tó, s ezt jól használó németek mennyi-
re lassabban, ötlet nélkül és sok átadá-
si hibával közelítik meg a spanyol ka-
put. A döntôbejutás a 73. percben dôlt
el a barcelonai különítménynek köszön-
hetôen. Baloldalról Xavi ívelt be szög-
letrúgást. A tizenhatoson belülrôl nagy
lendülettel elôre rohanó védô, Puyol –
társát, Piquét megelôzve – mintegy tíz
méterrôl magasan felugorva nagy erô-
vel fejelt a kapu baloldalába, s a kissé
késôn vetôdô Neuer már nem érhette
el a labdát. Feltûnt, hogy Puyol
mennyire zavartalanul, minden védôi
„zaklatás" nélkül hajthatta végre sors-
döntô akcióját. Itt jegyezzük meg, hogy
a Barcelona kiváló szélsô hátvédje nem
csak ezért érdemelte ki a mérkôzés já-
tékosa címet. Csúcsformában küzdött
mindvégig, kifogástalan védômunkát
végzett, rendszeresen vette ki részét a
támadások építésébôl, pontosan pasz-
szolt, s lám még tôle ritkán látható bra-
vúros, döntôbeli szereplést érô gólt
szerzett. Ez valóban történelmi követ-
kezmény, hiszen Spanyolország még
soha elôtte nem játszhatott vb döntôt,
amely egyébként még egy szempont-
ból páratlan: a résztvevôk egyike sem
nyerte meg a nemes trófeát. S az sem
fordult még elô, hogy nem európai
kontinensen – európai együttesek
döntsék el a bajnokság sorsát. Spanyol-
ország-Németország 1-0.

Számunkra a különlegességet az je-
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lentette, hogy magyar játékvezetô hár-
mas dirigálta a fontos összecsapást.
Nos, alig lehetett ôket észrevenni, s
ennél nyilvánvalóbb elismerés nem is
szükséges. A végig igen sportszerû,
tiszta eszközökkel vívott csatában Kas-
sai határozottan és jó szemmel követ-
te az eseményeket, s partjelzôi is csu-
pán egy-egy alkalommal tévedtek a
leshelyzetek megítélésénél. A pekingi
olimpiai döntô után a világbajnoki elô-
döntô levezetésével Kassai elismerten
és végérvényesen a legjobbak közé
emelkedett.

JJúúlliiuuss  1100..    
IIggeenniiss  kkeellll  bbrroonnzz--mméérrkkôôzzééss!!
Még a legfelsô szakmai labdarúgó

körökben is élénk vita alakult ki - s nem
csak most Dél-Afrikában, s nem csak a
vb idején, hanem már sokkal korábban
arról – érdemes-e külön megrendezni
az elôdöntôk és a döntô elôtt a harma-
dik helyért zajló összecsapást. Az elô-
döntôben két vereséget szenvedô,
csalódott, kedveszegett együttesrôl
szóló indoklást, meg egyebeket most
felesleges lenne felsorakoztatni. A
Port Elisabeth Mandela Bay stadionjá-
ban 36 000 nézô elôtt rendezett ese-
mény minden érvet, kétséget eloszla-
tott: sokat veszítettek volna a szurko-
lók, világszerte a tévénézôk, ha nem
láthatják  az egész vb-sorozat egyik,
hanem a legélvezetesebb mérkôzését,
amelyet idônként metszô-kavargó
szélben és zuhogó esôben küzdött vé-
gig két becsvágyó, szívvel-lélekkel és
remekül, látványosan játszó nemzeti
válogatott, Németország és Uruguay.

Az elôjelek fôként a németek esé-
lyeit gyengítették, influenza-járvány,
sérülések tizedelték meg Joachim
Löw legénységét, akit magát is ledön-
tött lábáról a láz. Hiányzott Lam, Po-
dolski, Klose, (a kapus), helyükre eddig
nem, vagy csak ritkán szerepelt játéko-
sok kerültek - Butt, Aogo, Cacau, Khe-
dira, Jansen. A másik oldalon ismét
szerepelt ellenben az eltiltott, az omi-
nózus 11-es elôtti kezezés, azaz piros
lapja következményeként Suárez, s a
kisebb sérüléssel is a játékot vállaló
karmester, Forlán.  

Élvezetes, változatos játékot hozott
az elsô 45 perc, s az ebben a periódus-
ban született mindkét gólban „alkotó
részt" vállaló Schweinsteiger alakította
- ellentmondásos módon - a fôszere-
pet. A 19. percben 25 méterrôl a kapu-
tól hirtelen lövésre szánta el magát. A
kapu jobboldalába tartó labda nagy erô-
vel érkezett, Muslera kapus nem mer-
te megfogni, kiütötte, de pechére ép-
pen a berobbanó Müller elé, aki nem
hibázott... A 28. percben Schweinstei-
ger „kompenzált". A félpályánál kapta

a labdát, vezette felfelé, aztán csele-
zett, ám Perez tisztán, mintaszerûen
szerelte,  villámgyors kontrát indított,
pontosan ugratta ki Suárezt, ô pedig
önzetlenül tálalt a baloldalon elôretörô
társ, Cavanihoz, aki a bal alsó sarokba
gurított - így lett 1-1.

A második félidô még izgalmasab-
ban alakult, mint az elsô. Az 51. perc
hozta az egész vb egyik leglátványo-
sabb gólját, a jobboldalról érkezô Rios
beadásából kapott labdát Forlán kapás-
ból vágta 15 méterrôl Butt kapuja bal
felsô sarkába. A beívelésekbôl mégis a
németek jöttek ki jobban: elôbb Jan-
sen fejesgólja következett, majd a
mindent eldöntô harmadik német gól
is.  Szöglet utáni kavarodás végén Khe-
dira a labdát közelrôl okosan ívelte fej-
jel magasan a bal felsôbe. A hosszab-
bítás utolsó másodperceiben Uruguay
jutott 17 méterrôl szabadrúgáshoz,
Forlán remek csavart lövése azonban a
felsô kapufáról kipattant – s nincs to-
vább. Németország-Uruguay 3-2.

A dél-amerikaiak immár 1928 óta
képtelenek megverni a németeket,
míg az utóbbiak különös csúcsot
mondhatnak magukénak: soha senki
nem végzett még két egymást követô
vb-n a harmadik helyen, ami most ne-
kik sikerült, bár kétségtelen, nyilván
boldogabbak lettek volna a döntôbeke-
rüléssel. A Nationalelf, nem melléke-
sen, ezzel sorrendben harmadszor lett
dobogós, hiszen 2002-ben szerzett
ezüstjérôl se feledkezzünk meg. Uru-
guay a negyedik hellyel boldogan utaz-
hatott haza - mint a dél-amerikai föld-
rész legjobbja - Argentína, Brazília, Chi-
le és Paraguay elôtt, s végtére is a vb
legkellemesebb meglepetését okozták
szórakoztató játékukkal. 

JJúúlliiuuss  1111..    
CCssúúnnyyaa  ddöönnttôô  --  ssppaannyyooll  ddiiaaddaall    
Johannesburg Soccer City Stadionjá-

nak 85 000 nézôje elôtt véget ért az
egyhónapos, 64 mérkôzést magába
foglaló, az egész világ érdeklôdését ki-
váltó labdarúgó világbajnoki ünnepség
sorozata, a 19. vb. A hatalmas várako-
zás és az óriási tét, mint már annyi-
szor, nyomasztóan, sôt bénítóan ha-
tott, s bár izgalmakban nem volt hiány,
a döntô színvonala jóindulattal is csak
közepes osztályzatot érdemelt. Az elsô
félidô kiváltképpen csalódást keltett, a
spanyol és a holland együttes is szem-
mel láthatóan került minden kockáza-
tot, a védekezô taktika érvényesült el-
sôsorban, a biztonság, a gól elkerülé-
se. Általában a spanyolok kezdemé-
nyeztek, a hollandok csak elvétve ju-
tottak Casillas kapujának elôterébe.
Feltûnt, hogy elsôsorban a hollandok,
kifejezetten és tudatosan lépték túl a

kemény, de sportszerû játék határait,
belépéseik, szereléseik kifejezetten
durvák voltak Van Bommel és Nigel de
Jong is pirosat érdemelt volna szándé-
kos és kíméletlen akcióik miatt. A 120
perc alatt a narancsosak nem keve-
sebb, mint kilenc sárgalapot kaptak,
Heitinga a 109. percben a másodikat,
azaz pirosat, s így a vég-játékra 10 játé-
kosra csökkent a holland állomány. A
spanyolok sárga gyûjteménye négyre
gyarapodott, bár az egyiket Iniesta túl-
áradó gólöröméért (ledobta magáról a
mezt), Xavi pedig a legvégén, a 121.
percben sípszó után elrúgta a labdát.
Tény és nem valami örömteli csúcs:
ennyi lapot soha még világbajnoki dön-
tôn nem osztottak ki: 13 - szerencsét-
len - sárga és egy piros.

A világbajnokság sorsa végül a
hosszabbításban, a 116. percben dôlt
el. Navas vitte át a holland középpá-
lyán a labdát, amely aztán Torreshez
került (mindketten csereként álltak
be), aki röviden ívelt keresztbe Iniesta-
felé. A védôktôl Fabregashoz pattant a
labda, s ô pontos passzal találta meg a
spanyol „ármádia" alacsony termetû
irányítóját. Iniesta a labda átvétele
után, mintegy tíz méterrôl a jobbössze-
kötô helyérôl jobbal lôtt, Stekelneburg
már csak érinteni tudta a labdát, amely
a jobb sarokba vágódott - 1-0, - s ez
nem változott. A középkezdést követô-
en Robben sípszó után a dühében és
csalódottságában tüntetôn elrúgta a
labdát, az angol sípmester, Webb
azonban úgy tett, mintha nem látta vol-
na, nem fújt, pedig ez is nyilvánvaló
sárga volt, egész pontosan Robbennek
is a második, tehát - piros. 

A gyôztes gól szerzôje Iniesta lett a
mérkôzés embere, s való igaz, hallatla-
nul sokat dolgozott, s gyôztes gólt lôtt.
Ám a gyôztes gólt azért rúghatta, mert
elôtte nem zörrent meg a spanyol há-
ló. Ez pedig a fantasztikus bravúrokat
bemutató Casillas, a csapat kapitányá-
nak érdeme. Robben két esetben
százszázalékos eséllyel már csak vele
szemben állt, s a spanyol cerberus
csodálatos reflexekkel tette ártalmat-
lanná a lövését, s Fabregas is kétszer
teljesen tiszta helyzetbe került - de Ca-
sillas hárított. 

Élete meccsét vívta-védte, s bár
egy-egy világbajnokság mindenekelôtt
természetesen csapat-érdem, ezen
belül külön felsôfokú jelzôkkel kell mél-
tatnunk Casillas teljesítményét. Az
1978-as vb óta elôször dôlt el hosszab-
bításban a döntô. A két éve Európa-
bajnokságot nyerô Spanyolország
most a világ élére állt, s története so-
rán elsô alkalommal lett világbajnok.
Ez történt volna Hollandia esetében is,
mert eddig ôk sem tudtak gyôzni. Há-
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romszor szereztek bronzérmet, most
ezüstöt, míg a spanyolok eddigi leg-
jobb eredménye - 1950-ben - a negye-
dik hely volt.

AA  vviilláággbbaajjnnookkii  ddöönnttôôbbeenn::  SSppaannyyoolloorr--
sszzáágg--HHoollllaannddiiaa  11--00  ((00--00,,  00--00,,  00--00))..

A gyôztes együttes (a nevek abc sor-
rendben): Raúl Albiol, Xabi Alonso, Al-
varo Arbeloa, Sergio Busquets, Joan
Capdevilla, Iker Casillas, Cesc Fabre-
gas, Andrés Iniesta, Fernando Llorente,
Carlos Marchena, Javier Martinez, Juan
Matta, Jesus Navas, Pedro, Gereard Pi-
que, Carlos Puyol, Sergio Ramos, Pepe
Reina, David Silva, Fernando Torres,
Victor Valdes, David Villa, Xavi. Szövet-
ségi kapitány: Vicente del Bosque. 

AA  ggóóllllöövvôô  lliissttaa  ééllmmeezzôônnyyee.. 5 gólos:
Wesley Sneijder (holland), Thomas
Müller (német), David Villa (spanyol) és
Diego Forlán (uruguayi). 4 gólos: Gon-
zalo Higuain (argentin), Miroslav Klose
(német) és Robert Vittek (szlovák). 3
gólos: Landon Donovan (amerikai), Lu-
is Fabiano (brazil), Asamoah Gyan (ghá-
nai) és Luis Suarez (uruguayi).

AA  vvbb  ggóóllkkiirráállyyaa,,  az aranycipô tulajdo-
nosa, a német Thomas Müller lett, az
egyaránt ötgólosok közül, mert ô góljai
mellett két gólpasszt is adott, míg tár-
sai egyet-egyet, illetve nem adtak. 

AA  lleeggjjoobbbb  jjááttéékkoossnnaakk járó díjat, az
aranylabdát az uruguayi Diego Forlán
nyerte, a leeggkkiivváállóóbbbb  kkaappuuss tiszteletdí-

ját, aranykesztyût pedig Iker Casillas, a
spanyol kapuvédô kapta.

Hat világbajnok spanyol labdarúgó
került be a FIFA internetes oldalán vá-
lasztó szurkolók vvbb--áálloommccssaappaattáábbaa. A
tizenegy: Casillas (spanyol) – Sergio
Ramos (spanyol), Maicon (brazil), Pu-
yol (spanyol), Lahm (német), - Sneijder
(holland), Schweinsteiger (német), Xa-
vi (spanyol), Iniesta (spanyol), - David
Villa (spanyol), Frolán (uruguayi).

A világbajnokság szakmai elemzése,
tanulságainak sora hosszabb tanul-
mányt érdemel, s lapunk erre a késôbbi-
ekben - edzôink, szakembereink segít-

ségével - feltehetôen még visszatér.
Befejezésül most talán csak annyit,
hogy a dél-afrikai emlékezetes nagy na-
pok magyar közremûködôit méltassuk:
Kassai játékvezetô és asszisztensei tisz-
tességgel helytálltak, öregbítették lab-
darúgásunk jó hírnevét, s csak azt kíván-
juk, négy év múlva Brazíliába, a husza-
dik világbajnokságon legyen megfonto-
lás tárgya, hogy melyik csoportmérkô-
zésre küldik ki ôket elôször, merthogy
ott, ugye, nem kaphatnak szerepet,
ahol a magyar válogatott játszik.

Álmodni, lám, már tudunk.
GGaalllloovv  RReezzssôô
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– A Magyar Edzô legutóbbi (2010/2-
es) számában „verseny kísérleti jelleg-
gel" alcímmel készítettünk összeállí-
tást a Jacques Rogge NOB-elnök által
megálmodott, és a NOB 2007 júliusá-
ban megtartott közgyûlésén egyhangú
szavazással életre hívott ifjúsági olim-
piáról. A versenyforma, elsôsorban ki-
dolgozatlansága miatt, kezdettôl a vi-
ták kereszttüzében állt. A szingapúri
tapasztalatok eloszlattak minden ko-
rábbi félelmet, aggályt?

– Az biztos, hogy a fiatalok verse-
nyeztetésében egy korszak lezárult,
ugyanakkor megnyílt egy új – kezdte
dr. Szabó Tamás. – Nem titok, hogy
több ok miatt is vegyes érzelmekkel
fogadtuk a NOB-közgyûlés egykori
döntését: aggasztó volt a fiatalok zsú-
folt nemzetközi versenyprogramja, és
azt sem lehetett tudni, hogy egy ki-
emelt, az „olimpia" szót magában fog-
laló esemény megrendezése milyen
szakmai és pénzügyi problémákkal-ne-
hézségekkel jár. Az, hogy Szingapúr
lett az elsô házigazda, fôként annak
volt köszönhetô, hogy ott szinte telje-
sen készen álltak a létesítmények, a
helyszín képes volt a mintegy hárome-
zer résztvevô kiszolgálására, és bebi-
zonyosodott, hogy a versenyek lebo-
nyolításával, a közlekedéssel és az ön-
kéntesek megszervezésével sem volt
gond. Már a pályázatok elbírálásakor is
látszott, hogy Debrecen és Szingapúr
nincs egy súlycsoportban, és utólag is
helyeselhetô a döntés, mert Szingapúr
tartalmában és a külsôségeket tekint-
ve is méltó eseményt rendezett a fia-
taloknak.  

– A NOB-elnök álmaiban nem egy
„egyszerû" sportesemény szerepelt,
hiszen hangoztatta is, hogy az ifjúsági
olimpia elsôsorban nem verseny, ha-
nem az olimpiai szellemû nevelés
egyik rendkívül fontos eszköze, mely
megismerteti a fiatalsággal az olimpi-
ai eszme értékeit, egészséges élet-
módra, megfelelô edzésre, felkészü-
lésre nevel, és egyben a dopping ve-

szélyeire is figyelmeztet. Meg tudott
felelni mindezen elvárásoknak az ese-
mény?

– A hármas cél, a sport, a kultúra és a
nevelés közül csak a kulturális esemé-
nyek megszervezésével akadtak kisebb
gondok, de a vendéglátóknak így is si-
került fesztiválhangulatot varázsolniuk.
Minden sportolónak az olimpiai faluban
kellett laknia, vagyis fizikai közelségben
voltak egymással a versenyzôk, akik ha
éppen nem versenyeztek, a társaiknak
szurkoltak, vagy éppen valamilyen
programon, koncerten vettek részt. Ezt
ügyesen megszervezték a házigazdák.
Csodás élmény volt látni, ahogy a triat-
lon váltóban együtt örült Dudás Esztivel
portugál, izraeli és osztrák társa… Emlí-
tettem is Rogge elnök úrnak, hogy a

sportnál nincs egyszerûbb közös nyelv.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy az ifjúsá-
gi olimpia betöltötte feladatát. De nem-
csak a nagyobb, hanem a kisebb közös-
ségeket is összekovácsolta, hiszen
akárcsak a felnôtteknél, a fiataloknál is
az olimpia az egyetlen esemény, ahol
több sportág képviselôi együtt lehet-
nek, megismerhetik egymást. A MOB
nagyon sokat tett már itthon is a csa-
patépítésért: a fiataloknak is volt ünne-
pélyes eskütételük, zászlójuk, formaru-
hájuk, egységes felszerelésük. A hely-
színen pedig a rendszeres értekezletek-
kel sikerült összefogni a csapatot, min-
denre odafigyelni, és nagyon sikeres
volt a két „hivatalos arc", Egerszegi
Krisztina és Gyulay Zsolt jelenléte is. A
sportpályákon magas színvonalú, ke-
mény küzdelem folyt, a rendezôk az új,
az adott sportágban még nem bejára-
tott versenyszabályokkal is megbirkóz-
tak, felkészültek például az öttusában a
lézerpisztoly-lövészetre is. Az is érzô-
dött, hogy a következô színhely, Kína
küldöttsége nagyon komolyan készült
az olimpiára, az éremtábla élén végez-
tek sportolóik, és biztos, hogy négy év
múlva még inkább „odateszik" magu-
kat. Ezzel pedig, azt hiszem, kiszabadul
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Utánpótlás-nevelésbôl jeles
MERRE TOVÁBB? – AZ IFJÚSÁGI OLIMPIA TAPASZTALATAI

AAuugguusszzttuuss  1144..  ééss  2266..  kköözzöötttt  SSzziinnggaappúúrr  llááttttaa  vveennddééggüüll  aa  vviilláágg
ffiiaattaall  ssppoorrttoollóóiitt,,  aakkiikk  aazz  eellssôô  aallkkaalloommmmaall  mmeeggrreennddeezzeetttt  nnyyáárrii  iiffjjúússáággii

oolliimmppiiáánn  mméérrttéékk  öösssszzee  ttuuddáássuukkaatt..  AA  1144  ééss  1188  éévv  kköözzööttttii  vveerrsseennyyzzôôkk  aa  22001122--eess
lloonnddoonnii  „„nnaaggyy""  ööttkkaarriikkááss  jjááttéékkookkhhoozz  hhaassoonnllóóaann  2266  ssppoorrttáággbbaann,,  ddee  kkeevveesseebbbb  --  iill--
lleettvvee  mmááss  --  vveerrsseennyysszzáámmbbaann  vveettééllkkeeddtteekk  aazz  éérrmmeekkéérrtt  ééss  aa  hheellyyeezzéésseekkéérrtt..  

AA  hhaazzaaii  uuttáánnppóóttllááss--nneevveellôô  mmuunnkkáátt  ddiiccsséérrii,,  hhooggyy  aa  220044  oorrsszzáágg  vveettééllkkeeddéésséébbeenn
ffiiaattaalljjaaiinnkk  1177  éérrmmeett  ((77,,  44,,  66))  sszzeerreezzvvee  aazz  ééllmmeezzôônnyybbeenn  vvééggeezztteekk,,  tteelljjeessííttmméénnyyüükk
aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  jjöövvôôjjéétt  nnéézzvvee  iiss  bbiizzttaattóó..  DDrr..  SSzzaabbóó  TTaammááss,,  aa  NNeemmzzeettii  UUttáánnppóóttllááss--
nneevveellééssii  IInnttéézzeett  ((NNUUPPII))  iiggaazzggaattóójjaa,,  aa  MMOOBB  aalleellnnöökkee  aazz  iiffjjúússáággii  oolliimmppiiaa  éérrttéékkeelléé--
sseekkoorr  aazz  eellééggeeddeettttsséégg  mmeelllleetttt  aaggggooddaallmmáánnaakk  iiss  hhaannggoott  aaddootttt..  

Debütált a lézerpisztoly
Az ifjúsági olimpián több sportágban is kísérletezgettek, ám a legjelentôsebb

újítást az öttusában élhették át a versenyzôk. A fiatalok lövészetét ugyanis lé-
zerpisztollyal rendezték meg, amire korábban még felnôtt versenyen sem volt
példa. A csapat vezetôje, Kállai Ákos világbajnok szerint az új formával egysze-
rûbbé vált ez a szám, ám valós véleményt természetesen csak több verseny
tapasztalata után lehet mondani róla.  

– A nemzetközi szövetség Steyer márkájú pisztolyokat biztosított mindenki-
nek, a versenyzôk a helyszínen láttak elôször ilyet, és ismerkedtek meg az új
technikával. Valamennyi versenyzô kapott a kézméretének megfelelô markola-
tot is, és ezzel lehetett csak lôni. A pisztolyok átadása és a markolat kiválasz-
tása után egy külön teremben lehetôség volt belôni a pisztolyokat, a német fej-
lesztô mindenkinek segített a sütés a markolat beállításánál is.

Másnap már a versenypályán lehetett belôni a fegyvereket. Az új technika lé-
nyege, hogy az amúgy teljesen hétköznapi légfegyver csövét lecsavarták, a he-
lyére egy hengeres formájú, átlátszó mûanyag konténert szereltek fel, és ez
adta a lézer jelet. Mivel a pisztolyon a gázpalack fent maradt, a sütésnél a le-
vegô ugyanúgy elhagyja a fegyvert, és hangot ad ki. Viszont nincs lôszer, töl-
teni nem kell, de kötelezô minden lövés után leengedni a fegyvert és felhúzni
a pisztolyt. A tábla éppen úgy néz ki, mint az eddigiek, abban nincs változás.

A versenyen nem észleltünk technikai problémát, zökkenômentesen zajlott
a kombinált futás-lövészet. Alapvetôen jónak, életképesnek tûnik a rendszer,
de idôvel elôjöhetnek hibák. Magam is kipróbáltam és kimondottan élveztem
ezt a lövészetet, amellyel felgyorsult a verseny. Igaz, a nézôk számára nem je-
lent észlelhetô változást, hacsak annyit nem, hogy kevesebb idôt töltenek a
versenyzôk a lôállásban. De ez csak azoknak tûnhet fel, akik rendszeres ver-
senylátogatók. Bár a lézeres lövészet jelentôs változtatás, mégsem olyan óriá-
si, mint amikor az éles lövészetbôl átváltottunk a légpisztolyos formára. A lé-
zerpisztolyos változat inkább csak technikai vívmány. 
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a szellem a palackból, ami nem biztos,
hogy jó.

– Ezt megmagyarázná?
– Kína teljesítménye a többi orszá-

got is ösztönözni, „húzni" fogja. Igen
ám, de el kell gondolkodni valamin… A
magyar csapat szereplésével kapcso-
latban már jóval korábban abban álla-
podtunk meg, hogy a fiatalok nem ké-
szülnek külön az olimpiára, hanem len-
dületbôl teljesítik a versenyeket. Mind-
annyian edzettek, hiszen egész évben
versenyeznek, vagy versenyekre ké-
szülnek. Ha az olimpia a központba ke-
rül, minden meg kell, hogy változzon.
Nekünk viszont nem az a feladatunk,
hogy ifjúsági olimpiára készítsük a gye-
rekeket, hanem a felnôtt korra. Nem
szabad csúcsra járatni ôket, hogy idô
elôtt kiégjenek! Azt sem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy a nyári-téli
olimpiák négyévenkénti megrendezé-
sével lesznek korosztályok, amelyek
kiesnek, hiszen az életkor miatt az
egyikre még nem, a másikra már nem
mehetnek. Meg kell akadályozni, hogy
ez a versengés korai specializációhoz
vezessen.  Éppen ezért óvatosan kell
bánni a szingapúri teljesítmények érté-
kelésével is. Örülni kell az eredmé-
nyeknek, de nem szabad túlértékelni
ôket. Ezek az eredmények azt bizonyít-
ják, hogy Magyarországon jól mûködik
a tehetséggondozás, a 2001 óta létezô
átfogó utánpótlás-nevelô rendszerünk-
nek köszönhetôen lépéselônyben va-
gyunk több országgal szemben. Az
olimpián szerepelt 51 versenyzônk kö-
zül 43 kvótával, vagyis kemény kvalifi-
kációt teljesítve jutott ki Szingapúrba,
és nyolc szabadkártyásunk volt. A kül-
döttségben 43 olyan sportoló volt, aki
a Héraklész-program tagja, közülük 34-
en szereztek pontot. A központi fel-
készülést biztosító Héraklész-program

pedig azért mûködhet ilyen eredmé-
nyesen, mert szorosan együttmûkö-
dünk a sportági szövetségekkel. Tehát
az olimpiai siker egy hosszú folyamat
eredménye. Most az a feladatunk,
hogy jól kommunikáljuk a sikert, az ér-
mes versenyzôk példaképpé váljanak a
még fiatalabbak elôtt, hiszen itt van-
nak testközelben, velük együtt edze-
nek, készülnek. 

