




Telitalálatnak bizonyult az V. Orszá-
gos Edzôi Kongresszus hely és téma-
választása. A Pécsi Tudományegye-
tem kiváló társrendezônek bizonyult.
Ezt az alkalmat is megragadom, hogy
köszönetet mondjak mindazoknak,
akik közremıködtek az esemény sike-
res lebonyolításában. 

Az edzéstudomány, mint vezérfonal
vonult végig mind az olimpiai felkészü-
lésrôl szóló plenáris-, mind a szabad-
idôsport, az utánpótlás-nevelés és a
tehetséggondozás kérdéseit tárgyaló
szekcióülések elôadásain.

Czene Attila sportért felelôs államtit-
kár megnyitójában ismertette az állam-
nak a sportirányítás átszervezésére vo-
natkozó terveit, amelyek a most elôké-
születben lévô sporttörvény módosítá-
sában látnak majd napvilágot. Ismer-
tette a sport civil szférájának az erôsö-
dését, a MOB, mint egyetlen köztestü-
let szerepének felértékelôdését. Ör-
vendetes volt hallani szavait az edzôk
munkájának elismerésérôl, az edzôk
továbbképzésének kiemelt jelentôsé-
gérôl.

A magyar sportközvéleményben
még mindig magas a mérce az olimpi-
ai eredményesség tekintetében. A leg-
utóbbi, pekingi olimpia három aranyér-
mét a közvélemény kudarcként élte
meg. Azóta, elsôsorban a sportpolitiku-
sok és a szakemberek, igyekeztek reá-
lis értékelést adni az eredményekrôl
és a lehetôségekrôl. Molnár Zoltán, a
MOB fôtitkára mindenre kiterjedôen
ismertette a londoni olimpiára történô
felkészülés folyamatát. Ôszintén fel-
tárta az eredményes olimpiai szerep-
lést elôsegítô, valamint azt akadályozó
tényezôket. Bár a felkészülés pénzügyi
feltételei az elmúlt két évben je-
lentôsen javultak, a tovább növekedett
nemzetközi konkurencia, a rendkívül
nehéz kvalifikáció, versenysportunk
egyoldalúsága (a csapatsportágak
többségének nemzetközi eredményte-
lensége) és a nemzetközi teljesítmény-
re képes versenyzôi kör szûk kereszt-
metszete változatlanul óvatos optimiz-
musra intenek bennünket. 

A társtudományok – pszichológia,
szociológia, élettan, sportorvoslás – és
azok képviselôi ma már nélkülözhetet-
len szereplôi az olimpiára készülô spor-
tolók, csapatok felkészülésének. Dr.
Lénárt Ágota, a TF sportpszichológiai

tanszékének vezetôje amellett, hogy
több sportágban tevékenyen is segíti
az edzôk munkáját, kinevelt egy olyan
fiatal sportpszichológus nemzedéket,
amelynek képviselôi már maguk is ré-
szesei az olimpiai felkészítést végzô
teamnek. Tóvári Zsuzsanna arról szá-
molt be, hogy pszichológusként mi-
ként segíti a már olimpiai kvalifikációt
szerzett férfi vízilabda válogatott, és
dr. Kemény Dénes szövetségi kapitány
munkáját a csapatépítésben.

A válogatott keretorvosok és az
OSEI sportélettani laboratóriuma válto-
zatlanul az olimpiai felkészülés egyik
jelentôs pillérét képezik. Ez derült ki dr.
Kovács Péter,  az OSEI laboratórium
vezetôjének és dr. Kausz Istvánnak, az
úszó válogatott orvosának elôadásá-
ból. Az elsô napi plenáris ülés egyik le-
gértékesebb elôadását Gerber Balázs,
a Polaritás GM Kft munkatársa tartot-
ta. A Magyar Kajak-kenu Szövetséggel
karöltve kifejlesztett egy Digi Trainer
nevet viselô mozgáselemzô mûszert,
amellyel az olimpiára készülô kajako-
sok, kenusok teljesítményét és techni-
káját, a hajó sebességét, megtett út-
ját, gyorsulását lehet mérni.

Bebizonyosodott, hogy az olimpiai
felkészülés központi figurái változatla-
nul az edzôk, szövetségi kapitányok.
Storcz Botond, a kajak-kenu válogatott,
Kiss László az úszók, Kovács Tamás a
kard válogatott olimpiai felkészülését,
az olimpiai ciklusban eddig megtett
utat, az olimpiáig hátralévô idô teendôit
ismertették. Míg a kajak-kenuban a

2011/4 ■ MAGYAR EDZŐ 3

Néhány sorban...
Az év utolsó negyede iga-

zán bôvelkedett esemé-
nyekben, még akkor is, ha
ezek jelentôs hányada nem
a nemzetközi, illetve hazai
sportpályákon, hanem ülés-
termekben, hivatalokban,
parlamentben, elôadóter-
mekben zajlott le. Kezdjük –
megbocsátható elfogultság-

gal – a saját portánkkal: sikerrel rendez-
te meg társaságunk V. Országos Kong-
resszusát Pécsen (Az edzéstudomány
az olimpiai felkészülés, az utánpótlás-
nevelés és a szabadidôsport szolgálatá-
ban címszó alatt). Értékes és érdekes
elôadások hangzottak el, s itt hívjuk fel a
figyelmet arra, hogy következô szá-
munkban igyekszünk olvasóinknak ezt
kiemelt szemelvényekkel is bizonyítani. 

A Magyar Tudományos Akadémia
adott otthont – 300 nappal a londoni
olimpiai játékok megnyitója elôtt – a Ma-
gyar Sporttudományi Társaság és a  Ma-
gyar Olimpiai Bizottság által rendezett
Olimpia – Verseny – Sport – Jog címû
nemzetközi sportjogi konferenciának,
neves külföldi elôadók részvételével.

Ide sorolhatjuk a Magyar Sporttudo-
mányi Társaság és a TF nemzetközi kon-
ferenciáját is – ugyancsak a tudomá-
nyos akadémián – A sport és a társada-
lom kölcsönhatása a V4 (Visegrádi) or-
szágokban címmel, továbbá a SportJus
által rendezett Merre Sport, Merre Jog?
2011 konferenciát, amelynek a Magyar
Sport Háza adott otthont.

A fontos tanácskozások mellett sport-
társadalmunk figyelme mindazonáltal el-
sôsorban a törvényalkotás felé fordult.
Borkai Zsolt november 9-én a parlament
Sport és Túrizmus bizottságának ülésén
140 fô körüli magyar csapatlétszámot tar-
tott reálisnak a 2012-es ötkarikás játékok-
ra, kitûzött célként pedig három arany-
érem megszerzését, tíz éremét, valamint
a nemzetek nem hivatalos rangsorában a
20-ik helyet jelölte meg elérendônek.
Megnyugtató képet írt le a válogatott ke-
retek sportegészségügyi ellátásának
helyzetérôl, s vele együtt elégedetten
nyugtázhatjuk, hogy az Európai Unió ille-
tékesei a korábbi bizonytalanság után el-
fogadták az országgyûlés által tárgyalt és
megszavazott törvénymódosítást, amely
lehetôvé teszi, hogy a társasági adó ala-
nyai kettôs kedvezményt élvezhetnek a
látványsportok támogatása esetén. 

A sport – mint stratégiai ágazat – a
gazdasági nehézségek ismeretében is bi-
zakodással várja a 2012-re érvényes költ-
ségvetési törvény végszavazását, s nem
csupán a debreceni, a Puskás- és a Fe-
rencváros stadionjának újjászületése, ha-
nem az olimpiai felkészülést minden te-
kintetben biztosító elképzelések miatt is.
Erôs várakozás elôzte meg magától érte-
tôdôen az új sporttörvény elfogadását is,
amely új útra indíthatja a magyar sportot. 

GGaalllloovv  RReezzssôô  

Kongresszus után

DR. ORMAI LÁSZLÓ, 
A MAGYAR EDZÔK TÁRSASÁGÁNAK ELNÖKE
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maximális olimpiai kvótaszám meg-
szerzése a cél, vívásban gigászi küzdel-
met kell vívni minden kvótáért a hallat-
lanul kiszélesedett és megerôsödött
nemzetközi mezônyben. Kiss László
elôadása azt bizonyította, hogy bárme-
lyik sportágban csak a hosszú távú,
egymásra épülô, szigorúan ellenôrzött,
kollektív edzésmunka vezethet ered-
ményre. Ennek köszönhetô, hogy az
úszócsapat ma már nem egyszemé-
lyes, több fiatal, illetve már nemzetközi
tapasztalattal, eredményekkel rendel-
kezô úszónk is érem-, vagy pontszer-
zés esélyével utazhat Londonba.

Érdekes és tanulságos színfoltja volt
a Kongresszusnak Vajda Attila kenus
olimpiai bajnok elôadása, amely arról
szólt, hogy a sportoló hogy éli meg az
olimpiai felkészülés folyamatát. Az
edzéselméleti tanulmánynak is beillô
elôadás joggal aratott hatalmas sikert.

A szekcióülések és az azokon el-
hangzott elôadások magas színvonalát
mi sem bizonyítja jobban, hogy a mint-
egy ötven elôadást tartalmazó progra-
mot végig nagy érdeklôdés kísérte.

Igen sok idôszerû téma merült fel: pél-
dául a sportági akadémiák és a sportis-
kolai képzés viszonya, az utánpótlás-
edzôk képzésének sajátosságai, a lát-
ványcsapat sportok nevelô hatása a
sporttehetség felismerésének mér-
hetô pszichológiai mutatói, hogy csak
a legérdekesebbeket emeljem ki. 

Talán meglepetésnek számított, de
örömünkre szolgált az a kiemelkedô
érdeklôdés, amellyel a résztvevôk a
szabadidôsport szekció elôadásait kö-
vették. Ehhez hozzájárult a két szek-
cióülés vezetô színes személyisége is:
Monspart Sarolta, a szabadidôsport
felkent papnôje, valamint Kovács An-
tal, judo olimpiai bajnok, aki családjával
együtt lelkes szószólója és aktív részt-
vevôje a szabadidôsport eseményei-
nek. Ott a helyszínen fel is merült az
ötlet, hogy a MET egyik jövô évi konfe-
renciáját kifejezetten a szabadidôsport
kérdéseinek szenteljük.

A Kongresszus megnyitóján mon-
dott köszöntômben – nem ünnepron-
tásként, de a tárgyilagosság okán -
megemlítettem, hogy az elmúlt évek

intézkedései a szakemberképzésben
és továbbképzésben nem szolgálták a
magyar sport általános szakmai szín-
vonalának javítását. A képzés liberali-
zálásával felhígult az edzôi szakma, a
kötelezô továbbképzés eltörlésével
pedig önkéntessé, esetlegessé vált az
edzôk tudásának karbantartása, fej-
lesztése. A Kongresszus elôadásait
meghallgatva mégis optimistán tekin-
tek a jövôbe. A magyar sport még min-
dig rendelkezik azzal a szürkeállo-
mánnyal, amely képes a hagyomá-
nyoknak megfelelô eredményesség
visszaállítására, megôrzésére.  Ehhez
mindenképpen arra van szükség, hogy
azokat az értékes ismeretek, amelyek
az elôadások során felmerültek, köz-
kinccsé váljanak, az edzôk széles köre
megismerje, és munkája során alkal-
mazza azokat. Ennek legnyilvánvalóbb
útja az, ha az edzôket kötelezzük szak-
mai ismereteik karbantartására, gyara-
pítására. Reméljük, jövôre esedékes
következô kongresszusunkon már az
ennek érdekében kifejtett erôfeszíté-
seink sikerérôl is beszámolhatunk.   
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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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A világbajnokságon szó szerint dup-
lán is fontos lett volna a jó szereplés,
mert a 2011. április 1-jétôl 2012. már-
cius 31-ig tartó kvalifikációs sorozat –
amely során kijelölt világkupa-verse-
nyeken, illetve Grand Prix-viadalokon,
valamint az idei Európa- és világbajnok-
ságon lehet vagy lehetett pontokat
gyûjteni – összesítésébe egyéniben
két és félszeres, csapatban pedig két-
szeres szorzóval kerülnek bele a Cata-
niában szerzett pontok. 

Bár egyéni számban nem született
magyar érem, mégsem egyértelmûen
rossz a teljesítmény, ugyanis a kvalifi-
káció szempontjából a csapatverseny
volt a fontosabb: ha kijut a csapat Lon-
donba, az egyúttal három egyéni indu-
lót is jelent. Az olimpián szakáganként
8 vagy 9 csapat indulhat (attól függô-
en, hogy a házigazdák hova kérnek be-
sorolást), alapvetôen a világranglista
elsô négy helyezettje, plusz Európa,
Amerika, Ázsia és Afrika legjobbja. 

A nôi tôr- és a férfi kardcsapat vb-
eredményének köszönhetôen elôrébb
lépett, jelenleg kvótát érô helyen áll.
Nôi párbajtôrözôinknek némi esélyük
még van, a férfi tôr szakág viszont az
európai élmezônytôl is távol van, nem-
hogy a világ elittôl. 

A szövetségi kapitányok a gyen-
gébb vb-szereplés elemzésekor nem
hallgatták el a mélyponthoz vezetô
okokat sem. 

Kvótás helyen, 
de Afrikában bízva

Kár tagadni, a világbajnokságon a
legnagyobb figyelem férfi kardozóink
szereplését követte. Egyrészt a múlt
miatt, ugyanis a magyar vívók 34 olim-
piai aranyérme közül 22 (!) e fegyver-
nem képviselôinek nevéhez fûzôdik.
Fuchs Jenô és a csapat 1908-as ötkari-
kás gyôzelme óta sokáig a kard jelzôje
volt a „magyar fegyver". Még a köz-

nyelvbe is ez ment át, hiszen a kisgye-
rekek nem egyszerûen vívnak egymás-
sal, hanem kardoznak… Igaz, legutóbb
aranynak 1988-ban (csapat) és 1992-
ben (Szabó Bence) örülhettünk, de
még utána is születtek érmek, egé-
szen a legutóbbi olimpiáig. Vagyis a je-
len messze elmarad a múlttól, és
egyelôre nem lehet biztosan kijelente-
ni, hogy a magyar férfi válogatott ott
lesz az olimpián – bár jelenleg kijutó
helyen áll. Nem véletlen, hogy Kovács
Tamás, a férfi és nôi szakág szövetsé-
gi kapitánya (aki MOB-funkciója után
2011. február 1-jén tért vissza a vívás-
ba) Pekinggel kezdi a világbajnokság
értékelését, és nem csak a kardozók-
ról, hanem a magyar vívósportról is el-
mondja véleményét.

– Hogy a sportág hazai helyzetét re-
álisan lássuk, vissza kell mennünk Pe-
kingig, ahol csupán egy bronzérmet
szerzett a küldöttség. A 2008-as olim-
pia az egész magyar vívás, és benne a
kardozók kudarca volt. Soha, egyetlen-
egy világversenyen nem fordult elô az,
ami Pekingben, hogy a magyar kardo-
zók nulla pontot szereztek. Márpedig
hogy egyetlen vívónk sem jutott a
nyolc közé, és a csapat csupán hetedik
lett, ezt eredményezte. Sajnos, a pe-
kingi vívókudarc elemzése, az ôszinte
szembenézés nem történt meg, sem
szakmai sem emberi szempontból, az-
óta is nagy a baj, lejtmenetben, morá-
lis válságban van vívásunk. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy az Athén-
tól Pekingig terjedô olimpiai ciklusban
még dupla annyi érem, eredmény szü-
letett, mint a Peking és London közöt-
ti idôszakban. Olimpiai számban leg-
utóbb 2007-ben nyertünk világbajnoki
aranyat a párbajtôrözô Kulcsár Krisztián
és a férfi kardcsapat révén. 

– Mint említette, 2007-ben még vi-
lágbajnok volt a kardcsapat - és most
csak a férfiakról beszélünk, mert a nôk-

nek nem rendeznek csapatversenyt
Londonban -, aztán rá egy évre Peking-
ben hetedik. Mi okozta ezt a zuhanást?

– Ki kell mondani, hogy a 2007-es
aranyérem nem volt megalapozott, azt
egy 17 éves versenyzô berobbanásá-
nak köszönhetjük. Szentpéterváron
Szilágyi Áron meglepte a világot, senki
sem ismerte ôt, és a szenzációs telje-
sítménye a többieket is magával ra-
gadta. A megalapozott arany mögött
sok eredmény van, világkupa-sikerek,
ám az az arany nem ilyen volt, a sze-
rencsén és Szilágyi bombaformáján
múlott. Szóval, nem a pénzhiány az
oka a mostani teljesítménynek, hanem
szakmai és morális gondok vannak.

– Mire alapozza ezt?
- Kezdjük a szakmával! A magyar ví-

vás ma is a Bay Béla-féle rendszerben
dolgozik, ami ötven éve még jó és
eredményes volt, ma azonban már
nem, túlhaladta az idô. Az új sziszté-
mában az egyesületeknek az utánpót-
lás-neveléssel kellene foglalkozniuk, a
szövetségnek pedig olyan embereket
állítani a válogatottak élére, akik edze-
nek, iskoláznak a versenyzôkkel és egy
személyben felelôsek az eredménye-
kért. Azokat az edzôket is meg kellene
fizetni, akik felfedezik és nevelik a te-
hetségeket, és továbbadják ôket a vá-
logatottba. Így mindenkinek érdeke
lenne a jók kinevelése, mert ma csak a
„csúcsedzô" részesül az erkölcsi és
anyagi elismerésbôl, és szinte termé-
szetes, hogy senki sem akar megválni
a sikert hozó tanítványtól. Nem kellene
szövetségi kapitány, hanem felelôs
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Vívó világbajnokság: egyetlen magyar érem

KOVÁCS TAMÁS, KULCSÁR GYÔZÔ ÉS SOLTI ANTAL CATANIÁRÓL
ÉS AZ EDDIG VEZETÔ ÚTRÓL

CCssuuppáánn  eeggyyeettlleenn  éérreemmmmeell,,  aa  BBoocczzkkóó  GGáábboorr,,  IImmrree  GGéézzaa,,  SSoommffaaii  PPéétteerr,,  SSzzéénnyyii
PPéétteerr  aallkkoottttaa  fféérrffii  ppáárrbbaajjttôôrrccssaappaatt  eezzüüssttjjéévveell  zzáárrttaa  aazz  ookkttóóbbeerrii  vviilláággbbaajjnnookkssáággoott  aa
mmaaggyyaarr  vvíívvóó  vváállooggaattootttt..  AA  CCaattaanniiáábbaann  rreennddeezzeetttt  vveerrsseennyy  eellôôtttt  ttíízz  éévvee  ((aazz  eellmmúúlltt
4400  éévvbbeenn  iiss  ccssaakk  nnééggyysszzeerr::  11997788,,  11998833,,  11998899,,  22000011))  ffoorrdduulltt  eellôô,,  hhooggyy  eeggyyéénnii  sszzáá--
mmookkbbaann  éérreemm  nnééllkküüll  mmaarraaddttaakk  vvíívvóóiinnkk  aa  vvbb--nn,,  iiggaazz,,  22000011--bbeenn  mméégg  hháárroomm  mmeeddáá--
lliiaa  vvoolltt  aa  ggyyûûjjtteemméénnyy::  fféérrffii  ppáárrbbaajjttôôrrccssaappaatt  11..  hheellyy,,  fféérrffii  kkaarrddccssaappaatt  22..  hheellyy,,  nnôôii
ppáárrbbaajjttôôrrccssaappaatt  33..  hheellyy..  