– Említette, hogy több országgal
szemben lépéselônyben vagyunk. Ma-
radunk is?

– Az olimpia ebbôl a szempontból is
hasznos volt: nemcsak igazolta az ed-
digi munkát, hanem arra is rávilágított,
hogy ha nem akarunk megrekedni,
több sportág utánpótlás-nevelésében
új struktúrára, új eszközökre van szük-
ség. Tavaly csúcsévünk volt, a külön-
bözô korosztályos világversenyeken,
Európa- és világbajnokságokon 55-55
arany-ezüst- és bronzérmet szereztek
fiataljaink. Ha a magasra tett lécet
nem akarjuk leverni, fejlôdnünk kell,
haladni a korral. Olyan edzésközpon-
tokra – közkedvelt kifejezéssel élve
akadémiákra – van szükség, ahol nem-
csak sportfoglalkozás folyik, hanem az
oktatás-neveléssel, és a sportegész-
ségüggyel is foglalkoznak. Nem „lakta-
nyákra" gondolok, mert nem akarjuk el-
szakítani a gyereket a családtól, a civil
közegétôl, de meg kell találni az egész-
séges megoldást. Magyarországon
sajnos manapság nem jellemzô a pár-
beszéd, pedig sokat segítene a szövet-
ségek és a civil szervezetek közötti
együttmûködés is. Változásra van
szükség, és én bizakodó vagyok, hogy
lesz változás, mert rákényszerít minket
az élet. Október elsejétôl a NUPI élete,
mûködése is átalakul, és én nagyon
várom ezt az érdekes idôszakot. 

FF..  MM..
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Az ifjúsági olimpia 
magyar érmesei

11..  hheellyyeezzeetttt  ((77))::
Kapás Boglárka úszás, 200 m

pillangó és 
400 m gyors

Bernek Péter úszás, 200 m hát
Biczó Bence úszás, 200 m 

pillangó
Dudás Eszter triatlon, 

vegyesváltó
Farkasdi Ramóna kajak egyes
Tótka Sándor kajak egyes

22..  hheellyyeezzeetttt  ((44))::  
Kapás Boglárka úszás, 200 m

gyors
Batizi Barbara cselgáncs (44 kg)
Földházi Zsófia öttusa, 

egyéni verseny
Váradi Krisztina atlétika, 

diszkoszvetés
33..  hheellyyeezzeetttt  ((66))::

Lupkovics Dóra vívás, tôr egyéni
Zámbó Balázs úszás, 200 m hát
Babos Tímea tenisz, nôi páros
Tóth Krisztián cselgáncs (81 kg)
Töreky Balázs atlétika, 

kalapácsvetés
Harcsa Zoltán ökölvívás (75 kg)

Kapás Boglárka – kétszeresen is ara-
nyos…
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– Nem ezen múlik! – feleli határozot-
tan az idei „negyvenesek" egyike, Bíró
Tamás, a Ceglédi VSE cselgáncsozói-
nak vezetôedzôje és a felnôtt váloga-
tott szövetségi edzôje, amikor fiatal
korára utalok. – Nem az életkortól
függ, hogy valaki mikor lesz mester-
edzô, nem kell ahhoz megöregedni,
hogy valaki eredményeket tudjon fel-
mutatni. Kollégám, Toncs Peti például
tavaly 35 évesen kapta meg az elisme-
rést, én pedig 41 vagyok. A címmel a
sikeres edzôket ismerik el, azokat, akik

neveltek is tanítványt, és nem csak
„hozott anyagból" dolgoztak. Persze,
az élversenyzôn kívül mást is fel kell
mutatni, például szakmai publikáció-
kat, szakcikkeket, elôadásokat.

– Váratlanul érte a díj? Meglepte?
– Az az igazság, hogy 2002-ben, ami-

kor tanítványom, Ungvári Miki Európa-
bajnok lett, már pályáztam a címre. Ak-
kor a szövetségben mást terjesztettek
elsô helyen a döntéshozó testület elé,
és mivel egy sportágból egy évben
csak egy díjazott lehet, értelemszerû-
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A Mesteredzô cím kitüntetettjei – 2010
AA  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii  ééss  SSppoorrttttuuddoommáá--

nnyyii  KKaarráánnaakk  ((TTFF))  aattllééttiikkaaii  ccssaarrnnookkáábbaann  kkeerrüülltt  ssoorr  jjúúlliiuuss  1100--éénn
aa  22001100..  éévvii  mmeesstteerreeddzzôôii  kkiittüünntteettéésseekk  ááttaaddáássáárraa..  AA  rreennddkkíí--
vvüüllii  eesseemméénnyytt  ––  aa  hhaaggyyoommáánnyyookknnaakk  mmeeggffeelleellôô  llááttvváánnyyooss
kküüllssôôssééggeekk  kköözzöötttt  ––  eeggyyüütttt  rreennddeezzttéékk  aazz  iinnttéézzmméénnyy  éévvzzáárróó--
ddiipplloommaaoosszzttóó  üünnnneeppssééggéévveell  ééss  aa  nneemmzzeettkköözzii  eeddzzôôkkééppzzôô
kkuurrzzuuss  vvééggzzôôss  hhaallllggaattóóiinnaakk  bbúúccssúúzzttaattáássáávvaall..    

SSzziinnttéénn  aa  kkoorráábbbbii  ggyyaakkoorrllaattnnaakk  mmeeggffeelleellôôeenn,,  aa  MMaaggyyaarr
EEddzzôôkk  TTáárrssaassáággaa  MMeesstteerreeddzzôôii  KKoollllééggiiuummáánnaakk  ddöönnttéésséétt

mmoosstt  iiss  mmeeggeellôôzzttee  aazz  oorrsszzáággooss  ssppoorrttáággii  sszzaakksszzöövveettssééggeekk
jjaavvaassllaattaaiinnaakk  öösssszzeeggyyûûjjttééssee  ééss  éérrttéékkeellééssee..  SSzzeerrkkeesszzttôôsséé--
ggüünnkk  eezzúúttttaall  iiss  ––  eelliissmmeerrééss  ééss  kköösszzöönnttééss  ggyyaannáánntt  ––  iiggyyeekk--
sszziikk  bbeemmuuttaattnnii,,  oollvvaassóóiinnkkhhoozz  kköözzeelleebbbb  hhoozznnii  aa  kkiittüünntteetteettttee--
kkeett..  

AAzz  iiddeeii  hhaatt  MMeesstteerr::  aazz  ÉÉlleettmmûûddííjjaass  SSzzéélleess  JJóózzsseeff  ((bbiirrkkóó--
zzááss))  ééss  TTeemmeessvváárrii  MMiikkllóóss  ((llaabbddaarrúúggááss)),,  vvaallaammiinntt  BBíírróó  TTaammááss
((ccsseellggáánnccss)),,  FFeehhéérrvváárrii  BBaalláázzss  ((úússzzááss)),,  HHeeggeeddüüss  FFeerreenncc  ((öött--
ttuussaa)),,  RRóótthh  KKáállmmáánn  ((kkéézziillaabbddaa))..

A díjazottak a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi karának atlétikai csarnokában az átadáskor. Balról
jobbra: Temesvári Miklós, Széles József, Róth Kálmán (külföldön tartózkodott helyette felesége vette át a díjat), Hegedüs Fe-
renc, Fehérvári Balázs, Bíró Tamás

Ceglédrôl indulva visszatért Ceglédre
BÍRÓ TAMÁS TÚL A NEGYVENEN LETT VILÁGBAJNOK

AAmmiikkoorr  aazz  iiddeeii  MMeesstteerreeddzzôô--ccíímm  kkiittüünntteetteettttjjeeiivveell  vvaallóó  bbeesszzééllggeettéésseekkrree  kkéésszzüüll--
tteemm,,  mmeeggáállllaappííttoottttaamm,,  hhooggyy  mméégg  ssiinnccss  oollyyaann  nnaaggyy  bbaajjbbaann  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  ––  lleeggaa--
lláábbbbiiss  hhaa  nneemm  aazz  aannyyaaggii,,  hhaanneemm  aa  sszzeelllleemmii  lleehheettôôssééggeeiitt,,  bbáázziissáátt  vveesssszzüükk  ffiiggyyee--
lleemmbbee..  SSzzeerreennccsséérree  éévvrrôôll  éévvrree  jjeelleennttkkeezznneekk  eerreeddmméénnyyeess  ffiiaattaall  eeddzzôôkk,,  aakkiikk  ááttvvee--
sszziikk,,  vvaaggyy  mmáárr  áátt  iiss  vveettttéékk  aa  ttaannííttóómmeesstteerreekkttôôll  aa  ssttaaffééttaabboottoott..  

FFoo
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en nem én lettem mesteredzô. Most
viszont tudtam, hogy én vagyok sport-
ágam elsô számú jelöltje, és valószínû
volt, hogy meg is kapom az elisme-
rést. Tehát valójában nem ért váratla-
nul, de nagyon megtisztelô, hogy
megkaptam. 

– Ilyen erôs most a magyar csel-
gáncs? Tavaly is volt mesteredzô díja-
zottja a sportágnak, a már említett
Toncs Péter, az idén pedig Ön. 

– Úgy fogalmaznék, hogy vannak na-
gyon jó versenyzôink, akik mellett ki-
váló szakemberekbôl álló erôs stáb
dolgozik. Ki kell emelnem a nôi szakág
felügyeletével is megbízott Cserno-
viczki Csaba szövetségi kapitány
összetartó erejét. Hogy milyen erôs a
magyar judo? A bécsi felnôtt Európa-
bajnokságon sporttörténelmet írt a vá-
logatott: az éremtáblázat élén végzett
olyan sportági nagyhatalmakat meg-
elôzve, mint például az oroszok és a
franciák! Sajnos, a média elhallgatta
ezt a remek teljesítményt, a két arany-
, három ezüst-, és két bronzérmet. Pe-
dig még sosem fordult elô, hogy elsôk
lettük volna az éremtáblán, ma is fan-
tasztikus érzés belegondolni, hogy
Bécsben nem múlt el nap magyar si-
ker nélkül… Persze, nem állunk, meg,
most a cél London, ahol egy-egy férfi
és nôi érem nagyot lendítene a sport-
ágon, és ez reális terv, de 3-4 dobogós
helyezés is benne van a csapatban.
Nagyon kellene az olimpiai siker, hi-
szen négy olimpia telt már el magyar
cselgáncsérem nélkül.  

– A ceglédi klub edzôjeként gyakran
kell ingáznia, a fôvárosba jönnie a tanít-
ványokkal. Nem fárasztó ez az élet-
mód? 

– Mivel Cegléden kevés az edzô-
partner, hetente egyszer-kétszer jö-
vünk Pestre, a felkészülési idôszaktól
függôen. Megoldható a dolog. Én
egyébként versenyzô koromban is in-
gáztam, szinte hozzászoktam az állan-
dó utazáshoz. Most, a Mesteredzô-
cím kapcsán ismét belegondoltam:
milyen nagy szó, hogy Ceglédrôl, arról
a kis helyrôl idáig, eddig az elismeré-
sig jutottam. Bár egykor hívtak nagy
klubok is, én maradtam, és nem bán-
tam meg. Ceglédrôl indultam, most is
ott vagyok. 

– Miért éppen a cselgáncsot válasz-
totta gyerekként? 

– Verekedôs, eleven, rossz gyerek
voltam. Pingpongozni jártam, de az
nem vezette le az energiáimat. Próbál-
koztam a birkózással is, az viszont a ko-
romhoz még durva volt. Focizni is sze-
rettem volna, de ahhoz még kicsi vol-
tam, így kipróbáltam a cselgáncsot. A
fehér ruha és a sportág légköre azon-
nal elvarázsolt, megfogott, úgyhogy ott

ragadtam, és közben az iskola rosszá-
ból fegyelmezett gyerekké váltam. Két
személy nevét mindenképp meg kell
említenem, akiknek nagy részük volt
pályám alakulásában. Az egyik az édes-
apám, Bíró Sándor, aki elôteremtette a
szükséges tárgyi és anyagi eszközöket
– sokat köszönhetek neki én is, és a
ceglédi cselgáncsozás is. Ma egyéb-
ként ô irányítja a szakosztályunkat. A
másik személy pedig Pángyánszki Pál
edzô. Szerencsés vagyok, hogy hozzá
kerültem, mert ô tudott bánni velem,
megtalálta velem a hangot. Tudja, elég-
gé késôs gyerek voltam, nem voltam
ott idôben az edzéseken, ám ô nem er-
re figyelt, hanem arra, hogy mindent
megcsinálok, amit kell, felismerte ben-
nem a tehetséget.  Lehet, hogy ha a
késések miatt leszid, többet nem me-
gyek oda… Tizennégy évesen feljár-
tam Pestre az Újpesti Dózsába edzeni,
teljesen egyedül vonatoztam nap, mint
nap. Akkor azért nem volt megszokott,
hogy egy gyerek egyedül vonatozik!
Rákospalotán sporttagozatos gimnázi-
umba jártam, mellette a Dózsában
cselgáncsoztam, és mivel hamar kor-
osztályos országos bajnokságot nyer-
tem, el is dôlt a sorsom. A gimnázium
után a TF-re jelentkeztem, ahol a gya-
korlati vizsga elôtt megsérültem, így
egy ideig sportállásban judóztam, illet-
ve letudtam a katonaságot. Akkor fel-
mértem, hogy súlycsoportomban több
világklasszis versenyzô szerepel, pél-
dául klubtársam, Bujkó Tamás és Csák
Józsi is, úgyhogy a felgyógyulás után a
versenyzés helyett az edzôség mellett
döntöttem. A katonaság után vissza-
költöztem Ceglédre, és állítom, jól dön-
töttem.

– Hogyan látott munkához Ceglé-
den?

– Apám volt a szakosztályvezetô, én
gyerekcsoportokkal kezdtem. Az elsô
edzésen ott volt Ungvári Miki, a lege-
redményesebb mai judós. Látszott raj-
ta, mekkora tehetsége van ehhez a
sportághoz: húszkilósan csak úgy do-
bálta a dupla akkora gyerekeket. 

– Aztán 2002-ben Európa-bajnok lett.
– Az nagyon jó év volt, mert Miki

mellett másik tanítványom is sikeres
volt: Szabó Brigitta nyerte a magyar
cselgáncs elsô junior-világbajnoki cí-
mét. Sôt, abban az esztendôben junior
Európa-bajnok is lett, és ilyen duplá-
zásra azelôtt senki sem volt képes. 

–Meseszerû edzôi pályafutás…
– Valóban, de aztán hatalmas pofont

kaptam az élettôl. Elmentek a tanítvá-
nyaim, a jobb anyagi feltételek miatt
Miki is Kecskeméten folytatta, míg
Brigitta Tatára igazolt. Ez nagy törés
volt, az is megfordult a fejemben,
hogy abbahagyom. Szerencsére nem

tettem, 2-3 nehezebb év után Miki
testvére, Attila az U23-as Eb-én érmet
nyert, és késôbb Miki is visszatért
hozzám. A 2009-es év ismét remek
volt: Miki újból Európa-bajnok lett, At-
tila pedig ötödik, a vb-én pedig Miki
bronzérmes, Attila hetedik helyezett.
Miskolcon csapat Eb-t nyert irányítá-
sommal a férfi válogatott, amit azelôtt
sosem sikerült. Az idén Mikit a bírók
csak ezüstérmesnek látták, de szá-
momra ô a bajnok, és az is nagy szó,
hogy kilenc Európa-bajnokságából öt-
ször döntôbe jutott, míg testvére, Atti-
la elôször állhatott felnôtt világverseny
dobogójára.

– Nemcsak olimpikon, hanem para-
limpikon tanítványa is van, a paralimpi-
ai bronzérmes Bíró Norbert. A sportág-
nak ezt a fajtáját hogyan találta meg?  

– Valójában nem én találtam meg,
hanem Norbi, aki az én példámat kö-
vetve kezdett cselgáncsozni, ám idô-
közben megromlott a látása, így az
edzéseken segített nekem. Aztán vé-
letlenül belenéztem az 1996-os para-
limpia közvetítéseibe, és úgy véltem,
ezt a cselgáncsot mi is tudnánk csinál-
ni. Norbi utánajárt, hogy létezik látás-
sérültek számára is cselgáncs,
Sydneyben már ötödik, az athéni para-
limpián pedig bronzérmes lett. 

– Milyen ma a sportág utánpótlása?
– Húsz éve edzôsködöm, és ezalatt

hatalmas változás történt. Régen 50-
60 gyerek is jött a terembe, Kovács
Anti 1992-es olimpiai gyôzelme után
száz is, ma viszont csupán 10-15. Ta-
pasztalatunk szerint jobban megmarad
az, aki már 5-6 évesen megszereti a
sportágat, mint az, aki csak 12-13 éve-
sen kezdi el. A nagy lemorzsolódás 18-
19 éves korban figyelhetô meg, ami-
kor több nemzetközi versenyre lenne
szükség, de nem mindenki tudja ezt fi-
nanszírozni. 

– Úgy hallottam, az idén a Mester-
edzô cím átvétele elôtt már mester
lett: aranyérmet nyert a májusi Grand
Masters világbajnokságon, az idôsebb
sportolók versenyén.

– Fogadásból indultam el a verse-
nyen, megígértem a tanítványaimnak.
Nem volt könnyû, mert akkoriban ver-
senyrôl versenyre jártunk, alig volt mó-
dom edzeni, és fogynom is kellett. A
súlycsoportomban 28-an indultunk, és
a tatamin nem az számított, hogy ki
milyen sikeres múlttal a háta mögött
érkezett ide, hanem hogy most milyen
formában van. Én pedig edzéseken
rendszeresen küzdök a fiatalokkal,
vagyis a mozdulatok bennem vannak,
karbantartom magam. Így legalább az
én tiszteletemre is eljátszották a Him-
nuszt, elmondhatom magamról, hogy
világbajnok vagyok.  
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– Most már az utolsó simítások zajla-
nak, ilyenkor az edzô nem sokat tud
hozzátenni, illetve nem is szabad hoz-
zátennie. Az elmúlt tizenegy hónapban
rengeteget edzettünk, a mostani idô-
szak a frissítésé, amikor az energiának
vissza kell töltôdnie, hogy aztán a ver-
senyen robbanjon. Az edzô szempont-
jából ez nem bonyolult feladat, és so-
kat segít a tapasztalat, a rutin. Az pedig
azért már van nekem, még ha nem is
túl sok – kezdi szinte kérdés nélkül az
egyik legfiatalabb „Mester", az augusz-
tusban 40 éves Fehérvári Balázs. 

– Fiatal kora ellenére sikeres, világ-
szerte jegyzett tanítványokkal büszkél-
kedhet - elég csak Mutina Ágnes, Ver-
rasztó Evelyn és Dávid nevét említeni -
, ami azt mutatja, hogy erre a hivatásra
született. Kisgyerekként is a medence
partjáról álmodozott?

– Bár „vizes" családból származom,
hiszen édesanyám a hatvanas évek el-
ismert versenyzôje volt, együtt úszott
Kovács Edittel, Patóh Magdával, és
édesapám is uszodai ember, úszóként
én mégsem értem el jelentôs eredmé-
nyeket. Emlékszem, tízéves korom tá-
ján, negyedikes, vagy ötödikes lehet-
tem, amikor arra a kérdésre, hogy „mi
leszel, ha nagy leszel?" azt írtam a dol-
gozatba, hogy tanár. Akkoriban a fiúk
sofôrök, rendôrök, vagy pilóták akartak
lenni, én viszont tanár, és ehhez tartot-
tam is magam.

– Milyen tanár? Ilyen családi háttér-
rel legalább testnevelô tanár?

– A tanári pálya számomra tág foga-
lom volt, nem határoztam meg, hogy
történelem vagy magyar tanár, csak
azt, hogy tanár. Bizonyára azért, mert
már kicsiként is szerettem magyarázni,
okoskodni… Végül is ebben hasonlít
az edzôi és a tanári hivatás. Persze, ma
már tudom, hogy a kettô teljesen más.
A tanár az órán ötössel értékeli azt a
gyereket, aki tudja az anyagot, de nem
foglalkozik az ötösök közti különbség-
gel, a tehetség fejlesztésével. Neki a

tanterv szerint kell haladnia. Az edzô-
nek viszont fel kell ismernie a tehetsé-
get, és ennek megfelelôen foglalkozni
vele. 

– Ön egybôl tudta ezt? 
– A pályámat úszóiskolában kezd-

tem, 1990 és 1997 között gyerekeket
tanítottam úszni. A kiváló mester,
Széchy Tamás az 1996-os olimpia után
felismerte, hogy baj lesz a sportágban,
nincs utánpótlás, mert arra nem figyelt
oda. Széles Sanyit és engem kért
meg, hogy csináljunk szakosztályt, fog-
lalkozzunk a tehetséges gyerekekkel.
Gyakorlatilag az ô ösztönzésére, bizta-
tására lettem úszóoktatóból edzô.
Csak jöttek-jöttek a gyerekek, aztán
már csak azt vettem észre, hogy nem-
zetközi versenyekre, 2006-tól pedig
felnôtt világversenyekre is eljutnak.
Szóval, Tamás bácsinak és a gyerekek-
nek köszönhetem, hogy edzô lettem.
Persze, közben szakedzôi diplomát
szereztem, és a kollégáktól is folyama-
tosan tanultam. Egyrészt ellestem tô-
lük dolgokat, másrészt pedig a világ-
versenyeken beszélgetve tanultam
meg bizonyos fogásokat, és próbáltam
azokat az itthoni körülmények között
alkalmazni. Rengeteg szakmai anyagot
olvastam és olvasok ma is, mert bár
sok mindenben konzervatív vagyok, a
sportban nem lehet annak lenni. Ha-
ladni kell, fejlôdni, átvenni azt, amire
mások rájönnek. Széchy Tamás is ge-
nerációról generációra újult meg, már
mást alkalmazott Darnyi Tamásnál,
mint az elsô nagy tanítványainál, Hargi-
tay Andrásnál és Verrasztó Zoltánnál.
Sokat mesélt nekem, én pedig hallgat-
tam, figyeltem. A 2006-os budapesti
Európa-bajnokság volt az elsô felnôtt
világversenyem, és négy év elteltével
itt állunk egy újabb hazai Eb elôtt.
Négy év nem nagy idô, de ez alatt is
nagyon sokat tanultam. 

– Mit tesz akkor, ha az egyik ver-
senyzô könnyítést kér az edzésen? Mi-
vel veszi rá a folytatásra?

– Még nem fordult elô, hogy valaki
ne akart volna úszni, senki sem nyafo-
gott, nem kért engedményt. Számom-
ra a munka szent és sérthetetlen, és
így vannak ezzel ôk is. Ebben egyfor-
mák vagyunk, ezért is tudunk jól
együttmûködni. Egyébként pedig fo-
lyamatosan figyelem a reakcióikat, és
annak megfelelôen próbálok változtat-
ni a hangsúlyokon. Még nem volt két
egyforma edzésünk, mindig kitalálok
valamit, mert ezzel tartozom nekik. 

– Azt hogy éli meg, hogy egymás el-
len versenyeznek a tanítványai? Van-
nak számok, ahol Mutina Ágnes, Ver-
rasztó Evelyn és a Pécsrôl önhöz iga-
zolt Jakabos Zsuzsanna egymás ellen-
felei. 

– Nem is rossz szituáció, hiszen így
nagyobb az esély, hogy valamelyikük
nyer… A lányok a parton barátnôk, és
intelligensen kezelik azt, ami a meden-
cében történik. Különben sem egyszá-
mos versenyzôk, az egyik ebben, a
másik abban jobb. A legnagyobb öröm
pedig a számukra az, ha együtt úszva,
a váltóban érnek el sikert. Tudja, mi-
lyen jó érzés ezt hallani?  A 4x200-as
váltóban nagyon sok van. Egy érem
mindenképp. Milyen szép is lenne, ha
közelgô születésnapomra valami fé-
nyes éremmel lepnének meg a lá-
nyok!

– A Mesteredzô cím sem rossz „aján-
dék". Nem sokan kapják meg ilyen fiata-
lon.