AA  kköözzeellggôô  oolliimmppiiaa  mmiiaatttt  eennnnééll  iiss  ffáájjóóbbbb,,  hhooggyy  aazz  eeggyyeettlleenn  éérreemm  rrááaaddáássuull  nneemm
oolliimmppiiaaii  sszzáámmbbaann  sszzüülleetteetttt,,  uuggyyaanniiss  aa  fféérrffii  ppáárrbbaajjttôôrrccssaappaattookk  vveerrsseennyyee  kkiimmaarraadd  aa
lloonnddoonnii  pprrooggrraammbbóóll..  

A cataniai vb 
éremtáblázata

AA EE BB
Olaszország 4 3 4 
Oroszország 4 - 1 
Kína 2 2 -
Franciaország 1 1 1
Románia 1 - 2
Egyesült Államok - 1 1
Németország - 1 1
Ukrajna - 1 1
Fehéroroszország - 1 -
Hollandia - 1 -
MAGYARORSZÁG - 1 -
Koreai Köztársaság - - 5
Svájc - - 2

Magyar  Edzo 2011/4 03-42  2011/11/29 07:20  Page 5



edzô, és ezzel megszûnne az egymás-
ra mutogatás, az edzôk munkáját pe-
dig egy szakmai igazgató koordinálná.
Az olasz, orosz, francia vívósport így
mûködik. 

– Halljuk a morális gondokat!
– Békétlenség van a vívósportban!

Persze, régen is volt ilyen, de nem ek-
kora mértékben. Itt állunk a londoni
olimpia elôtt, és nem az összefogásról
hallani, hanem hogy kinek kellene le-
mondania, mikor váltják le ezt vagy
azt… Sajnos, a személyi kérdés fonto-
sabb lett, mint a szakmai. Pedig elôbb
a szakmai feladatokat kell meghatároz-
ni, és ahhoz keresni megfelelô szemé-
lyeket. Ez most fordítva mûködik. A
pekingi olimpián volt egy nagy vihart
kiváltó rádiónyilatkozatom, ami után
kaptam hideget-meleget, ám azt a vé-
leményemet ma is vállalom, és sajnos
ma is érvényes! Akkor MOB-vezetô-
ként beszéltem arról, hogy hogyan ju-
tott el idáig, vagyis a pekingi gyenge
szereplésig a magyar vívás és a ma-
gyar sport. Nos, továbbra is tartom,
hogy rossz politikai döntések sorozata
taszította ilyen helyzetbe a magyar
sportot. Pekingben még csak az egy
vívóérem és a magyar küldöttség há-
rom aranyérme miatt keseregtünk,
most meg már az is kérdéses, hogy az
eredeti témánál maradjak, hogy egyál-
talán hány versenyzônk lehet ott Lon-
donban. Az állami vezetésnek egyszer

el kellene döntenie, fel kellene vállal-
nia és kimondania: mi a fontos. Ha az
olimpia, akkor az egész rendszert kel-
lene támogatnia az alapoktól a csú-
csig. Ha pedig az egyéb sportok, akkor
azokat támogassák, de ez a maszato-
lás, a pénzek elaprózása nem jó! Az
olimpia fontosságát az egész világ fel-
ismerte, mi pedig belenyugszunk,
hogy kis ország vagyunk, elég egy
arany is… Régen is ekkora ország vol-
tunk, mégis valahogy másként mûkö-
dött az egész. A rendszerváltozást kö-
vetôen sorra rossz politikai döntések
születtek, ezt szenvedi ma is a sport:

kihúzták az egyesületek alól a talajt,
sorra szûntek meg azok a bázisok, ahol
gyerekek sportolhatnának, aztán meg
pénz sem jutott mindig a sportra… De
messze mentem, úgyhogy visszatérek
a víváshoz, a szakmához. A világ sport-
ja, és benne a vívás is nagyon megvál-
tozott az utóbbi idôben. Mint ahogy
nem lehet összehasonlítani Puskást és
az Aranycsapatot a mai Real Madriddal
vagy Messivel, ugyanúgy nem lehet a
régi és a mai vívókat sem. Cataniában
150 ország ezer versenyzôje lépett
pástra, és olyan nemzetek vívói voltak
a 64-es táblán, amelyekrôl néhány éve
nem is gondoltuk volna: például kard-
ban szenegáli és török vívó! Közhely-
nek hangzik, de kiegyenlítôdött a me-
zôny, a harcban pedig kezdünk alulma-
radni. Amit általában a magyar sportról
mondtam, az igaz a vívásra is: szétver-
ték az egyesületi rendszert, kevés
edzônk van, mert külföldre mentek a
szakemberek, illetve a fiatalok nem
akarnak edzôk lenni. Ráadásul, aki kül-
földre ment, az az ellenfelet erôsíti, a
fiatalok pedig biztos megélhetést ke-
resnek, mert az edzôi pálya nem az!
Megint szûkítem a kört a kardra: a mi
edzôinknek is el kell gondolkodniuk
azon, hogy megváltozott a világ, más
lett a kardvívás, a tegnapi módszer ma
már nem hatásos. Másként kell felké-
szíteni a versenyzôket, a hihetetlen fi-
zikai adottságok mellett mentálisan is
jónak kell lenni. Persze, az eredmé-
nyességhez kellenek a háttéremberek
is, a masszôr, a pszichológus. 

– Február elsején tért vissza a vívás-
ba, és lett a kardozók kapitánya. Ho-
gyan összegezné ezt az idôszakot?

– Elôreléptünk az elvégzett edzések
mennyiségét és minôségét tekintve,
és nagyobb lett a fegyelem. Munkán-
kat végigkísérte a Kovács Péter vezet-
te OSEI tudományos csoport, tudtuk,
hogyan terhelhetôk a versenyzôk, mi-
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Magyar karderedmények a cataniai vb-n:
FFéérrffiiaakk:: 6. Szilágyi Áron, 21. Nemcsik Zsolt, 48. Decsi Tamás, 50. Lontay Ba-

lázs. Csapat: 6.
NNôôkk:: 22. Benkó Réka, 71. Márton Anna, 84. Damu Dóra, 105. Várhelyi Kata.

Csapat: 6. 
A férfi csapatban a lista elsô négy helyezettje automatikusan résztvevô, hoz-

zájuk csatlakozik zónánként egy, a legelôkelôbb helyen álló ország. A magya-
rok a hatodik helyezésükkel a ranglista nyolcadik helyére kerültek. Mivel az eu-
rópai riválisok mind elôttük végeztek a vb-n, ôket befogni már nem lehet. Az
oroszok, olaszok, németek és fehéroroszok és az ötödik románok olimpiai
részvétele szinte biztos. Ázsiát Dél-Korea, az amerikai földrészt az Egyesült Ál-
lamok képviselheti.

Az afrikai kontinens legjobbja, Egyiptom nincs a legjobb 16 között, így a
rangsor következô legjobbja, Magyarország is londoni kvótát érô helyen áll.

Szorosan a mieink mögött áll Franciaország (2 pont hátrány), Kína (5 pont),
Kanada (8 pont) és Ukrajna (13 pont).

A két hátralévô kvalifikáló csapatverseny: Padova (2012. február) és Moszk-
va (2012. március). 

Szilágyi Áron az élen áll
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lyen állapotban vannak, a fizikai felké-
szítésüket pedig a KSI judo-edzôje,
Preiszler Gábor vette kézbe. Ennyi idô
alatt csodát ugyan nem lehet tenni, de
legalább azt elértük, hogy maradjon re-
mény az olimpiai részvétel kiharcolásá-
ra. Márpedig most kijutó, hatodik he-
lyen áll a csapat, és a hátra lévô két
kvalifikáló versenyen azt kell elérni,
hogy ne elôzzön meg minket Francia-
ország, Ukrajna és Kína, és hogy afrikai
csapat ne kerüljön be a ranglista 16 he-
lyezettje közé. Amennyiben mégsem
jut ki a csapat, Szilágyi Áron biztosan
ott lesz Londonban, mert most a rang-
lista elsô helyén áll. 

– Bár a nôknél nem rendeznek csa-
patversenyt az olimpián, azért ne fe-
lejtsük el ôket sem!

– Nem titkolom, hogy eredetileg
nem akartam csapatot indítani a vb-n.
Egyrészt azért, mert Londonban nem
lesz csapatverseny és már a riói játé-
kokat tartom szem elôtt, másrészt pe-
dig azért, mert az Európa-bajnokságon
nagyon gyengén szerepeltek a lányok,
és nem akartam, hogy „belefussanak"
még egy nagy pofonba. Az újabb ku-
darc nem tett volna jót versenyzôi pá-
lyafutásuknak. Utólag azt kell monda-
nom, hogy jó döntést hozott az elnök-
ség, amikor a csapat indulása mellett
szavazott. Persze, a cataniai hatodik
helyet is reálisan kell nézni: az, hogy a
nyolc közé jutott a csapat, Várhelyi Ka-
ta érdeme, aki szinte egyedül gyôzte le
Dél-Koreát plusz kilences találatarányá-
val. Ez a csapat nagyon fiatal, a 19-es
átlagéletkorával a vb legfiatalabbja volt.
Övék a jövô, de még sokat kell fejlôd-
niük, hozzá kell erôsödniük a nemzet-
közi mezônyhöz, mert az oroszoktól
például nagyon kikaptak. Egyéniben
Benkó Réka olimpiát érô helyen áll a
ranglistán, ô ott lehet Londonban.

– Ha kijutnak a férfiak, ezzel a csa-
pattal számol az olimpián is?

– A csapathirdetés több szempont-
ból is korai, egyébként pedig nyílt a
verseny, a fiatalok elôtt sem zárultak
be a kapuk. A két kvalifikáló csapatver-
seny mellett egyéni kvalifikáló és
egyéb viadalok is lesznek március vé-
géig, aki azokon helytáll, adott esetben
csapattag lehet. Ám ehhez jelentôs
nemzetközi eredményre van szükség!

– Végezetül egy személyes kérdés:
nem bánta meg, hogy a MOB szakmai
igazgatói posztját „visszacserélte" a ví-
vókapitányira?

– Nem bántam meg, mert a szerel-
mem a vívás, és a feladat, az olimpiai
részvétel kiharcolása nagy kihívás szá-
momra. És azért sem bántam meg,
mert a kardvíváson belül jó a kapcsola-
tom az edzôkkel és a versenyzôkkel,
közöttük jól érzem magam. A kardví-

vás utánpótlását is biztatónak látom,
sok és nagyon jó versenyzônk van,
akik már a jövô évi junior világbajnok-
ságon bizonyíthatnak. Hosszú távon jól
állunk, de most a rövid távú célt, az
olimpiai kijutást kell elérnünk. 

Anyák és lányok csapata 
AA  mmaaggyyaarr  nnôôii  ttôôrrvváállooggaattootttt  ––  nneemm

ttúúllzzááss  ––  éérreemmeessééllyyeesskkéénntt  uuttaazzootttt  aa
lleegguuttóóbbbbii  oolliimmppiiáárraa,,  ééss  PPeekkiinnggbbeenn  kköö--
zzeell  áálllltt  aahhhhoozz,,  hhooggyy  aazz  aarraannyyéérreemméérrtt
vvíívvhhaassssoonn..  AAzzttáánn  bbeellssôô  eelllleennttéétteekk  mmii--
aatttt  ––  eezzeekkrrôôll  aa  MMaaggyyaarr  EEddzzôô  oolliimmppiiáátt
eelleemmzzôô  sszzáámmáábbaann  íírrttuunnkk  ––  mméégg  aa  bbrroonnzz--
éérreemm  iiss  eellúússzzootttt..  MMaarraaddtt  aazz  aakkkkoorr  ccssaa--
llóóddáássnnaakk  sszzáámmííttóó  44..  hheellyy..  AAzz  aazzóóttaa  eell--
tteelltt  iiddôôsszzaakkbbaann  vviisszzoonntt  LLoonnddoonn  eeggyyrree
ttáávvoollooddootttt  aa  22000077--bbeenn  mméégg  EEuurróóppaa--bbaajj--
nnookkii  ccíímmeett  sszzeerrzzôô  ccssaappaattttóóll  ––  mmaajjdd  aa
ccaattaanniiaaii  vvbb  vviisssszzaahhoozzttaa  aa  rreemméénnyytt::  aa
kkvvaalliiffiikkáácciióóss  ssoorroozzaatt  ssoorráánn  eellôôsszzöörr
oolliimmppiiáátt  éérrôô  hheellyyeenn  áállll  aa  vváállooggaattootttt..

„Hogy kerültünk ilyen helyzetbe,
hogy kérdéses legyen az olimpiai rész-
vétel? – teszi fel a kérdést Solti Antal
szövetségi kapitány, és azonnal meg is
adja a választ. – Peking után Mohamed
Aida és Knapek Edina kivált a csapat-
ból, kisgyermeknek adtak életet, és
akik a helyükre kerültek, nem tudták
pótolni ôket. Hiába „tartotta a frontot"
az Európa-bajnok, rutinos Varga Gabri-
ella, Kreiss Fanni még nem nôtt föl
mellé, és nem volt kibôl válogatnunk.
Kár lenne tagadni, hogy alig van ver-
senyzô, sokan anyagi okok miatt hagy-
ták abba a vívást, vagy pedig azért,
mert nem tudták összeegyeztetni a
munkával. Nagy tehetség volt például
Lemberg Mercédesz, aki az U-23-as
Eb-n bronzérmet nyert, így benne lát-
tuk a jövôt, ám ô a munkája mellett már
nem vállalta a sportolást. Nincs ver-
senyzô, sorra szûnnek meg a klubok,
és az edzôk is más országba mennek.
Összeszámoltuk: 50 magyar edzô dol-
gozik külföldön, ebbôl 25 a tôredzô. Tu-
dom, ez nem csak a vívásra jellemzô,
de mi nagy bajban vagyunk. Hogy még
ennyire is talpon tudtunk maradni, az a
kitartó „ôrülteknek" köszönhetô. A nôi
tôrtôl ráadásul az utóbbi idôben a nôi
párbajtôr, majd a nôi kard megjelenése
is elvonta a versenyzôket. Több egye-
sületnél csak fiúkkal foglalkoznak, ami
azért sem jó, mert a lányok szorgalma-
sabbak, példát mutatnak, húzzák ma-
gukkal a fiúkat. Fiatalon, kadett és juni-
or korban még hozzák az eredménye-
ket a gyerekek, mert a tehetség nem
veszett ki belôlük, de 20 éves kor után
nagyon nehéz megtartani ôket, mivel a
szülôk már nem tudják vállalni a növek-
vô terheket. Eltûnt a középmezôny!"

Az életét a vívásnak szentelô, nem-
régiben szívmûtéten is átesô Solti An-

tal kétféle kiutat is megemlít. A néme-
tek a vívás mellett napi négy órában
dolgoznak, de minden versenyre,
edzôtáborba elmehetnek. A négyórás
munka hozzásegíti ôket ahhoz, hogy
pályafutásuk után ne a nulláról kezdjék
új életüket, a sport mellett mintha
szakmai gyakorlaton lennének leendô
munkahelyükön. Az olaszok pedig bu-
sásan megfizetik a juniorokat is, hogy
idôben megalapozhassák egzisztenciá-
jukat. Solti Antal tisztában van azzal,
hogy erre Magyarországon nincs pénz,
de valahogy meg kellene oldani az is-
kolák támogatását. Igaz, van példa ar-
ra, hogy a sportolókat speciális óra-
renddel segítik, de nem ez a jellemzô.
Szemléletváltásra van szükség, mert
tapasztalata szerint sok iskolába még
toborozni sem engedik be az edzôket.

„Szóval, Peking után a lányok a
kényszer szülte csapattal nem tudtak
jelentôs eredményt elérni, csúsztak
egyre hátrább a ranglistán, ennek kö-
vetkeztében pedig egyre erôsebb el-
lenfelekkel kerültek össze már az ele-
jén. Amikor már a 8 közé jutásért a vi-
lág két legerôsebb csapatával, az
orosszal vagy az olasszal kellett meg-
mérkôzniük, nem volt reális esély a
gyôzelemre. Aztán visszatértek a kis-
mamák, viszont változás történt a csa-
pat irányításában. Én korábban mindig
második ember voltam az adott kapi-
tány, Bernát Zoltán vagy Szekeres Pál
mellett, ám Pali lemondása után tavaly
júliusban elôrébb léptem. Bevallom,
kezdetben nem volt kényelmes a szö-
vetségi kapitányi poszt, mert már ne-
kem kellett döntenem, és becsúszott
néhány kisebb hiba, ami miatt nem jöt-
tek a várt eredmények. Szerencsére
mindig meghallgatom a kritikákat, és
elismerem, ha tévedtem. Például ko-
rábban kevesebb közös edzôtábort ter-
veztem, ám rájöttem, hogy nincs ideá-
lisabb a tatai felkészülésnél: az edzés
mellett jut idô a pihenésre is, nem von-
ják el a figyelmet a hétköznapi dolgok.
Ezt is meg kellett tanulnom, hogy ki-
alakítsam az edzés és a pihenés he-
lyes arányát. A világkupa-versenyeken
és az Európa-bajnokságon már kezdett
beérni a munka: Edina és Aida a nyolc
közé jutott, a csapat pedig negyedik
lett. Sajnáltam, hogy nem lett meg a
csapatbronz, de a lengyeleket már
megvertük tétmeccsen, és a Világku-
pákon a kínaiakat is le tudtuk gyôzni".

Bár a sorsdöntô októberi világbaj-
nokságon egyéniben nem tudták meg-
ismételni a jó szereplést a lányok, a ka-
pitány mégis elégedett velük. 

„A világbajnoki szereplésbe egy kis
hiba csúszott, mert egyiküket a nyolc
közé vártam, ami nem jött össze, ám a
csapat ötödik helye jó teljesítmény! A
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vb elôtt is mondtam, és továbbra is
tartom, hogy az olaszok és az oroszok
kivételével bárkit meg tudnak verni a
lányok. Az olaszokat hazai környezet-
ben a csodával határos lett volna le-
gyôzni, de három asszó után még így
is vezettünk… Létfontosságú volt,
hogy a nyolc közé jusson a csapat, és
ez japán legyôzésével sikerült. Ráadá-
sul a sors is segített nekünk, ugyanis
Kanada legyôzte nagy riválisunkat, a
németeket, akik így mögénk kerültek a
rangsorban, mi viszont az ötödik
hellyel elôre léptünk, javítottunk hely-
zetünkön. Ha most zárulna a kvalifiká-
ció, a csapat ott lenne Londonban!"

Solti mester bevallja, nem számol-
gat, nem figyeli, hogy ki és mennyivel
áll a magyar válogatott mögött. Neki az
a fontos, hogy „lányai" teljesítsék a fel-
adatot, vagyis a hátra lévô három kva-
lifikáló versenybôl legalább egyszer a
négy között, a másik két alkalommal
az ötödik hely körül végezzenek. 

„Márciusban Budapesten zárul a so-
rozat, ami jó, mert még egyszer olyan
rosszak nem lehetünk hazai páston,
mint tavaly. Az a kilencedik hely a
mélypont volt, de akkor még a csapat
sem volt csapat. A világbajnokságon
értek össze a lányok csapattá, tudták
egymást segíteni, ha kellett. De
ugyanígy összeértünk mi is, a lányok
mellett dolgozó edzôkollégák: Szelei
István, Kreiss Gábor, Kiss Tibor és Ber-
nát Zoltán. Korábban többen aggódtak,
mert minden lánynak más edzôje van,
ám én ennek a sokszínûségnek is örü-
lök, és a sokféle stílus Cataniában egy-
ségbe forrott."

A lányok a vb után pihenôt kaptak,
ám december közepén már az orszá-
gos bajnokságon kell bizonyítaniuk. Az-

tán jövôre a közös edzések mellett új-
ra következnek az edzôtáborok is,
mert három fontos viadalt még meg
kell vívniuk.

„A március 31-én lezáruló kvalifikáci-
ós sorozat után is lesznek versenyek,
és azokon, remélhetôleg már az olim-
piai részvétel birtokában, a minél jobb
ranglistán helyezések érdekében kell
elindulnunk. Persze, ha nem sikerül a
csapat-kvalifikáció, egyénileg is lehet
londoni helyet szerezni, de én erre
gondolni sem akarok! A csapatnak kell
kiharcolnia a részvételt, és akkor auto-
matikusan megvan az egyéni indulás
is. A lányok is csak ebben gondolkod-
nak, és ez nagyon jó!"

A zászlóshajó nélkül, 
egyéni kvótákkal

AAmmiióóttaa  aa  nnôôii  kkaarrddvvíívvááss  oolliimmppiiaaii  sszzáámm
lleetttt,,  ffeellbboorruulltt  aazz  aaddddiigg  mmeeggsszzookkootttt  öött--
kkaarriikkááss  mmeenneettrreenndd,,  vvaaggyyiiss  hhooggyy  mmiinn--
ddeenn  ffeeggyyvveerrnneemmbbeenn  eeggyyéénnii  ééss  ccssaappaatt--
vveerrsseennyytt  iiss  rreennddeezznneekk..  22000000  óóttaa  hhooll
eezz,,  hhooll  aazz  aa  sszzaakkáágg  mmaarraadd  ccssaappaattvveerr--
sseennyy  nnééllkküüll..  AA  rroottáácciióó  sszzeerriinntt  LLoonnddoonn--
bbaann  aa  nnôôii  kkaarrddoozzóókk  ééss  aa  fféérrffii  ppáárrbbaajjttôô--
rröözzôôkk  vveerrsseennggeenneekk  ccssaakk  eeggyyéénniibbeenn..
SSzzáámmuunnkkrraa  aazz  uuttóóbbbbii  aa  ffáájjóó,,  uuggyyaanniiss
ééppppeenn  aa  fféérrffii  ppáárrbbaajjttôôrrccssaappaatt  sszzeerreezzttee
aazz  eeggyyeettlleenn  éérrmmüünnkkeett  aa  ccaattaanniiaaii  vviilláágg--
bbaajjnnookkssáággoonn,,  ééss  aa  vváállooggaattootttt,,  iiggaazz,,
mmááss--mmááss  öösssszzeeáállllííttáássbbaann,,  PPeekkiinngg  óóttaa
mmiinnddeenn  EEuurróóppaa--  ééss  vviilláággbbaajjnnookkssáággoonn
ddoobbooggóórraa  áállllhhaattootttt..  

– Az utóbbi tíz évben a párbajtôr
szakág volt a magyar vívás húzóágaza-
ta, minden világversenyrôl legalább
egy érmet, de inkább többet hoztak ha-
za a fiúk és a lányok. Az éremgyûjtés-
bôl a fiúk vállalták a nagyobb részt, hi-
szen Peking óta soha nem maradt

érem nélkül a csapat. Éppen ezért
nagy bánatunk, és a mai napig sem
tudtuk megemészteni, hogy a követke-
zô olimpiáról hiányozni fog ez a ver-
senyszám. Kilôtték a zászlóshajónkat!
– mondja Kulcsár Gyôzô, a fegyvernem
szövetségi kapitánya. – Az, hogy nem
lesz csapatverseny, nemcsak a mi
éremesélyeinket csökkenti, hanem el-
veszi a vívás sava-borsát. A csapatver-
senynek egész más a hangulata, mint
az egyéninek. Ráadásul egyéniben
egyáltalán nem lehet megjósolni a vég-
eredményt, bárki gyôzhet, bármi elô-
fordulhat, például a világbajnokságon
egy szenegáli vívó legyôzte az aktuális
Európa-bajnokot… A csapatverseny ki-
számíthatóbb, és hogy a mieink évek
óta ott vannak az élmezônyben, az an-
nak köszönhetô, hogy csapattá értek. 

– A vb elôtti sajtótájékoztatón már
utalt a kvalifikáció furcsaságaira, igaz-
ságtalanságaira, és létfontosságúnak
nevezte a tavalyi kétérmes, Boczkó
Gábor és Szász Emese újabb jó sze-
replését. Egyikük sem jutott a 32 közé,
és ezzel sokat romlott a helyzetük. 

– A kvalifikációnak korábban és más
sportágban is voltak áldozatai, például
Pekingben nem lehetett ott a kétsze-
res olimpiai bajnok Nagy Tímea, vagy a
vb-ezüstérmes, Európa-bajnok tor-
nász, Berki Krisztián, helyettük kevés-
bé eredményes sportolók kaptak he-
lyet… Boczkónak két rossz asszója
volt a vb-n: az egyéniben kikapott egy
amerikaitól, míg a csapatverseny dön-
tôjének egy asszóját 6:2-re elvesztet-
te. Nem mondhatom, hogy rosszul ví-
vott, hiszen két gyenge asszó belefér
egy világbajnokságba, csak éppen
sorsdöntô asszók voltak… A fiúk meg-
érezték, hogy most meg tudják verni
az örök vetélytárs franciákat, és talán a
nagy akarat miatt blokkolt le az arany-
érmes mérkôzésen Gábor. Ô egyéb-
ként is sok érzelmet visz bele a vívásá-
ba, ez befolyásolhatta most is. Ezen
változtatnunk kell a jövôben. Imre Gé-
za viszont új arcát mutatta Cataniában.
Eddig is tudtuk, hogy a mezôny egyik
legtechnikásabb vívója, ám a csendes
fiú most a maga módján vagány, har-
cos volt. Meg kell acélozni a lelkét, és
Londonban is esélye lehet egy szép
eredményre. Géza a vb-hatodik helyé-
vel a kvalifikációs rangsorban biztos
helyen áll, és bár Boczkó idei Eb- és
vb-szereplése nem sikerült, ô is olim-
piai résztvevônek nevezhetô, mivel a
hátra lévô négy kvalifikációs verse-
nyen tovább erôsítik majd a helyüket.
A két rutinos, olimpiáért küzdô ver-
senyzô mellett szólni kell a csapat két
fiataljáról, Szényi Péterrôl és Somfai
Péterrôl is. Az ezüstéremmel a csapat
teljesítette az elvárásokat, elégedett

MAGYAR EDZŐ ■ 2011/48

Magyar tôreredmények a cataniai vb-n
FFéérrffiiaakk  Egyéni: 55. Szabados Kristóf, 67. Gátai Róbert, 72. Széki Bence, 114.

Szabados Gábor. Csapat: 15.
NNôôkk  Egyéni: 10. Mohamed Aida, 42. Varga Gabriella, 47. Knapek Edina, 49.

Kreiss Fanni. Csapat: 5. 
A nôi tôrcsapat a hatodik helyen áll, Olaszország, Oroszország és a Koreai

Köztársaság olimpiai részvétele biztosra vehetô. A negyedik olimpiai helyen az
Egyesült Államok csupán 4 ponttal elôzi meg a lengyeleket, akiket a magyarok
követnek. Mivel a legjobb afrikai nemzet Egyiptom a 14. a rangsorban, így pil-
lanatnyilag a lengyelek, a kanadaiak, a japánok és az egyiptomiak állnak olimpi-
ai kvótát érô pozícióban. A magyarok 14 ponttal követik a lengyeleket, s 8 pont-
tal elôzik meg a németeket és 12 ponttal a franciákat. 

2012-ben három viadal van még hátra: Tauberbischofsheim (2012. február),
Torino (március), az utolsó pontszerzô verseny a budapesti világkupa lesz szin-
tén márciusban. 

A férfi tôrözôk csak az Eb-n és a vb-n indítottak csapatot, mérsékelten sze-
repeltek, csapatban nincs esélyük a londoni olimpiai indulásra. Egyéniben nincs
magyar vívó az élmezônyben, így csak a végsô kontinentális kvalifikációs ver-
senyen reménykedhet olimpiai kvótában. Ezt 2012. április 14-15. között rende-
zik majd Pozsonyban. Azokban a versenyszámokban, ahol csapatversenyt is
rendeznek az olimpián, 2, a másik két kategóriában 4 vívó kvalifikál a londoni
olimpiára ezen a versenyen.
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vagyok a fiúkkal. Bár többen túledzett-
séggel vádoltak meg minket, továbbra
is ezt az utat fogjuk járni. Cataniában
250 fôs mezôny, 41 (!) csapat lépett
pástra, ezt megfelelô fizikum nélkül
nem lehet végigcsinálni! 

– Igaz, nem a londoni olimpiához
kapcsolódik, de meg kell kérdeznem:
ez a csapat ott lehet a brazíliai olimpi-
án? Ki lehet bírni újabb négy évet úgy,
hogy a két vezéralak, Imre Géza és
Boczkó Gábor már elmúlt 30 éves? 

– Én nagyon szeretnék „kipaszírozni"
belôlük még egy olimpiát. London
után, 2013-ban Budapesten lesz a vb,
és mivel egyikük sem indult még hazai
vb-n, azt bizonyára vállalják. Lehet,
hogy utána egy kis pihenô beiktatásá-
val kibírnák Rióig, de… egy év kiha-
gyás után szinte a nulláról kell kezdeni,
mert annyira visszacsúsznának a világ-
ranglistán. Ki tudja, mi a jó megoldás?
Sajnos, az utánuk jövô generáció hiába
mutogatja az oroszlánkörmeit, nem
tudjuk menedzselni ôket. A techniká-
juk jó, ám a „szakmát" versenyeken le-
het megtanulni, azonban az utaztatás-
ra-versenyeztetésre nincs pénz. Arról
már nem is beszélek, hogy egyre ke-
vesebb az edzô, mert az itthoni körül-
mények között nehéz megélni. 

– Beszéljünk az egykor szebb napo-
kat megélt, világbajnoki címek sokasá-
gát nyerô nôi szakágról!

– Peking után nehéz volt az újrakez-
dés, nem volt egyszerû a fiatalítás, az
új rend kialakítása, a központosítás.
Egy év késéssel összeállt a fiatal keret,
de nem könnyû áthidalni a generációs
ûrt, ami Nagy Tímea, Mincza Ildikó és

Tóth Hajnalka után maradt. Minczáék
jóval túl voltak a harmincon, míg a mos-
taniak Szász Emese és Takács Emese
kivételével még alig tinik, tizenévesek.
Úgy vágtunk neki a nagyon hosszú
munkának, hogy megpróbáljuk Lon-
dont, de az inkább álom, Rio de Janei-
ro a realitás. Aztán Szász vezérletével a
lányok elkezdték „megcsipkedni" az el-
lenfeleket, ha Szász jól vívott, húzta

magával a többieket, ôk sem szedtek
össze sok mínuszt. A csapat világkupá-
kon a világbajnok románok kivételével
már mindenkit le tudtak gyôzni, és lé-
pegettek elôre a ranglistán. A világbaj-
nokságon nagy meccslabdát hagytak ki
azzal, hogy a nyolc közé jutásért a
hosszabbításban úgy kaptak ki az ész-
tektôl, hogy elôtte jelentôs volt az elô-
nyük. Aztán a kilencedik helyért vívott
mérkôzés is csak egy tuson ment el a
hosszabbításban. Ha legyôzzük az ész-
teket, nagy lépést tettünk volna Lon-
don felé. Az esély így is megmaradt, de
nagyon nehéz a helyzet, mert a három
versenyen legalább kétszer négy közé
kell jutniuk a lányoknak, no és sok függ
a ranglistán elôttünk és mögöttünk álló
ellenfelek teljesítményétôl is. 

– Ha nem jut ki a csapat, marad az
egyéni kvalifikácó. 

– Az sem könnyû! Szász Emese
most nincs olimpiát érô helyen, bár
nem áll távol tôle. Nagyon rossz évet
zár Emese, nem az eredmények, ha-
nem a balszerencse-sorozat miatt. Egy
egész pályafutásra elegendô az a sérü-
lés-mennyiség, amit ô összeszedett az
idén: lábmûtét, részleges bokaszalag-
szakadás, gyomorfertôzés, és ez mind-
mind kihagyást eredményezett. A vi-
lágbajnokságon pedig teniszkönyök
miatt iszonyatos fájdalmai voltak. Ha
felépül és teljesen egészségesen vé-
gig tudja versenyezni az idényt, ott le-
het második olimpiáján. 

FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee
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Magyar párbajtôr eredmények a cataniai vb-n
FFéérrffiiaakk Egyéni: 6. Imre Géza, 33. Boczkó Gábor, 42. Somfai Péter, 97. Szé-

nyi Péter. Csapat: 2.
NNôôkk Egyéni: 33. Szász Emese, 47. Takács Emese, 72. Antal Edina, 77. Béke-

fi Edina. Csapat: 10. 
A nôi párbajtôr-válogatott nem jutott a negyeddöntôbe a világbajnokságon,

így távolabb került Londontól, jelenleg 10. a rangsorban, de nem teljesen re-
ménytelen a helyzete.

Az elsô négy továbbjutó valószínûleg Románia, Kína, Olaszország és a Kore-
ai Köztársaság. A kontinensek legjobbjai az Egyesült Államok, Oroszország, Ja-
pán és Dél-Afrika. Dél-Afrika a világranglista 21. helyén áll, így Afrika legjobbjai
ebben a fegyvernemben sem indulhatnak az olimpián.

Sûrû a mezôny, sokan reménykednek még olimpiai részvételben: a franciák-
tól az észtek 4, a magyarok 10 pontra következnek, de a magyarokat követô
lengyelek, németek, ukránok és kanadaiak helyzete sem reménytelen.

Az egyéni kvalifikációt figyelve a tavalyi vb-ezüstérmes Szász Emese Catani-
ában nem jutott a 32 közé, ezzel sokat rontott eddigi helyezésén, pillanatnyilag
nincs kvótás helyen. A hátra lévô kvalifikációs csapatversenyek: Doha (2012.
február), Barcelona (március), St. Maur (március).

Férfi párbajtôrben nem rendeznek csapatversenyt Londonban, így csak
egyéniben van lehetôség részvételi jog kiharcolására. 

A ranglista elsô 12 helyezettje (egy nemzetbôl maximum 2 vívó) szerezhet
olimpiai kvótát, illetve az ôket követôk közül földrészenként 2-2 vívó.

A legjobban Imre Géza áll, a hetedik helyen. Boczkó Gábor 20. helye a má-
sodik legjobb európai eredmény, így jelenleg ô is olimpia kvótás.

Imre Géza új arcát 
mutatta Cataniában
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– Négybôl négy, azaz öttusázóink
már megszerezték a maximális olimpi-
ai kvótaszámot. Ráadásul az Európa-
és a világbajnokságon is az éremtábla
élén végeztek, amivel nem sokan di-
csekedhetnek. Azzal pedig, hogy az
Európa- és a világbajnokságon is meg-
nyerték a férfi és a nôi váltót, történel-
mi sikert értek el, ugyanis korábban
még sohasem fordult elô, hogy egy
éven belül mindkét világverseny váltó-
számában a magyarok végezzenek az
élen. Ezek után talán furcsának tûnik a
kérdés, hogy elégedett-e.

– Sosem lehetünk teljesen elégedet-
tek, mert akkor, nincs ami motiváljon,
fejlôdésre ösztönözzön. Ám összessé-
gében valóban sikeres volt a 2011-es
idény, a hazai világkupát leszámítva
már az év eleji versenyeken is az élme-
zônyben végeztek a versenyzôk, jó
eredményeket értek el – mondja Pál-
völgyi Miklós. 

– Az hogy az elsô kvótaszerzô verse-
nyen, a világkupa-döntôben Kasza Ró-
bert magabiztos versenyzéssel gyô-
zött és megszerezte elsô kvótánkat,
bizonyára megnyugtatta a többieket is
és lendületet adott a folytatáshoz.