– Valóban nagy elismerése a mun-
kámnak, de nem áll meg az élet, ez-
után is edzést kell tervezni, azt pedig
levezényelni a parton. Azt sem mon-
dom, hogy ettôl jobban fogok dolgozni,
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A Széchy-hagyományok folytatója
FEHÉRVÁRI BALÁZS: EURÓPA-BAJNOKI ÉRMEK SZÜLETÉSNAPRA

AAzz  úújjssáággíírrááss  íírraattllaann  sszzaabbáállyyaaii  sszzeerriinntt  aa  ttoollllffoorrggaattóó  mmaarraaddjjoonn  hhááttttéérrbbeenn,,  hhiisszzeenn
nneemm  rráá  kkíívváánnccssii  aazz  OOllvvaassóó  ––  kkiivvéétteelleesseenn  mmoosstt  mmééggiiss  eeggyy  sszzeemmééllyyeess  vvaalllloommáássssaall
kkeezzddeemm  aa  FFeehhéérrvváárrii  BBaalláázzss  úússzzóóeeddzzôôvveell  kkéésszzíítteetttt  iinntteerrjjúútt..  NNeemm  ttaaggaaddoomm,,  aauugguusszz--
ttuuss  eelleejjéénn  kkiiccssiitt  ffééllvvee  hhíívvttaamm  ffeell  aa  JJöövvôô  SSCC  VVeeoolliiaa  úússzzóósszzaakkoosszzttáállyyáánnaakk  vveezzeettôô--
eeddzzôôjjéétt,,  hhooggyy  aa  MMeesstteerreeddzzôô  ccíímm  eellnnyyeerrééssee  kkaappccssáánn  ttaalláállkkoozzóótt  kkéérrjjeekk  ttôôllee,,  hhiisszzeenn
aakkkkoorr  mmáárr  ccssuuppáánn  nnééhháánnyy  nnaapp  vváállaasszzttootttt  eell  mmiinnkkeett  aa  ssppoorrttáágg  iiddeeii  nnaaggyy  eesseemméénnyyéé--
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ddii--CCssáásszzáárr  uusszzooddáábbaann..
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mert eddig is mindent megtettem a si-
kerért. Ugyanolyan alázattal végzem
majd a munkám, mint korábban. Tud-
ja, számomra már az is hatalmas elis-
merés volt, hogy Verrasztó Zoli rám
bízta a gyerekeit. Nemcsak Tamás bá-
csi, de az ô segítsége nélkül sem jutot-
tam volna idáig. Vagy említhetem az
eredményhirdetéskor elhangzó Him-
nuszt, ami megint csak egyértelmû je-
le az eredményes munkának. No meg
az is hatalmas élmény volt, amikor egy
külföldi verseny után a buszmegálló-
ban rám köszönt egy fiú, és gratulált.
Bevallom, nem tudtam hova tenni ôt.
Kiderült, az elsôk között volt, akit meg-
tanítottam úszni, és máig nem felejtett
el, büszkén mondta a társainak, hogy
az én tanítványom volt. Más tanítvá-
nyok is gyakran felhívnak, és ilyenkor
azt mondom: érdemes volt, megér-
te… pedig nem mindig sima az edzôi
pálya. Ráadásul az évek haladtával úgy
érzem, egyre kevesebbet tudok.  

– Ezt hogy érti? 
– Pokoli tudásmennyiség az, amit el

kellene sajátítani, rendszerezni, utána-
nézni dolgoknak. Ehhez képest sehol
sincs az, amit tudok. Bizonyos dolgo-
kat tisztábban látok ugyan, de van,
amihez nem értek. 

– Nem is kell mindenkinek minden-
hez értenie.

– Megmagyarázom, mire gondolok: a
sportoló felkészítése összetett valami,
amihez az edzô mellett a társtudomá-
nyok tapasztalatai is kellenek. Sajnos,

Magyarországon ezek alkalmazása gye-
rekcipôben jár. Kellene dietetikus, or-
vos, pszichológus, mert én nem tudom
meghatározni mondjuk az adott terhe-
lését, vagy azt, hogy éppen mit egyen,
hogyan adagolja a szénhidrátot. Nem
értek hozzá. Nálunk ez nincs megoldva,
az eredményeinket mégis a külföldhöz
mérik, ahol szakmai stábok állnak egy-
egy válogatott mellett. A versenyzônek
nemcsak a vereséget, a sikert is el kell
viselnie, hogy ne vesszen el az élsport

számára. Bevallom, volt egy tanítvá-
nyom, akit épp azért nem tudtam meg-
tartani, mert nem tudta kezelni a hamar
jött sikereit. A napi hatórás edzések so-
rán is akadnak konfliktusok, amiket ke-
zelnem kell, de ez már jelentôsebb
probléma volt, aminek a megoldásához
kevés voltam, hiszen nem vagyok pszi-
chológus. Nagyon megviselt az eset.
De nem akarok panaszkodni, csak jelez-
ni akartam, hogy látni kell a magyar
sport helyét a világban.
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Fehérvári Balázs tanítványainak 
döntôs eredményei az Eb-én:

11..  hheellyyeezzééss: 4x200 m-es nôi gyorsváltó  (Mutina Ágnes, Verrasztó Evelyn)
22..  hheellyyeezzééss:: Jakabos Zsuzsanna  200 m pillangó

errasztó Evelyn  200 m vegyes 
Verrasztó Dávid  400 m vegyes

33..  hheellyyeezzééss:: Jakabos Zsuzsanna 400 m vegyes 
Mutina Ágnes  200 m gyors 

55..  hheellyyeezzééss Verrasztó Evelyn 200 m gyors
66..  hheellyyeezzééss Verrasztó Dávid 200 m vegyes
88..  hheellyyeezzééss Molnár Ákos 200 m mell

Fehérvári Balázs gyorsértékelése az Eb-rôl: 
„Kimerítô, de tanulságos Eb után vagyunk, ahol versenyzôim kiválóan sze-

repeltek, néha katartikus élményt nyújtva, feltették a koronát egész éves tel-
jesítményükre. Volt, ahol lehetett volna egy picit másképp (Verrasztó Evelyn
ezüstérme, mely egy századmásodpercre volt az aranytól, és néhány ilyen
„apróság"), de ez már kevésbé zavar, hiszen Evy rá 50 perccel aranyérmesnek
hozta be a váltót, és erre nemcsak szakmailag, hanem emberileg is büszkék
lehetünk. Le a kalappal teljesítménye elôtt! De minden versenyzô elôtt tiszte-
legnünk kell, mivel összességében fantasztikus eredményeket értek el. Itt
jegyzem meg, már-már megható volt az, amit a közönség nyújtott. Versenyzô
- edzô - szurkoló csodálatos egymásra találásának voltunk részesei. Fejet haj-
tok tanítványaim elôtt, életre szóló élménnyel lettem gazdagabb".

„Az életem a vívás, ezért talán hihe-
tetlennek hangzik, hogy véletlenül is-
merkedtem meg ezzel a sportággal.
Családunkban nem volt hagyománya a
sportolásnak, én is csak azért mentem
le Tatabányán a vívóterembe, mert
egy barátom megkért, hogy kísérjem
el ôt edzésre. Ez 1968-ban, kilenc
éves koromban történt. S milyen a
sors: ô hamar abbahagyta, én viszont
máig nem tudtam elszakadni a vívás-
tól… Persze, azt nem mondhatom,
hogy azonnal megszerettem, mert rá-

éreztem az ízére. Nem is gondolkoz-
tam azon, hogy szeretem-e, egyszerû-
en azért csináltam, mert ha valamit el-
kezdek, azt kitartóan végigviszem. Há-
rom év elteltével mégis abbahagytam,
mert rádöbbentem, hogy alig vívunk.
Az edzések jórészt lábmunkából és fo-
cizásból álltak, én viszont nem szeret-
tem focizni. Elmentem népi táncra,
amit viszont nagyon szerettem. Aztán
1974-ben egy TF-et végzett fiatal srác
érkezett Tatabányára edzônek, és a
barátaim szóltak, hogy már „igazi"

edzések vannak, jöjjek vissza. Egy da-
rabig párhuzamosan sportoltam és
táncoltam, de a középiskola elôtt vá-

Kudarc nélkül nincs siker
HEGEDÜS FERENC: AZ OLIMPIAI EZÜSTTÔL A TANÍTVÁNYOK GYÔZELMÉIG

AAzz  11999922--eess  bbaarrcceelloonnaaii  oolliimmppiiaa  vvíívvóóvveerrsseennyyeeiirrôôll  ((iiss))  ttuuddóóssííttóó  úújjssáággíírróókkéénntt  sszzeemm--
ttaannúújjaa  vvoollttaamm  fféérrffii  ppáárrbbaajjttôôrrccssaappaattuunnkk  ––  bbeennnnee  HHeeggeeddüüss  FFeerreenncc  ––  nnaaggyy  ssiikkeerréé--
nneekk,,  aa  mmeegglleeppeettééss--eezzüüssttéérreemmnneekk..  KKééssôôbbbb  eeggyy  éévvttiizzeeddeenn  áátt  tteessttkköözzeellbbôôll  lláátthhaatt--
ttaamm,,  aammiinntt  úújj  sszzeerreeppkköörréébbeenn,,  aazz  ööttttuussaa--vváállooggaattootttt  vvíívvóóeeddzzôôjjeekkéénntt  iizzgguull  ttaannííttvváá--
nnyyaaiiéérrtt,,  vvaaggyy  öörrüüll  ggyyôôzzeellmmeeiikknneekk..  

AAmmiikkoorr  aa  MMeesstteerreeddzzôô  ccíímm  eellnnyyeerrééssee  aallkkaallmmáábbóóll  mmúúllttiiddéézzééssrree  ééss  eeddddiiggii  ppáállyyáá--
jjaa  öösssszzeeggzzéésséérree  kkéérrtteemm,,  oollyyaann  „„kkuulliisssszzaattiittkkookkaatt""  iiss  mmeeggttuuddttaamm  HHeeggeeddüüss  FFeerreenncc--
rrôôll,,  aammeellyyeekkrrôôll  aa  llaassssaann  hhúússzzéévveess  kkaappccssoollaattuunnkk  ssoorráánn  nneemm  eesseetttt  sszzóó  ––  aazz  uuttóóbbbbii
éévveekkbbeenn  uuggyyaanniiss  aa  ttaannííttvváánnyyookk  ssoorrssaa  kkeerrüülltt  eellôôttéérrbbee..  
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lasztanom kellett, mert tudtam, hogy a
kettô együtt nem megy. Egész nyáron
vacilláltam, majd a vívás mellett dön-
töttem. A tánccal töltött évek nem
okoztak nagy lemaradást, hamar utol-
értem a többieket, és 1977 tavaszán
már elsô osztályú versenyzô lettem. A
fôfoglalkozású edzô tevékenységének
köszönhetôen Tatabányán fellendült a
vívóélet, heten is elértük az elsô osztá-
lyú szintet". 

A múltat felidézve arról is mesél,
hogy bár maga is fiatal vívó volt még,
de már másokkal is foglalkozott. Az
edzésen mindig figyelte az ügyesebb
gyerekeket, és igyekezett átadni nekik
mindazt, amit ô már megtanult. 1982-
ben elvégezte a TF edzôi szakát, de hi-
vatalosan még nem lett edzô, hiszen
válogatott versenyzôként járta a vilá-
got, országos bajnoki címet szerzett,
majd az 1992-es olimpián társaival (a
két „öreg", Hegedüs Ferenc és Kolczo-
nay Ernô mellett ifjú titánok, Kovács
Iván, Kulcsár Krisztián és Totola Gábor
alkották a bravúrcsapatot) a dobogóra
is felállhatott. Aztán 1994-ben befejez-
te pályafutását.

„Nem akartam megvárni, hogy a ko-
rom miatt kimaradjak a csapatból,
ezért az 1993-as világbajnokság után
lemondtam a válogatottságot. Csapat-
társam, Szikrai István megkeresett,
hogy élesszük újjá a tatai vívást, és mi-
vel a BVSC-ben még egy évet ráhúz-
tam, levezetésként vívtam, hajszás
egy év következett: kora délután Tata-
bányán tartottunk edzést, aztán vonat-
tal „fölrohantunk" Pestre az ottani
edzésre. 1994 júniusában megszûnt az
állásom a BVSC-ben, és szeptembertôl
testnevelô tanár lettem Tatabányán.
Azt hittem, most majd nyugalmasabb
lesz az életem: délelôtt a tanári, dél-
után pedig az edzôi feladatok várnak
rám. Igen ám, de ôsszel megkeresett
Kancsal Tamás, az öttusázók szövetsé-
gi kapitánya, hogy lennék-e vívóedzô
az öttusázóknál. Nem sokat gondol-
kodtam a válaszon, mert Balczó 1968-
as olimpiai szereplése, amit a tévén
követtem, nagy hatással volt rám úgy
is, hogy Mexikóban még nem sikerült
nyernie. Már akkor nagyon szerettem
az öttusát, és a sportágat körülvevô
közeget."

Igent mondott, és ezzel megpecsé-
telte egyéves „ámokfutását": reggeltôl
az általános iskolában testnevelô tanár
volt, délután autóba ült, Tatán edzést
tartott fél ötig, megint autóba ült, mert
Pesten várták az öttusázók. Kilenc óra
felé ért haza – és másnap kezdôdött
minden elölrôl. Ezt a tempót nem lehe-
tett sokáig bírni: a tanári állástól elbú-
csúzott, maradt a két edzôi szerep,
majd késôbb már csak az öttusázók. 

„Amikor az öttusázók mellé kerül-
tem, akkor hagyta abba a versenyzést
Mizsér Attila és Fábián László, de így is
volt tizenkét tanítványom, ami nagyon
sok. Érdekesség, hogy mivel Kancsal
Tamás férfi és nôi kapitány is volt, én
is foglalkoztam a fiúk mellett lányok-
kal. Két év után aztán különvált a két
válogatott. Szerencsés vagyok, mert
az elsô év máris éremesôt hozott: vi-
lágbajnok lett a csapat, Hanzély Ákos
pedig egyéni ezüstérmes".

Hegedüs Ferenc világbajnok tanítvá-
nyainak – Balogh Gábor, Fülep Sándor,
Hanzély Ákos, Kállai Ákos, Madaras
Ádám, Németh Róbert, Sárfalvi Péter,
Tibolya Péter – nevét tanulmányozva
eszembe jutnak régi versenyek, szto-
rik. Emlékszem, hogyan szaporodtak
szinte szemmel láthatóan az ôsz haj-
szálak a Mester fején, amikor egy
egyébként remek vívó tanítványa ép-
pen sokadszor akarta abbahagyni az
öttusázást csak azért, mert egymás
után öt tust kapott a páston. Nem is tu-
dom, mi lehetett nehezebb feladat: a
jó vívót kirángatni a „gödörbôl", vagy
egy gyengébb képességûbôl néhány
gyôzelmet kicsikarni… És azt is rég
meg akartam már kérdezni, hogy szak-
mailag mi a különbség egy „igazi" vívó
és egy öttusázó felkészítése között.

„A laikus szerint a vívás az vívás, ám
mégis óriási különbség. A vívó asszója
alatt van javítási lehetôség egy-egy ka-
pott tus után, ám az öttusában egy ta-
lálat egy asszó, és vége. Éppen ezért
az öttusázóknál az egyszerûbb akciók-
ra kell törekedni, ami kevesebb ve-
széllyel jár. Szûkebb a repertoár, de
azt úgy be kell sulykolni, hogy „tuti" le-
gyen. Hogy mikor nehezebb a felada-
tom: gyengébb vagy jó vívó eseté-
ben? Mindkettô lehet nagyon nehéz,
ezért néha pszichológusnak érzem
magam. A vívás idegsport, sok függ a
versenyzô mentális állapotától. Éppen
ezért nekem képben kell lennem, tud-
nom kell, mi bántja, mi foglalkoztatja.
Ha nem ismerem a hátteret, egy-egy
gyengébb teljesítmény után esetleg
arra gondolok, hogy én rontottam el
valamit, és nem keresem a javítás
módját. Nagyon fontos az edzô és ta-
nítvány közötti ôszinte kapcsolat, és
én igénylem is. Minden tanítvány más
személyiség: van, akit inkább szidás-
sal lehet jobb teljesítményre sarkallni,
mást pedig gyengéd szóval. De még
egy versenyzônél is változhat a pilla-
natnyi helyzet, erre nincs recept, rá
kell érezni. Egy a fontos: valamit min-
dig ki kell találni, improvizálni kell, ám
ehhez, mint mondtam, ismerni kell a
versenyzôt. Annak viszont nem va-
gyok híve, hogy az edzô adja az inst-
rukciókat. Ha a versenyzô fölmegy a

pástra, akkor már egyedül van, neki
kell megoldania a feladatot. Persze,
elôtte megbeszéljük a taktikát, és ha
nagyot hibázik, például rohan a pás-
ton, rászólok, de akciót sosem mon-
dok be". 

A Mesteredzôi címig vezetô út fel-
elevenítésekor nem maradhatnak ki a
szép és kevésbé szép, esetleg fájó
emlékek. Bár versenyzôi pályájának a
csúcsa vitathatatlanul az olimpiai
ezüstérem, úgy véli, hogy a nagy él-
ményhez nincs mindig szükség „nagy
versenyre". Számára a veterán vívóbaj-
noki cím is nagyon értékes.

„Amikor negyven éves lettem, át-
gondoltam, hogy már mindenféle baj-
nok voltam, de veterán még nem.
Nyerni akartam, sikerült. Utána hívtak,
hogy járjak rendszeresen versenyekre,
de nemet mondtam. Tudom, hogy ah-
hoz több munka kellene, arra pedig
nincs idôm. A célomat elértem, kihoz-
tam mindent magamból, versenyzôi
pályafutásommal elégedett vagyok.
Hogy edzôként mi volt eddig a leg-
szebb? Az 1999-es margitszigeti öttu-
sa-világbajnokság. Ha az arra az alka-
lomra írt öttusa-himnuszt meghallom,
ma is elszorul a torkom. Akkor minden
gyönyörû, felejthetetlen volt… Balogh
Gabi hatalmas futása, a rengeteg né-
zô. Fájó emlék? Persze, az is van. Ér-
dekes, ezeket edzôként másként élem
meg, mint versenyzôként. Vallom,
hogy kudarc nélkül nincs siker. A ku-
darcból tanulni kell, és nem rágódni raj-
ta. A fájó emlékem is Balogh Gabihoz
fûzôdik: a sydneyi olimpián fantasztiku-
san vívott, 11 gyôzelem mellett csu-
pán két veresége volt. Erre mondják:
szárnyalt a páston. Ekkor másik pástra
kellett mennie, és azt mondta, talán
bebeszélte magának, hogy ott nem
fog menni neki a vívás. Jöttek is sor-
ban a vereségek… én meg ott álltam
tehetetlenül. Az a legrosszabb, amikor
látod, hogy nem tudsz segíteni. 

Azt is megtudom, hogy a lányokkal –
régen Kovács Irén és Simóka Bea, ma
Gyenesei Leila a tanítványa – alapvetô-
en ugyanúgy kell foglalkozni, nincs kü-
lönbség a munkában, ám a fiúkkal ke-
ményebben is lehet bánni. Azonban
minden tanítványnál alapvetô egymás
elfogadása, a kölcsönös szeretet.

„Mindenkiben találok valami szeret-
ni valót, és a visszajelzések alapján úgy
érzem, a tanítványaim is szeretnek en-
gem. Ez nagyon jó! Igaz, nem is tud-
nék úgy dolgozni, ha azt érezném,
hogy nem fogad el valaki. És még vala-
mi nagyon fontos az edzôi munkában:
úgy tudjak elmenni egy versenyre,
hogy én is, meg a tanítványom is érez-
ze, hogy mindent megtettünk a sike-
rért
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– Gyôrben mindenkinek kapcsolata
van a kézilabdával. Az én életemet is
meghatározta, hogy a régi Richards-pá-
lya mellett laktunk. Gyerekként én is ki-
jártam az edzésekre, és amit tudtam,
segítettem: locsoltam a salakot, hálót
raktam föl. Persze, kézilabdázni is akar-
tam, jelentkeztem a toborzókon, de az
alkatom miatt nem volt sok esélyem ar-
ra, hogy klasszis játékos legyek. A spor-
tolói karrierem az iskolai, amatôr csapa-
tokig tartott, viszont már fôiskolás ko-
romban elkezdtem edzôsködni. 

–Milyen fôiskolába járt akkor?
- A Gyôri Tanítóképzô Fôiskolába, s

mellette a Ságvári iskolában volt egy
csapatom. A diploma megszerzése
után a Gárdonyi iskolába kerültem, ahol
Takács Miklós, a gyôri kézilabdázás aty-
ja is tanított, ô pallérozta a tudásomat,
rengeteget tanultam tôle. A következô
„állomáshelyünkön" a Balázs Béla isko-
lában már kézilabda tagozatos osztályo-
kat neveltünk, és több tehetséget indí-
tottunk el pályáján. 

–1994-ben nagy változás következett
az életében, hiszen önre bízták az ETO
felnôtt csapatát: iskolások után világ-
klasszis játékosokat kellett irányítania. 

– Büszke vagyok a lányokra, akik kö-
zül Mátéfi Eszter, Nagy Anikó, Hoff-
mann Bea és Szántó Anna egy évvel
késôbb tagja lett a világbajnoki ezüst-
érmes válogatottnak, majd bronzér-
met szereztek az atlantai olimpián. Na-
gyon szép emlékeket ôrzök arról az
idôszakról, bár visszatekintve inkább
tanulóéveknek nevezhetô az a perió-
dus. Orosházára kerültem, ahonnan fél
év múlva elküldtek, így Kiskunhalason
folytattam a munkát. Ugyan nem sike-
rült benntartani a csapatot, mégis csak
szeretettel tudok beszélni a városról
és a játékosokról is. Szorgalmas, be-
csületes játékosok voltak, ma is szíve-
sen járok Kiskunhalasra. A védett gyô-
ri közegbôl kikerülve rengeteg tapasz-
talatot gyûjtöttem ez alatt az egy év
alatt. 

– Aztán visszakerült Gyôrbe, ahol
csapatával ifjúsági bajnokságot nyert,
az ifi-válogatott szövetségi kapitánya-
ként pedig 20 év szünet után korosztá-
lyos Európa-bajnokságra vezérelte a

legjobbakat. Az utánpótlás-sikereket
követôen azonban ismét a felnôtt csa-
pat élére vezérelte a sors.   

– Nem tagadom, engem is megle-
pett, hogy 2003-ban a Graboplast ETO,
mert akkor így hívták a csapatot, veze-
tôedzôje lettem Vura József után. Két-
szer nyertünk bajnokságot, háromszor
Magyar Kupát, négy közé jutottunk a
Bajnokok Ligájában, játszottunk két
EHF-, és egy KEK-döntôt is. Sajnos,
egyetlen nemzetközi kupadöntôt sem
sikerült megnyernünk, és emiatt ma is
hiányérzetem van. A csapatnak ezt a
határt kell átlépnie a jövôben.  

– Aki dolgozott és sikereket ért el
utánpótlás korú és felnôtt csapattal is,
bizonyára meg tudja fogalmazni a kívül-
álló számára, hogy mi a különbség a két
korosztály között. Másként kell bánni,
foglalkozni az idôsebbel, mint a fiatal-
lal?

– A fiatalok még romlatlanok, min-
dent elhisznek az edzônek és fenntar-
tás nélkül elfogadják a kiszabott mun-
kát. Sokszor úgy érzem, profibbak is,
mint a „nagyok". A felnôttek már saját
gondolatokkal, beidegzésekkel, elkép-
zelésekkel, néha sztárallûrökkel jönnek
az edzésre, és nem mindig fogadják el
az edzô véleményét. Úgy gondolom,
kétféle munka létezik: a belsô, illetve a
külsô késztetésbôl eredô. A belsô a fia-
talokra jellemzô, ezért könnyebb velük
dolgozni, mert még hajtja ôket a cél,
nem kell külön ösztökélni ôket. A fel-
nôtteknél szükség van külsô késztetés-
re, viszont, mivel rutinosabbak, terhet
is levesznek az edzôrôl. Azt hiszem, a
fiatalokhoz jobban értek, jobban elvise-
lik a habitusomat, a keménységet.

–Ezek szerint kemény edzônek tartja
magát?

– Lehet, hogy jobb szó a következe-
tes. Igen, következetes vagyok, és ezt
másoktól is elvárom. És maximalista is
vagyok, amit úgyszintén elvárok. Alap-
vetô, hogy valaki ne csak a pályán visel-
kedjen sportolóként, hanem magánem-
berként is ennek megfelelô életet él-
jen. Mindent alá kell rendelni a kézilab-
dának, különben nem érdemes csinál-
ni. Vagy száz százalék, vagy ne csinálja!  

– Gondolom, volt már ebbôl konfliktu-

sa... A Mesteredzô cím kapcsán bizo-
nyára készített egyfajta leltárt, végig-
gondolta a pályáját. Megbánta az
összeütközéseket?

– Valóban sokszor kerültem konflik-
tushelyzetbe, de a pályámon semmit
sem bántam meg! A konfliktusokat
sem. Általában igazam volt, legfeljebb
rosszul, nem megfelelôen mondtam el
a véleményemet. Egyébként a Mester-
edzô címet én úgy tekintem, mint egy-
fajta jelzést azoknak az edzôknek, akik
nem büszkélkedhetnek jelentôs játé-
kos-múlttal, mégis eljutottak a csúcsra.
Saját magukat építették föl, mint ahogy
én is önmagamat. A személyemen kí-
vül ez a diploma a gyôri kézilabdázás el-
ismerése is, jelzése annak, hogy világ-
színvonalú munka folyik a Gyôri Audi
ETO-nál. Ha jól belegondolok, a Mag-
vassy Sportcsarnokban kellene kifüg-
geszteni a diplomát, ott lenne az igazi
helye.

–  A Gyôri Audi ETO utánpótlás-igaz-
gatója, a nôi junior-válogatott vezetô-
edzôje, mesteredzô - ez a jelenlegi álla-
pot. Mi vezérli még? Ma is tanít?

– Tanítok, mindig is tanítottam. Tanár-
embernek tartom magam, annak pedig
lételeme a tanítás, no és szeretem a
gyerekeket. Szükségem van arra, hogy
egy másik közeghez is tartozzak. Tíz
évig a Kazinczy gimnáziumban tanítot-
tam, most pedig a sporttagozatos Ber-
csényi gimnáziumban próbáljuk lerakni
a kézilabda akadémia alapjait. Igény van
rá Gyôrben, és a város vezetôi is támo-
gatják az elképzeléseinket. Szeptem-
bertôl kézilabda osztályt indítunk, ahol
osztályfônök leszek. Most az akadémia
kialakítása a fô cél, ez éltet.
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Iskolát teremtett, akadémiát tervez
RÓTH KÁLMÁN ÉRT A FIATALOK NYELVÉN

AA  ssppoorrttoott  sszzeerreettôôkk  ééss  ffiiggyyeellôôkk  sszzáámmáárraa  RRóótthh  KKáállmmáánn  nneevvee  öösssszzeeffoorrrrtt  aa  kkéézziillaabb--
ddáávvaall  ééss  GGyyôôrrrreell::  aazz  5511  eesszztteennddôôss  úújjddoonnssüülltt  mmeesstteerr  ssoosseemm  vvoolltt  „„vváánnddoorrmmaaddáárr"",,
3300  éévveess  eeddzzôôii  ppáállyyaaffuuttáássáábbóóll  ccssuuppáánn  eeggyyeettlleenn  éévveett  ttööllttöötttt  sszzüüllôôhheellyyééttôôll  ttáávvooll..  AArr--
rraa  aa  kkéérrddééssrree  ppeeddiigg,,  hhooggyy  hhooggyyaann  kkeerrüülltt  kkaappccssoollaattbbaa  aa  kkéézziillaabbddáávvaall,,  nnaaggyyoonn  eeggyy--
sszzeerrûû,,  ssttííllsszzeerrûûeenn  sszzóóllvvaa  kkéézzeennffeekkvvôô  vváállaasszztt  aaddootttt  aa  GGyyôôrrii  AAuuddii  EETTOO  KKCC  jjeelleennlleeggii
uuttáánnppóóttllááss--iiggaazzggaattóójjaa::
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– Balassagyarmatról származom, ám
szüleim válása után apám Pestre, az Ül-
lôi útra költözött, én pedig minden nyá-
ri szünetet nála töltöttem. Vidéken nyá-
ron a labda, télen pedig a jégkorong volt
a gyerekek szórakozása, játéka. Persze,
minden fiú ösztöneiben, így az enyém-
ben is benne volt a birkózás, gyakran
gyûrtük egymást a haverokkal – kezdi
az idôutazást Széles József. Apám cuk-
rász volt, és a cukrászdában, ahol sûrûn
megfordultam, együtt dolgozott a fradis
kézilabdás lányokkal. A lányok az FTC
jövendôbeli sportolóját látták bennem,
és én nem titkoltam, hogy jégkorongo-
zó akarok lenni. Igen ám, de apró ter-
metem miatt nem valószínû, hogy
megálltam volna a helyem a nagydarab
hokisok között. Volt, aki azzal viccelô-
dött, hogy még a hokisok öltözékét
sem bírnám el… szóval, ezek után egy-
értelmû volt, hogy birkózó leszek. 1962-
ben lettem a Fradi versenyzôje, és egy
év múlva már igazán komolyan vettem
a sportolást: míg addig csak a nyarakat
töltöttem Pesten, késôbb ideköltöz-
tem, én is cukrásznak tanultam, mellet-
te birkóztam. Szerettem a birkózást,
most is azt mondom, hogy jól választot-
tam. Úgy fogalmazok, hogy a birkózást
szerettem, magát a sportágat, és nem
az eredmények miatt jártam a terembe
nap, mint nap. Persze, minden sportoló
álma az olimpiai vagy világbajnoki cím,
de aki csak azért kezd el sportolni, hogy
olimpiai vagy világbajnok legyen, az ne
kezdje el, mert csalódni fog. Mindenki
nem lehet bajnok. Sajnos, sok mai fiatal
már nem is akar sportolni, ha nem jön-
nek azonnal az eredmények. Éppen
ezért nagyon becsülöm azokat az egy-
kori birkózókat, akik kedvtelésbôl, szó-
rakozásból ma is lejárnak a terembe és
segítik a többieket. 

Széles József tehetséges volt: két év
után ifjúsági válogatott, ifjúsági bajnok
lett. Mint mondja, jó kezekben voltak a
Fradiban, a katonaság alatt is birkózha-
tott, junior-bajnok lett. Mielôtt rózsa-
színnek nevezném a pályafutásáról ki-
rajzolódó képet, megemlíti, hogy azért
nem volt minden ilyen szép. Nem szíve-
sen beszél róla, de elárulja, hogy nagy

szívfájdalma az 1976-os olimpia: nem ô
utazhatott Montrealba, hanem az a ver-
senyzô, akit ô mindig megvert. Hétszer
volt országos bajnokságon ezüstérmes,
kétszer bajnokcsapat tagja – ám világ-
versenyre nem jutott ki. Elismeri, hogy
ez azért törést jelentett az életében, de
nem adta föl – hiszen ô a birkózás sze-
relmese volt. 1978-ig birkózott, majd a
szônyegrôl a szônyeg szélére helyezte
további életét.  

– Sok jó birkózó volt akkoriban, és en-
gem nem menedzseltek eléggé. Úgy
éreztem, kicsit magamra hagytak. Vi-
szont amit versenyzôként nem kaptam
meg, azt edzôként igen. Olyan meste-
rektôl tanultam a szakmát, mint a sport-
ágról könyvet író Hoffmann Géza és
Hollósi Géza, valamint Zsibrita János.
Zsibrita Jani noszogatott, hogy kezdjek
már el edzôsködni, én pedig fokról fok-
ra haladtam az edzôi létrán. Az elsô sa-
ját nevelésû tanítványom Forrai Attila
volt Budafokon, akivel 1980-ban kezd-
tem el foglalkozni. Hogy kerültem Bu-
dafokra? Egyik testnevelô tanár bará-
tom akarta ott meghonosítani a sport-
ágat, neki segítettem. A Jégbüfé cukrá-
sza voltam, mellette edzôsködtem. Ak-
kor vált komollyá az edzôi pályám, ami-
kor felajánlották egy cukrászüzlet veze-
tését a Nyugati pályaudvar mellett, ám
fôállásban kellett volna dolgoznom. Vá-
lasztanom kellett, és én a birkózást vá-
lasztottam, a szônyeg mellett találtam
meg az „édes életet". Szerencsés vol-
tam, mindig jó csoportjaim voltak és jó
kollégáim. Utánpótlás vezetô lettem a
Fradiban, jártam az iskolákat, gyereke-
ket toboroztam, iskolaigazgatókkal tár-
gyaltam, tartottam a kapcsolatot. Kel-
lett is a sok gyerek, hiszen 18 edzô dol-
gozott akkor a szakosztályban, 20-21
csoport mûködött folyamatosan. Ne-
kem is három-négy csoportom volt, is-
kolákban is dolgoztam, utólag, a múltra
visszanézve döbbenek rá, hogy ez mi-
lyen sok, milyen nagy feladat volt! A há-
ziversenyeken 250 gyerek is indult, már
a klubon belül is nagy volt a rivalizálás.
Az Ifjúmunkás utca 13. szám alatti álta-
lános iskolában ma is van egy szônye-
gem, azon tanítom a gyerekeket. 

Adódik a kérdés: akinek mindene a
birkózás, a sportág szeretetének to-
vábbadása, a saját gyerekeit is a birkó-
zás felé terelte-e. Megtudom, hogy a
gyerekek is belekóstoltak a birkózásba,
volt, amelyik tehetséges is volt, ám sé-
rülés miatt véget ért a pályája. Az edzô-
apuka pedig nem erôltette fia verseny-
zését, mert világbajnoki cím nélkül is le-
het valaki értékes, boldog ember, meg-
találhatja a helyét az életben. Különben
sem jó, ha a szülô a saját sportolói ál-
mát akarja a gyerekében megvalósítani,
mert nem bajnok, hanem lelki nyomo-
rék lesz a gyerkôc. 

– A sikerek mellett kellenek a kudar-
cok is, mert csak abból lesz nagy ver-
senyzô, aki fel tudja dolgozni a sikerte-
lenséget is. Ám nem szabad megszok-
nia a vereséget, mindig gyôzni akarjon.
A birkózás küzdôsport, az utolsó másod-
percig küzdeni kell, nem szabad feladni.
A mai birkózásra különösen igaz ez: ré-
gen három napig is tartott egy-egy ver-
seny, ma viszont elôfordul, hogy egy
délután alatt véget ér, és így húszper-
cenként birkózni, összpontosítani kell.
Edzôként akkor szeretek a szônyeg mel-
lett lenni, ha érzem, hogy a jelenlétem
fontos a tanítványomnak, tanácsaimmal
segíteni tudok neki, illetve észreve-
szem, ha a bíró esetleg nem látott meg
valamit. Az edzô ma már jelezhet, és vi-
deón visszanézik a vitatott akciót. A
megjegyzésnek azonban megalapozott-
nak kell lennie, különben büntetôpont
jár érte. Nem tagadom, mindig figyel-
tem a kollégákat, mindenkitôl próbáltam
tanulni, hogy olyan jó legyek, mint ôk. A
magyar edzôk nagyon jók, ezért is ér-
zem különösen nagy megtiszteltetés-
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Klubhûség és elhivatottság
AZ ÉLETMÛ-DÍJAS SZÉLES JÓZSEF HITVALLÁSA: A BIRKÓZÓ KÜZDJÖN!

3300,,  330000,,  2200..  
AA  ffeennttii  sszzáámmookk  nneemm  vvaallaammeellyy  sszzeerreennccsseejjááttéékk  nnyyeerrôô  sszzáámmaaii,,  hhaanneemm  aazz  ÉÉlleettmmûû--ddíí--

jjaass  SSzzéélleess  JJóózzsseeff  eeddzzôôii  ppáállyyáájjáánnaakk  mmeegghhaattáárroozzóó  ssaarrookkkköövveeii..  AA  6622  éévveess  mmeesstteerr  éépp--
ppeenn  3300  éévvee  nneevveellii  aa  bbiirrkkóózzóó--ppaalláánnttáákkaatt,,  aakkiikk  aa  hháárroomm  éévvttiizzeedd  aallaatttt  mmiinntteeggyy  330000  kkoorr--
oosszzttáállyyooss  bbaajjnnookkii  ccíímmeett  ééss  2200  ccssaappaattbbaajjnnookkii  aarraannyyaatt  sszzeerreezztteekk..  SSaajjáátt  nneevveellééssûû  ttaanníítt--
vváánnyyaaiinnaakk  sszzáámmaa  ttööbbbb  sszzáázzrraa  tteehheettôô,,  ííggyy  jjooggggaall  mmoonnddhhaattjjuukk  aazz  FFTTCC  eeggyykkoorrii  vveerrsseennyy--
zzôôjjéérrôôll,,  mmaaii  eeddzzôôjjéérrôôll::  ôô  aa  ssppoorrttáágg  uuttáánnppóóttllááss  bbáázziissáánnaakk  eeggyyiikk  „„ééppííttôômmeesstteerree""..  
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nek a Mesteredzô címet. A sok jelölt kö-
zül nehéz a kiválasztottak közé kerülni.
Nekem most sikerült. Persze, sokak se-
gítsége kellett hozzá, például a felesé-
gemé, akinek kitartása, támogatása nél-
kül nem tudtam volna ezt az utat bejár-
ni. Ezért is ragaszkodtam ahhoz, hogy
velem legyen az ünnepélyes átadáson,
mert része van a díjban. Egyébként az
FTC birkózó szakosztálya ma is a leg-
jobb nevelô mûhely. Elég csak a nevét
megemlíteni az olimpiai ezüstérmes Fo-
dor Zoltánnak, vagy Bácsi Péterét, aki
Európa-bajnok és olimpiai ötödik helye-

zett. A fiatalabbakat is említve: Németh
Iván junior világ- és Európa-bajnok, Kun
Renátó junior vb-ezüstérmes, Vasas
Zoltán ifi Eb-bronzérmes, Fekete Tibor
ifi Eb ötödik helyezett. Név szerint nem
is lehet felsorolni a sok tehetséges bir-
kózó palántát, akik erôsítik a klub jó hí-
rét. Szerencsére, mindig jönnek gyere-
kek, még ha nem is olyan sokan, mint
régen. De nem is kell nagy tömeg, csak
az jöjjön birkózni, aki szeret birkózni.
Megfigyeltem, az marad meg a sport-
ban, akit a szülô hoz a terembe, mert az
törôdik is a gyereke sorsával. 

Amikor arra emlékeztetem, hogy két
év múlva újabb jubileumot ülhet, hiszen
50 éve lesz annak, hogy a Fradi-család
tagja lett, és manapság ritka a klubhû-
ség, rövidre zárja a témát.

– Otthon érzem magam a Fradiban.
Az egykori olimpiai bajnok Sike András
Kft. igazgató, mert most ilyen rendszer-
ben mûködünk, szakmai felelôsként
megfelelô környezetet teremt a mun-
kához. Annak pedig külön örülünk, hogy
a mai gyerekek között is van, akinek
nemcsak a birkózás, hanem a Fradi is
szent. 
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– Amióta az „eszemet tudom", Önt
edzôként ismerem. Éppen ezért na-
gyon meglepett, amikor életrajzából
megtudtam, hogy a debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegyetemen már
1962-ben magyar-angol középiskolai
tanári diplomát szerzett, és csak jóval
késôbb, 1974-ben lett labdarúgó szak-
edzô. Ezek szerint a tanári pálya volt az
elsôdlegesen választott cél? 

– Nem egészen, mert tízéves ko-
romtól az életemben mindent a foci
határozott meg, mint látni fogja, a pá-
lyaválasztást is. 1948 karácsonyán az
öcsémmel egy fûzôs labdát kaptunk
ajándékba, amit azonnal kipróbáltunk,
és ki is törtük ablakot. Nem kell ecse-
telnem, hogy a nagy hidegben mekko-
ra sikere volt az akciónknak… Középis-
kolásként, 1954 és 1957 között a Mis-
kolci Építôk csapatában játszottam, és
a továbbiakban is komolyan akartam
ezt a sportot ûzni. Apám orvos volt, és
mert jól tanultam, arra vágyott, hogy
kövessem a példáját. Én ellenben úgy
gondoltam, hogy orvostanhallgatóként
nem nagyon lesz idôm a focira, vi-
szont ha a bölcsészkart választom,
amellett igen. Ezért jelentkeztem Deb-
recenbe, ahol akkor indult az angol
szak, ugyanis az érettségiig csak
oroszt tanulhattunk. Az egyetem alatt
is fociztam, majd tanárként is. 

– A tanítás mellett? Ma már hihetet-
len…

– Pedig így volt. Délelôttönként a
miskolci Földes Ferenc Gimnázium-

ban tanítottam, mellette az NB I B-s
Miskolci VSC-ben rúgtam a labdát.  

– Az edzôsködés hogyan fért bele az
életébe?

– Az késôbb jött, az aktív pályafutá-
som befejezése után, és bevallom, vé-
letlenül. Egyik edzôm, Nagy György,
az ötvenes éves DVTK-jának nagysze-
rû jobbszélsôje szólt, hogy szerinte
lenne tehetségem ehhez a pályához.
Nem akartam edzô lenni, csak sodort
az élet. Egészen lent kezdtem, megyei
másodosztályban, onnan lépegettem
egyre följebb, miközben a TF-et is el-
végeztem. Ennyi tapasztalattal a há-
tam mögött mondhatom, hogy az
edzôséghez is szerencse kell, nem
csak a góllövéshez, hogy a kapufáról
merre pattan a labda… Sosem kellett
állás után mennem, mindig engem ke-
restek meg. Ma divatos kifejezéssel
élve: jókor voltam jó helyen. Például
1978-ban hívott a Nyíregyháza, hogy
minden feltételük adott, jók a körülmé-
nyek, elôrébb szeretnének lépni. A
második évben sikerült feljutnunk az
NB I-be, a klub történetében elôször,
majd a következô idényben a hetedik
lett a csapat. Jókor kerültem Nyíregy-
házára, tényleg minden feltételt bizto-
sítottak, és felejthetetlen emlék ma-
radt a 15-20 ezer nézô biztatása is.
Még le sem járt a szerzôdésem, már
csábítottak az Újpesti Dózsához, amit
nagy kihívásnak tekintettem. Aztán
megfordultam Tatabányán, Debrecen-
ben és Diósgyôrben is. A külföldi kité-

rôkkel megszakítva öt NB I-es klub kis-
padján ültem, és irányítottam az után-
pótlás-válogatottat is. 

– Ne szaladjunk ennyire elôre! Az
Újpesti Dózsával kétszer is, 1982-ben
és 1983-ban magyar kupát (MNK)
nyert, sôt, a Kupagyôztesek Európa
Kupájában (KEK) negyeddöntôs volt.
Talán kérdeznem sem kell, mert bizo-
nyára ezt az idôszakot tartja pályája
legnagyobb sikerének. 

– Érdekes, mindenki ezt gondolja,
hiszen az eredmények ezt mutatják –
én mégsem ezt az idôszakot emelem
ki. Szakmailag nem ez volt a legna-
gyobb teljesítményem. Én többre tar-
tom azt, hogy a Debrecent bent tud-
tam tartani az élvonalban, vagy a Diós-
gyôrben és  Nyíregyházán nyújtott tel-
jesítményt. Az Újpest csak ezek után
jön a sorban.

– Miért?
– Abban a csapatban több volt, ám

nem mindig sikerült kihozni a játéko-
sokból az eredményt. Sokszor végig-
gondoltam már, hogy miért nem tud-

A labdarúgás Életmû-díjas nagykövete
TEMESVÁRI MIKLÓS: A TANÁRI KATEDRÁTÓL A FIFA-KURZUSOKIG

AA  mmaaggyyaarr  ffooccii  jjeelleennlleeggii  áállllaappoottaa  kköövveettkkeezzttéébbeenn  ––  aa  ffeellnnôôtttt  vváállooggaattoottttnnaakk  11998866
óóttaa  nneemm  ssiikkeerrüülltt  vviilláággeesseemméénnyyrree,,  EEbb--rree,,  iilllleettvvee  vviilláággbbaajjnnookkssáággrraa  kkiijjuuttnniiaa,,  ss  kklluubb--
ccssaappaattaaiinnkk  sseemm  rreemmeekkeellnneekk  aa  nneemmzzeettkköözzii  kkuuppáákkbbaann  ––  nneemm  ccssooddaa,,  hhooggyy  aa  MMeess--
tteerreeddzzôô--ccíímmmmeell  kkiittüünntteetteetttt  sszzaakkeemmbbeerreekk  kköözzöötttt  aazz  uuttóóbbbbii  éévveekkbbeenn  nneemm  sszzeerree--
ppeelltt  eeggyyeettlleenn  llaabbddaarrúúggóóeeddzzôô  sseemm..  

AAzz  iiddéénn  mmeeggttöörrtt  aa  jjéégg,,  uuggyyaanniiss  aazz  eeddzzôôii  éélleettppáállyyáájjaa  ssoorráánn  kkiiffeejjtteetttt  kkiieemmeellkkeeddôô--
eenn  eerreeddmméénnyyeess  ookkttaattóó--nneevveellôô  tteevvéékkeennyyssééggee  eelliissmmeerréésseekkéénntt  ÉÉlleettmmûû--ddííjjaass  MMeess--
tteerreeddzzôô  lleetttt  TTeemmeessvváárrii  MMiikkllóóss,,  aa  mmaaggyyaarr  llaabbddaarrúúggááss  „„uuttaazzóó  nnaaggyykköövveettee""..  
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tunk például bajnokok lenni, miért nem
volt sikeresebb az a csapat.

–Mire jutott?
– Több oka is volt. Sérülékenyek vol-

tak a játékosok, és az idény végére va-
lahogy elfogyott a csapat. És azt sem
tagadom, hogy míg máshol mindig
megtaláltam a hangot a játékosokkal,
ez Újpesten nem sikerült maradéktala-
nul. Néhány meghatározó focistával
nem volt ideális a viszonyom… lehe-
tett volna jobb. Ami Nyíregyházán be-
jött, Újpesten nem érte el a hatást.
Nem mûködött a módszer.

– Említette a külföldi kitérôket, ami
azt jelenti, hogy a FIFA instruktoraként
1977 és 2004 között 22 fejlôdô ország-
ban tartott nemzetközi edzôi tovább-
képzô tanfolyamot, és emiatt labdarú-
gásunk nemzetközi nagykövetének is
nevezik Önt. Ez a feladat hogyan „ta-
lálta" meg?

– Megint a már említett szerencsére
kell utalnom, amihez persze nagyban
hozzájárult az angoltudásom. Ha nem
tudok angolul, nem kerülök a FIFA-hoz.
A magyar edzôk akkoriban nem be-
széltek angolul, ami nem az ô hibájuk,
hanem a kor sajátossága volt, hiszen
mindenki oroszul tanult. De ne higgye,
hogy nekem olyan könnyû volt a hely-
zetem, mert hiába beszéltem Shakes-
peare nyelvét, a fociban nem azt hasz-
nálják. Az irodalmi angol után meg kel-
lett tanulnom a szakmai nyelvet, példá-
ul hogy hogyan mondják a becsúszó
szerelést… Fárasztó, de csodálatos
idôszak volt! A trópusi éghajlathoz ne-
hezen szoktam hozzá, ellenben min-
denki roppant lelkes és hálás volt, és
ez megkönnyítette az életemet. Csak
néhányat sorolok azon országok közül,

ahol a FIFA fejlesztési programjában
edzôképzést vezettem, s akadt olyan
hely, ahol többször is: Sri Lanka, Malaj-
zia, Zambia, Ghána, Szingapúr, Thai-
föld, Málta, Barbados, Jamaica, Tanzá-
nia, Fidzsi-szigetek… A sors adta lehe-
tôséggel élni tudtam, aztán már saját
magamnak köszönhettem, hogy újra
hívtak. Minden hely más és más: volt,
ahol a nulláról kezdtük az oktatást, kez-
deti stádiumban találtam a sportágat,
máshol viszont, például Malajziában
annyira fejlett volt, hogy a nôi focit is
ismerték, csinos lányok rúgták a lab-
dát. Persze, más világot éltünk akkori-
ban… Ahogy az 50-es években nálunk
is, a sport, a foci jelentette a kiugrást,
Afrikában is ez volt a nyomorból való
kiemelkedés lehetôsége. És milyen a
sors? Ma már az afrikai válogatottak
ott vannak a világbajnokságon, és hoz-
zánk járnak FIFA-instruktorok. 

– Mielôtt rátérnénk a magyar foci je-
lenére-jövôjére, meg kell említenem
egy talán fájó témát is: a Maldív-szige-
teken 1990 és 1993 között szövetségi
kapitány volt, Magyarországon azon-
ban nem kérték fel erre a posztra.

- Bevallom, van is emiatt hiányérze-
tem, hiszen a szövetségi kapitányi
poszt a szakma csúcsa. Nem fáj, nem
rágódom azon, hogy ez itthon kimaradt
az életembôl, de néha azért eszembe
jut, hogy nálam kevésbé sikeres edzôk
is megkapták a felkérést. Találgatások
voltak, többször benne volt a levegô-
ben, hogy én leszek a kapitány, aztán
mégsem…

– Viszont 2006 óta az MLSZ Edzôbi-
zottságának a vezetôje, elnöke és ez
egyfajta megkülönböztetett elismerést
jelent.  

– Az edzôbizottságban az egykori új-
pesti focista, Nagy László az alelnök, mel-
lette Keszei Ferenc, Lengyel Ferenc, Mé-
szöly Géza, Pusztai László, Sisa Tibor,
Teszler Vendel és Ubrankovics Mihály
volt a társam, és úgy érzem, hatékonyan
segítettük az MLSZ munkáját. Amiben ki-
kérték a véleményünket, tudtunk segíte-
ni. Most, hogy új vezetôség kezdte meg
a tevékenységét, nem tudom, számíta-
nak-e majd ránk. Majd kiderül, mit hoz a
jövô. Az viszont tény: nem szabad beletö-
rôdni abba, hogy középszerû maradjon a
magyar foci! Az új elnök elképzeléseivel
azonosulni tudok, a magyar focit újra fel
kell építeni, nem lehet toldozgatni-foltoz-
gatni! Szélesíteni kell a bázist, hogy minél
több gyerek focizzon. Az én idômben 25
gyerekbôl 23 focista, Puskás és Kocsis
akart lenni, ma viszont hazai példaképek
sincsenek, a gyerekek Messiért és Ro-
naldóért rajonganak. A labdarúgás légkö-
rét is meg kell változtatni, növelni a biz-
tonságot, hogy senki se féljen meccsre
járni. A stadionokat is rendbe kell tenni…
van feladat bôven, de biztos vagyok ben-
ne, hogy lesz elôrelépés.  

– Hogyan telnek a napjai mostanában?
- Még mindig a labdarúgás tölti ki az

életem 80 százalékát, és jó volna, ha
nem csak 24 órából állna egy nap. Az
edzôbizottság vezetôjeként rendszere-
sen látogattam a 48 hazai klubot, kü-
lönbözô meghívásoknak tettem ele-
get. Ha a jövôben is számítanak rám az
MLSZ-ben, örömmel segítek. Sokat já-
rok szülôföldemre, Miskolcra, néha
kertészkedek, és jó lenne egy könyvet
is írni az élményekbôl, amiket a labda-
rúgásnak köszönhetek. 