– Valóban így van, hiszen minden or-
szág szeretné már az elején biztosítani
a helyét az olimpián, és mi Londonban
egy helyet már „kilôttünk". A kvóta
mellett további tapasztalatokat is gyûj-
töttünk, ugyanis a versenyt félig-med-
dig már az olimpiai helyszíneken ren-
dezték, a lovaglás és a záró kombinált
szám terepével megismerkedhettünk.
Feltérképezhettük a lóállományt is,
minden információt feljegyeztünk a lo-
vakról. Megnyugtató, hogy igazán
gyenge lovat nem láttunk, mindegyik
jó képességû volt. Egyébként ezek a
lovak szerepeltek a szûk egy hónap
múlva szintén Angliában rendezett Eu-
rópa-bajnokságon is. 

– Ha már áttértünk az Európa-baj-
nokságra: versenyzôink kedves hely-
színnek nevezhetik Angliát, hiszen
2009-ben Marosi Ádám és a férfi csa-
pat világbajnok lett, az idén Kasza kvó-
tát szerzett, majd a már említett Euró-
pa-bajnokság is magyar sikereket ho-
zott.

– A lányok kifejezetten jól szerepel-
tek, hiszen két arany- és egy ezüstér-
met nyertek, emellett Tóth Adrienn és
Kovács Sarolta kvótával tért haza. Be-
vallom, elôzetesen inkább a fiúktól vár-
tam, hogy Kasza Robi után még ketten
kiharcolják a londoni indulási lehetôsé-
get, a lányoknál csak abban bíztam,
hogy egyiküknek sikerül ez. Ehhez ké-
pest a lányoknak jött össze két kvóta,
a fiúk lemaradtak az értékes egyéni
helyezésekrôl, kiszorultak az elsô
nyolcból, de rájuk sem lehetett pana-
szom. A hosszú ideig tudása alatt sze-
replô Tibolya Péter megint a régi volt,
és ha Marosi Ádámot nem büntetik
száz pont levonásával a melegítéskor
állítólag elkövetett szabálytalanságért,
két éremmel többet nyernek. A bünte-
tés annyira megzavarta Ádámot, hogy
zavaros lovaglással, kilenc veréssel a
mezôny végére csúszott vissza. Pedig
jó lovaglással az élmezônyben tudott
volna maradni, és ô is éremmel, kvótá-
val tér haza. A versennyel kapcsolat-
ban el kell mondanom, hogy különö-
sen örültem a két váltóaranynak, ami
önmagában is dicséretes teljesítmény,
ám számomra az volt még az éremnél
is fontosabb, hogy mindenki nagyon
jól megoldotta a záró számot, a kombi-
nált lövészet-futást, ahol két számot
kell teljesíteni egyszerre, s félóra alatt
megfordulhat a verseny, az élen állók-
ból utolsók lehetnek. 

– A következô kvótaszerzési lehetô-
ség a világbajnokság volt. Milyen ér-
zéssel utazott el Moszkvába?

– Nem örültem, hogy Kairó helyett
Moszkva kapta meg a rendezés jogát,
mert az oroszországi világbajnokságo-
kon mindig nehéz volt jó eredményt el-
érni. Az sem könnyítette meg a hely-
zetünket, hogy Moszkvában kitûnô kö-
rülmények között, az oroszokkal
együtt készülnek a szovjet utódálla-
mok versenyzôi is. Itt jegyzem meg,
hogy a csehek és a brazilok is rendel-
keznek olyan központi létesítménnyel,
ahol minden számot egy helyen tud-
nak gyakorolni. Mi pedig évtizedek óta
csak álmodozunk egy bázisról, és ván-
dorlunk a helyszínek között, ami a pi-
henéstôl veszi el a versenyzôk idejét…

Nem tagadom, a tavalyi, csupán egy
bronzérmet hozó, sikertelen kínai vb
miatt is tartottam a vb-tôl, bár az idei
Európa-bajnokság akkor már bizakodó-
vá tett. 

– A két arany-, három ezüst- és egy
bronzérem jelzi, hogy alaptalanok vol-
tak a félelmei. 

– Igen, és Marosi bronzérme kvótát
is ért, ezzel mindkét nemnél megvan a
maximális olimpiai helyünk. A vb-n a fi-
úk, Marosi, Kasza és Demeter Bence a
3., 5. és 6. helyen végeztek egyéni-
ben, ami száz esetbôl százszor csapat-
gyôzelmet is jelent, ám úgy látszik, ez
volt a százegyedik alkalom, mert
„csak" ezüstérmesek lettek. Ki kell
emelnem a lányoknál Kovács Saci
érett versenyzését, ezüstérmet hozó
fergeteges hajráját, és az Eb után a vb-
n megismételt remek kombinált szá-
mokat. A rengeteg gyakorlás meghoz-
ta eredményét, mindenki magabizto-
san oldotta meg a záró számot, ráadá-
sul a fiúknál Tibolya nyerte a kombit,
ami azért örvendetes, mert az utóbbi
másfél évben éppen ez okozta a vesz-
tét, többször már a selejtezôbeli bú-
csúját. 

– A vb-n érmeket osztottak a vegyes
váltóknak is, és ez volt az a szám, ahol
nem játszottunk fôszerepet. 

– Addigra már nagyon elfáradtak ver-
senyzôink. Azonban ha valóban olimpi-
ai szám lesz a vegyes váltó, komolyab-
ban kell vennünk, és pihent embere-
ket fogunk benevezni. 

– Mindkét verseny éremtáblázatán
az élen végeztek versenyzôink. Való-
ban ennyire erôsek? Milyen a nemzet-
közi mezôny?
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Sikerév után teljes létszámmal az olimpiára

PÁLVÖLGYI MIKLÓS ÖTTUSA-KAPITÁNY EB- ÉS VB-ÉRTÉKELÉSE

MMááss  ssppoorrttáággaakkhhoozz,,  ppééllddááuull  aa  ttoorrnnááhhoozz  vviisszzoonnyyííttvvaa  aazz  ööttttuussaa  oolliimmppiiaaii  kkvvaalliiffiikkááccii--
óóss  rreennddsszzeerree  iiggaazzssáággoossnnaakk  ééss  áátttteekkiinntthheettôônneekk  nneevveezzhheettôô::  hhaa  aa  kkiijjeellöölltt  vveerrsseennyyeenn
ssiikkeerreess  vvaallaakkii,,  nneemm  kkeellll  hheetteekkeett  vváárrnniiaa,,  hhooggyy  eellddôôlljjöönn,,  mmeeggsszzeerreezzttee--ee  aa  kkvvóóttáátt..
ÖÖttttuussáábbaann  eeggyy  oorrsszzáággoott  kkéétt  fféérrffii  ééss  kkéétt  nnôôii  vveerrsseennyyzzôô  kkééppvviisseellhheett  LLoonnddoonnbbaann,,  ééss
aa  mmaaggyyaarr  lleeggjjoobbbbaakk  mmáárr  mmeeggsszzeerreezzttéékk  aa  nnééggyy  iinndduulláássii  lleehheettôôssééggeett..  

Kovács Sarolta
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– Erôsek vagyunk mi is, és az oroszok
is rendkívül erôsek. A kétszeres olimpia
bajnok Mojszejevnek tavaly nagyon
nem ment, kiesett a selejtezôben, vagy
a döntôben az élrôl indulva esett vissza,
de az idén ráérzett a kombinált szám
„ízére", és újra a régi. Tiszteletre méltó,
hogy nem adta föl, megtanulta a kombi-
nált számot. Nagy esélye van rá, hogy ô
legyen a sportág elsô háromszoros
olimpiai bajnoka… A cseheknek is van-
nak évek óta a tûz közelében lévô ver-
senyzôik, és minden nemzetnél van
egy-egy, kiugró teljesítményre képes
öttusázó, de összességében a magyar

és az orosz versenyzôk mutatták a leg-
stabilabb formát. Úszásban sokat fejlô-
dött a mezôny, de tartjuk a lépést, a lá-
nyok pedig kifejezetten jó úszók. Vívás-
ban becsúszott egy-két gyengébb ered-
mény is az idényben, néha megingott a
korábbi stabilitás, ám keressük a kap-
csolatot a vívókkal, és a hagyományok-
hoz híven vívóversenyeken is elindu-
lunk, hogy gyakoroljuk ezt a tusát. Lo-
vaglásban változatlanul az élmezônyhöz
tartozunk, Kasza és Marosi kifejezetten
jó lovas, a fiatal Demeter Bencének
még van tanulni valója. Úgy vélem, a
kombinált szám lesz a vízválasztó jövô-
re is, ott lehet fejlôdni, ami a verse-
nyek, így az olimpia végeredményét is
meghatározhatja. 

– Bár a kombinált szám, a futással
ötvözött lövészet már nem újdonság,
de az, hogy a lövészetet lézerlövészet-
re cserélték, az idén debütált. Hogyan
vált be ez az újítás?

– A nemzetközi szövetség (UIPM) az
idei évtôl rajtaütésszerûen vezette be
a lézeres lövészetet, ám ehhez segít-
séget nem adott a nemzeteknek,
mondván: oldjuk meg. Tavaly novem-
berben úgy rendeztük Tatán az elsô
próbaversenyt, hogy az UIPM nem
volt partner benne… Az elsô félévben
sok vita és óvás volt, igaz, néha indo-
kolatlanul. Aztán az Európa-bajnoksá-
got követôen új precíziós táblát állítot-
tak be, amelyen már vissza lehet ke-
resni a lövéseket, és ez az ellenôrzési
lehetôség tisztábbá teszi a versenye-
ket. Úgy tudjuk, az olimpián is ezt a
táblát fogják használni. Vagyis a kezde-
ti zökkenôket kiküszöbölték, technikai-
lag már stabilnak tûnik a szisztéma. 

– A maximális négy olimpiai helyet
már megszerezték versenyzôink, ezek
után mi a további cél?

– Még több kvóta! Mivel a kvóták
névre szólóak, vagyis esetleges sérü-
lés, betegség esetén nem „szállnak át"
másik magyar versenyzôre, ezért na-
gyon fontos, hogy minél többen bizto-
sítsák helyüket az olimpián. Biztos va-
gyok benne, hogy a fiúknál Tibolya Pé-
ter és Demeter Bence is kvótás lesz,
ahogy a lányoknál Gyenesei Leila. Jö-
vôre is folytatódnak a kvalifikációs pon-
tokat adó világkupák, illetve lesznek
„direkt" kvótaszerzô versenyek is, mint
a májusi, olaszországi világbajnokság
és a kínai világkupa-döntô. A kvalifikáci-
ós idény július elsején zárul, aki az
egyes versenyeken addig nem szerzett
kvótát, a világranglista alapján biztosít-
hatja a helyét. A ranglista jelenlegi állá-
sa alapján például Demeter Bence és
Gyenesei Leila is kvótás. A több kvótás
közül elôre meghatározott, az elnökség
által jóváhagyott szempontok alapján a
kapitány dönt a 2-2 indulóról. A világku-
pák megfelelô lehetôséget adnak majd
arra, hogy „összeversenyeztetés" után
kialakuljon a Londonban rajthoz állók
listája – tette hozzá Pálvölgyi Miklós,
akinek irányításával 2001 óta a 12. férfi
vb-aranyat szerezték meg versenyzô-
ink az orosz fôvárosban.

FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee  
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A magyar kvótaszerzôk:
Világkupa-döntô (mindkét nem el-

sô helyezettje szerzett kvótát): Ka-
sza Róbert 1. hely 

Európa-bajnokság (nemenként az
1-8. helyezett kvótás): Tóth Adrienn
2., Kovács Sarolta 7.

Világbajnokság (nemenként az 1-3.
helyezett kvótás): Marosi Ádám 3.,
Kovács Sarolta 2. (kvótája „vissza-
szállt" a világranglistára)

Az angliai Eb 
éremtáblázata

AA EE BB
Magyarország 3 1 -
Oroszország 2 1 -
Németország 1 2 -
Lengyelország - 1 -
Olaszország - 1 -
Franciaország - -  2
Ukrajna - - 2
Csehország - - 1
Fehéroroszország - - 1

A moszkvai vb 
éremtáblázata

AA EE BB
Magyarország 2 3 1
Oroszország 2 2 1
Ukrajna 2 - 2
Németország 1 1 -
Koreai Köztársaság - 1 -
Litvánia - - 2
Olaszország - - 1

Kasza Róbert célba érkezése

Marosi Ádám
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Az idény végeztével a válogatott ka-
pitány, Egervári Sándor gondolatait ve-
tettük az alábbiakban papírra, aki im-
már másfél éve irányítja legjobbjainkat.

– Hiába volt szó csupán felkészülési
meccsrôl, a vereség ugyanúgy megvi-
selt, mintha tétmérkôzésen marad-
tunk volna alul - vallotta be a szakem-
ber. -  Arról nem szólva, hogy egy-egy
találkozó után egyébként is ritkán al-
szik kifogástalanul az ember... Szóval
bánt, hogy kikaptunk, már csak azért
is, mert jó lett volna gyôzelemmel bú-
csúzni az évtôl… 

– Ami a legutóbbi két találkozót illeti,
- tehát a Liechtenstein elleni lehetô-
ségre is célzok - tesztelhettünk né-
hány olyan játékost, akik azt megelô-
zôen keveset vagy egyáltalán nem vol-
tak velünk, pontos képet kaphattunk
arra vonatkozóan, mennyire illeszked-
nek a csapatba, ha úgy tetszik,
mennyire használhatók. Neveket ne
várjanak tôlem, mert az egyéni értéke-
lés az öltözôben hangzik el, annyit
azonban elmondhatok, hogy volt, aki
közülük jó minôsítést érdemelt ki, de
akadt, aki csak közepest… A képlet
egyszerû: aki élt a lehetôséggel, szá-
míthat arra, hogy legközelebb is köz-
tünk lesz. Mindazonáltal a válogatott
nem egy zárt kör, amelynek a tagjai ki-
zárólagosan méltóak, hogy viseljék a
címeres mezt, hiszen ne felejtsük el,
hogy például Pintér Ádám, Szalai
Ádám, Rudolf Gergely és Vermes
Krisztián is hosszabb-rövidebb ideje
sérüléssel bajlódtak-bajlódik, ha fel-
épülnek, a versenyhelyzet tovább éle-
zôdik. Már a bô keretbe is nehéz lesz
bekerülni. Ezt egyébként a magam ré-
szérôl kifejezetten örvendetesnek tar-
tom. Egyetlen szóval összegezve –
elôreléptünk.

– Úgy vélem, amit a szövetség elnö-
ke és elnöksége, valamint a futballtár-
sadalom elvárt tôlünk, annak megfelel-
tünk. Korábban nem volt jellemzô,
hogy a válogatott fellépése miatt rend-
re megtelik a Puskás-stadion, és a
pontokat sem gyûjtögettük, illetve a
gólokat sem rugdostuk olyan szép

számban, mint mostanság. A statiszti-
kák ugyan nem mutatnak meg min-
dent, azért árulkodók, így egyebek
mellett a számokra is támaszkodva
mondom azt, hogy a további elôrelé-
péshez nagy reményeket fûzök. Amit
az elmúlt másfél esztendô legfôbb po-
zitívumaként említhetek: miközben a
közösség kialakult, megtaláltuk azokat
a futballistákat, akik mind szakmailag,
mind emberileg sokat tehetnek azért,
hogy hosszú távon legyenek meghatá-
rozó tagjai a válogatottnak. Amit külön
kiemelnék – a fiatalítás, egy új generá-
ció megjelenése. Bogdán Ádám, Varga
József, Korcsmár Zsolt, Kádár Tamás,
Lázár Pál, Pintér Ádám, Elek Ákos, Ko-
man Vladimir, Stieber Zoltán, Szalai
Ádám és Németh Krisztián személyé-
ben szinte egy teljes csapatot  össze
lehetne állítani azokból, akik épphogy
betöltötték a huszonhármat, vagy még
fiatalabbak. Mivel külön-külön ugyan-
úgy fejlôdhetnek, mint együtt, nem
meglepô, hogy jelentôs perspektívát
látok bennük. Meggyôzôdésem, ideá-
lis a mostani keret összetétele, mivel
az említett ifjak olyan pillérekre tá-
maszkodhatnak, mint Király Gábor, Ge-

ra Zoltán és Hajnal Tamás, s akkor a
már szintén sok csatát megélt Juhász
Roland, Dzsudzsák Balázs, Rudolf Ger-
gely fémjelezte középsô évjáratról
nem is beszéltem. Ha a „friss vér" ve-
gyül a rutinnal, és ehhez hozzáadjuk a
ránk jellemzô töretlen gyôzni akarást,
abból valami egészen jó sülhet ki. A je-
lenünk sem csúf, de hiszem, hogy a jö-
vônk még szebb lesz. Ehhez persze to-
vábbi elôrelépés szükséges. ...A véde-
kezésünk még mindig nem úgy mûkö-
dik, ahogy szeretnénk. Akadnak már jó
periódusok, ám kihagyások minden
meccsen elôfordulnak – éppen ezek
vezettek a hollandoktól elszenvedett
vereségekhez. Ahhoz, hogy a tét-
meccseket megnyerjük, a védôjáté-
kunkon feltétlenül javítanunk kell. Siet-
ve teszem hozzá, noha támadójáté-
kunkban már most jelentôs lehetôség
rejlik, sem ezen, sem más téren nem
vagyunk tökéletesek – ha azok len-
nénk, nem Spanyolország állna a világ-
ranglista élén, hanem mi... Mindazon-
által az évet hatvanhét százalékos mu-
tatóval zárta az együttes, s ez akkor is
dicséretes, ha tudjuk, néhány köny-
nyebb fajsúlyú találkozó eredménye is
hozzásegített bennünket ehhez az elô-
kelônek mondható számhoz. Hadd fûz-
zem ehhez a következôket: manapság
minden siker megsüvegelendô, más-
felôl Liechtensteinek csupán a spanyo-
lok rúgtak két gólnál többet, no meg
mi. Ettôl függetlenül – aki ismer, tudja
– mint ahogyan eddigi edzôi pályám
során mindig, ezután is nyitott vagyok,
és szívesen veszem a tanácsokat, jó
szívvel adott kritikát.