AAzz  öösssszzeeáállllííttáásstt  kkéésszzíítteettttee::  
FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee

2010/3 ■ MAGYAR EDZŐ 33

A Mesterek és tanítványok
könyvsorozat az oktatás, a neve-
lés, a szakmai tudás kiemelkedô
egyéniségei tevékenységét igyek-
szik rögzíteni az utókornak. Elége-
detten vehetjük tudomásul, hogy
a sport kiemelkedô képességû
mesterei, szakemberei közül –
mintegy bemutatkozás gyanánt –
elsôként Koltai Jenô, a hajdani vi-
lághírû Dobó Pápa került ebbe a
kivételes elit számára készülô
panteonba.  

Az igényes kötet szerzôjét nem
szükséges bemutatni, Takács Fe-
renc, a nagyhírû TF kivételes tu-
dású egyetemi tanára, aki elôsze-
retettel gyarapítja idôrôl idôre
nemcsak a tudományos és szaki-

rodalmat, hanem a sportot nép-
szerûsítô irodalmi munkássága is
jelentôs.

Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke, a NOB tagja
ajánlásában többek között az
alábbiak olvashatók: ,,A modern
olimpia ismert jelmondata, a CITI-
US, ALTIUS, FORTIUS, vagyis
gyorsabban, magasabban, erôseb-
ben jól jellemzi Koltai Jenô élet-
mûvét. Nemcsak bajnok tanítvá-
nyaitól és hallgatóitól követelte
meg, hogy önmagukat újból és új-
ból túlszárnyalják, hanem maga is
igyekezett mindig többet tudni,
többet adni, jobban szeretni, le-
gyen az a család, a tanítványok, a
munkatársak, a rábízott Testneve-

lési Egyetem, vagy örök szerelme:
az atlétika.’’

Olimpiai gyôztesek, Európa-baj-
nokok és helyezettek, valamint 61
országos bajnokságot és 38 nem-
zeti csúcsot elért tanítványainak
sora fémjelzi magas szintû edzôi
tevékenységét. Csupán néhány
név a sok közül: Kulcsár Gergely,
Németh Angéla, Németh Miklós,
Antal Márta, Nagy Zsigmond nem
csupán nagyszerû bajnokok let-
tek, hanem kiváló emberekké is
váltak az Ô keze alatt.

Amikor végsô búcsút vettünk
tôle, azt fogadtuk, hogy nem felejt-
jük tanítását és ôrizzük emlékét.

Ez a kötet is példázza, hogy ígé-
retünket komolyan vesszük. gg..rr..

Takács Ferenc: A Dobók Pápája Könyvismertetô
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Nagy érdeklôdéssel olvastam Kovács
Tamás: Tanulmány a nemzeti sportfej-
lesztési koncepcióhoz címû írását a Ma-
gyar Edzô hasábjain. Munkája a teljes
vertikum bemutatására törekszik, széles
spektrumot ölel fel, az alkotmány hibái-
tól kezdve a magyar sportpolitika elem-
zésén, a sportvezetés problémáin, „el-
prostituálódásán" keresztül, a szükséges
szemléletváltáson, a finanszírozás prob-
lematikáján át az új sportirányítási mo-
dellre tett javaslatokig. A dolgozat törek-
vése, hogy a sport minden szegmensét
tekintetbe vegye. Természetesen a fo-
gyatékosok sportjának kérdésköre is
megjelenik a dolgozatban. Erénynek te-
kintem, hogy számos helyen megemlíti
a fogyatékosok sportjával kapcsolatos
tapasztalatokat és elképzeléseit. Példa
értékû figyelem. (A munka értékét nem
csökkenti, hogy néhány helyen termino-
lógiai pontatlanság tapasztalható.) Ma-
gam közel 10 esztendeje dolgozom
ezen a területen, ezért Kovács Tamás
munkájának ezzel kapcsolatos részeihez
kívánok hozzászólni.

• • •
A Kovács Tamás által megfogalmazott

fô célkitûzéssel mindenki egyetért:
„egyszerûbb szervezeti struktúra…,
egycsatornás, átlátható, négy évre ter-
vezhetô, kiszámítható, szakmai szem-
pontok alapján ütemezett és ellenôrzött
sportfinanszírozás". A cél megvalósítása
érdekében változtatásokra van szükség.
Ennek egyik sarokköve a szervezeti egy-
szerûsítés. Erre vonatkozóan a fogyaté-
kosok sportjában több variáció is létezik.

A Magyar Paralimpiai Bizottság mint
ernyôszervezet. Jó az elképzelés, hogy
az összes fogyatékos sportszövetség
egy ernyôszervezetbe kerüljön. Kovács
Tamás modelljében Magyar Paralimpiai
Bizottság magába foglalja az összes sé-
rülésspecifikus (= fogyatékossági ág
szerint tagozódó) országos fogyatékos
sportszövetséget, valamint a fogyatéko-
sok országos diák és szabadidô sport-
szövetségét. (Magyar Edzô 2010. 2. 13.
oldal táblázat.) Teljesen ésszerû, átlátha-
tó megoldás, hiszen a fogyatékosok
sportja egy soron kaphatja meg a támo-
gatást, az elszámolás, a felhasználás el-
lenôrzése ugyancsak könnyen megold-
ható. Szervezeti kereteket tekintve
azonban kérdés: lehet-e – akár tagszer-
vezet szintjén – a paralimpiai verseny-
rendszerben nem szereplô országos fo-
gyatékos sportszövetség a Magyar Pa-
ralimpiai Bizottság tagja? Ez a kérdés

két oldalról is felmerül. Fogadhatja-e
tagszervezetként a nemzetközi paralim-
piai szabályzat értelmében a fenti jelent-
kezôket a Magyar Paralimpiai Bizottság?
Betagozódhat-e egy másik, független
nemzetközi sérülésspecifikus verseny-
rendszer hazai képviselôje a Magyar Pa-
ralimpiai Bizottság alá, amely nem részt-
vevôje a paralimpiai versenyrendszer-
nek? Tagok lehetnek-e például a hallás-
sérültek, akiknek az 1920-as évektôl
fogva önálló, nemzetközi versenyrend-
szerük van? Ha az „épek" sportrendsze-
rét vesszük mintának, a válasz - nem le-
hetséges ilyen megoldás.

Fogyatékos sport ernyôszervezet ta-
gozatokkal. Ha mégis egy szervezeti
egységbe kívánjuk illeszteni az említett
sportszövetségeket, erre az úgyneve-
zett tagozatrendszer lenne a legjobb
megoldás. Az ernyôszövetség különbö-
zô tagozatokra tagolódhat, s az egyes ta-
gozatok egymástól viszonylag függetle-
nül ténykednek. Ebben az esetben egy
jövendôbeli ernyôszövetségnek három
tagozata lehetne. Egy paralimpiai tago-
zat, egy versenysport tagozat, amely tö-
mörítené az összes, országos sérülés-
specifikus sportszövetséget, és egy di-
ák- és szabadidô sporttagozat. Ebben az
esetben meg kell határozni a tagozatok
önállóságának határait, és az egymás
közötti viszony elemeit.

MOB és MPB közös keretben, illetve
a fogyatékos sportszövetségek közös
ernyôszervezete. A paralimpiai mozga-
lom az olimpiai mozgalom mintájára
szervezôdik, az olimpia és a paralimpia
csúcsrendezvénye idôben is szorosan
egymáshoz kapcsolódnak. A két ver-
senyrendszer összetartozásának erejére
jellemzô, hogy az olimpiai játékok meg-
rendezésére pályázó városoknak egy kö-
zös anyagot kell benyújtaniuk. (Tehát
nem két külön pályázatot készítenek el
az olimpiára és a paralimpiára.) Értelem-
szerûen ugyanazok az olimpiai és a para-
limpiai ciklusok. Teljesen logikus lenne,
ha a Magyar Paralimpiai Bizottság és a
Magyar Olimpiai Bizottság azonos szer-
vezeti keretben végezné a munkáját,
számos ügyben operatívan együttmû-
ködhetnek. Nagyobb szervezeti keret-
ben logikusan együvé tartoznak.

A fogyatékosok országos sportszövet-
ségei pedig egy közös ernyôszervezetet
alkothatnának. Feladataik hasonlóak. Az
adott fogyatékossági ágon belül kell
üzemeltetniük a szövetség verseny-
rendszerét. Mindegyiknek ugyanúgy fô

iránya a hazai versenyrendszerek üze-
meltetése és fejlesztése, részvétel a
nemzetközi versenyeken. A nemzetközi
paralimpiai versenyekkel kapcsolatos te-
endôk ellátása nyilván a Magyar Paralim-
piai Bizottság feladata. A diák- és sza-
badidô sportot az erre szakosodott or-
szágos fogyatékos sportszövetséggel
közösen látnák el a sérülésspecifikus
sportszövetségek. Az országos fogyaté-
kos sportszövetségek többsége nem
kötôdik szorosan a paralimpiai mozga-
lomhoz. A hat országos fogyatékos
sportszövetség közül jelenleg egyetlen
sportszövetség (Magyar Látássérültek
és Mozgássérültek Sportszövetsége)
vesz részt a paralimpiai játékokon, egy
állapota rendezetlen (Magyar Parasport
Szövetség), három szövetség egyéb
rendszerû nemzetközi versenyrendszer-
ben vesz részt, egy szövetség csak bel-
földi versenyrendszert üzemeltet. Az or-
szágos sportszövetségek többsége - s
ez az igazolt versenyzôlétszámban még
inkább igaz - nem kapcsolódik szerve-
sen a paralimpiai mozgalomhoz. Termé-
szetesen a paralimpiai versenyrendszer-
ben résztvevô „másfél szövetségnek" is
van a paralimpiától független, nemzet-
közi sportági világversenye, pl. látássé-
rültek teke világbajnoksága, illetve több
sportágat tartalmazó világverseny rend-
szere (Magyar Parasport Szövetség -
Global Games). A paralimpiai verseny-
rendszerben nem érdekelt, igazolt spor-
tolók létszáma sokszorosan meghaladja
a paralimpiai versenyeken résztvevôkét.

A fenti szervezeti keretek a finanszíro-
zás kérdéskörében is változást eredmé-
nyezhetnének. Az átláthatóság és egy-
csatornás rendszer elvének megfelelô-
en, a fentiek értelmében a Magyar Para-
limpiai Bizottság feladatai ellátásához a
Magyar Olimpia Bizottsággal közös ke-
retek közt kaphatná a pénzügyi támoga-
tást. A fogyatékosok országos sportszö-
vetségei pedig egy közös soron kaphat-
nának támogatást, amelynek felosztását
az ernyôszövetség közgyûlése határoz-
ná meg. Véleményem szerint ez a variá-
ció a legéletképesebb.

A fogyatékos sportszövetségek közös
ernyôszervezete nem példátlan, hiszen
2001-tôl már mûködött, s több tényezô
szerencsétlen egybeesése alakította ki
a jelenlegi, áldatlan állapotot. Meggyô-
zôdésem, hogy a szervezeti kereteket
ügyes finomhangolással szabályozva, új-
ra létrejöhet egy közös ernyôszervezet.

JJááddyy  GGyyöörrggyy
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Fogyatékosok sportszövetségei 
közös ernyôszervezetben – de hogyan?

MEGJEGYZÉSEK KOVÁCS TAMÁS TANULMÁNYÁHOZ
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AA  1122  ppoonntt::  
Preambulum 
A Nemzeti Sportszövetség elfoga-

dott stratégiájának megfelelôen
(2009.XI. 9.) kiemelkedôen fontosnak
tartja a sport kooperációjának fejleszté-
sét, a felhalmozódott tapasztalatok, ja-
vaslatok megfogalmazását. A Nemzeti
Sportszövetség integrációs folyamat-
ba bekapcsolódó sportszakmai partne-
reivel rendszeresen szakmai egyezte-
téseket folytat.  A sport „stratégiai
ágazatként történô" kezelésének támo-
gatása, a következô évtized sport-
trendjeinek leghatékonyabb kialakítása
érdekében a partnerek fontosnak tart-
ják megfogalmazni, a magyar sport
legfontosabb megvalósítandó célkitû-
zéseit:  

1. Szükséges az állam sporthoz - ver-
seny és élsport, iskolai és diáksport, la-
kossági és szabadidôsport - kapcsoló-
dó feladatainak pontos meghatározá-
sa, valamint az állam és az önkormány-
zatok sporthoz kapcsolódó  feladatai-
nak szétválasztása. Az önkormányzati
feladatokhoz döntôen a „Sportoló
Nemzet" kialakítása tartozna.

2. Az életminôség, valamint a civil ol-
dal dinamikus fejlesztésének érdeké-
ben össze kell kapcsolni az önkor-
mányzatiság és a sport értékeit,
amelyhez kormányzati közremûködés-
re is szükség van. Kiemelkedô fontos-
ságú az egészség-, életminôség és
sportbarát médiapolitika kialakítása.

3. A sport szervezeti irányítását és
állami finanszírozását három nagy er-
nyôszervezettel lehet a leghatéko-
nyabb módon megoldani: a Magyar
Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sport-
szövetség, és egy a fogyatékkal élô
emberek sportját szervezô ernyôszer-
vezet segítségével.

4. A sportot komplex módon fejlesz-
tô, összefüggéseket figyelembe vevô
sportbarát jogszabályi környezet kiala-
kítása, valamint a sport magántôke
oldaláról történô, kedvezményes, legá-
lis támogatásának lehetôvé tétele.

5. A „Sport Nemzet" rangunk meg-
ôrzése, az olimpiai és világversenye-
ken az eredményes szereplés feltéte-
leinek biztosítása. A magyar utánpót-
lás-nevelés középtávú tervének meg-
határozása és végrehajtása.

6. A „Sportoló Nemzet" népegész-

ségügyi, egészségfejlesztô program
mielôbbi összeállítása, feltétel és ösz-
tönzô rendszerének, mûködtetésének
biztosítása. „Sport legyen a szenvedé-
lyed!" gondolat, gyakorlati megvalósí-
tást igényel.

7. A sportot és a kultúra más terüle-
teit is szolgáló, multifunkcionális léte-
sítményfejlesztési program elindítása,
a sport „visszahelyezése" a kultúrába.
A meglévô sportlétesítmények terve-
zett módon történô korszerûsítése és
a hiányzók pótlása.

8. Az iskoláskor elôtti, a közoktatás-
ban és a felsôoktatásban, a mindenna-
pos testedzés feltételrendszerének és
korszerû szakmai tartalmának megte-
remtése, kialakítása.

9. A tanórán kívüli diáksportnak és a
diákolimpiai versenyeknek minden köz-
oktatásban tanulónak hozzáférhetôvé
kell válnia, a diákolimpia legyen a test-
nevelés tantárgy tanulmányi versenye.

10. Az egyetemi-fôiskolai sport ma-
gyar sporton belüli integrációjának erô-
sítése, elismertetése, fejlesztési prog-
ramjának, foglalkoztatási rendszerei-
nek támogatása.

11. A sportszakember-képzés piaci és
társadalmi igényeknek megfelelô mo-
dernizálása, a kötelezô szakember-to-
vábbképzés (testnevelô, edzô, rekreáci-
ós szakember, humánkineziológus,
sportorvos, sportszervezô/menedzser,
sportvezetô) kialakítása és tartalmi meg-
újítása. A sporttudományi kutatás fej-
lesztése, egy országos Sporttudományi,
Sportegészségügyi és Sportorvosi Köz-
pont kialakítása a TF és OSEI alapjain.

12. A hazai rendezésû, nemzetközi
sportesemények állami támogatását,
kijelölését tervezetten, elôre meghatá-
rozott elvek alapján és sportszakmai
konszenzussal kell kialakítani.

A Nemzeti Sportszövetség a sporttal
kapcsolatos civil összefogás fejleszté-
sét, annak koordinálását fontos felada-
tának tartja. A sport fejlesztése köz-
szolgálati szintû feladat, aminek meg-
valósítása rendkívül sürgetô.  

• • •
Úgy vélem, a 12 ponttal minden, a

sport területén tevékenykedô szakem-
ber egyetérthet. De az elmúlt két évti-
zed tapasztalatai azt is megmutatták,
hogy hiába születtek a különbözô kor-
mányok alatt jobbnál jobb célkitûzé-

sek, az eredmény a végrehajtáson mú-
lik. Ezért vetek papírra néhány gondo-
latot, amelyek talán segítséget nyújt-
hatnak e célkitûzések érvényesítésé-
hez a magyar sport mindennapjaiban.

11..  ppoonntt::
Szükség van egy új sporttörvényre,

amely az államnak a sporthoz és a
sport egyes területeihez kapcsolódó
feladatait meghatározza. Ugyanakkor
ennek a törvénynek arra is ki kell tér-
nie, hogy az állam a sport egyes terü-
leteit milyen költségvetési forrásból és
milyen mértékben (arányban) támogat-
ja. Az összes eddigi sporttörvény és
sportstratégia legfôbb hiányossága az
volt, hogy a feladatok ellátásához nem
nevesített forrásokat. (Ez alól kivétel a
2000. évi Sporttörvény volt, amely leg-
alább a szabadidôsport támogatására
megjelölte a sorsolásos szerencsejáté-
kok adójának meghatározott százalé-
kát. A 2004. évi Sporttörvényben már
nem található ilyen utalás.)

Régi téma, de mindeddig semmi-
lyen lépés nem történt annak érdeké-
ben, hogy a lakossági és szabadidô-
sport támogatása legyen az önkor-
mányzatok kötelezô feladata. Ezt nyil-
ván be kell építeni az önkormányzati
törvénybe és ehhez is forrásokat kell
rendelni. Ebbôl a szempontból a sport-
törvénynek és az önkormányzati tör-
vénynek szinkronban kell lennie. 

Az új sporttörvényben a sport civil
szervezeteinek (szakszövetségek,
sportszövetségek, köztestületek) a fel-
adatait is pontosan körvonalazni kell és
természetesen meg kell határozni az
egyre szaporodó nonprofit és profitori-
entált sportvállalkozások helyét és sze-
repét is a magyar sportéletben.

22..  ppoonntt::
Óvakodni kell attól, hogy a kormány-

zati közremûködés sértse az önkor-
mányzatiság elvét a civil oldalon. A kor-
mányzati közremûködésre elsôsorban
a megfelelô jogszabályi háttér megte-
remtésében és az anyagi támogatás-
ban van szükség (pályázati források). A
közszolgálati média kötelezettségévé
kell tenni, hogy meghatározott idôkere-
tet és terjedelmet biztosítson az egész-
ség és életminôség javítását szolgáló
megjelenéseknek (médiatörvény).

33..  ppoonntt::
Három ernyôszervezet (köztestület)

legyen? Vagy egy, mint azt ez év janu-
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Észrevételek a Nemzeti Sportszövetség 
12 pontjához
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árban a MOB-ban akkor még minisz-
terelnök jelölt O.V. felvetette? Jó min-
tának tûnik a németek Olimpiai Sport-
szövetsége, amely egy ernyôszerve-
zet alá tömöríti a német sportélet vala-
mennyi szereplôjét, azon belül bizo-
nyos önállóságot adva az egyes terüle-
teknek. 

Hosszabb távon meggondolandó, mi
legyen a fogyatékos szervezetekkel.
Fejlettebb civil társadalmakban a fo-
gyatékosok sportját a sportszövetsé-
gek integrálják saját tevékenységükbe,
a paralimpiai mozgalmat pedig a nem-
zeti olimpiai bizottság az olimpiai moz-
galomba. Ehhez nálunk még jelentôs
szemléletváltás, a szövetségek gon-
dolkodásának teljes átalakítása kell. Ez
nem megy egyik napról a másikra, de
törekedni kell rá.

44..  ppoonntt::
A sportbarát jogszabályi környezet

mellett nagyon fontos, hogy a sport-
ban olyan belsô gazdasági, gazdálko-
dási szabályozás legyen, amely lehetô-
vé teszi a sport szervezeteinek az álla-
mi támogatáshoz való gyors és egy-
szerû hozzáférését, viszont kellô szi-
gorral ellenôrzi azok hatékony felhasz-
nálását és megfelelô eréllyel bünteti
az esetleges visszaéléseket. (A szö-
vetségek és sportegyesületek idôben,
a feladatok ellátásához szükséges üte-
mezésben juthassanak hozzá a támo-
gatáshoz. Legyen viszont egy tényle-
ges, külsô szakmai kontroll a támoga-
tások szakmailag indokolt, hatékony
felhasználására.)

55..  ppoonntt::
A 4. ponttal összefüggésben jobb

lenne a médiában megjelent, a mos-
tani kormányzat által favorizált 5 ter-
vezett stratégiai sportág körét kibôví-
teni - amelyek kedvezményezett adó-
barát környezetben részesülnének -
azzal a további 10-12 sportággal,
amelyek a magyar sport nemzetközi
és olimpiai eredményességének bá-
zisát jelentik. E nélkül ezek a sport-
ágak halálra vannak ítélve. Az öt
sportág (labdarúgás, kézilabda, kosár-
labda, vízilabda, jégkorong) egyéb-
ként is a szponzorok által leginkább
támogatott és a média által felkapott
sportágak. Ha az adókedvezmények
csak erre a körre szûkülnek le, félô,
hogy a többi sportág elveszíti eddigi
szponzorait is. A sportágak körét
idônként felül kell vizsgálni. Lehes-
sen ide bekerülni és innen kikerülni
is. (Az évenkénti adótörvények erre
lehetôséget adnak.)

Az utánpótlás-nevelésben kiemelt
hangsúlyt kell adni a sportiskolai és
akadémiai rendszer fejlesztésének.

Feltétlenül meg kell teremteni – és
megôrizni! – a NUPI önállóságát!

66..  ppoonntt::
Közös programok az oktatásüggyel

és az egészségüggyel és a médiával.
De ezek ne csak jelszavak legyenek és
legyen politikai akarat és pénz a végre-
hajtásukra. És valaki rendszeresen el-
lenôrizze a végrehajtás folyamatát és
eredményeit!

77..  ppoonntt::
Elôször villámgyorsan el kellene ké-

szíteni egy sportlétesítmény katasz-
tert. Hány sportlétesítmény van Ma-
gyarországon, milyen állapotban van-
nak, ki a tulajdonos, ki üzemelteti és
milyen a kihasználtság? Ezután érde-
mes hozzáfogni a restauráláshoz, fej-
lesztéshez. A fejlesztéseknél figye-
lembe kell venni, hogy a létesítményt
nem csak meg kell építeni, de mû-
ködtetni is kell! Tapasztalatom sze-
rint a meglévô létesítmények mûköd-
tetése rendkívül ésszerûtlen és gaz-
daságtalan! El kell gondolkozni az ala-
csony hatásfokkal mûködô, kihaszná-
latlan sportlétesítmények értékesíté-
sérôl. Új sportlétesítményeket elsô-
sorban az oktatási intézményekbe,
vagy azok szomszédságába kell tele-
píteni! Kézenfekvô megoldás, hogy
ahol csak lehet, a sportlétesítmények
tulajdonosa és üzemeltetôje az ön-
kormányzat legyen. Az önkormányza-
tok kapjanak normatív céltámogatást
az általuk üzemeltetett sportlétesít-
mények mûködtetéséhez. Ennek fe-
jében az önkormányzat tegye lehetô-
vé a sportlétesítmények ingyenes
használatát az iskolák, és elérhetô
áron való hozzáférését a lakosság ré-
szére.   

A Tatai Edzôtábort további sportléte-
sítmény beruházásokkal (50 m-es fe-
dett uszoda, fedett atlétikai csarnok)
valóban az olimpiai felkészülés köz-
pontjává kell tenni.

88..--99..--1100..  ppoonnttookk::
A sokat hangoztatott mindennapos

testnevelésórának csak az általános is-
kola alsó tagozatában van értelme. Itt
kell mindennapos életszükségletté
tenni a testmozgást. A felsô tagozat-
ban és a középiskolában a mindenna-
pos testedzés feltételeit kell megte-
remteni. A testnevelés értékelésének
alapjává a gyerek saját magához mért
fejlôdését kell tenni. A vonzó testedzé-
si feltételeket elsôsorban az igénybe
vehetô sportlétesítmények körének,
jellegének kibôvítése, színvonaluk javí-
tása jelenti. Legyen lehetôsége a gye-
reknek több sportág, testedzési forma
közül a neki legjobban megfelelôt vá-

lasztani, azt amiben sikerélménye van.
Az iskolák a testnevelô tanárok mellett
foglalkoztassanak edzôket, akik az
egyes sportágakat magas szinten
megtanítják, foglalkozásait szakszerû-
en levezetik. 

A diákolimpiai versenyrendszert újra
kell gondolni. Sikerélményhez juthas-
sanak azok a gyerekek is, akik nem
„professzionálisan", hanem csak kedv-
telésbôl ûznek egy sportágat.

Különösen fontos az egészséges
életmóddal, testedzéssel kapcsolatos
attitûd megváltoztatása a felsôoktatás-
ban, hiszen itt a jövô értelmiségijeit
neveljük, akik hatással lesznek késôbb
környezetük formálására! A megoldás
itt is a színvonalas, a kor igényeinek
megfelelô, kulturált sportlétesítmény,
valamint a sokoldalú sportágválasztási
lehetôség, magas szintû foglalkozta-
tás.

1111..  ppoonntt::
Szigorítani kell a sportszakember-

képzés jelenlegi, túl liberális rendsze-
rét. Az akkreditációs követelmények
szigorításával meg kellene akadályoz-
ni, hogy boldog-boldogtalan képezhes-
sen sportszakembereket, elsôsorban
anyagi elônyök miatt. Fel kell mérni,
hogy elsôsorban milyen területeken
van szakemberhiány és ezekre a terü-
letekre kellene koncentrálni. Vissza
kell adni a TF szakmai primátusát a
szakemberképzésben! Persze, erre a
TF-et is alkalmassá kell tenni.

Vissza kell állítani a sportági szakszö-
vetségek és sportszövetségek bevo-
násával ez edzôk kötelezô továbbkép-
zésének rendszerét.

A TF és az OSEI bázisán létre kell
hozni egy modern sporttudományi és
sportegészségügyi intézetet, amely
képes a versenysport mai igényeinek
megfelelni. (Kölni példa)

1122..  ppoonntt::
Sürgôsen le kell állítani az olimpia

rendezésével kapcsolatos fantáziálást
és a BOM által mozgósítható anyagi
erôforrásokat egyelôre az élô sport fej-
lesztésére fordítani. Elérendô és elér-
hetô rendezési célok: Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF), Ifjúsági
Olimpia, Universiade és a stratégiailag
fontos sportágak világeseményei.

Hiányolok egy, vagy két pontot a
sportegyesületekrôl. Egyrészt a ma-
gyar sport eredményessége szem-
pontjából stratégiailag fontos sport-
egyesületek helyzetének javításáról,
másrészt arról a több ezer kis vidéki fa-
lusi sportegyesületrôl, amely egy-egy
helységben a helyi testkultúra köz-
pontja, vagy legalábbis azzá kellene
tenni. KKööppff  KKáárroollyy
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A Kosárvarázs Alapítvány jóvoltából
érdekes sportkönyv jelent meg 2008-
ban. A kosárlabdázás nem mindennapos
népszerûségnek örvendô élô legendája,
Zsíros Tibor – Zsizsi - „követte el" KKOO--
SSÁÁRRAARRAANNYY címmel. A kötetrôl ezúttal
csak annyit, hogy a magyar kosárlabdá-
zás mindeddig egyetlen világraszóló dia-
dala emlékére íródott, az 1955-ben a
Népstadionban aratott Európa-bajnoki
gyôzelemrôl, a mindmáig megismétel-
hetetlennek bizonyult csúcsteljesít-
ményrôl, annak elôzményeirôl, sajátos
körülményeirôl. Summázva megállapít-
ható, hogy a kötet igazán kellemes meg-
lepetést és megérdemelt sikert aratott. 

A kosarazás igaz híveiben, köztük e
sorok írójában is, mindazonáltal némi hi-
ányérzete támadt. Szép volt, igaz és fe-
lejthetetlen 1955 dicsôsége… De hát az
óta többször is nagyot fordult a világ,
benne a kosárlabdázás is. Szívesen ol-
vastunk volna arról, hogy mi történt az-
óta. Tudjuk jól, összehasonlíthatatlanul
hálásabb feladat lelkesült szívvel siker-
rôl írni, mint hanyatló évtizedeket tárgyi-
lagosan elemezni és ekként lehetôleg a
kivezetô helyes, ám többnyire nehéz és
fáradtságos utat is megmutatni. Úgy ér-
zem, a sportág sorsának jobbra fordítá-
sa felett érzett felelôsség nyilvánvalóan
része lehetett annak a késztetésnek -
nem különben a KKOOSSÁÁRRAARRAANNYY oldalait
nagy élvezettel olvasó sporttársak bizta-
tásának és ösztönzésének is - amely rá-
ébresztette Zsíros Tibort sportírói tevé-

kenységének folytatására, arra, hogy is-
mét tollat ragadjon, s járjon végére -
napjainkig - rajongott sportága viszon-
tagságos hazai történetének.  

Nagyon jól tette, hogy hallgatott lelki-
ismerete szavára és sportbarátai ösztö-
kélésére, bátorítására. 

AAZZ  AARRAANNYYKKOORR  UUTTÁÁNN önmagáért be-
szél, s az mindenesetre megállapítható,
hogy „Zsizsinek" nem csupán jó, pon-
tos, tévedhetetlen a keze – pályája ze-
nitjén sorozatban ontotta a „szûz" kosa-
rakat, meg a palánkról bepattintottakat
ugyanígy, persze, – hanem azt is, hogy
még mindig képes túlszárnyalni önma-
gát, fejlôdni a toll forgatásában, írásban
is. 

Könyve nem csupán egyszerû vissza-
idézése a mögöttünk hagyott félévszá-
zadnak – precízen évekre bontva – ha-
nem a maga nemében igen értékes
sporttörténeti alkotás, amely egyfelôl
biztonságosan használható forrásmunka
lesz a sportággal foglalkozó szakembe-
rek, sporttörténészek, érdeklôdôk szá-
mára, másfelôl a hazai és nemzetközi
események eredményeinek részletes,
összefüggô szinte teljes adattárát, gyûj-
teményét is magában foglalja az olimpi-
ai játékoktól a magyar középiskolás baj-
nokság gyôztes együtteséig.

Ha valaki úgy véli a fentiekbôl, hogy a
könyv kimutatások, számok-statisztikák
erdeje – nagyot téved, hiszen ezek csak
kiegészítô elemek. Zsíros Tibor ezúttal
sem tagadja meg magát. Bejárhatjuk

vele jókedvûen a nagyvilágot – Moszk-
va, Japán, Kína, Európa – részesei lehe-
tünk kalandjainak, éles szemû megfi-
gyeléseinek, s mindezt a tôle elvárható
és immár megszokott remek humorér-
zékkel átszôve. Megelevenedik sorai ré-
vén a magyar valóság is, lényegében az
1956-os forradalomtól a Kádár korsza-
kon át a rendszerváltást követô két évti-
zedig, a jelenig.

A fô téma mellett - a magyar kosárlab-
dázás sajnos lefelé vezetô lejtôs útja,
hányatott sorsa - külön érdekessége a
mûnek, hogy megkülönböztetett figyel-
met szentel labdarúgásunk, illetve a leg-
felsôbb hazai sportvezetés jellemzôinek
és változásainak, s érint számos más
sportágat is. 

Külön értéke Zsíros Tibor vállalkozásá-
nak, hogy alapos elemzése segítségé-
vel érthetôvé válik: miként, miért ha-
nyatlott le nálunk ez a csodálatos, az
egész világot méltán meghódító és
nagy léptékkel folyamatosan fejlôdô lát-
ványos csapatsport. 

A fô kérdés mindezek után nem is le-
het más: vajon sokszoros válogatott,
négy olimpiát és számos Európa-bajnok-
ságot megjárt remek játékos és edzô,
sportvezetô képes-e végérvényes kö-
vetkeztetéseket levonni tapasztalatai
alapján? S legfôképpen: van-e alkalmaz-
ható receptje kóros kosárlabda betegsé-
geink gyógyítására, a kilábalásra?

Van… Aki kíváncsi – olvassa el a
könyvet. Megéri! gg..rr..
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Elment a Balczó-Török-Móna-féle öt-
tusa aranycsapat, legfiatalabb tagja, dr.
Móna István, vagyis Móna Pista. Pár
hónap választotta el 70. születésnapjá-
tól.

Ha csak a statisztikákat nézzük ez
volt ô: öttusában csapat olimpiai bajnok
(1968), négyszeres csapatvilágbajnok
(1963, 1965, 1966, 1967), egyéni vb-4.
(1966), 2x egyéni vb-5. (1963, 1965),
négyszeres csapat országos bajnok
(1962, 1963, 1965, 1966). Egyéniben
országos bajnokságon 4-szer ezüstér-
mes (1963, 1965, 1966, 1967), egyszer
bronzérmes (1970). Az öttusa egyik
számában, a párbajtôrvívásban 1962 és
1970 között válogatott kerettag volt,
csapatban országos bajnok (1970).

Sportvezetôként a Bp. Honvéd vívó-
és öttusa szakosztályának vívóedzôje,
a Magyar Öttusa Szövetség szakfel-
ügyelôje, a Bp. Honvéd vívószakosztá-
lyának igazgatója, és a vívóválogatott

párbajtôr szakágának menedzsere is
volt. Gazdag életutat járt be. 

Egy éve sincs, hogy az Élettusa cí-
men megjelent, kalandos életérôl írt
könyvét mutattam be ezeken a hasá-
bokon, és most búcsúzni kell tôle. Tud-
tuk, hogy beteg - az öttusázókkal már
pacalozni sem ment, és ez rosszat sej-
tetett -, könyvében is ôszintén beszélt
az állapotáról, de reménykedett. 

Nehéz elhinni, hogy nincs többé. Ô,
aki annyira szerette az életet – és per-
sze, mindenben a minôséget kereste,
legyen szó ételrôl, italról, könyvrôl. Tu-
dott nagyon kemény, durva is lenni, és
ezzel sokakat megbántani, de akit
megszeretett, elismert, tisztelt, azért
mindent megtett. Nagyon tudott örül-
ni, nevetni – de sírni is tudott. A sydne-
yi olimpia után hosszabb interjút készí-
tettem vele, és folytak a könnyek az ar-
cán, amikor felidézte, hogy a legkedve-
sebb tanítvány, Nagy Tímea éppen az

ô 60. születésnapján, szeptember 17-
én lett aranyérmes. Vagy amikor az
apaként tisztelt és szeretett Hegedûs
Frigyes szövetségi kapitány búcsúzta-
tásakor erôs akart lenni, de a könnyek
voltak az erôsebbek… Számomra ezek
a momentumok tették igazán naggyá,
Emberré ôt. 

Összetett személyiségének jellem-
zésére nem vállalkoznék, mert nem
tudnám jobban megfogalmazni, mint
az Élettusa elôszavában Nagy Tímea:
„Dörzsölt öttusázó, igazi sportember.
Keménykezû sportvezetô és lágyszívû
nagypapa. Nem kerüli a konfliktusokat,
a végsôkig kiáll vélt, vagy valós igazá-
ért. Senkit nem hagy hidegen a szemé-
lyisége. Aki valaha is kapcsolatba ke-
rült vele, vagy megszerette, vagy meg-
utálta."  

Hiányozni fog, de mint az igazán je-
lentôs személyiségek, a sztorikban to-
vább él. ffmm

Móna István (1940-2010)

Aranykor után Könyvismertetô
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A sporttáplálkozás egyes speciális kérdéseit elemzô,
2002-ben indított rovatunkban az eddigiek során megjelent
28 önálló közlemény a következô témakörökkel foglalko-
zott:
• fehérjebevitel, a sportolók fehérjeigénye
• folyadékbevitel, a sportoló vízháztartása
• testtömegcsökkentés, testsúlyszabályozás
• táplálkozás súlycsoportokhoz kötött sportágak esetén a

mérlegelés után
• a vegetáriánus étrend kihatásai a sportoló egészségére
• a kreatin-kiegészítés jelentôsége a sportban 
• a sportolók tápláltsági állapota és jellemzô testfelépítése
• a szabad aminosavak alkalmazásának jelentôsége, 

teljesítménynövelô hatása
• az ásványi anyag szükségleten  belül a sportoló kalcium-

és magnéziumigénye
• az ásványi anyag szükségleten belül a sportoló kálium- és 

nátriumigénye
• a nem fémes makroelemekre vonatkozó szükséglet a 

sportban
• a sportolók alkoholfogyasztása és ennek kihatásai
• a sportolók esszenciális mikroelemszükséglete
• a diétás rostok élettani szerepe, a sportolók rostszükség

lete
• idôs sportolók táplálkozása
• a sportolók zsíroldható vitaminellátottsága, vitaminigénye
• nem fémes mikroelemigény sportolóknál
• a sportolók vízoldható vitaminigénye
• sportágspecifikus energiaigény
• káros táplálkozási szokások
• helytelen táplálkozási szokások
• zsírbevitel a sportolói diétában
• zsírellátottság optimálás, zsírhasznosulás
• zsírfogyasztási struktúra, a lipid metabolizmus 

szabályozása
• táplálék-kiegészítôk (fehérjekoncentrátumok) a sportolók

felkészítésében
• speciális étrendkiegészítô (karnitin) alkalmazása
• zsírégetô króm-pikolinát a sportolók táplálkozásában
• konjugált linolsav (CLA) és lecitin alkalmazása a 

spottáplálkozásban
A cikksorozat jelen része folytatja és lezárja a nagyszámú

táplálék-kiegészítô készítmény közül a zsírégetô hatású ét-
rendkiegészítôk témakörét. Az ilyen típusú termékek közé
tartozott  az elôzô részekben ismertetett karnitin, a króm-pi-
kolinát, a konjugált linolsav és a lecitin is.

A zsíranyagcserére ható szerek
A zsíranyagcserére ható szerek célszerûen a következô-

képp csoportosíthatók:
• étvágycsökkentôk
• a zsírfelszívódást gátló készítmények
• zsírégetô hatású termékek
• egyéb hatású, illetve hatásmechanizmusú készítmények

E készítmények külön, vagy együttesen alkalmazva alkal-
masak a sportoló zsírszövet-mennyiségének csökkentésé-
re, az optimálist jobban közelítô izom/zsír arány létrehozásá-
ra. Azonban lényeges, hogy a zsírfelszívódást gátló készít-
mény nem alkalmazható zsírsavakat (is) tartalmazó kiegé-
szítôkkel együtt, hiszen a gátló hatású készítmények meg-
akadályozzák a zsírsavak felszívódását.

A 4 csoport közül
eddig csak a zsíré-
getô szerekkel fog-
lalkoztunk, s e cso-
porthoz tartozik a
guarana is. A zsíré-
getéstôl eltérô,
más hatásmecha-
nizmusú terméke-
ket a cikksorozat
késôbbi részeiben
kívánjuk bemutatni.

A zsíranyagcsere szabályozás egyébként - mint egy ko-
rábbi részben, a lipid metabolizmus témakörét elemezve is
megállapítottuk - meglehetôsen bonyolult fiziológiai folya-
mat, számos tényezô van hatással a testben végbemenô
zsírszintézisre, illetve több tényezôtôl függ az is, hogy a ter-
melôdô, vagy már tárolt zsírnak mi lesz a sorsa a szerveze-
ten belül, azaz tárolódik-e vagy mobilizálódik. Kiemelendô,
hogy a rövid szénláncú zsírsavak (SCFA) eloxidálódnak s
nem tárolódnak. A mobilizációt, oxidációt, energiafelhaszná-
lást pedig a catecholaminok jelenléte, a fiatalkori diabetes,
a SCFA, a glukagon/inzulin hatás s természetesen az éhe-
zés, az élettani  szükségletnél kisebb mérvû tápanyag és
energiabevitel segíti elô.

Zsírégetô hatású guarana alkalmazása 
a sporttáplálkozásban, illetve 
a sportolók felkészítésében

A guarana hatóanyaga a guarin, ami lényegében koffein,
azonban a mellette lévô egyéb faktorok miatt némileg elté-
rôen hat, mint a kávéban található koffein. A guarana – a Pa-
ullinia cupana nevû növény szárított magjából nyert ôrle-
mény, por formában – nagyon régóta használatos, az Ama-
zonas-környéki indiánok használták fáradtság ellen s az éh-
ségérzet leküzdésére.

A vékonybélbôl csak fokozatosan szívódik fel, s hatása
ezért sokkal elnyújtottabb, akár 5-6 órán keresztül is hat.  A
tiszta koffein bevitele esetében gyakran elôforduló szívdo-
bogás és esetleges gyomorégés a guarana használatánál
ritkán jelentkezik, s megemlítendô az enyhe hangulatjavító
(munkakedv-csináló) hatása is. Kiemelendô az is, hogy nem
okoz függôséget, nem vált ki szenvedélybetegséget sem. 

A guarana erôteljes zsírégetô hatású készítmény, hatá-
sossága felülmúlja a többi, zsírégetô termékét, az óránként
felhasznált energia mennyiségét a szervezetben mintegy 3-
5 %-kal növeli. Az is indokolja fogyasztószerként történô al-
kalmazását, hogy az éhségérzet kialakulását is késlelteti, il-
letve mérsékli, sôt, a már kialakult éhségérzetet is jelentô-
sen csökkenti. Mivel jelentôs a rosttartalma, csökkenti a
szérum koleszterinszintjét, egyenletes szinten tartja a vér-
cukor-koncentrációt s kedvezôen hat a szervezetben vég-
bemenô méregtelenítési folyamatokra is. Ugyanakkor sza-
ponin tartalma miatt az érzékeny gyomrú egyéneknél fo-
gyasztása nem javasolt.

A guarana esetében néhány más, kedvezônek ítélhetô
hatás is kimutatható. Így pl. a görcsoldó tulajdonsága miatt
migrén és menstruációs fájdalmak, illetve panaszok esetén
is alkalmazható, s a fáradtság elûzésével nem csupán a szo-
matikus, de a szellemi teljesítôképességet is pozitívan be-
folyásolja. 
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Íze némileg szokatlan, kesernyés jellegû, ezért a guarana
tartalmú készítményeket többnyire ízesített formában – pl.
csokoládé, narancs, vérnarancs, különbözô erdei gyümöl-
csök ízesítéssel – hozzák forgalomba. A kiszerelés többféle
módon történik, kapható tablettában, instant por formában
vagy oldatban, üdítôitalban. Számos olyan termék ismere-
tes, amely guaranát tartalmaz, így pl. a Black Power, Styx
Guarana, Energizer, Red Energy, Red Shot, Activize.

Szükségesnek érzem kiemelni, hogy a guarana tartalmú
készítmények alkalmazása óvatosságot igényel, hiszen elô-
fordulhat a túladagolás, s erre egyes egyének nagyon érzé-
kenyek lehetnek, sôt adott mennyiség felett a koffein tartal-

mú italokhoz hasonlóan dopingszernek is minôsülhet. (A vi-
zeletben a koffein-tartalom nem haladhatja meg a 12 mg/li-
ter értéket!). Túladagolás esetén a tünetek a következôk le-
hetnek: nyugtalanság, izgatottság, álmatlanság, szorongás,
pulzusszám-emelkedés. Még megemlítem, hogy a guarana
használatakor nem ajánlott az alkohol egyidejû fogyasztása.

A cikksorozat folytatódik, a rovat következô része egy
olyan témakört – táplálkozás a verseny során – elemez,
amely úgy gondolom, hogy igen nagyszámú érdeklôdô figyel-
mét felkelti, hiszen egyes sportágaknál ez kifejezetten gya-
kori és gyakorlati probléma, amelynek eredményes kezelése
jelentôs hatással lehet a sportoló teljesítôképességére.
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MMaaggyyaarr  EEddzzôôkk  TTáárrssaassáággaa  ((MMEETT))
11114466  BBuuddaappeesstt,,  IIssttvváánnmmeezzeeii    úútt  11--33..    TTeell//ffaaxx::  0066--11--  446600--66998811;;    MMoobbiill::    0066--3300--999911--00220033;;    0066--3300--557799--33662266

EE--mmaaiill::  nnoorraa..bbeennddiinneerr@@hheellkkaa..iiiiff..hhuu;;  IInntteerrnneett::  wwwwww..mmaaggyyaarreeddzzoo..hhuu

AZ EDZÔI SZAKMA ÉRDEKÉBEN FOGJUNK ÖSSZE! AMENNYIBEN ÖN MÁR A MET TAGJA,
ADJA TOVÁBB EZT A BELÉPÉSI NYILATKOZATOT ARRA ÉRDEMES  EDZÔTÁRSUNKNAK!

FFéénnyymmáássoollhhaattóó!!  TTeerrjjeesszztthheettôô!!

BBeellééppééssii  nnyyiillaattkkoozzaatt  
AA  MMAAGGYYAARR  EEDDZZÔÔKK  TTÁÁRRSSAASSÁÁGGAA  TTAAGGJJAA  KKÍÍVVÁÁNNOOKK  LLEENNNNII,,  AAZZ  ÉÉVVEESS  TTAAGGDDÍÍJJAATT  BBEEFFIIZZEETTEEMM..

Név: ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Szül.hely: ………………………………………………………………… Szül.dátum:…….….……………………………………....
Legmagasabb  edzôi  végzettség/kitüntetés (sportoktató,  sportedzô,  szakedzô, mesteredzô)  sportág  és  évszám 
megjelölésével: ……………………………………………………………..…………………………………………………………......
Levelezési cím (irányítószámmal): ……………………………………………………………...……………………………………
Tel./Fax: ……………………………… Mobil:…………….……….………… E-mail: ……………………………...………………
Munkahely: ……………………………………………………………………………………...………………………………………...
Munkahelyi beosztás: ………………………………………….………………………………..……………………………………....
Edzôi munkahely: ……………………………………………………………………………….………………………………………
Edzôi beosztás: ………………………………………………………………………………….…………………………………………
Legmagasabb iskolai végzettség: ……………………………………………………………….………………………………………
Nyelvismeret: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Sportszakmai érdeklôdési köre: ………………………………………………………………...………………………………….....

Kelt: ….……………………………….. …………………………………
aláírás

TTáájjéékkoozzttaattóó
A tagdíj magánszemélyeknek évente 22  000000,,--  FFtt.., diákoknak és nyugdíjasoknak 11  000000,,--  FFtt. A MET tagság részére a
társaság szakmai folyóirata, a MMaaggyyaarr  EEddzzôô ttéérrííttééssmmeenntteesseenn  jjáárr. A tagdíjat MMEETT  ssáárrggaa  ccsseekkkkeenn vagy közvetlen átu-
talással a társaság 1111770055000088--2200444477660011 sz. bankszámlájára kérjük befizetni. Minden esetben kérjük a pontos hi-
vatkozást a befizetô nneevvéérree,,  ppoossttaaii  ccíímméérree  ééss  aazz  éévvsszzáámmrraa, amelyre a tagdíjat befizette. 
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BBeevveezzeettôô,,  ss  eeggyybbeenn  mmaaggyyaarráázzóó  sszzöövveeggkkéénntt  ccssaakk  aannnnyyiitt,,
hhooggyy  eerreeddeettiilleegg  eezztt  aazz  aannyyaaggoott  mmáárr  kkoorráábbbbii  llaappsszzáámmuunnkkbbaa
tteerrvveezzttüükk  bbee,,  aazzoonnbbaann  aannyyaaggttoorrllóóddááss  mmiiaatttt  kkéénnyytteelleenneekk  vvooll--
ttuunnkk  aa  mmeeggjjeelleennéésséérrôôll  lleemmoonnddaannii..  TTeerrvveeiinnkk  sszzeerriinntt  aa  ssoorroo--
zzaatt  hhaarrmmaaddiikk,,  eeggyybbeenn  bbeeffeejjeezzôô  rréésszzéétt  iiddeeii  nneeggyyeeddiikk  sszzáá--
mmuunnkk  ttaarrttaallmmaazzzzaa  mmaajjdd.. ((AA  sszzeerrkk))..

Az Olimpiai Charta, az ötkarikás alkotmány hetedik parag-
rafusában rendkívül körültekintôen és félreértéseket tökéle-
tesen kizáró egyértelmûséggel fogalmazza meg azokat a jo-
gokat és kritériumokat, amelyeknek jelentôségét a korábbi
évtizedekben sem lehetett ugyan lebecsülni, értékük azon-
ban óriási mértékben megnôtt a huszadik század utolsó har-
madában, s a trend még csak tovább erôsödött a kommu-
nikációs forradalom és a globalizálódó világ huszonegyedik
században már eddig is tapasztalható hallatlan további fejlô-
désével. A jogosítványok tulajdonlása, elismertetése, vala-
mint a modernizálódó világ áldásai, nem különben a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság korszerûsödése és alkalmazkodá-
sa a változásokhoz, nem csak egyszerûen abszolút anyagi
függetlenséget biztosított a mozgalomnak és szervezeté-
nek, hanem korábban soha meg nem álmodott jólétet, gaz-
dagságot.

A fentebb leírt összefüggés jobb érthetôsége érdekében
érdemes szó szerint idézni a Charta idevágó szövegét: „Az
Olimpiai Játékok kizárólagos tulajdonjoga a NOB szerveze-
tét illeti, amely szervezet rendelkezik minden – az Olimpiai
Játékokkal kapcsolatos – joggal és adattal, különös tekintet-
tel a korlátozások nélkül minden, bármely formában megje-
lenô, illetve bármely eszközzel történô, akár létezô, vagy a
jövôben kifejlesztendô szervezésre, felhasználásra, közvetí-
tésre, felvételkészítésre, képviseletre, sokszorosításra, hoz-
záférhetôségre és terjesztésre vonatkozó jogokat. A NOB
hatáskörébe tartozik az Olimpiai Játékokhoz, illetve az Olim-
piai Játékok versenyeihez és sport teljesítményeihez törté-
nô hozzáférhetôség és adatfelhasználás feltételeinek meg-
határozása."  

A bevételek forrásai
Manapság a NOB bevételei rendkívül magas összeget je-

lentenek. Vegyük példának a 2005-2008 közötti idôszakot,
amely alatt ez az összeg meghaladta az ötmilliárd amerikai
dollárt. Persze, jól tudjuk, ez nem ment mindig így. A kez-
detek kezdetén a NOB teljes finanszírozásáról egyetlen sze-
mély gondoskodott, az alapító, Pierre de Coubertin. Pénz-
ügyileg bele is rokkant, s mint ismeretes, a francia báró
rendkívüli szegénység közepette halt meg. A teljes igazság
kedvéért ebben erôteljesen közrejátszottak balul sikerült
befektetései is a viharos-válságos húszas években. A szer-
vezet elnöki pozíciójából az alapító atya 1925-ben vonult visz-
sza, s utána a szervezet lényegében a tagsági díjakból ten-
gette magát. Ne feledjük, hogy tagjainak többsége tehetôs
ember volt, akiknek nem okozott gondot saját tagdíjaik, uta-
zási és egyéb, a NOB-bal kapcsolatos kötelezettségeik
anyagi terheinek fedezése sem, sôt adományok formájában
is hozzájárultak a testület életben tartásához és mûködteté-
séhez szükséges elemi anyagi feltételek biztosításához, no
meg – igaz, eleinte meglehetôsen szerény mértékben – az
olimpiai játékokat rendezô szervezô bizottságok is hozzájá-

rultak a költségek kiegyenlítéséhez a játékok bevételeibôl
származó összegek egy részének átutalásával. Ez 1936-ban
Berlin esetében ellenben már egyáltalán nem volt elhanya-
golhatónak tekinthetô. 