• • •
AAzz  MMLLSSZZ  ééss  EEggeerrvváárrii  SSáánnddoorr  kköözzööttttii

mmeeggáállllaappooddááss,,  iilllleettvvee  sszzeerrzzôôddééss  mmeegg--
hhaattáárroozzaattllaann  iiddôôrree  sszzóóll..  AAmmiinntt  aazztt  BBoorr--
bbééllyy  ZZoollttáánn,,  aazz  MMLLSSZZ  jjooggii  ééss  ssaajjttóóiirrooddáá--
jjáánnaakk  vveezzeettôôjjee  nnyyiillaattkkoozzttaa,,  aa  CCssáánnyyii
SSáánnddoorr  vveezzeettttee  eellnnöökksséégg  aa  6611  eesszztteenn--
ddôôss  sszzaakkeemmbbeerrrreell  kkééppzzeellii  eell  aa  ffoollyyttaa--
ttáásstt::""  AAzz  EEggeerrvváárrii  SSáánnddoorr  vveezzeettttee  vváálloo--
ggaattootttt  sszzeerreeppllééssee  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  jjóónnaakk
éérrttéékkeellhheettôô,,  eerreeddmméénnyyeessssééggii  mmuuttaattóójjaa
ppeeddiigg  mmiinnddeenn  eelliissmmeerréésstt  mmeeggéérrddeemmeell..
BBáánnttóó  kkiissiikklláásskkéénntt  lleeggffeelljjeebbbb  aa  hhoollllaann--
ddookk  eelllleennii  00--44  eemmllíítthheettôô  BBuuddaappeesstteenn,,
hhiisszzeenn  aazz  aammsszztteerrddaammii  33--55,,  iilllleettvvee  aa
lleegguuttóóbbbbii  ppoozznnaannii  sszzeerréénnyy  vveerreesséégg  iiss
vváállllaallhhaattóó..  AA  jjöövvôô  éévvii  vviilláággbbaajjnnookkii  sseelleejj--
tteezzôô  ssoorroozzaattnnaakk  tteehháátt  EEggeerrvváárrii  vveezzeettéé--
sséévveell  vváágg  nneekkii  aa  nneemmzzeettii  ttiizzeenneeggyy..""

PP..TT..GG..
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Labdarúgás – évzáró szavak

„MEGFELELTÜNK A VÁRAKOZÁSOKNAK”

EEggeerrvváárrii  SSáánnddoorr::  AAmmiitt  aa  ffuuttbbaallllttáárrssaaddaalloomm  eellvváárrtt  ttôôllüünnkk,,  aannnnaakk  mmeeggffeelleellttüünnkk..  AA
LLeennggyyeelloorrsszzáágg  eelllleennii  nnoovveemmbbeerrii  bbaarrááttssáággooss  mméérrkkôôzzéésstt  ––  mmeegglleehheettôôsseenn  bbaallsszzee--
rreennccssééss  kköörrüüllmméénnyyeekk  kköözzöötttt  uuggyyaann  22--11--rree  uuggyyaann  eellvveesszzíítteettttüükk,,  ss  ttéénnyy,,  eezzúúttttaall  vváá--
llooggaattoottttuunnkk  tteelljjeessííttmméénnyyee  iiss  aazz  áállttaalláánnooss  vváárraakkoozzááss  aallaatttt  mmaarraaddtt,,  eettttôôll  eelltteekkiinnttvvee
aazzoonnbbaann  aazz  iiss  iiggaazz,,  hhooggyy  aa  nneemmzzeettii  ttiizzeenneeggyy  eeggéésszz  éévveess  pprroodduukkcciióójjáábbaann  nniinnccss  kkii--
vveettnniivvaallóó,,  ssôôtt,,  aa  kkoorráábbbbii  éévveekkkkeell  öösssszzeehhaassoonnllííttvvaa  eellééggeeddeetttteekk  lleehheettüünnkk  ééss  rree--
mméénnyykkeeddhheettüünnkk  eeggyy  mméégg  eerreeddmméénnyyeesseebbbb  22001122--bbeenn..

Egervári Sándor
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Összefoglaló
A mai felgyorsult kézilabda játék

maga után vonja az egyes csapatok já-
tékának hullámzását, s a gyengébb
periódusokba való beavatkozásra az
idôkérés az edzôk egyik eszköze.
Munkánkban 20, 2008-2010 közötti
férfi Bajnokok Ligája mérkôzést ele-
meztünk. Vizsgáltuk az elônyben és
hátrányban lévô csapatok idôkérésé-
nek idôzítését, az egyes játékhelyze-
tek (átlövés, tiszta gólhelyzet, labdae-
ladás) eredményességének alakulását
az idôkérések közötti eltérô eredmé-
nyû periódusokban, valamint a táma-
dások átlagos idejének alakulását az
idôkérések elôtt és után. A hátrányban
lévô csapatok edzôi idôkérésükkel
nem várták meg, amíg annyi perc lesz
hátra a mérkôzésbôl, ahány gólos a
hátrányuk. Amennyiben az elônyben
lévô csapat edzôje idôkérésével meg-
várta, amíg a hátrányban lévô csapat
kiegyenlít, az számukra minden eset-
ben a mérkôzés elvesztését jelentet-
te. Az idôkérést megelôzô és követô
idôszakokban az eredmény változását
a tiszta gólhelyzetekbôl szerzett gólok
számának növekedése okozta. Az
egyes csapatok támadásainak átlagos
ideje szignifikánsan rövidebb volt a
megnyert periódusokban. 

KKuullccsssszzaavvaakk:: hátralévô idô, gólhát-
rány, játékhelyzetek, támadások ideje

Summary
Handball games have accelerated

these days which result in the chang-
ing efficiency of some teams; the
coaches often use timeouts to inter-
vene in powerless periods. In our
work, we have analyzed twenty Men’s
Champions League matches between
2008 and 2010. We have examined
the timing of the leading and handi-
capping teams’ timeouts; the develop-
ment of efficiency among timeouts in
some game situations (jump shots,
goal situations, turnovers) with differ-

ent results; as well as the tendency of
the average time of attacks before and
after the timeouts. The coaches of the
handicapping teams did not wait with
the timeouts till the minutes left
behind would be as much as the num-
ber of goals between the two teams.
When the coaches of the leading
teams waited with the timeouts till the
handicapping teams equalized the
score, it always caused their losing. In
the periods before and after the time-
outs, the shaping of the result was
caused by the increasing number of
goals gained in clear goal situations.
The average time of some teams’
attack was significantly shorter in the
winning periods.

KKeeyy--wwoorrddss:: time remaining, goal
handicap, game situation, time attacks 

Bevezetés
A nemzetközi férfi kézilabda élvonal-

ban játszott mérkôzések terhelési mu-
tatói, gyakorlatilag lehetetlenné teszik,
hogy egy mérkôzést azonosan magas
szinten játsszák végig a játékosok. Ez
mindig kihat a csapat összteljesítmé-
nyére is, vagyis a játékában megfigyel-
hetô, hogy az eredményesebb perió-
dusokat idônként kevésbé eredmé-
nyes periódusok váltják. Ahhoz, hogy a
sikertelenebb szakasz ne legyen vég-
zetes az adott csapat számára, az edzô
többféle módon próbálja befolyásolni
az eredmény alakulását: lecseréli a
gyengébben teljesítô játékosokat, új
taktikát alkalmaz a támadásban-véde-
kezésben, vagy akár idôt is kérhet. Eb-
ben a vizsgálatunkban az idôkéréssel
foglalkozunk a gólkülönbség alakításá-
nak szempontjából.

Mivel a nemzetközi élmezôny vi-
szonylag kiegyenlítettnek mondható, a
mérkôzések elemzése során azt ta-
pasztaltuk, hogy az elsô félidôben álta-
lában egyik csapat sem tesz akkora
elônyre szert, amely a második játék-
részben ledolgozhatatlan lenne. Ezért

döntöttünk a második félidei idôkéré-
sek vizsgálata mellett. 

Az egyes csapatok félidônként egy-
szer kérhetnek idôt, amikor birtokolják a
labdát, ennek idôtartama egy perc. A
sportpszichológusok szünetre vonatko-
zó tanácsai (Baumann 2006) az idôké-
rés kapcsán is megállják helyüket, ter-
mészetesen csökkentett információ
halmazzal, a rendelkezésre álló idô rö-
vidsége miatt. Eszerint az edzô ilyenkor
elemzi a játék menetét, valamint érzel-
mi, szociális, értékelô és információs
támogatást nyújt. A kézilabdával foglal-
kozó szakemberek (Madarász 2007; Fe-
kete 2010) a taktikai vonatkozásokat is
megemlítik: az ellenfél lendületének
megtörése, a játékosok megnyugtatá-
sa, új taktika magyarázata stb. Az idôké-
rések játék menetére gyakorolt hatásá-
val eddig mindössze egy munka foglal-
kozott (Szedlák 2010): összehasonlítva
a férfi és a nôi csapatok edzôinek idôké-
réseit a játékmegszakításkor tapasztalt
gólkülönbség szempontjából. Megítélé-
sünk szerint, az említett szakirodalmak
nem foglalkoznak jelentôségének meg-
felelôen az idôkérés szerepével. 

Anyag és módszer
Vizsgálati mintánkat a 2008-2010 kö-

zött lejátszott 20 db férfi Bajnokok Li-
gája mérkôzés képezte. Mintavételün-
ket az elérhetôséghez igazítottuk, de
örömünkre szolgált, hogy ezeken a ta-
lálkozókon a magyar részvétel is folya-
matosan jelen volt, hiszen két élcsapa-
tunk az MKB Veszprém és a Pick Sze-
ged mérkôzéseit, s így ellenfeleit fi-
gyeltük. Vizsgálati módszerként mér-
kôzés megfigyelést alkalmaztunk, míg
a kapott adatokat alapstatisztikai mód-
szerekkel (átlag, szórás) dolgoztuk fel,
a különbségek igazolását pedig egy-
mintás t-próbával végeztük.

Eredmények
11..  AA  hhááttrráánnyybbaann  lléévvôô  ccssaappaatt  iiddôôkkéérrééssee
Elsôként a hátrányban lévô csapat

szempontjából vizsgáltuk a hátrány
nagyságának és a hátralévô idônek a
kapcsolatát ((11..  áábbrraa)).. A grafikonról leol-
vasható, hogy a vesztésre álló csapa-
tok edzôi mennyi idôt szántak idôkéré-
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Az idôkérés, mint a gólkülönbség alakításának
egy lehetséges módja nemzetközi szintû 

férfi kézilabda mérkôzések alapján
Timeouts, as possible solutions for shaping goal differences in men’s

international handball matches

Schuth Gábor, Ökrös Csaba
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
E-mail: schuthgabor@gmail.com
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sükkel a gólonkénti hátrányuk ledolgo-
zására. A bekeretezett pont jelöli azt az
egyetlen esetet, amikor a hátrányban
lévô csapatnak az idôkérés után sike-
rült megfordítania a találkozó állását. A
20 vizsgált mérkôzésbôl négy esetben
a vesztésre álló csapatok edzôi nem
próbálták meg idôkéréssel befolyásol-
ni az eredményt, ezért látható 16 pont
az idézett grafikonon. 

22..  AAzz  eellôônnyybbeenn  lléévvôô  ccssaappaattookk  iiddôôkkéé--
rrééssee

Az elônyben lévô csapatok esetében
a gólkülönbség alakulását vizsgáltuk az
idôkérés és a végeredmény tükrében
((11..  ttáábblláázzaatt)).. Ebben a táblázatban fél-
kövéren szedve láthatók az elônyben
lévô csapatok, a második oszlop a má-
sodik játékrészben tapasztalt legna-
gyobb gólkülönbséget mutatja, a har-
madik az idôkéréskor meglévô diffe-
renciát, az utolsó pedig a korábban
elônyben lévô csapat szempontjából a
mérkôzés végeredményét. Folytonos
vonallal választottuk el egymástól a si-
keres és a sikertelen eseteket. Látha-
tó, hogy amennyiben az elôny csök-
kenni kezd -- de legkésôbb 1 gólos
elônyben - a vezetô csapat edzôje idôt
kér, akkor megnyerik a találkozót. Min-
den más eset a mérkôzés elvesztését
vonta maga után. Nem kért mindig
idôt az elônyben lévô csapat edzôje
sem, ezért 15 összecsapás bizonyult
vizsgálhatónak ebbôl a szempontból.
Az esetek 53,3 %-ában nem várta
meg az elônyben lévô csapat edzôje
idôkérésével, amíg az ellenfél kiegyen-
lít. Az elônyben lévô csapatok idôkéré-
sekor tapasztalt gólkülönbséget osz-
lopdiagramon szemléltettük ((22..  áábbrraa))..  

33..  JJááttéékkhheellyyzzeetteekk  eerreeddmméénnyyeessssééggéé--
nneekk  aallaakkuulláássaa  aazz  iiddôôkkéérréésseekk  eellôôtttt  ééss
uuttáánn

Eddig elônyben és hátrányban lévô
csapatokat vizsgáltunk, a következôk-
ben azonban elvonatkoztatunk a mér-
kôzés aktuális állásától, és periódusok-
kal foglalkozunk. A második játékrészt
a két idôkérés három periódusra oszt-
ja: elsô idôkérést megelôzô, két idôké-
rés közötti, illetve második idôkérés
utáni idôszakra. A 33..  áábbrráánn a Ciudad
Real-Kiel férfi Bajnokok Ligája döntô
mérkôzés második félidejének gól-idô
grafikonja látható. Az elsô (1. idôkérés
elôtti) szakaszt 18-14-re megnyerte a
Ciudad Real. Ekkor a THW Kiel idôt
kért, s azt követô periódust 5-3-ra hoz-
ta. Felmerül a kérdés: a két (a Kiel
szempontjából) eltérô eredményessé-
gû szakaszban mi okozta a játék képé-
nek változását. Három játékhelyzet
szerepét vizsgáltuk: az átlövések, tisz-
ta gólhelyzetek és a labdaelvesztések
alakulását. Az átlövés egy olyan táma-
dó játékelem, amelyet a játékos a vé-
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11..  áábbrraa.. A mérkôzésbôl hátralévô idô és a hátrány nagyságának összefüggése a
hátrányban lévô csapatok szempontjából
FFiigguurree  11..  The relation between the remaining time and the extent of handicap
from the point of view of the handicapping team

11..  ttáábblláázzaatt.. A legnagyobb gólkülönbség, az idôkérésnél aktuális gólkülönbség és
a végeredmény viszonya, az elônyben lévô csapat szempontjából (az elônyben lé-
vô csapatok kiemelve)
TTaabbllee  11.. The connection among the biggest goal difference, the actual goal
difference during a timeout, and the result; from the point of view of the leading
team (by emphasizing the leading teams)

22..  áábbrraa.. A (korábban) elônyben lévô csapatok idôkérésekor tapasztalt gólkülönb-
ség megoszlása az elônyben lévô csapat szemszögébôl
FFiigguurree  22.. The division of the goal difference, experienced during the timeouts of
the (earlier) leading teams, from the point of view of the real leading team

MMéérrkkôôzzééss LLeeggnnaaggyyoobbbb  KKüüllöönnbbsséégg  aazz
kküüllöönnbbsséégg  ((ggóóll)) iiddôôkkéérrééssnnééll  ((ggóóll)) VVééggeerreeddmméénnyy

Montpellier–VVeesszzpprréémm 8 6 gyôzelem
Haukar–VVeesszzpprréémm 9 3 gyôzelem
KKiieell–Ciudad Real 6 2 gyôzelem
LLööwweenn–Veszprém 4 2 gyôzelem
VVeesszzpprréémm–Ciudad Real 7 1 gyôzelem
León–VVeesszzpprréémm 6 1 gyôzelem
VVeesszzpprréémm–Flensburg 5 1 gyôzelem
PPiicckk–Shaffhausen 4 1 gyôzelem
BBaarrcceelloonnaa–Kiel 5 0 vereség
CCiiuuddaadd  RReeaall–Kiel 4 0 vereség
Minszk–SSzzeeggeedd 4 0 vereség
VVeesszzpprréémm–Montpellier 3 0 vereség
VVeesszzpprréémm–Montpellier 3 -2 vereség
GGoorreennjjee––Veszprém 1 -2 vereség
Veszprém–KKoollddiinngg 3 -3 vereség
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dôkkel szemben, a kaputól viszonylag
távol hajt végre talajról vagy felugrás-
sal. Látványos, ám a két említett jel-
lemzô miatt kevésbé hatékonyabb,
mint a tiszta gólhelyzet. Tiszta gólhely-
zet esetén a támadó játékos és az el-
lenfél kapusa között nem helyezkedik
el védôjátékos, ez a legkönnyebb gól-
szerzési lehetôség. A labdaelvesztés
kategóriába soroltunk minden olyan
támadást, amely kapura lövési kísérlet
nélkül fejezôdött be (technikai hiba,
támadó fault, eladott labda stb.). Mivel
az egyes periódusok eltérô hosszúsá-
gúak, az egyes játékhelyzetek számát
viszonyítottuk a támadások mennyisé-
géhez. A kapott eredményeket oszlop-
diagram szemlélteti ((44..  áábbrraa))..  Az ered-
ményesebb periódusokban sikeres át-
lövések aránya 0,48 %-kal, labdael-
vesztéseké 7,35 %-kal csökkent, míg
az eredményes tiszta gólhelyzeteké
12,01 %-kal növekedett. A labdael-
vesztések számának csökkenése is az
eredményesség növekedésére utal,
hiszen ezeket a támadásokat lövéssel
lehet befejezni, amely lehetôséget te-
remt a gólszerzésre. 

44..  AA  ttáámmaaddáássookk  ááttllaaggooss  iiddeejjéénneekk  vvááll--
ttoozzáássaa

A periódusok vizsgálatánál maradva
az idôkéréseket megelôzô és követô
támadások átlagos idejét is összeha-
sonlítottuk. A korábban már említett
oknál fogva ezen részminta elemszá-
ma 14 volt. Elvégezve az egymintás t-
próbát, a p értéke igen kicsinek
(0,000043), míg a t értéke (6,017) a
minta elemszámához képest nagynak
mondható, vagyis azt mondhatjuk,
hogy a két idôszakban a támadások át-
lagos ideje között szignifikáns különb-
ség tapasztalható. Ez átlagszámítással
is alátámasztható, hiszen az idôkéré-
sek elôtti 25,25 másodperces átlagos
támadási idô a játékmegszakítást kö-
vetôen 16,15 másodpercre csökkent.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez
csak az idôkérést követô eredménye-
sebb periódusok góllal végzôdô táma-
dásaira volt igaz! Mérkôzésekre le-
bontva is ábrázoltuk a támadások átla-
gos idejének csökkenését ((55..  áábbrraa))..  