A szerény megélhetés és szegényes fenntarthatóság kor-
szaka lényegében 1972-ig tartott, amikor a tagsági díjak be-
fizetésének rendszere egész egyszerûen megszûnt, ugyan-
akkor a rádió- és televíziós közvetítési jogokból származó be-
vételek viszont mind jelentôsebb mértékben javították a
NOB helyzetét. A további korszakos lépést 1985 hozta, ami-
kor a NOB beindította nagyszabású nemzetközi marketing
üzemét, az úgynevezett TOP programot (The Olympic Prog-
ram, majd The Olympic Partners néven futó csúcs-szponzo-
ri rendszert). Ezen a két alapvetôen erôs pilléren nyugszik a
NOB jóléte, biztonsága, amelyet – szerényebb összegekkel
– kiegészítenek a játékok jegy bevételeibôl, azután a licen-
cek és egyéb jogdíjakból származó összegek. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ma tekintélyes tôkével
rendelkezik, amelynek egy részét amerikai dollárban, svájci
frankban és euróban a szervezet Pénzügyi Gazdasági Bi-
zottsága igyekszik ügyes befektetésekkel gyarapítani az er-
re a célra létrehozott Olimpiai Alapítvány (Olympic Founda-
tion) javára.

A mindenható televízió
Érdemes elidôzni egy keveset, hogy némi történelmi

visszatekintést tehessünk mindenekelôtt a televíziós közve-
títések és jogdíjak ürügyén.

Ma már elképzelni sem tudjuk, nem is akarjuk, mi lenne
tévé nélkül, s furcsa belegondolni, hogy évtizedekig e nél-
kül zajlottak le az ötkarikás játékok. 

A NOB elnöke, a chicagói milliomos Avery Brundage
1952-tôl 72-ig „uralkodott". A Cortina d’Ampezzóban 1956-
ban rendezett téli olimpia után – ahol elsô alkalommal igye-
kezett az eseményekrôl közvetíteni a televízió (hacsak az
1936 évi kísérleti közvetítéseket nem számítjuk Berlin játé-
kairól) – egy kézlegyintéssel intézte el a technikailag és
anyagilag is kudarcnak ítélt próbálkozást: „ Ha hatvan esz-
tendeig megvoltunk a televízió nélkül, megleszünk nélküle
a következô hatvanban is" – mondta. 

Kesernyés jóslata persze nem vált be. A világ és benne
a sport, az olimpia és a NOB nem létezhet a kamerák, a
mindenhová betekintô, mindent megmutató, sôt lassítá-
sokkal és ismétlésekkel, mind ravaszabb megoldásokkal
kényeztetô televíziós szemek nélkül, sôt elérkezett az ide-
je az újabb forradalmi változásnak – az Internet világa kitel-
jesedésének. 

Rómában az 1960-as nyári játékokról már 18 európai or-
szág adott tévé közvetítést, s az amerikai CBS társaság már
40 000 dollárt fizetett a jogért.

A televíziós társaságok lényegében ettôl az idôponttól, te-
hát 1960-tól megállapodások szerint jogdíjakat fizetnek a té-
li és nyári játékok exkluzív közvetítéséért saját hálózatuk, il-
letve szövetségben tömörülve akár egy-egy kontinens szá-
mára. Maga a NOB mindazonáltal csak az 1972 évi münche-
ni nyári olimpia óta vesz részt az ezzel kapcsolatos szerzôdé-
sek és megállapodások kidolgozásában, s csupán 1992-tôl
vette saját kézbe a televíziós szerzôdések ügyének teljes jo-
gú kezelését, beleértve a bevételek megszabását, kontroll-
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ját és kezelését, azaz az elosztást. 1972-t megelôzôen a já-
tékok szervezôbizottsága bonyolította le a tárgyalásokat,
szabta meg az árakat, s a befolyt bevételek egy bizonyos ré-
szét utalta át - saját belátása és szándéka szerint - a NOB-
nak. Ne feledjük, ekkor még Brundage ült az elnöki székben,
aki nem igazán tartotta fontosnak a televízió közremûködé-
sét és a vele járó hallatlan anyagi gyarapodás lehetôségeit.

Az alábbi táblázat érzékletesen jelzi a televízió érdeklôdé-
sének, s vele egyenes arányban a NOB, illetve közvetve az
egész olimpiai mozgalom ebbôl származó bevételeinek
emelkedését – amerikai dollár milliókban:

Könnyen követhetô, mennyire folyamatosan és határozot-
tan emelkedô tendenciát igazolnak a számok a NOB bevéte-
leit illetôen. A jogokat ennek az irányzatnak ellenére is kész-
séggel fizetik meg a közvetítô társaságok. Egyrészt mert a
nézettség világszerte rendkívül magas és szavatoltan bizto-
sított, másfelôl, mert a játékok helyszínein a reklámok nem
engedélyezettek, ami azt jelent, hogy a közvetítések köze-
pette a televíziós csatornák nagy összegekért árusíthatnak ki
reklámhelyeket az adások idejére, s ez ugyancsak sokkalta
magasabb az átlagnál a hatalmas érdeklôdés és nézettség
következtében. Ezek tehát, úgymond, továbbítják a NOB ál-
tal diktált mind magasabb árakat, anyagi terheket – minden-
ki jól jár. Az Egyesült Államokban ez pénzösszegekre és má-
sodpecekre lefordítva a Salt Lake Cityben rendezett téli játé-
kok esetében: egy-egy 30 másodperces hirdetésért az NBC
nem kevesebb, mint 600 000 dollárt kért el. Ha már az Egye-
sült Államokat említettük, kétségtelen, hogy az egyre mere-
dekebben emelkedô közvetítési díjak alakulásának egyik to-
vábbi elôidézôje az a versengés, amely a legnagyobb tévé-
társaságok – ABC, CBS, NBC,– között zajlott le az elmúlt év-
tizedekben, s amelyhez utóbb csatlakozott a felfejlôdött
FOX társaság is. Szükséges magyarázatként azt is említe-
nünk kell, hogy a NOB összesített közvetítési jogokból szár-
mazó összegének nagyobb százaléka származik az amerikai
hozzájárulás révén, s a kisebb rész a nemzetközi világ érdek-
lôdésének köszönhetôen, habár a két szám közötti arány
amerikai szempontból határozott csökkenést mutatott 1984
és 2008 között, mégpedig 78 százalékról 52-re. 

Az amerikai ABC televízió szerezte meg valamennyi olim-
piai közvetítésének jogát 1968-tól (Grenoble, Mexikóváros)

1988-ig (Calgary és Szöul). Ezt követôen az ugyancsak ame-
rikai NBC táraság nyerte el a jogot 1992-tôl Londonig, tehát
2012-ig bezárólag, kivéve az 1992-es, 1994-es és 1998-as
téli játékokat, amelyrôl a CBS közvetített. Korábban a játé-
kok közvetítési jogaival kapcsolatos szerzôdéseket bizalmas
és titokban tartott tárgyalások elôzték meg Juan Antonio
Samaranch elnöksége alatt. 2001, Jacques Rogge színrelé-
pése után ez a gyakorlat is megváltozott, a belga NOB elnök
elôször is nem köt hosszú távú és merev szerzôdéseket,
annak híve, hogy a szerzôdések legfeljebb két-két egymást
követô téli, illetve nyári játékokról szóljanak, s a televíziós
társaságok versengése nyílt tender keretei között zajlódja-
nak a teljes átláthatóság érdekében.

Nem kevesen vélik úgy, hogy a közvetítési jogok mere-
dek emelkedése 2008-al megáll, a pekingi adatok jelentik a
plafont, s ezután elkerülhetetlen lesz a csökkenés, minde-
nekelôtt a kommunikációs forradalom révén egyre nagyobb
teret hódító új média nagyhatalom, az Internet fejlôdésének
hatására. Ennek bizonyos mértékig kétségtelenül ellent-
mondanak a NOB és az NBC közötti szerzôdések összegei,
amelyek magukban foglalják a 2010. évi téli (Vancouver) és
a 2012-es nyári (London) játékokat, s már érintik az Internet
használatot is. A hanyatlásnak egyelôre nincs jele, annak el-
lenére sem, hogy fôként a 15-25 év közötti korosztályokat
illetôen az érdeklôdés a játékok televíziós mûsorai iránt
érezhetôen csökkent. 

Dassler és Pound érdemei
Samaranch, elnöki korszakának kezdetétôl, 1980-tól ten-

denciózusan igyekezett tágítani az olimpiai mozgalmat tá-
mogató lehetôségeket a televízió jogdíjaiból származó jelen-
tôs összegeken kívül. Ennek érdekében egy külön marke-
ting bizottságot hozott létre a kanadai Richard Pound, mont-
reali ügyvéd elnökletével. A volt olimpiai döntôs úszónak
(Róma 1960, 100 m gyorsúszás – VI. hely, a mi Dobai Gyu-
lánk elôtte végzett az V. helyen. A szerk.) az igen határozott,
következetes, idônként agresszív tárgyalómodorú Pound-
nak, valamint az ADIDAS német vezérének, Horst Dassler-
nek a közös ötlete volt annak idején az olimpiai szimbólu-
mok kizárólagos használatára felépített nagyszabású nem-
zetközi marketing program, a TOP. Az ötletben az volt új-
szerû, hogy maga az ötkarikás nemzetközi szervezet égisze
alatt szervezôdött, s jellege állandósult. Az elképzelés
ugyanis eredetileg 1972-re nyúlik vissza. Az olimpiai szerve-
zôbizottságok alkalmazták ezt a késôbbiekben is, ám kifeje-
zetten a rendezô országon belül, s ez a tevékenység termé-
szetesen ekként színhelyeket változtatott, s értelemszerû-
en önkorlátozó volt, nem is szólva arról, hogy semmiféle be-
vételt, hasznot nem eredményezett magának a NOB szer-
vezetének.

Samaranchék megfelelô elôkészítés után 1985-ben indí-
tották útjára az elsô TOP programot, amely kulcsszerepet
játszott abban, hogy a NOB idôvel a világ egyik leggazda-
gabb sportszervezetévé izmosodott. A kiválasztott, illetve
kötelezettséget vállaló szponzoráló mamut cégek – üzleti
profiljukat, ágazatukat ebben a korlátozott elit csoportban ki-
zárólag egyedül képviselik – exkluzivitást élveznek az öt szí-
nes karika által nyújtott reklámozási lehetôségek maximális
kihasználásában. Így egyetlen biztosító társaság, egyetlen
gyorséttermi hálózat, egyetlen üdítôitalt gyártó, illetve for-
galmazó cég, stb. kaphat csak helyet a kiváltságosoknak eb-
ben a klubjában. Tíz-tizenöt óriás-cégrôl van szó, amelyek az
egymást követô négyéves olimpiai ciklusokra – vagy többre
– köthetnek szerzôdést a NOB-bal évi tíz-húsz, vagy akár
huszonötmillió dollárnyi összeggel, vagy ennek megfelelô
értékû szolgáltatással. Azt mondhatjuk tehát, hogy ez a
szerzôdéses rendszer lényegében követi az olimpiai televí-
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TTééllii  oolliimmppiiáákk NNyyáárrii  oolliimmppiiáákk
ÉÉvv HHeellyysszzíínn öösssszzeegg ÉÉvv HHeellyysszzíínn öösssszzeegg

1960 Squaw Valley 0.05 1960 Róma 0.1
1964 Innsbruck 0.9 1964 Tokió 1.6
1968 Grenoble 2.6 1968 Mexikóváros 9.7
1972 Sapporo 8.5 1972 München 17.8
1976 Innsbruck 11.6 1976 Montreal 32.0
1980 Lake Placid 20.7 1980 Moszkva 101.0
1984 Szarajevó 102.7 1984 Los Angeles 287.0
1988 Calgary 325.5 1988 Szöul 403.0
1992 Albertville 92.0 1992 Barcelona 636.0
1994 Lillehammer 353.0

1996 Atlanta 898.2
1998  Nagano 513.5

2000 Sydney 1.331.5
2002  Salt Lake City 736.1

2004 Athén 1.492.6
2006  Torinó 833.0 

2008 Peking 1.715.0
2010  Vancouver 20*    

2012 London 1.181*
* Elôreláthatóan és csak az Egyesült Államokban
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ziós közvetítésekre vonatkozó megállapodások alapelveit,
idôrendjét. A legnagyobb cégek számára is egyértelmûen
vonzó a partneri kapcsolat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság-
gal, a mozgalommal és a játékokkal, hiszen biztonságosan
állítható, hogy az öt színes karika, az olimpizmus logója a
legismertebb a világon, megelôzve a Shell kagylóját, a
McDonald kettôs aranyívét, a Mercedes háromágú csilla-
gát, de akár a Nemzetközi Vöröskereszt, vagy éppenséggel
az Egyesült Nemzetek jelvényét. Ezzel jó üzlet azonosulni,
ennek népszerûségével szinte biztosra vehetô a siker, hi-
szen az olimpiai eszme, mindenekfelett hirdet olyan értéke-
ket, mint a béke, a barátság és a fair play. Ez utóbbi kapcsán
vetôdtek fel az utóbbi évtizedben jelentôs gondok, már ami
a mozgalom és a testület tisztaságát, fedhetetlenségét ille-
ti. Gondolunk itt az egész testületet alapjaiban megrázó, a
Salt Lake City téli játékai körül 1999-2000-ben kirobbant kor-
rupciós botrányra, s ezen felül a játékokra mind sötétebb ár-
nyékot vetô, morálisan roppant kártékony doppingügyekre.
A válságot a NOB átvészelte, az idôközben bevezetett re-
formoknak köszönhetôen a világcégek közül csak jelenték-
telen számban morzsolódtak le, a többség hûségesen kitar-
tott, fôként látva a NOB ôszinte szándékát a rendtevésre. A
problémák népszerûségvesztô hatása nyilván úgyszintén
hozzájárult Samaranch, majd ôt követôen Rogge elnök eltö-
kélt erôfeszítéseihez, amelyek a mûködés átláthatóságát,
tisztaságát célozták. A tekintély és a népszerûség csökke-
nését pontosan érzékelték a NOB-ban, hiszen 1985 óta egy
erre szakosított külön belsô mini szervezet kíséri figyelem-
mel – Olympic Image Research Project – a NOB-bal kapcso-
latos nemzetközi közvélemény alakulását. 

Út a teljes tulajdonlásig
A TOP program fejlôdését ábrázoló kimutatásunk elôtt

hadd jegyezzünk meg néhány dolgot. A legelsô, hogy az eb-
bôl származó bevételeknek csupán egy viszonylag jelenték-
telen része marad a NOB keretei között, a bevételeket a
szervezet szétosztja. A másik a programok menedzselése,
illetve az erre vonatkozó változások említése.

A elsô két TOP projektet – 1985 és 92 között – az ISL (In-
ternational Sport & Leisure), a svájci Lucerne-ben 1980-ban
a már említett német Dassler és nôvérei által alapított
sportmenedzsment és  tanácsadó ügynökség vezette be,
majd vezényelte is le a programokat. A helyzet változott
1989-ben, amikor is a NOB megalakította a saját marketing
osztályát a Lausanne-i székhelyen. Átvette a tárgyalások
közvetlen lebonyolítását a szerzôdô partnerekkel, ám meg-
hagyta a gyakorlati lebonyolítással járó tevékenységet az
ISL-nek, s megbízta a nemzeti olimpiai bizottságokkal kap-
csolatos marketingtevékenység koordinálásával is. Újabb
változás következett 1993-ban. Az ISL-el megszûnt a kap-
csolata a NOB-nak, a TOP szponzorokkal, az illetékes olim-
piai szervezôbizottságokkal és a nemzeti olimpiai testüle-
tekkel kapcsolatos tennivalókkal Samnaranch a Meridian
Management nevû társaságot bízta meg, amelyet külön
ezekre a speciális célokra hozott létre két korábbi olimpiai
szervezôbizottsági tag – Laurent Scharapan (Albertville) és
Chris Welton (Atlanta). Az alapító dokumentum szerint a
NOB az induló tôke 25 százalékát biztosította a társaság
számára, s a szavazati jogok 50 százalékát kapta. A belga
Rogge, miután 2001-ben Moszkvában a NOB elnökének vá-
lasztották, úgy döntött, elérkezett az idô, hogy a NOB a sa-
ját, közvetlen hatáskörébe vegye – egyebek között – a TOP
szponzorok témakörét. Kivásárolta a Meridiant az ötkarikás
szervezet számára, a két fôrészvényest pedig – Schrapant
és Weltont – kinevezte a menedzsment igazgatóinak. Eltelt
néhány év, s mindkét úriembert - várható volt - menesztet-
ték a tisztségébôl 2004-ben. Egy évvel késôbb már új nevet

vett fel a metamorfózisokon átment marketing csoport,
amely az óta IOCTMS név alatt mûködik: a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság Televíziós és Marketing Szolgáltatója-
ként. A következtetés egyszerû: a folyamat világosan jelzi a
NOB eltökéltségét abban, hogy a marketing jogokban tel-
jességgel a saját ura legyen, a lehetô legtöbb bevételre te-
gyen szert, a legmagasabb haszonkulccsal mûködjön, kizár-
va minden egyéb közvetítôi közremûködést is, amelyért
persze százalékokat kellett fizetnie a múltban.

A televíziós jogdíjak és a TOP program révén befolyt
összegek mellett a NOB egyéb forrásokból származó bevé-
telei nem igazán jelentôsek. Mindazonáltal szükséges a tel-
jesség kedvéért ezeket is megemlíteni, annál is inkább ezek
is következetesen emelkedô tendenciát jeleznek. Szüksé-
ges továbbá megkülönböztetni azokat a bevételeket, ame-
lyek a NOB közvetlen ténykedése következtében gazdagít-
ják a kaszát, azoktól, amelyek tulajdonképpen az egymást
követô olimpiai szervezôbizottságok tevékenysége ered-
ményeként folynak be.
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TOP I 9 3M, Brother, 159 106
1985-1988 Coca-Cola
Calgary Federal Express, 
Szöul Kodak, Panasonic, 

Philips, Sports
llustrated/ Time, Visa

TOP II. 12. 3M, Bausch&Lomb 169 192*
1989-1992 Brother, Coca-Cola,
Albertville USPS-EMS, Kodak, 
Barcelona Mars, Panasonic, 

Sports Illustrated,
Time, Philips, Ricoh, 
Visa

TOP III. 10. Bausch&Lomb, 197 376*
1993-1996 Coca-Cola, IBM, 
Lillehammer John Hancock, Kodak,
Atlanta Panasonic, Sports 

Illustrated, Time,
UPS, Visa, Xerox

TOP IV. 11. Coca-Cola, IBM, 199 579*
1997-2000 John Hancock,Kodak, 
Nagano McDonald’s, Panasonic,
Sydney Samsung, Sports 

Illustrated,Time, UPS, 
Visa, Xerox  

TOP V 10. Coca-Cola, 202 663
2001-2004 Schlumberger-Sema,
Salt Lake City John Hancock, Kodak, 
Athens McDonald’s, Panasonic,

Samsung, Sports
Illustrated/,Time, Visa, 
Xerox (és Swatch 
– csak Athén) 

TOP VI 12. Coca-Cola, Athos-Origin, 205 866
Torino Manulife, Kodak, 
Peking McDonad’s, Panasonic, 

Samsung, Lenovo, 
Omega, Visa, 
General Electric, J
ohnson&Johnson  

* Szolgáltatásokkal együtt értendô
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A világot átfogó TOP projektben az olimpiai játékokat ren-
dezô város szervezô bizottságai (OCOG) kötelezôen részt
vesznek, azaz kidolgoznak és végrehajtanak egy, a saját or-
szágukra vonatkozó külön szponzori programot, együttmû-
ködve természetesen nemzeti olimpiai bizottságukkal,
amely rendelkezik az olimpiai ötkarika és a többi olimpiai
szimbólum használatának értékesítési jogával, s amely en-
nek fejében jogosult igényt tartani az OCOG ilyen eredetû
bevételeinek 10 százalékára. Ez a program különösképpen
jövedelmezô azokban a méretes országokban, ahol széles a
hazai felvevô piac, mint amilyen az Egyesült Államok, vagy
a Kínai Népköztársaság. Legutóbb, Peking elôtt bizonyos kí-
nai vállalatok többet fizettek azért, hogy az olimpiai játékok
szponzorai lehessenek, mint akár a TOP program egyik-má-
sik fôszereplôje például. A rendezôbizottságok közvetlen
kereskedelmi tevékenysége és licenc tevékenysége már
1972-óta bevezetett, megszokott gyakorlattá vált.

Tudnivaló, hogy a NOB az olimpiai rendezést vállaló város
rendezôivel már azon a napon megállapodást köt, amikor a
helyszín véglegessé válik, s ezek szerint az ötkarikás szerve-
zet hagy jóvá minden olyan kereskedelmi és licenc-szerzô-
dést, amelyet az illetékes rendezôbizottság köt a játékokkal
kapcsolatosan. Ez utóbbiakból származó jövedelemnek mint-
egy öt százaléka illeti meg a NOB-ot készpénzben, illetve
esetenként szolgáltatások vagy természetbeni juttatások,
áruk formájában. Ugyanez a százalékos arány vonatkozik a
jegyárakból a játékok során befolyt összegek tekintetében,
amely 1996 óta tekintélyes summa (hogy csak egy példát
idézzünk, a 2000-es Sydney játékok 374 millió dollárra rúgott).
Csupán érdekességként érdemes felidézni, hogy az ötvenes-
hatvanas években a NOB és az olimpiai sportágak nemzetkö-
zi szövetségei úgy vélték, képesek lesznek fenntartani magu-
kat pusztán ennek az olimpiai „jegyadónak" a jóvoltából.

Végezetül egy fontos megjegyzés ennél a pontnál. A
NOB szerzôdésben foglalt kötelezettségként fenntartja a jo-
gát arra, hogy a rendezôbizottság bevételeinek húsz száza-
lékára igényt tartson. A gyakorlatban azonban ez nem ek-
ként történik, mert a nemzetközi szervezet ellenszolgálta-
tásként ezt a rendezôknél hagyja, mégpedig az olimpiai lé-
tesítmények fenntartása költségeihez való méltányos hoz-
zájárulás címén.

Néhány további „apróság".
Az 1990-es évektôl kezdôdôen a NOB igyekezett bevéte-

lekhez jutni a már részletezett lehetôségek kiaknázásán és
bankbetétekbe fektetett tôkéjének kamatain túl is, mond-
hatni, magán kezdeményezései révén. Emlékezetes, hogy
a százéves jubileum évében, 1994-ben példának okáért nu-
mizmatikai nemzetközi programot hirdetett meg, emlékér-
meket adott ki, azután hivatalos támogatókat szervezett La-
usanne-i székházában folyó adminisztrációs és irányító te-
vékenysége szponzori támogatására, amelynek keretei kö-
zött a szükséges gépkocsikat a Mercedes bocsátotta ren-
delkezésre, a szállításokat a Schenker cég vállalta, a repülô-
jegyeket a Lufthansa szolgáltatta, a Mizuno adta az egyen-
ruhákat. Szerveztek archív felvételek felhasználásával ké-
peslap árusítást és video-programot, amelyeknek a bevéte-
lével a Lausanne-i Olimpiai Múzeumot gyarapították. Nem
hozott átütô sikert ellenben az olimpiai sorsjeggyel kapcso-
latos kezdeményezés.

Summa summárum, a 2001-2004 közötti idôszak a NOB
bevétele saját erôfeszítései eredményeként, valamint a ren-
dezô bizottságok hozzájárulásának köszönhetôen (Salt Lake
City és Athén) megközelítette a négymilliárd kétszázmillió dol-
lárt. Összehasonlítva az összeget a 1997-2000 közötti perió-
dus hasonló adatával, amely hárommilliárd hétszázmillió dol-
lár körülire volt tehetô – a fejlôdés tetemes. A végösszegek
ötven százaléka származik a televíziós jogok értékesítésébôl,

negyven százalékuk a szponzori tevékenységbôl, a megmarat
tíz százalék a jegy- és egyéb bevételekbôl. Amit mindazonál-
tal a legfontosabb tudni: a bevételeknek csupán egy viszony-
lag csekély százaléka marad meg a NOB számláján, a bevéte-
lek túlnyomó részét a szervezet szétosztja, de errôl késôbb.

Mire költi pénzét a NOB?
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a gazdálkodásának, s az

azt alátámasztó filozófiának a szemléltetésére alighanem a
leggyakorlatiasabb megoldás, ha a szervezet gondosan össze-
állított és szerkesztett kiadványát, az Olimpiai Marketing Té-
nyeiben található anyagokat vesszük figyelembe (2009-2010).

Vegyük sorra legelôbb is a szervezet marketing tevékeny-
ségének – a bevételek növelésének majd elosztásának –
vezérelveit és céljait:

• Elsôdleges cél az olimpiai mozgalom pénzügyi stabilitá-
sa, s ennek révén a mozgalom népszerûsítése, támogatása
világszerte.

• Kialakítani, és hosszú távon biztosítani egy egységes
marketing programot, amely biztosíték a mozgalom és az
olimpiai játékok jövôje szempontjából.

• Az olimpiai játékokat rendezô minden egyes bizottság
sikeres tevékenysége segítségével megszüntetni annak
szükségét, hogy minden rendezô-szervezô testületnek újra
és újra marketing programot kelljen kialakítani.