Megbeszélés 
és következtetések

A fent említett eredmények alapján
az alábbi következtetések vonhatók le.
A hátrányban lévô csapatok edzôi nem
annyi perccel a mérkôzés vége elôtt
kértek idôt, ahány gólos hátrányban
volt a csapatuk. Nem határozható meg
olyan perc/gólarány, amelynek figye-
lembe vétele esetén a hátrányban lévô
csapat idôkérése sikeres lesz, és meg-
fordítja a találkozót. Vagyis annak elle-
nére, hogy az edzôk a hátralévô idô és

a gólhátrány nagyságának figyelembe
vételével idôzítik idôkérésüket, ebben
legnagyobb szerepe intuíciójuknak
lesz. Bár az esetek 53,3 %-ában az
elônyben lévô csapat edzôje nem várta
meg idôkérésével, amíg az ellenfél kie-
gyenlít, ez nem tekinthetô szignifikáns
különbségnek. A vizsgált minta alapján,
ha egy csapat elônye olvadni kezd, ak-
kor az edzônek legkésôbb egygólos ve-
zetésnél célszerû idôt kérnie, hiszen ha
tovább vár, az könnyen a találkozó el-
vesztéséhez vezethet (kivételt képez-
nek ez alól a végig szoros találkozók).

Az idôkérést megelôzô és követô peri-
ódusokban elsôsorban az eredményes
tiszta gólhelyzetek arányának növeke-
dése és a labdaelvesztések számának
csökkenése okozta az eredményesség
változását, az átlövések szerepe cse-
kélynek mondható. Ez látható a nem-
zetközi élmezôny mérkôzésein, ahol a
kevés hibával játszó, gyors támadáso-
kat vezetô csapat általában megnyeri a
találkozót. Az idôkérést követô ered-
ményesebb periódusokban szignifikán-
san rövidebb volt a támadások átlagos
ideje, mint azt megelôzôen. Ez egyér-
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33..  áábbrraa.. A THW Kiel-Ciudad Real Bajnokok Ligája döntô második félidejének gól-
idô grafikonja az idôkérések jelölésével
FFiigguurree  33.. The goal-time diagram of the THW Kiel-Ciudad Real Champions League
in the second half of the final; with timeout marking

44..  áábbrraa.. A játékhelyzetek arányainak (az eredményes lövések és labdaelveszté-
sek a támadásszámra vonatkozóan) változása a sikeres idôkérést megelôzôen és
követôen
FFiigguurree  44.. The changing of game situation rates (successful jump shots and turn-
overs regarding the number of attacks) before and after successful timeouts
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telmûen a gyorsindítások, lerohanások
és gyors középkezdések szerepének
növekedésére utal. Könnyen belátható,
hogy ezek jóval könnyebb gólszerzési
lehetôséget nyújtanak, mint a felállt fal
elleni támadójáték. 

Vizsgálatunkkal a nemzetközi férfi él-
vonalban megfigyelhetô, idôkéréshez
kapcsolódó tendenciák leírására töre-
kedtünk. Ezen tapasztalatok ismereté-
ben talán a gyakorló edzôk is hatéko-
nyabban tudják majd használni ezt a
mérkôzés eredményének befolyásolá-
sára alkalmas eszközt. 

Felhasznált irodalom
Fekete Béla: A kézilabdázás taktikája

(2008). TF jegyzet. 229. oldal
Madarász István (2007): A kézilabdá-

zás játékszabályai és a játékvezetés.
Budapest. 42-45. oldal

Sigurd Baumann (2006): Csapatpszi-
chológia. Módszerek és technikák. Di-
alóg Campus Kiadó. 199-203. oldal

Szedlák Nikolett: Az idôkérés szere-
pe a kézilabdában. TF szakdolgozat.
Budapest, 2010
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55..  áábbrraa.. A támadások átlagos idejének alakulása a sikeres idôkérést megelôzô el-
vesztett és az azt követô gyôztes periódus tükrében
FFiigguurree  55.. The tendency of the average time of attacks according to the success-
ful timeouts after lost periods and before winning periods

Párját ritkító tömör cím egy sokszí-
nû, tartalmas sportkönyv számára.

Tény ugyanakkor, hogy az amerikai
Nemzeti Futball Liga (National Foot-
ball League) rövidítése sokak számá-
ra sokatmondó, s a különleges sport-
ág hatása, jelentôsége, népszerûsé-
ge rohamosan nô világszerte, bele-
értve hódítását hazánkban is, amely
mindenek elôtt a televízió színvona-
las és rendszeres  közvetítéseinek
köszönhetô. 

A kötet sikerére jellemzô - a két
szerzô Faragó Richard és Gallai Lász-
ló - hogy nem sokkal 2010 karácso-
nya elôtt került ki a nyomdából, s
2011. január végén már hiánycikk
lett, egyszerûen nem lehetett hozzá-
jutni, sürgetô szükség mutatkozott
további kiadásokra.

Ki is hihette volna ezt csak néhány
röpke évvel ezelôtt? Bizony, furcsa
visszagondolni 2003-ra – idézték a
múltat a szerzôk – amikor semmi jele
nem volt annak, hogy ez a rendkívül
látványos, ám Magyarországon gyö-
kértelen sportág néhány elvakult ra-
jongón kívül bárkit is érdekelne. A pa-
rabolaantennával rendelkezô kiváltsá-
gosok nézhették ugyan a csúcsliga,
az NFL mérkôzéseit, de a táboruk va-
lószínûleg belefért volna egy átlagos
magyar étterem konyhájába.

Hallomásból tudtuk, hogy a döntô
óriási esemény odaát, ismertük is

egy-két régi sztár nevét – közöttük,
természetesen, magyarok is szép
számmal akadtak – de mindez nagy-
jából annyit ért, mintha egy New
York-i vagy Los Angeles-i fiatalt a Fra-
di-Újpest foci rangadó jelentôségérôl
próbáltunk volna meggyôzni.

Aztán megtörtént a csoda: 2004.
február elsején a Sport 1 televíziós
csatorna, élôben közvetítette a
XXXVIII. Super Bowlt. Jó néhány
sportkedvelô, csak úgy, kíváncsiság-
ból, elkezdte nézni – és nem tudta
abbahagyni. Kétségtelenül szeren-
cse is kellett ehhez, mert minden
idôk egyik leglátványosabb, legizgal-
masabb döntôjével rajtolhatott az
élô közvetítések sora. A New Eng-
land Patriots úgy nyert 32-29-re a
Carolina Panthers ellen, hogy egy
Adam Vinatieri nevû fiatalember –
akkor senki, ma már minden rajongó
ismeri – írd és mondd négy másod-
perccel a mérkôzés vége elôtt sze-
rezte a gyôztes, három pontot érô
mezônygólt.

Ami ezek után történt nálunk, az
felér egy sportforradalommal. Né-
hány lelkes fiatalember úgy gondolta,
csapatot alapít, nem is sejtve talán,
milyen láncreakciót indít el ezzel ha-
zánkban… Megalakult a magyar szö-
vetség, kiírták a bajnokságot, interne-
tes portálok formálódtak, a meccsek
televíziós nézettsége pedig ug-

rásszerûen nôtt és nô. A Sport TV
NFL-közvetítései rendkívüli érdeklô-
dést keltenek, egyre-másra érkeznek
a szerkesztôségbe a kérdések a kép-
ernyôk elôtt ülôktôl a szabályokról,
taktikai érdekességekrôl, a sztárok-
ról…

Így érkezett el az idô, hogy ráadá-
sul az NFL megalapításának 90-ik év-
fordulója  alkalmára szülessen egy
összefoglaló, gazdagon illusztrált kö-
tet, amely rengeteg információval
szolgál, s ha teljességre nem is töre-
kedhet, de – mint a vásárlási láz is je-
lezte – sikerrel igyekszik enyhíteni az
olvasói-szurkolói éhséget az NFL va-
rázslatos világának minden részlete
iránt. GG..RR..

NFLKönyvismertetô
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AA  ffééll  éévvsszzáázzaaddooss  hhaaggyyoommáánnyy  öörrvveennddeetteesseenn    ffoollyyttaattóóddootttt..
AA  MMOOBB  MMeezzôô  FFeerreenncc  SSppoorrttbbiizzoottttssáággáánnaakk  ppaattrroonnáálláássáávvaall  iiss--
mméétt  kkiiíírráássrraa  kkeerrüülltt  aazz  EEzzüüssttggeerreellyy  MMûûvvéésszzeettii  ppáállyyáázzaatt..  AAzz
eerreeddmméénnyyhhiirrddeettéésssseell  eeggyybbeekkööttöötttt  kkiiáállllííttáásstt  MMoollnnáárr  ZZoollttáánn,,  aa
MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  ffôôttiittkkáárraa  nnyyiittoottttaa  mmeegg  aa  MMaaggyyaarr
SSppoorrttmmúúzzeeuumm  kkiiáállllííttóótteerrmméébbeenn  nnoovveemmbbeerr  1155--éénn..

– Az Ezüstgerely mûvészeti pályázat alapvetô célja válto-
zatlan, erôsíteni kívánják a sport és a mûvészetek kapcsola-
tát – mondta a MOB fôtitkára .-  Ösztönözni szeretnék a kü-
lönféle mûvészeti ágazatok képviselôit  a sportélet értékeit,
szépségét bemutató alkotásokra, s ezzel egy idôben elis-
merésben akarják  részesíteni a kiemelkedô, maradandó
mûvek alkotóit. A pályázatnak csak nyertese van. Nyertesek
maguk az alkotók, és nyertesek mindazok, akik a megnyitó
utáni napokban  megtekintik a magas színvonalú, értékes
és érdekes alkotásokat.

A többéves szünet után a Sportért Felelôs Államtitkárság
és a Magyar Olimpiai Bizottság jelentôs támogatásával kiírt
pályázat iránt hatalmas érdeklôdés nyilvánult meg. Az öt ka-
tegóriában (képzômûvészet, alkalmazott mûvészet, sportfo-
tó, irodalom, film-video) meghirdetett pályázatra 347 alkotó
846 pályamûve  érkezett be. A kiállításon 132 pályázó alko-
tásait mutatják be.

A felkért zsûrinek nehéz dolga volt.  Javaslatuk alapján vé-
gül 35 pályamû  részesült díjazásban, s a szerzôk között
összesen 3 millió forintot osztottak szét. Több kategóriában
a legjobbak  a pályázat jelképét jelentô Ezüstgerely szobrot
(Illyés Antal alkotását) is megkapták.

A MOB fôtitkára köszönetet mondott a zsûri vezetôinek és
tagjainak, valamint  Mezô Ferenc Sportbizottság képviseleté-
ben a pályázatot gondozó, a kiállítást szervezô Dr. Takács Fe-
renc professzor emeritusnak és Dr. Szabó Lajosnak, a Magyar
Sportmúzeum igazgatójának, valamint a múzeum munkatár-
sainak. Az eseményen köszöntô beszédet mondott Riskó Gé-
za, az MTVA sportfôszerkesztôje, koordinációs igazgatója is.

AA  ddííjjaazzoottttaakk::
EEZZÜÜSSTTGGEERREELLYY  DDÍÍJJ  22001111..
KKééppzzôômmûûvvéésszzeett  kkaatteeggóórriiaa
116 pályázó, 262 alkotással
Kiállításra került 72 alkotó egy vagy több mûve.
Díjazottak: 
Ezüstgerely díj. Babos László: Paralimpia c. szobra
I. I. díj: Ács János: Black and White, Kerekek és Vegyes-

páros c. festményei
II. II. díj: Krajcsovics Károly: Sportérmek
III. II. díj: Podmaniczky Ágnes: Öcsi 1176 c. plasztikája
IV. III. díj: Kelemen Péter: Az utolsó pillanat elôtt c. fest-

ménye
V. III. díj: Majoros Áron Zsolt: Testépítés c. szobra
VI. III. díj: Bartha Tünde Andrea: Sirsasara c. szobra
VII. Különdíj: Ruczek Zsófi: Team Beijing c. térplasztikája
VIII. Különdíj: Tóth Antal Tónió: Az Aranycsapat és Puskás

Ferenc c. karikatúrái
AAllkkaallmmaazzootttt  mmûûvvéésszzeett  kkaatteeggóórriiaa
24 pályázó, 51 alkotással
Kiállításra került 21 alkotó egy vagy több munkája
Díjazottak:
Ezüstgerely díj: ifj. Gulyás Gyula: Wroom! (Vándordíj) c.

munkája

II. díj: Kápolnás Gergely: Twinby (kétszemélyes rekum-
bens kerékpár) c. formatervezése

III. díj: Szilágyi Erzsébet: Vitorlás díj c. üvegplasztikája.
SSppoorrttffoottóó  kkaatteeggóórriiaa
42 pályázó, 425 képpel
Kiállításra kerül 22 pályázó egy vagy több mûve
Díjazottak:
Ezüstgerely díj: Szabó Miklós: Labdanyomorítók 5. c. képe
II. díj: Szalmás Péter: H2O – 1. c. képe
III. díj: Kodrucz Gergô: Célfotó c. képe
Különdíj: Geberle Berci: Élet a víz alatt c. képe
Különdíj: Koszticsák Szilárd: Kölyökboksz c. képe
Különdíj: Szaka József: Bolt-ív II., III, IV. c. sorozata
SSppoorrttiirrooddaalloomm  kkaatteeggóórriiaa
35 pályázó, 56 alkotással
Életmûdíj: Dr. Takács Ferenc
Ezüstgerely díj: Kô András: Melbourne 1956, A kalapácsve-

tô aratása, Tábori és a többiek és A Grosics címû könyveiért
II. díj: Hegyi Iván: Magyarok NAGY pályán c. könyvéért
II. díj: Árvay Sándor és Gáspár Balázs: Tenisznosztalgia c.

könyvéért
III. díj: Hencsei Pál: Az MTK százhúsz éve, A Mûegyetemtôl

a sport élvonaláig és a 100 esztendôs a BVSC c. könyveiért
III díj: Jocha Károly: Ötkarikás beszélgetések c. köteteiért
Különdíj: Góth Imre Árpád: Gyenesdiás sporttörténete c.

mûvéért
Különdíj: Killyéni András: Kolozsvár sporttörténetét bemu-

tató négy könyvéért
Különdíj: Táborosi László: 125 éves a zentai atlétika c.

könyvéért
Különdíj: „A magyar sport – Pannon enciklopédia" c. kötet

alkotó közösségének (Veress István fôszerk., Thaly Zoltán fe-
lelôs szerk., Lévai György szerk. és Dr. Szabó Lajos képszerk.)

Elismerô oklevél a Kossuth Könyvkiadónak az elsô sport
e-book kiadásáért.

SSppoorrttffiillmm  kkaatteeggóórriiaa
30 pályázó, 52 alkotással
Díjazottak:
I.díj: Heisz Krisztián: Talpra magyar… c. filmje
II. díj: Kovács Béla: Karikák c. alkotása
II. díj: Dobor Dezsô: Olimpiász c. filmje
II. díj: Mann Dániel: Kammerer c. filmje
III. díj: Tóth Ákos: A mellúszás oktatása c. filmje
III. díj: Viski Sándor: Grosics c. filmje
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SPORTTÁRGYÚ MÛVÉSZETI PÁLYÁZAT DÍJKIOSZTÓ ÉS KIÁLLÍTÁS

Molnár Zoltán (jobbra) gratulál Kô Andrásnak
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A mozgató szervrendszer egyre gya-
koribbá váló sportsérüléseinél a legna-
gyobb kihívás a sérülés elôtti sportké-
pesség helyreállítása a lehetô legbiz-
tonságosabban, a lehetô legrövidebb
idô alatt és költséghatékonyan, ami a
hagyományos konzervatív és mûtéti
módszerekkel nem mindig érhetô el.

Az új lehetôségek keresése során
már többször felvetôdött a szervezet
öngyógyító (természetes gyógyító)
mechanizmusainak felhasználása a
mozgásszervi sérülések kezelésére.
Így került a képbe a saját vérbôl elôál-
lított VGP alkalmazásának lehetôsége.
Az eljárás lényege automatizált vérle-
mezke gyûjtés, azaz thrombocyta kon-
centrátum létrehozása.

Ez a kezelés nem a saját vér terápia
(auto-haemo terápia), amelyet már az
1900-as évek elejétôl alkalmaznak az
orvoslás különbözô területein, pl.
csonttörések, lábszárfekélyek gyógyí-
tására, és az immunrendszer erôsíté-
sére, hanem autológ plazma terápia. A
saját vérbôl elôállított VGP tulajdon-
képpen a teljes vér egyik része, amely-
ben a vérlemezkék jóval nagyobb (4-
szer, 8-szor) koncentrációban vannak
jelen. A vér thrombocyta száma átla-
gosan 196.500/ mikroliter, a VGP ese-
tében ez az érték 4-8-szor nagyobb.

A VGP tehát úgy definiálható, mint
egy vérszármazék, amelyet a saját tel-
jes vér differenciált centrifugálásával
hoznak létre, amelyben a vérlemezkék
koncentrációja magasabb, mint az
alapvérben. 

A vérlemezkéknek elsôsorban a vér-
alvadásban betöltött szerepét ismer-
jük. Bizonyított tény, hogy kulcsszere-
pet játszanak a sérült szövetek gyógyu-
lásának elôsegítésében is, ami az alfa-
granulumaikból felszabaduló növeke-
dési faktoroknak köszönhetô. A vérle-

mezkékben a következô növekedési
faktorok találhatók: platelet-derived
growth factor (PDGF), transforming
growth factor (TGF-B), platelet-derived
epidermal growth factor (PDEGF), vas-
cular endothelial growth factor (VEGF),
insulin-like growth factor I (IGF-I), fib-
roblastic growth factor (FGF) és epider-
mal growth factor (EGF) ((11..  ttáábblláázzaatt))..  

Az alfa-granulumok tartalmaznak
még cytokineket, chemokineket és
egyéb proteineket is, amelyek a gyul-
ladásos molekulák modulálásával és a
leucocyták bevonásával különbözô-
képpen befolyásolják a chemotaxist
(kémiai inger, amely egyes sejtek von-
zásában vagy azok távoltartásában
nyilvánul meg), a sejt proliferációt (sza-
porodás, növekedés, sarjadzás) és ma-
turációt (érés, teljes kifejlôdés). 

Ezeken kívül a vérlemezkék antibak-
teriális és fungicid (gombaölô) fehérjé-
ket is raktároznak, amelyek megelôzik a
fertôzéseket, továbbá proteázokat, mint

amilyen a metalloproteáz-4, valamint
koagulációs (alvadásos) faktorokat. 

Az alfa-granulumokon kívül a vérle-
mezkék sûrû granulumokat is tartal-
maznak, amelyek aktivitás közben
ADP-t, ATP-t, kalcium ionokat, hiszta-
mint, szerotonint és dopamint raktá-
roznak, és szükség szerint kioldanak. 

Végezetül a vérlemezkékben lizoszó-
mális granulumok is találhatók, ame-
lyek képesek kiválasztani savanyú hid-
rolázokat, mint például katepszin D-t és
E-t, elasztázokat és lizozimokat, és va-
lószínûleg egyéb még nem teljesen
karakterizált molekulák is megtalálha-
tók bennük, amelyek szerepe a szöve-
tek gyógyulásában nem alábecsülhetô. 

Az a tény, hogy a vérlemezkék kivá-
lasztanak növekedési faktorokat és
aktív metabolitokat azt jelenti, hogy
gyors gyógyulást és szöveti regenerá-
ciót igénylô klinikai szituációkban pozi-
tív hatással bírnak.

Ezek az elônyös tulajdonságok úgy
érvényesíthetôk, hogy a sérült terület-
re a beteg saját vérébôl elôállított VGP-
t juttatunk, ami a szervezet természe-
tes gyógyulási folyamatát felgyorsítva
elôsegíti a sérült szövetek gyógyulá-
sát. A VGP-terápia olyan eljárás, ami
lehetôvé teszi az autológ növekedési
faktorok koncentrációjának növelését.
Amikor a vérlemezkék aktiválódnak,
növekedési faktorok szabadulnak fel
és elindítják a szervezet természetes
gyógyulási válaszreakcióját.

A kezelés gyakorlati kivitelezésekor
mintegy 30 ml vért veszünk a vérvétel-
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Új eljárások a sportorvoslásban
VÉRLEMEZKÉBEN GAZDAG PLAZMÁVAL TÖRTÉNÔ 

INJEKCIÓS TERÁPIA A SPORTSÉRÜLÉSEK KEZELÉSÉRE

Dr. Berkes István
Semmelweis Egyetem Testnevelési- és Sporttudományi Kar, 
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
E-mail: berkes@tf.hu

ÖÖrröömmmmeell  vváállllaallttaamm  aa  sszzeerrkkeesszzttôôsséégg  ffeellkkéérréésséétt,,  hhooggyy  íírrjjaakk  eeggyy  cciikkkkssoorroozzaattoott  aa
ssppoorrttoorrvvoosslláássbbaann  hhaasszznnáállaattooss  úújj  eelljjáárráássookkrróóll..  AA  ssppoorrttsséérrüülléésseekkeett  uuggyyaanniiss  eeggyyrree
úújjaabbbb  mmóóddsszzeerreekkkkeell  kkeezzeelljjüükk,,  mmeellyyeekk  eerreeddmméénnyyeess  aallkkaallmmaazzáássáánnaakk  ffeellttéétteellee,,
hhooggyy  aazz  eeddzzôôkk  iiss  iissmmeerrjjéékk  ee  ggyyóóggyymmóóddookk  lléénnyyeeggéétt  ééss  eerreeddmméénnyyeeiitt..  AA  kköövveettkkee--
zzôôkkbbeenn  eezzeekk  kköözzüüll  sszzeerreettnnéékk  nnééhháánnyyaatt  bbeemmuuttaattnnii..  EEllssôô  aallkkaalloommmmaall  aa  sséérrüülltt  ssppoorr--
ttoollóó  ssaajjáátt  vvéérréébbôôll  eellôôáállllííttootttt  vvéérrlleemmeezzkkéékkbbeenn  ggaazzddaagg  ppllaazzmmáávvaall  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann
VVGGPP))  ttöörrttéénnôô  iinnjjeekkcciióóss  kkeezzeelléésstt  iissmmeerrtteetteemm..  

11..  ttáábblláázzaatt..  A vérlemezkékben lévô, aktiválódás esetén a mozgató szervrendszer
szöveteinek gyógyulását elôsegítô faktorok és hatásmechanizmusuk

Platelet Derived Growth Factor (PDGF-aa, PDGF-ab, PDGF-bb)
- Stimulálja a sejtújraképzôdést
- Elôsegíti az angiogenezist
- Elôsegíti az epithelizációt
- Elôsegíti a granulációs szövetképzôdést

Transforming Growth Factor (TGF-beta1, TGF-beta2)
- Elôsegíti az extracellularis matrix képzôdését
- Szabályozza a csontsejt-metabolizmust

Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)
- Elôsegíti az angiogenezist

Epidermal Growth Factor (EGF)
- Elôsegíti a sejtdifferenciálódást
- Stimulálja az újrahámosodást
- Stimulálja az angiogenesist
- Stimulálja a collegenase enzim aktiválását

Fibroblast Growth Factor (FGF)
- Elôsegíti az endothel és fibroblast sejtek szaporodását
- Stimulálja az angiogenesist
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hez hasonlóan a könyök vénából. Ezt
egy speciális centrifuga (15perc/3200
percenkénti fordulaton) alkotóelemeire
bontja ((11..  áábbrraa)).. Végül mintegy 10 ml
plazma marad a speciális tégely aljá-
ban, amely a vérlemezke sûrítményt
tartalmazza, amely megemelkedett
koncentrációban tartalmaz növekedési
faktorokat ((22..  áábbrraa)).. Az így kapott VGP-
t visszainjekciózzuk helyi injekciók so-
rozatának formájában ugyanannak a
páciensnek a betegséggel érintett te-
rületébe (pl. ízület vagy izom) ((33..  áábbrraa))..
A szükséges képzést követôen a keze-
lôorvos saját praxisában is elô tudja ál-
lítani a VGP-t. A VGP elôállítása 10-15

percen belül elvégezhetô. A kifejlesz-
tett készlet biztonságos és kényelmes
kezelést tesz lehetôvé. 

Az alkalmazást követôen a sérülés tí-
pusától függôen általában 48-72 óra pi-

henôre van szükség. Ennek letelte
után nyújtógyakorlatok megkezdése
javasolt, majd többnyire 2 hét eltelte
után lehet erôsítést végezni ((44..  ééss  55..
áábbrraa)).. A készítménybôl általában 1 ele-
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11..  áábbrraa.. Centrifuga készülék 33..  áábbrraa.. Teniszkönyök esetén történô alkalmazás sémás rajza

44..  áábbrraa.. Nyújtógyakorlatok képe

22..  áábbrraa.. A speciális tégely a vér alkotó-
részeivel
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gendô, esetenként 2 vagy maximum 3
beadására kerülhet sor.

Ezt a módszert évek óta használják a
plasztikai-, száj-, állkapocs- és nyakse-
bészetben. A tapasztalatok szerint se-
gíti a csont-graft beépülését is. A kuta-
tók a VGP-t más kemikáliákkal is kom-
binálták. Gélbe helyezve például külön-
bözô mûtéti területekre kenhetô, ahol
a gyógyulás folyamatát felgyorsíthatja.
Ezt a terápiát térdízületi arthrosisok,
degeneratív porcelváltozások, spinalis
fusiok, nem gyógyuló csonttörések és
rosszul gyógyuló sebek kezelésére
használták. 

Az eljárás egészen új a sportsérülé-
sek kezelésében, de nagyon hamar
népszerûvé vált. Javasolható például a
krónikus tendinitisek (pl. teniszkönyök,
golfkönyök, ugrótérd, Achilles-ín-, talpi
fascia-gyulladás) és izomsérülések
esetén ((22..  ttáábblláázzaatt)).. Rotátor köpeny-,
labrum-szakadások, meniscus-szaka-
dások, és bokarándulások gyógyításá-
ra is kipróbálták. Különféle ortopédiai
mûtéteknél a beültetett szalagokat
vagy csontokat VGP-vel vonják be,
hogy így erôsítsék a beépülésüket. 

Közismert, hogy az új, a gyógyulási
folyamatot felgyorsító kezelési mód-
szerek mindig nagy figyelmet kelte-
nek, és gyorsan elterjednek a gyakor-
latban. Kérdéses azonban, hogy a
VGP-terápia valóban hatékony-e az
izom-, ín-, szalag- és porcsérülések
helyreállításában? Az utóbbi 10 évben
publikált tanulmányokat elemezve
megállapítható, hogy nagyon kiterjedt
alapkutatás áll e technika mögött. Az
állatkísérletek nagyon kedvezô ered-
ményeket mutattak. A VGP humán
használatával kapcsolatos eredmé-
nyek összehasonlítását és értékelését

azonban nagyon megnehezíti a tanul-
mányok kis száma és eltérô típusa. Az
egyes vizsgálatok során használt min-
tákban a vérlemezkék és a növekedési
faktorok koncentrációja különbözô. Va-
lójában még nem bizonyított, hogy mi-
lyen koncentrációjú VGP szükséges a
különbözô típusú sérülések esetén a
megfelelô válaszreakció eléréséhez. A
feltételezés, hogy a VGP-vel végzett
kezelés képes tökéletesen meggyó-
gyítani egy ínszakadást, nagyon bizta-
tónak tûnik. Az ínszakadások ugyanis
kisebb-nagyobb hegszövettel gyógyul-
nak, aminek gyakran újabb szakadás
vagy krónikus fájdalom lehet a követ-
kezménye. Az ínszövet teljes és gyors
gyógyulása különösen olyan sportolók
számára lenne elônyös, akik az inak
csonthoz való tapadását sorozatosan
nagyon megterhelô sporttevékenysé-
get folytatnak. Az eddigi vizsgálatok
eredményei biztatók. Azoknál a sporto-
lóknál például, akiknél ín- vagy rotátor
köpeny rekonstrukciós mûtét során
sor került VGP adására is, kevesebb
mûtét utáni komplikáció fordult elô, az
ízületi mozgás gyorsabban állt helyre,
és az edzéskihagyás is rövidebb volt,
mint azoknál, akik nem kaptak ilyen ké-
szítményt. Egy másik összehasonlító
vizsgálatban, a porckárosodások keze-
lésére adott VGP jelentôs funkciójavu-
lást és fájdalomcsökkenést eredmé-
nyezett. Az izomsérülések VGP-vel va-
ló kezelésével jelenleg több humán kí-
sérlet folyik, az eredményekre azon-
ban még várni kell. 

Az eljárásnak nagyon kevés mellék-
hatása ismeretes és azok is általában
enyhék, de az infekció veszélye min-
dig fennáll. Ez idáig csak néhány eset-
ben alakult ki az injekció helyén foko-
zódó fájdalom, bôrpír és duzzanat, s
ezek a reakciók is rövid ideig tartottak. 

Saját gyakorlatomban 2 éve haszná-
lom a VGP-injekciós kezelést, többek
között izom-, szalag- és ínsérülések,
valamint porckopások kezelésére. A
legjobb tapasztalatokat az izomsérülé-

sek gyógyításában szereztem. A sérült
sportolók, fôleg labdarúgók (n = 6)
gyógyulási ideje jelentôsen, mintegy
felére (3 hét) lerövidült. Szövôdmény
ez idáig nem fordult elô. A tapasztala-
tok tudományos igényességgel törté-
nô feldolgozása folyamatban van. Az
eljárás alkalmazásával kapcsolatosan
bennem is hasonló kérdések merültek
fel, mint amelyek a szakirodalomból is-
meretesek, azaz, a VGP milyen kon-
centrációban, milyen idôzítéssel, hány-
szor adva a leghatékonyabb. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy
a minimálisan invazív VGP-terápia ké-
pes arra, hogy a lágyrészsérülés helyén
ideális gyógyulási környezetet biztosít-
son. Az eljárás egyszerû, könnyen kivi-
telezhetô, viszonylag olcsó, reprodu-
kálható, biztonságos és hatékony. Akut
és krónikus sportsérülések esetén
megnöveli a szervezet természetes ön-
gyógyító képességét, javítja a gyógy-  
eredményt és lerövidíti a felépülés idô-
tartamát ((33..  ttáábblláázzaatt))..

A jó minôségû, randomizált kontroll-
vizsgálatok hiánya azonban felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a VGP-terápia óva-
tosságot igényel. Mielôtt a sportsérü-
lések széles körének kezelésére kiter-
jesztenénk ezt az eljárást, bizonyítani
szükséges, hogy valójában milyen tí-
pusú sérülések esetén és milyen alkal-
mazásban hatásos. Ez esetben a VGP-
terápia értékes kiegészítése és alter-
natívája lehet a jelenleg használt keze-
lési eljárásoknak. 

Irodalom
Cole, B., J. et al.: Platelet-rich plas-

ma: Where are we now and where are
we going?

Sports Health. May/June 2010. Vol.
2. No. 3 203-210.

Kon, E., Filardo, G., Di Martino, A.,
Marcacci, M. Platelet-rich plasma
(PRP) to treat sports injuries: evidence
to support its use

Knee Surg Sports Traumatol Arth-
rosc (2011) 19: 516-527.
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22..  ttáábblláázzaatt.. A VGP-injekciós kezelés javallatai

33..  ttáábblláázzaatt.. A VGP-terápia elônyei

- Akut és krónikus tendinitis (Achilles-ín, talpi fascia, teniszkönyök, golfkönyök,
ugró térd)

- Szalag-, ín-, izomszakadások (combhajlító izom sérülései)
- Porcelváltozások
- Szakadt keresztszalagok rekonstrukciója
- Meniscussérülések
- Ízületi kopás 
- Elhúzódó sebgyógyulás

Teljesen kockázatmentes – saját vért alkalmaz, fertôzésveszély minimális
A szervezet számára nem megterhelô – minimális (30ml) vérigénnyel jár
Gyors beavatkozás – alkalmazása 25-30 percnél nem tart tovább
Kórházi tartózkodást nem igényel – gyors rehabilitáció
Hatékony – egy kezeléstôl eredmény várható

55..  áábbrraa.. Erôsítô gyakorlatok képe

Magyar  Edzo 2011/4 03-42  2011/11/29 07:20  Page 20



Az élet kegyetlen gyorsasággal szólí-
totta el, sokrétû tevékenysége befeje-
zetlen maradt – de élete teljes volt. A
sport, az atlétika, a tanítás, az oktatás
közegében – és az örök polgári értékek
továbbadásában is mindig a legjobbat
keresô igazi tanárra, kiváló edzôre,
sportdiplomatára, családapára, kollégá-
ra, barátra emlékezve íratja a sorokat a
megváltoztathatatlan.

Dr. Schulek Ágoston nyolc gyerme-
kes családba született, a József Attila
gimnázium után a Testnevelési Fôisko-
la tanári és atléta szakedzôi szakán
végzett. Versenyzôként rúdugrásban
hétszer javított országos csúcsot.
Egyéni csúcsa 490 cm. Háromszor
nyert magyar bajnokságot, tizenötszö-
rös válogatott. 1963-tól öt évig a TFSE,
majd a Vasas SC sportolója, 1970-ben
9. helyezett volt a fedett pályás Euró-
pa-bajnokságon. A sikeres versenyzôi
pályafutást eredményes edzôi, tanári,
sportvezetôi pálya követte.

Oktatói munkája mellett 1970-tôl Va-
sas, majd a TFSE edzôje, négy évig
dolgozott a kuvaiti válogatott ugró-
edzôjeként, 1987 és 1989 között a ma-
gyar atlétaválogatott szövetségi kapitá-
nyi feladatait látta el. Mesteredzôi cí-
met kapott, bajnokok és válogatottak
sorát nevelte. Tanítványa volt többek
között Szalma László kétszeres Euró-
pa-bajnok távolugró és edzôje  volt Ba-
gyula István világbajnoki ezüstérmes
rúdugrónak is.

Tanári pályáján számára meghatáro-
zó volt a TF, a Magyar Testnevelési
Egyetem atlétika tanszék docense,
majd 1990-tôl négy éven át az egye-
tem általános és tanulmányi rektor-he-
lyettese volt. 2000-tôl a gödöllôi Szent
István Egyetem sportigazgatójaként,
majd a testnevelési tanszék vezetôje-
ként foglakozott a hallgatókkal. 2004-

tôl a Magyar Testnevelési Egyetem
Támogató Köre Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke. Az utolsó idôkig oktatta
a jövô testnevelôit, edzôit  –  IOC és az
IAAF felkérésére a nemzetközi edzô-
képzésben is – nemcsak a szakmára,
hanem az általa helyesnek tartott élet-
útra is.

A sportért, az atlétikáért való tenni
akarás, az edzôi munka mellett sok fel-
adatot adott sportvezetôként is Schu-
lek Ágostonnak. A versenyzôkkel,
edzôkkel és a vezetôkkel mindig em-
patikus és segítôkész baráti kapcsolata
a MASZ elnökeként sem változott. A
szövetség elsô embereként több mint
11 évig irányította a sportágat, tevé-
kenységét tiszteletbeli elnöki címmel
ismerte el a hazai atlétika közössége.

A Zsivotzky Gyula és Gyulai István
Alapítvány a Magyar Atlétikáért kurató-
riumi elnökeként is aktívan részt vett a
magyar atlétika mindennapjaiban. Tag-
ja volt a Magyar Olimpiai Bizottság el-
nökségének (1991-2001 és 2009-tôl
napjainkig), négy éven át a szervezet
alelnökeként szolgálta az egyetemes
magyar sportot. Tudása és rátermett-
sége révén lehetôsége volt az atlétiká-
ért nemzetközi szinten is tenni, 1995
és 2007 között az Európai Atlétikai
Szövetség (EAA) alelnöke volt. 1998-
ban  Budapesten megrendezett nagy-
sikerû Euróba-bajnokság szervezô bi-
zottságának elnöke. 2008-ban meg-
kapta a szövetség tiszteletbeli örökös
tanácstagja elismerést.

Dr. Schulek Ágostont a hazai és
nemzetközi atlétikai élet kiemelkedô
vezetési és szervezési munkájáért a
Nemzetközi Atlétikai Szövetség vete-
rán jelvényével – a magyarságot, a tár-
sadalmi megújulást szolgáló magatar-
tásért a Széchenyi Társaság díjával is-
merték el.

A sportágért, a fiatalok neveléséért
végzett munkája mellett jelentôs fel-
adatokat vállalt a magyar nemzet meg-
újulásáért: a Magyar Örökség és az
Európai Egyesület elnökeként a haza-
szeretet, hit, a tiszta, megalkuvás nél-
küli élet volt a vezérelve. Közel húsz
éve a TF Esték értékeket adó összejö-
veteleinek alapítója és szervezôje, kez-
detektôl a Civil Összefogás Fórum szó-
vivôje volt.