• Biztosítani az olimpiai mozgalom keretein belül a bevé-
telek méltányos és igazságos elosztását a játékok szervezô-
bizottságai, a nemzeti olimpiai bizottságok, a nemzetközi
sportszövetségek, valamint a NOB által elismert egyéb
nemzetközi sportszervezetek között, különös tekintettel tá-
mogatást biztosítani a sportban fejlôdô országok számára.

• Biztosítani, hogy az olimpiai játékok élményében világ-
szerte egyre növekvô számban részesülhessenek az embe-
rek, mindenekelôtt a televízió jóvoltából.

• Ellenôrizni és korlátozni a játékok üzleties kihasználását,
védelmezni az igazságosságot és méltányosságot, amely a
legbensôbb értéke az olimpiai eszmének, amelynek a továb-
bi terjesztése érdekében törekedni kell az olimpiai marketing
programban résztvevô szponzorok számának növelésére.

A marketing mûködésének öt ága
Az olimpiai marketing programnak öt fô ágazatát külön-

böztethetjük meg, s az alábbi táblázaton jól követhetô a fej-
lôdés a négy egymást követhetô egyenként négy évet felö-
lelô olimpiai ciklusok összevetése révén.

A bevételek elosztása – leegyszerûsítve csupán két fô
csoportra – az alábbi: 90 százalék az olimpiai mozgalom fô-
szereplôié, s a NOB mindössze 10 százalékot tart fenn a
mozgalom irányításhoz, az adminisztratív tevékenység vég-
rehajtásához elengedhetetlen kiadások - a foglalkoztatottak
illetménye, stb, - fedezetére. 

Szemléletes a NOB már korábban megfogalmazott egyik
fontos céljához, nevezetesen a játékoknak otthont adó vá-
ros szervezô-rendezô bizottságának segítésére a TOP prog-
ramból befolyó támogatásokból, amelyeket nagyjából fele-
fele arányban kapják a nyári, illetve téli játékok lebonyolítói
– az alábbiak szerint:
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AAzz  oolliimmppiiaaii  bbeevvéétteelleekk  ffoorrrráássaaii  ((ddoolllláárr  mmiilllliiáárrddookkbbaann))::
Forrás 1993-96 1997-2000 2001-2004 2005-2008
Közvetítés 1.251 1.845 2.232 2.570
TOP 279 579 663 866
Szponzorok 534 655 796 1.555
Jegybevétel 451 625 411 274
Licencek 115 66 87 185
Összesen 2.630 3.770 4.189 5.450
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A nemzeti olimpiai bizottságokért
Az olimpiai keretek, a sportolók és a legtehetségesebb

reménységek fejlôdésének elôsegítése céljából a NOB
nem jelentéktelen támogatást nyújt a nemzeti olimpiai bi-
zottságok számára, amelyek száma 2008-ban elérte a 205-
ös létszámot. A televíziós jogok kiárusításából érkezô
összegek tartják életbe, sôt fejlesztik egyre erôteljesebben
a NOB szolidaritási programját (Olympic Solidarity). Az olim-
piai szolidaritási program segíti a nemzeti olimpiai bizottsá-
gokat és a kontinentális olimpiai szervezeteket abban az
igyekezetben, hogy a saját igényeiknek és szükségleteik-
nek a legmegfelelôbb projektek valósulhassanak meg.

Tény, hogy mind a televíziós jogok, mind a TOP program nö-
vekvô összegei, egyben a NOB fenti és azokhoz hasonló tá-
mogatási összegeinek az automatikus emelkedését is szava-
tolják. Az arra leginkább rászoruló országok legjobb versenyzôi
is - nem mellékesen - ennek a programnak köszönhetôen ré-
szesülnek teljes olimpiai utazási kedvezményben és térítés-
mentes elhelyezésben az olimpiai faluban a játékok idejére.

Az olimpiai marketing bevételekbôl a nemzeti olimpiai bi-
zottságoknak nyújtott támogatások 1989 és 2008 között:

A nemzetközi szövetségek sem maradnak ki
Bevételeibôl a NOB financiális segítséget nyújt a 28,

nyári olimpián szereplô sportág nemzetközi szövetségé-
nek, s ugyanígy a 7 téli olimpián érdekelt nemzetközi

sportági szakszövetségnek is. Ezek a támogatási össze-
gek a játékok közvetítési jogainak kiárusítása útján kerül-
nek a NOB bankszámlájára, s tulajdonképpen kifejezetten
a versenysport elitjének fejlesztését szolgálják. A fejlôdés-
re jellemzô, hogy a NOB marketingprogramja révén befo-
lyó összegek a nyári olimpiák vonatkozásában a 2000-es
játékok idején Barcelona, 1992 óta az ötszörösére emel-
kedtek, s ugyanez mondható el a téli játékok esetében is
1992 és 2002 között.

Olimpiai Partnerek
Ejtettünk már szót a NOB TOP programjáról, amelyet

1985-ben vezetett be, s amelyet minden egyes négyéves
olimpiák közötti periódusra szerzôdések foglalnak keretbe.
Az így befolyt összegekbôl jut a játékok szervezôbizottsága-
inak, a nemzeti sportszövetségeknek és magának a NOB-
nak egyaránt, cserébe a partnereknek adott világraszóló
marketing jogokért.

A TOP programból származó NOB bevételek elosztás
százalékos arányban az alábbiak:

Játékok szervezôbizottságainak az összbevétel 50 száza-
léka. A nemzeti olimpiai bizottságoknak 40 százalék, míg a
NOB közvetlen részesedése – 10 százalék.

A jelenleg is futó TOP VII program a Londonban 2012-ben
rendezett nyári olimpiai játékokkal jár le. A program kilenc
résztvevôje a következô: Coca-Cola, Acer, Atos Origin, Ge-
neral Electric, McDonald’s, Omega, Panasonic, Samsung,
és VISA.

A kamerák bûvöletében 
A televíziós közvetítések forradalmi változásokat hoztak a

nemzetközi olimpiai mozgalomban, alapjaiban változtatták
meg a NOB gazdálkodását, s ezzel a sport fejlesztésére for-
dítható javak mértékét, a játékok világméretû népszerûsíté-
sét. Ráadásul Samaranch egyszerû, de zseniális változtatá-

MAGYAR EDZŐ ■ 2010/344

NNyyáárrii  oolliimmppiiaaii  jjááttéékkookk TTáámmooggaattááss  aa  rreennddeezzôô
iiddeejjee,,  hheellyysszzíínnee:: bbiizzoottttssáággookknnaakk

mmiilllliióó  ddoolllláárrbbaann::
1992 Barcelona 441
1996 Atlanta 546
2000 Sydney 797
2004 Athén 733
2008 Peking 851
TTééllii  oolliimmppiiaaii  jjááttéékkookk TTáámmooggaattááss  aa  rreennddeezzôô
IIddeejjee,,  hheellyysszzíínnee:: bbiizzoottttssáággookknnaakk

mmiilllliióó  ddoolllláárrbbaann::
1994 Lillehammer 229
1998 Nagano 308
2002 Salt Lake City 443
2006 Torino 406

OOlliimmppiiáásszzookk KKöözzvveettííttééssii OOPP--bbóóll ÖÖsssszzeesseenn
NNééggyyéévveess bbeevvéétteellbbôôll sszzáárrmmaazzóó mmiilllliióó
iiddôôsszzaakkaaii  sszzáárrmmaazzóó öösssszzeeggeekkbbôôll:: ddoolllláárrbbaann::

öösssszzeeggeekkbbôôll::
Albertville/ 51.6 35.0 86.6
Barcelona
1989-1992
Lillehammer/ 80.9 57.0 137.9
Athén
1993-1996
Nagano/ 118.7 93.0 211.7
Sydney
1997-2000
Salt Lake/ 209.5 110.0 319.5
Athén
2001-2004
Torino/ 233.6 139.0 372.0
Peking
2005-2008
Megjegyzés: a fenti táblázat nem tartalmazza a NOB hoz-
zájárulását az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága szá-
mára, amely külön elbírálás alapján történik, sem a ren-
dezô városok nemzeti olimpiai bizottságainak nyújtott tá-
mogatást.

AA  nnyyáárrii  oolliimmppiiaaii  jjááttéékkookk  sszzöövveettssééggeeiinneekk  
nnyyúújjttootttt  ttáámmooggaattáássookk  mmiilllliióó  ddoolllláárrbbaann::

NNyyáárrii  oolliimmppiiaaii  jjááttéékkookk:: TTáámmooggaattáássii  öösssszzeegg::
1992 Barcelona 37.6

1996 Atlanta 86.6
2000 Sydney 190.0
2004 Athén 254.0
2008 Peking 295.0

TTééllii  oolliimmppiiaaii  jjááttéékkookk TTáámmooggaattáássii  öösssszzeegg::
1992 Albertville 17.0

1994 Lillehammer 20.3
1998 Nagano 49.4

2002 Salt Lake City 92.4
2006 Torino 126.0

AA  TTOOPP  pprrooggrraamm  öösssszzeeggzzééssee::
OOlliimmppiiaaii OOlliimmppiiaaii PPaarrttnneerreekk NNeemmzzeettii BBeevvéétteell
IIddôôsszzaakk sszzíínnhheellyy sszzáámmaa oolliimmpp..  bbiizz.. mmiilllliióó

sszzáámmaa:: ddoolllláárr::
1985-88 Calgary/Szöul 9 159 96.0
1989-92 Albertville/ 12 169 172.0

Barcelona
1993-96 Lillehammer/ 10 197 279.0

Atlanta
1997-2000 Nagano/ 11 199 579.0

Sydney
2001-2004 Salt Lake / 11 202 663.0

Athén
2005-2008 Torino/ 12 205 866.0

Peking 
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sa, amelynek köszönhetôen a téli és nyári játékok lebonyo-
lításának esztendôi 1992 óta nem esnek egybe, tehát a te-
levízió minden második esztendôben az olimpiai mozgalom
javára ténykedhet, az anyagi javak nem is túlzással egysze-
riben szinte megduplázódtak. A haladás mértéke egyszerû-
en kiolvasható az alábbi összeállításból, amelyek – külön vá-
lasztva a téli és a nyári olimpiai játékokat, feltünteti az ese-
ményekrôl közvetítést sugárzó országok számát.

Kelendô árúk – olimpiai belépôjegyek
Az olimpiai belépôjegy programot az illetékes játékok

szervezôbizottsága állítja össze – a NOB jóváhagyásával. A
program célja, hogy a játékok ünnepélyes eseményeit és
versenyeit a lehetô legtöbb nézô láthassa élôben a helyszí-
neken. A másodlagos cél a bevételek lehetô növelése,
amely úgyszintén elôsegíti a játékok rendezését. A jegyárak

megállapításának egyik szempontja a széleskörû gazdasági
környezet figyelembevétele, azaz a várható nézôközönség
anyagi lehetôségeinek számbavétele, amelynek egyik mér-
céje a hazai gyakorlatban alkalmazott jegyár-rendszer és vá-
laszték a jelentôs sportesemények tekintetében. 

Érdekes megfigyelni, hogy – mindezek alkalmazásával – a
legutóbbi, pekingi nyári játékok esetében, jóllehet az eladott
jegyek száma elérte a 6.8 milliót, tehát a rendelkezésre álló
mennyiség 95.6 százalékát értékesítették, a bevétel mégis je-
lentôs elmaradt a 2004-es athéni haszontól, mert a kínai szur-
koló anyagi lehetôségei a görögök mögött marad. Ezt jelzi az
alábbi ábra is többek között – milliós értékeket használva:

Nem nehéz azt a következtetést levonni, hogy mind a nyári,
mind a téli olimpiai játékok jegyértékesítô programjai kifejezet-
ten sikertörténetek, amelyek egyben jelzik az olimpiai eszme
és mindenekelôtt a játékok népszerûségét, vonzerejét.

Licencek – numizmatika - bélyegek
Az olimpiai mozgalom irányítói-szervezôi immár hosszú

évek óta kialakították és fejlesztik tovább olyan, a játékokkal
kapcsolatosan készített emléktárgyak, szuvenirok, ajándék-
tárgyak, lógok, egyebek gyártásának és értékesítésének
programját, amelyek NOB licenc programjának eredménye-
ként külsô gyártók és kereskedôk jóvoltából - szerzôdések
eredményeként - jutnak el a vásárlókhoz, érdeklôdôkhöz,
gyûjtôkhöz. Ez a licenc program magába foglalja a NOB nu-
mizmatikai és bélyeg kiadási, gyûjtési tevékenységét. Ma-
gától értetôdô módon a NOB illetékesei következetesen ôr-
ködnek azon, hogy minden szóba jöhetô termék minôségi-
leg is megfeleljen a legmagasabb követelményeknek és az
olimpia kivételes mivoltának. Annak érdekében, hogy valós
képet alkothassunk a NOB licenc programjának értékérôl,
tekintsünk az alábbi tényszerû és pontos kimutatásokra.
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OOlliimmppiiaaii  KKöözzvveettííttôô
nnyyáárrii  jjááttéékkookk oorrsszzáággookk

sszzáámmaa::
1936 Berlin 1
1948 London 1
1952 Helsinki 2
1956 Melbourne 1
1960 Róma 21
1964 Tokió 40
1968 Mexikóváros nincs adat
1972 München 98
1976 Montreal 124
1980 Moszkva 111
1984 Los Angeles 156
1988 Szöul 160
1992 Barcelona 193
1996 Atlanta 214
2000 Sydney 220
2004 Athén 220
2008 Peking 220

OOlliimmppiiaaii  KKöözzvveettííttôô
ttééllii  jjááttéékkookk oorrsszzáággookk

sszzáámmaa::
1956 Cortina 22
1960 Squaw Valley 27
1964 Innsbruck 30
1968 Grenoble 32
1972  Sapporo 41
1976  Innsbruck 38
1980 Lake Placid 40
1984 Szarajevó 100
1988 Calgary 64
1992 Albertville 86
1994 Lillehammer 120
1998 Nagano 160
2002 Salt Lake City 160
2006 Torino 200

AA  22001100--22001122  éévvii  ttééllii  ééss  nnyyáárrii  oolliimmppiiaaii  jjááttéékkookk  
kköözzvveettííttééssii  ddííjjaaii::

AAmmeerriikkaaii  kkoonnttiinneennss
Egyesült Államok NBC 2 milliárd dollár
Kanada CTV 153 millió dollár
Brazília Record 60 millió dollár
Latin Amerika ESPN/ 9.5 millió dollár

Terra 8.0 millió dollár
Karib-tengeri térség IMC 750 millió dollár
ÁÁzzssiiaa
Kínai Népközt CCTV 99.5 millió dollár
Japán JC 32.5 trillió JPY
Dél-Korea SBS 33.0 millió dollár
Fülöp-szigetek Solar 2.0 millió dollár
Hongkong I-Cable 14.88 millió dollár
További ázsiai
térségek ABU 10.0 millió dollár

ESPN Star 5.25 millió dollár
Tajvan Elta 90 millió dollár
KKöözzeell--KKeelleett//  AAffrriikkaa
Arab országok ASBU/Art 21.2 millió dollár
Dél-Afrika SABC 16.0 millió dollár
Szahara-Afrika SABC 2.0 millió dollár
EEuurróóppaa
Olaszország Sky Italia 112 millió Euro
Európa EBU 560 millió Euro
ÓÓcceeáánniiaa
Ausztrália Nine 126 millió Au.dollár
Új-Zéland Sky Netw. 10.5 millió dollár

NNyyáárrii  oolliimmppiiaa::
JJeeggyyeekk eellaaddootttt eellaaddootttt aa  sszzeerrvveezzôôkk
sszzáámmaa eeggyyeekk jjeeggyyeekk bbeevvéétteellee

%%--bbaann mmiilllliióó  $$--bbaann
1984 Los Angeles 6.9 5.7 82 % 158
1988 Szöul 4.4 3.3 75 36
1992 Barcelona 3.9 3.0 77 79
1996 Atlanta 11.0 8.318 75 425
2000 Sydney 7.6 6.7 88 551
2004 Athén 5.3 3.8 71 228
2008 Peking 6.8 6.5 95.6 185 

TTééllii  OOlliimmppiiaa  
1988 Calgary 1.9 1.6 84 32
1992 Albertville 1.2 0.9 75 32
1994 Lillehammer 1.3 1.2 92 26
1998 Nagano 1.4 1.3 89 4
2002 Salt Lake City 1.6 1.5 95 183
2006 Torino 1.1 0.9 81 89

NNyyáárrii  jjááttéékkookk:: LLiicceenncceekk  sszzáámmaa:: BBeevvéétteelleekk
mmiilllliióó  ddoolllláárr::

1988 Szöul 62 18.8 
1992 Barcelona 61 17.2
1996 Atlanta 125 91.0
2000 Sydney 100 52.0
2004 Athén 23 61.0
2008 Peking 68 163.0
TTééllii  jjááttéékkookk::
1994 Lillehammer 36 24.0
1998 Nagano 190 14.0
2002 Salt Lake 70 25.0
2006 Torino 32 22.0
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Értékes ingatlanok
A fentiekben a NOB marketing mechanizmusát tartó öt fô

pillér mûködését és a tevékenység eredményességét igye-
keztünk szemléltetni. Van azonban egy hatodik oszlop is, hi-
szen hogyan is feledkezhetnénk meg arról a vagyonról,
amely - telkek, épületek, egyéb vagyontárgyak formájában -
a NOB birtokában van és hatalmas, esetenként szinte nehe-
zen megbecsülhetô értéket képvisel, hogy példának okáért
magát a szervezet fôhadiszállását, vagy éppenséggel az
Olimpiai Múzeumot említsünk. S nem lenne teljes az anya-
gi háttér ismertetése, ha nem jeleznénk a NOB felhalmo-
zott, alapítványokba fektetett tôkéjét, a banki hátteret.  

Jacques Rogge-t 2001-ben választotta a NOB elnöknek a
NOB Moszkvában. Következetes törekvése eredménye-
ként feltûnô, hogy a szervezet tartalékai azóta, 2008-2009-
ig szinte háromszorosukra emelkedtek. Gyakorlatilag ez azt
jelenti, hogy ha egy-egy olimpiai játékok, s velük az összes
hozzájuk kapcsolódó bevételek bármilyen elôre nem látha-
tó okból megszûnnének, azaz elmaradnának a játékok, s
úgymond rendkívüli állapotok köszöntenének a nemzetközi
olimpiai bizottságra, az élet akkor sem állna meg. Minden
megrázkódtatás nélkül lenne képes ellátni a feladatait, ele-
get tenni kötelezettségeinek egy újabb két, vagy akár négy-
esztendôs „sovány" periódus idejére is a nemzeti olimpiai
bizottságok és a nemzetközi sportszövetségek felé a támo-
gatási célokat szolgáló Olimpiai Szolidaritási Alapból.

Ennek az alapnak a mértéke és mûködése jól követhetô,
ha költségvetési mértékét az alábbi ábrán követjük 1985-
tôl, a támogatási rendszer kezdeteitôl 2008-ig, millió dollá-
rokban mérve:

A NOB kasszájában felgyülemlett bevételek igen jelentôs
százalékát már 1993-tól kezdôdôen, lényegében két alapít-
ványhoz utalta át és kezelte, kezeli a szervezet. Az egyik az
Olimpiai Alapítvány (Olympic Foundation), a másik pedig az
Olimpiai Múzeum Alapítvány (Olympic Museum Founda-
tion). Mindkét alapítvány irányító tanácsának összetétele –
nem véletlenül persze – a NOB végrehajtó bizottságának
tagjait foglalja magában. Mindkét tanács elnöki pozícióját
maga a NOB elnöke látta el. Ebben a vonatkozásban, 2001-
ben egy olyan, csupán formainak tekinthetô változás tör-
tént, hogy a visszavonult, s örökös tiszteletbeli NOB elnök-
ként tevékenykedô Juan Antonio Samaranchról nevezték el
az Olimpiai Múzeumot, s egyben ennek tanácsának elnöki
posztját immár az óta ô tölti be.

A Lausanne-i Olimpiai Múzeum tulajdonjogát a NOB térí-
tésmentesen átadta ugyancsak a múzeumi alapítványnak
minden tartozékával egyetemben, a benne mûködô archí-
vum, gyûjtemények és könyvtár - alapjait még Pierre de Co-
ubertin rakta le – valamint további mûvészeti értékeket pe-
dig kölcsönbe adta, ugyancsak minden ellenszolgáltatás
nélkül, méghozzá határozatlan idôre. Az új Olimpiai Múze-
um – szintén Lausanne-ban – a Genfi tó partján 1988 és
1993 között épült mintegy 70 millió dolláros költséggel (eb-
bôl a nemzetközi mamut cégek, szponzorok mintegy 57
milliós részt vállaltak magukra). A múzeumi alapítványnak a
célja világos: megôrizni ezzel is a szervezet anyagi és esz-
mei értékeit, sôt a lehetôségekhez képest ezeket még idô-
közben meg is emelni, s további fejlesztéseket végezni. En-
nek kifejezôje egyebek között az is, hogy a múzeumban re-

mekül felszerelt olimpiai kutatóintézet mûködik. Az alapít-
vány vagyonáról annyit, hogy már 2000-ben elérte a 8.5 mil-
lió dollárt, s egyes becslések szerint 2010-re ez az érték
meghaladta a 10 milliót.

A másik alapítvány, az Olimpiai egyik legfontosabb funkci-
ója, hogy vagyona segítségével vállal tulajdoni részesedést
a NOB mûködésében, mindenekelôtt az olimpiai játékok
rendezésével kapcsolatban a NOB-bal együttmûködô rész-
vénytársaságokban, cégcsoportokban. Az egyik elsôdleges
célja ennek az alapítványnak, hogy legalább 300 millió dollá-
ros tartalékot biztosítson a fentebb már említett rendkívüli
esetekre, arra, hogy minimum négy évre töretlen mûködést
tegyen lehetôvé még akkor is, ha valamilyen rendkívüli ok-
ból elmaradnak a játékok. Emellett az alapítvány vagyonából
köt a szervezet nagy értékû biztosítást is az iménti eseteke,
hogy egy példával éjünk, ez az összeg az athéni 2004-es já-
tékokat megelôzôen 7.42 millió dollárra rúgott.

Mint ahogyan maga a NOB szervezete, az alapítványok is
kivételesen kedvezô bánásmódban részesülnek a svájci
kormány részérôl. 

Vonatkozik ez a NOB „birtokaira" is, a fôhadiszállására, az
adminisztratív központjára Vidyben, amely olyan nagymére-
tû telekre épült, amelyet a város szabadon bocsátott a ren-
delkezésére, s ez az egyezmény a jelenlegi szerzôdések
szerint 2083-ig marad érvényben.

Az elôzôekben még nem említett ingatlanok sora kiegé-
szül a Villa du Cantenaire épületével, amely a múzeumhoz
csatlakozik. Ez ad helyet az Etikai Bizottságnak, de koráb-
ban itt székelt a Nemzetközi Sport Döntôbíróság (Court of
Arbitration for Sport) is.

Végezetül szót kell ejtenünk azokról az üzleti vállalkozá-
sokról, amelyeket egyfelôl közvetlenül a NOB irányít, illetve
közvetve az alapítványai révén tart ellenôrzés alatt.

Ilyen a Meridian management SA, amelyet 1995-ben ala-
pítottak Samaranchék. 2001-ben alakult az Olympic Broad-
casting Services (OBS), s ugyancsak ebben az esztendôben
jött létre az OGKS (Olympic Games Knowledge Services),
azaz az Olimpiai Játékok Tudnivalóinak Szolgáltatója, amely
elméleti és gyakorlati rendezôi-szervezôi oktatást ajánlott az
olimpiai játékok, illetve kiemelkedô jelentôségû egyéb nagy-
szabású sportesemények jövendô rendezôi számára (ez a
vállalkozás 2005-ig mûködött). Az alapítás idején az említett
vállalkozások, cégek társtulajdonosok bevonásával kezdték
el mûködésüket, késôbb azonban a NOB mind szorosabb el-
lenôrzésükre törekedett. A svájci elôírásoknak megfelelôen
tevékenykedô társaságok végrehajtó testületei élére kivétel
nélkül NOB személyiségek kerültek. Sôt ezeken túlmenôen
még olyan „külsôs" cégek irányítása is NOB kezekben van,
mint amilyen a brit Olympic Television Archive Bureau
(OTAB), amely 1995-ben alakult és névleg a Trans World In-
ternational (TWI) cég menedzseli, továbbá hasonló módon
az 1996-ban létrehozott Olympic Photo Archive nevû vállal-
kozás is (OPAB), amelyet az Allsport sajtó ügynökség (a hí-
res Getty Images cég külön részlege) vezet. A NOB társtu-
lajdonosa ezen felül a Lausanne-i Nemzetközi Sportok Házá-
nak (International House of Sport SA), ahol, nem melléke-
sen, a szervezet jó néhány  hivatala is helyet kapott.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság már a huszadik század
végére az anyagi jólét és financiális biztonság olyan magas
fokát érte el, amelyrôl az olimpiai eszme apostola, a játékok
felújítója, Pierrre de Coubertin nem is álmodhatott. S mind-
ez milliónyi önkéntesen, társadalmi hozzájárulásként tevé-
kenykedô olimpiai hívônek és sportembernek köszönhetô.
Az, hogy az ötkarikás játékok azzá váltak, amivé – a szóra-
koztatásnak egy olyan különleges, egyedi, magával ragadó
formájává, amelynek szellemisége nemes, eszmeisége
szinte idillikusan szép és emberi. 
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Négyéves 1985- 1989 1993- 1997- 2001- 2005-
periódusok: 1988 1992 1996 2000 2004 2008
Nemzeti olimpiai 167 172 197 199 202 205
Bizottságok száma:
Támogatási 28.36 54.71 74.11 121.9 209.48 244.0
költségvetés:
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