Schulek Ágoston elment. Mindig op-
timista, derût és tenni akarást sugárzó
alakját sokáig keresni fogjuk az atléti-
kai pályákon, a megbeszéléseken, a
baráti összejöveteleken. A családért és
a közösségért élte szép és tartalmas
életét – és az atlétikáért, amelynek
minden tagja tudta, bármikor bizalom-
mal fordulhat hozzá.

Szellemisége, stílusa, tevékenysége
velünk marad – és biztos, hogy fentrôl,
a sajnos egyre nagyobb létszámú Égi
Tanácsból vigyázó szemét továbbra is
szeretett sportágán tartja.

Dr. Schulek Ágoston életútját, sze-
mélyiségét, atlétikáért végzett tevé-
kenységét a sportág nagy családja so-
ha nem fogja elfelejteni!

A Semmelweis Egyetem Testneve-
lési és Sporttudományi Kar (TSK), a
Magyar Atlétikai Szövetség és a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság saját halottjá-
nak tekintette dr. Schulek Ágostont.
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Végsô búcsú Schulek Ágostontól
(1943–2011)

22001111..  ookkttóóbbeerr  22--áánn  eellhhuunnyytt    ddrr..  SScchhuulleekk  ÁÁggoossttoonn,,  aa  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm
TTeessttnneevveellééssii  ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  KKaarráánnaakk  vvoolltt  rreekkttoorr--hheellyyeetttteessee,,  aa  MMaaggyyaarr  AAttllééttii--
kkaaii  SSzzöövveettsséégg  ((MMAASSZZ))  ttiisszztteelleettbbeellii  eellnnöökkee,,  aazz  EEuurróóppaaii  AAttllééttiikkaaii  SSzzöövveettsséégg  öörröökkööss
ttiisszztteelleettbbeellii  ttaannááccssttaaggjjaa,,    aazz  aattllééttiikkaa  ttaannsszzéékk  nnyyuuggaallmmaazzootttt  ddoocceennssee,,  ssookksszzoorrooss
vváállooggaattootttt,,  bbaajjnnookk  ééss  ccssúúccssttaarrttóó  aattllééttaa..  AA  hhaazzaaii  ééss  nneemmzzeettkköözzii  ssppoorrttvviilláágg,,  aazz  aattlléé--
ttáákk  ééss  aa  TTFF  nnaaggyy  ccssaallááddjjaa  mmeeggrreennddüülltteenn  bbúúccssúúzziikk  ddrr..  SScchhuulleekk    ÁÁggoossttoonnttóóll..
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Dr. Török Ferenc a Tokióban 1964-
ben rendezett olimpiai játékok egyéni
öttusa számának gyôztese nem csak
kivételes képességû sportember,
nagyszerû öttusázó volt, de késôbb a
jogászok közösségében is hírt szerzett
magának, sôt a rendszerváltást köve-
tôen országgyûlési képviselôként szin-
tén rendkívül aktív és eredményes
munkát végzett a törvényhozásban.
Egyebek között az ô javaslatára került
be alkotmányunkba, hogy a sportolás
alapvetô joga minden állampolgárunk-
nak. Hetvenhat évesen is fiatalos, teli
energiákkal, dolgozik nap mint nap,
persze sportol is, s mi sem jellemzôbb
kiapadhatatlan energiáira, hogy elérke-
zettnek látta az idôt – könyvírásra.  Szí-
nes, változatos, érdekes és tanulságos
olvasmány az Éghajlat Kiadó gondozá-
sában a közelmúltban megjelent mû, a
Ha kell, újra lefutom.

Az alábbiakban egyik kedves sport-
barátjának és állandó tenisz partneré-
nek, neves és népszerû írónknak, Vá-
mos Miklósnak a sorait idézzük, aki a
kötet borítójának fülszövegét írta.

• • •
1. Török Ferenc többszörös olimpiai

bajnok versenyzôként és edzôként. A
verhetetlen Balczó–Török–Móna trió
vezéralakja. Köztudott, hogy az öttusa
öt sportágból áll, úgy volna tehát igaz-
ságos, ha minden olimpiai és világbaj-
noki érmet öttel szoroznánk. Ennek fé-
nyében rendkívüli sportpályafutással
büszkélkedhet e könyv szerzôje és fô-
hôse. Sikereihez nem csak fizikai ké-
pességei, hanem a csavaros észjárása
is hozzásegítette. Minek folytán hamar
ráragadt a beceneve: Róka.

2. Dr. Török Ferenc igen sikeres
ügyvéd. Még sportoló korában szer-
zett jogi diplomát, s rövidebb átmeneti
idôszak után ügyvédi munkaközösség-
ben dolgozott, majd saját irodát nyi-
tott. Hírneve a szakmájában egyre
nôtt, mert az elégedett ügyfelek úgy
adták szájról szájra a nevét, ahogyan a
népdalok terjednek.

3 Török Ferenc (dr.) parlamenti kép-
viselôként és a Wesselényi Miklós
Sport Közalapítvány kuratóriumának el-
nökeként is kitett magáért. Több sport
tárgyú jogszabály fûzôdik a nevéhez.

4. Török Feri mozgalmas családfôi
történetet mondhat magáénak. Egy
testvér, két feleség, négy gyerek, szá-
mos unoka. Rokonsága tudja, ôrá min-
dig számíthatnak.

5. Feri, a teniszpályák réme. Balke-
zesként a többieknél pontosabban lát-
ja a vonalakat és szögeket, a tenyere-

se halálos. Annál csupán a partnereire
tett vicces megjegyzései gyilkosab-
bak. Nem is mindig tudnak nevetni. 

6. A huszonöt (x3) éves T. F. soha,
sehol nem adja föl, legyen bár tárgya-
lóteremben, sportpályán vagy mûtô-
asztalon. Legalább ezt jó volna eltanul-
nunk tôle.

7. Hôsünk az olimpiai aranyérmet
érô futás után összeesett. Oxigénnel
próbálták magához téríteni. Amint
meghallotta, hogy gyôzött, felugrott,
és azt kiáltotta: „Ha kell, újra lefutom!"
Ez nemcsak a könyv címe, voltaképp a
legfontosabb mondanivalója is.

VVáámmooss  MMiikkllóóss
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Dr. Török Ferenc: Ha kell, újra lefutom

Új MET tagok
MMéésszzáárroossnnéé  KKoovvááccss  AAnnddrreeaa kkoossáárrllaabbddaa SSzzeeggeedd
VViirráágg  ZZoollttáánn  aattllééttiikkaa SSzzoollnnookk
SSáásskkaa  BBeeááttaa úússzzááss BBuuddaappeesstt

Könyvismertetô
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SScchhmmiitttt  PPááll  
kköözzttáárrssaassáággii  eellnnöökk,,  

aa  NNeemmzzeettkköözzii  
OOlliimmppiiaaii  

BBiizzoottttssáágg  ttaaggjjaa,,    
kkééttsszzeerreess  oolliimmppiiaaii

bbaajjnnookk,,  
aa  MMOOBB  öörröökkööss  

ttiisszztteelleettbbeellii  eellnnöökkee

A közelgô londoni játékok egyre erô-
sebb várakozással töltenek el bennün-
ket. Az olimpia csodálatra méltó vív-
mány, méltán illetjük emelkedett jel-
zôkkel. Mindazonáltal olykor némi
fenntartással, hiszen olimpiai bajnok-
hoz illô elfogultságom ellenére is belá-
tom, hogy a francia arisztokrata, Báró
Pierre de Coubertin ókorban gyökere-
zô, modernizált játékait a mögöttünk
hagyott évtizedek során olykor-olykor
tagadhatatlan ellentmondások tarkítot-
ták. Az öt színes karika sajátságos va-
rázsát a legékesebben viszont éppen
az bizonyítja, hogy méltóságát, értéke-
it minden problémája ellenére válto-
zatlanul megôrizte, nemes eszméje
felülkerekedett a nehézségeken. A
legutóbbi bizonyíték erre a 2008-as
káprázatos pekingi olimpia, amelynek
eseményei – némi megengedhetô túl-
zással – a földkerekség csaknem min-
den épkézláb lakosát a képernyô elé
ültették, Tûzföldtôl New Yorkon és
Varsón át Katmanduig.

A kiváló pedagógus Coubertinnek tu-
lajdonítják az eszme lényegét kifejezô
mondatot: „Az olimpiai játékokon nem
a gyôzelem, hanem a részvétel a fon-
tos." Tagadhatatlanul szép, nemes gon-
dolat! Idôközben azért némiképpen

módosult. A filozofikus kijelentést, ha
már itt tartunk, egyébként sem a báró
tette – legfeljebb vallotta –; hanem
Pennsylvania püspöke, Ethelbert Tal-
bot 1908-ban, londoni „Olimpiai misé-
jének" prédikációjában, mint ahogyan
kiderül ez is ebbôl a könyvbôl, amelyet
a kedves olvasó a kezében tart.

Az olimpia például – közhely – a fair
play, a becsületes játék kifejezôje.
Mégsem volt mentes már az ókorban,
majd az újkorban sem a leleményes,
elképesztô csalásoktól, hintóban titkon
távot lopó maratoni futóktól, trükkösen
találatot jelzô vívópengéktôl… Az öt
karika tiszta eszközöket követel! Így
igaz. Közben a doppingháború mind ri-
asztóbb újdonságokkal lep meg ben-
nünket.

Az olimpia ezerarcú. Eleme a siker és
a kudarc, a himnuszokat kísérô-követô
ünnepélyes csönd és az örömittas zsi-
vaj váltakozása, a becsületes versen-
gés szelleme, és hasonlóképpen a csa-
lárd eszközök használata. Végtelenül iz-
galmas dráma, meghökkentô és meg-
hatóan emberi közjátékokkal, a mámor
és a fájdalom, a beteljesülés és a csa-
lódás szédítô egyvelege. 

Nem csoda, hogy mindezek különle-
ges erôvel ragadták meg e kötet szer-
zôjét is, akinek életét és írásait az olim-
piai eszme hatja át. Gallov Rezsô Fele-
ki- és Életmû-díjas író-újságíró, a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Közép-
keresztjével a barcelonai játékok után
kitüntetett sportvezetô, a Magyar
Olimpiai Bizottság Nívó-díját is magáé-
nak tudó, népszerû riporter. Ezúttal
eredeti megközelítést választott: Lon-
don ugyanis az egyetlen olyan város a

modernkori olimpiai játékok történeté-
ben, amely immár harmadik alkalom-
mal adhat otthont a világeseménynek.
Erre a tényre épül a könyv három tartó-
pillére. 

Lebilincselô az elsô, az 1908-ban
rendezett játékok története, s nem kü-
lönben sajátos a második világháborút
követô, az 1948. évié is. A 2012. évi já-
tékok rendezési jogáért zajló hatalmas
versengésrôl nem is beszélve, minde-
nekelôtt Párizs, Madrid és London kö-
zött. Ennek a kulisszatitkaiba is bepil-
lanthatunk. Megismerkedhetünk min-
dezen felül a britek páratlan fôvárosá-
val, Londonnal, az olimpia elôzményei-
vel, színhelyeivel, várható érdekessé-
geivel is.

Remélem, a kedves olvasó szóra-
koztató, egyben ismereteit bôvítô, él-
vezetes szellemi sportcsemegével
lesz gazdagabb e kötet jóvoltából.
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Gallov Rezsô: Londoni Olimpiák
(1908 – 1948 -2012)

A szerzô
A sport iránt ér-

deklôdôknek Gallov
Rezsôt aligha szük-
séges bemutatni.
Életét szinte teljes-
séggel a sport töl-
tötte ki: gyerek

úszóként kezdte, válogatottságig jutó
vízilabdázó, játékvezetô, edzô, sport-
vezetô lett, s mindenekelôtt újságíró,
író, riporter. A Központi Sportiskola

egyik alapítója, a Magyar Úszó Szövet-
ség fôtitkára, egyetemi elôadó, a Nép-
sport, majd a jogutód Nemzeti Sport
fômunkatársa, sportdiplomata Kana-
dában több mint tizenkét évig, a rend-
szerváltást követô Antall-, majd Horn-
kormány idején, pedig hosszú idôn át
államtitkár, az Országos Testnevelési
és Sporthivatal elnöke. Bárhová is jut-
tatta ellenben változatos sorsa, az írás-
hoz mindvégig szenvedélyesen hû
maradt. A számos kitüntetéssel és el-
ismeréssel jutalmazott közismert szer-
zôt mind máig rendkívüli vonzalom kö-

ti a sport vibráló világához, különös-
képpen a lebilincselô olimpiai játékok-
hoz, az ötkarikás mozgalom történése-
ihez. Elegendô ennek igazolására
könyvei közül néhányat említeni: Ame-
rikai arénák (1983), Amerikai gladiáto-
rok (1991), Doppingtitkok nyomában
(2004 – Frenkl Róberttel), Olimpiák Pe-
king elôtt (2008), Butykó (2009). 

A „Londoni olimpiák – 1908, 1948,
2012" közeli rokonként követi korábbi
népszerû köteteit, s remélhetôleg épp
oly kedvezô fogadtatásra talál, mint
elôdei.   KKoossssuutthh  KKiiaaddóó  

Könyvismertetô

AA  kkaarrááccssoonnyyii  kköönnyyvvvváássáárr  iiddeejjéérree  jjeelleenntt  mmeegg  GGaalllloovv  RReezzssôô  lleeggúújjaabbbb  kköönnyyvvee,,
aaLLoonnddoonnii  OOlliimmppiiáákk  ((11990088,,  11994488,,  22001122))..    AAzz  iissmmeerrtt  sszzeerrzzôô  kköötteettééhheezz  SScchhmmiitttt  PPááll,,
kköözzttáárrssaassáággii  eellnnöökküünnkk  íírrtt  eellôôsszzóótt,,  aammeellyyeett  kköönnyyvviissmmeerrtteettôô  ggyyaannáánntt  kköözzllüünnkk  aazz
aalláábbbbiiaakkbbaann..  
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Örömmel jelentjük be a magyar
„Hogyan válasszak sportágat?" címû
lexikon bôvített, új kiadását, aminek
segítségével, minden gyermek és
szülô, a saját személyes adottságá-
nak és céljának megfelelôen 113
sportág közül választhat. 

A képes lexikon elsô kiadását
2010. április 14-én tartott sajtótájé-
koztatón mutattuk be elôször, és
1400 példányban adtuk ki a közön-
ségnek. 

A világon elsôként megjelenô kö-
tet nemcsak Magyarországon, ha-
nem az egész világon hiányt pótló
mû a társadalom és az utánpótlás
nevelés/oktatás számára.

A könyvet olimpikonok, világ- és
Európa-bajnokok közremûködésé-
vel, a Nemzeti Sportszövetséggel,
az országos sportági szakszövetsé-
gekkel és sportintézményekkel
együttmûködve javarészt a szakszö-
vetségek által elkészített anyagokból
szerkesztettük, szem elôtt tartva az
alábbi célt: 

- Olyan sportszakirodalom létrehozá-
sa, amiben a fiatalok és a szülôk meg-
láthatják a sportban rejlô és a vele való
foglalkozás örömeit, valamint megtaní-
tani a szülôket és gyermekeket általá-
ban a választások mechanikájára, a té-
nyek és a képességek fontosságának
felmérésére és ésszerû alkalmazására. 

- A „Hogyan válasszak sportágat?"
címû szakkönyv eljuttatása a közön-
séghez, a sportágak megismertetése,
valamint a sportolás fontosságára való
felhívás a magyar fiatalok és szüleik
körében; a sportra és az egészséges
életmódra nevelés/oktatás. 

Szerzô és fôszerkesztô: 
Nagy János olimpikon, Európa-baj-

noki ezüstérmes birkózó.
Kiemelten közremûködtek a könyv

létrejöttében:
Kozmann György kétszeres olimpiai

bronzérmes, világ- és Európa-bajnok
kenus,

dr. Molnár Tamás háromszoros olim-
piai bajnok, világ- és Európa-bajnok ví-
zilabdázó.

A Könyvet lektorálta:
Dr. Hammerl László olimpiai bajnok

sportlövô, a Nemzet Sportolója.
Dr. Kamuti Jenô világbajnok, kétsze-

res olimpiai ezüstérmes vívó, a Nem-
zetközi Fair Play világszövetség elnö-
ke, fôigazgató fôorvos.

Kiemelt közremûködô partnereink: 
Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti

Erôforrás Minisztérium sportért felelôs
államtitkára, Nemzeti Erôforrás Minisz-

térium oktatásért felelôs államtitkára,
Nemzeti Sportintézet, Nemzeti Sport-
szövetség, Nemzeti Sport, Magyar
Sportmúzeum, Egri Sportmúzeum.

„Hogyan válasszak sportágat?" lexi-
kon új kiadás.

A most elkészült bôvített kiadásban
további 18 hazai sportággal ismerked-
hetünk meg, melyben összesen 113
sportág szerepel. 

A könyv színes felépítésû, képekkel
illusztrált, a sportág kiválasztásának
személyes szempontjait összefoglaló
szakkönyv. A sportágakat bemutató ki-
advány történeti visszatekintést is tar-
talmaz, részletezi az egyes sportágak
elônyeit, esetleges hátrányait, de arról
is tájékoztat, hogy milyen adottságok
szükségesek azok ûzéséhez, milyen
képességeket fejleszt. Végül a mega-
dott válaszok alapján a legjobban dönt-
hetünk.

A könyv elsôdleges célja a magyar
sportkultúra szellemi értékének a gya-
rapítása, az utánpótlás nevelés/okta-
tás, aminek segítségével minden gyer-
mek és szülô a saját személyes igé-
nyének, fizikai ás szellemi adottságá-
nak, és céljának megfelelôen tud vá-
lasztani sportágat. 

Célunk, hogy a 2012-es londoni
olimpiáig a könyvbôl minden oktatási
intézménybe eljuttassunk egy-egy pél-
dányt. Egyet az iskolai könyvtárba, a
másikat a testnevelô tanárok kezébe
azért, hogy minél közvetlenebbül, mi-
nél gyorsabban érjék el a gyermekeket
és szüleiket a sportágválasztással kap-
csolatos információk; továbbá célunk a
Magyarországon található települések
könyvtárába is eljuttatni a könyvet. 

Az önkormányzatok, sportintéz-
mények, szponzorok, és az orszá-
gos könyvtárak közremûködôsével,
Magyarországon jelenleg közel 50
településen, több mint 300 iskolá-
ban és 34 település könyvtárában
már elérhetô a könyv - Budapest
Kerületi Önkormányzatok segítsé-
gével: III., V., IX., X., XIV., XVI.,
XVII., XVIII., XIX., kerületi iskolák-
ban.

Statisztikai adatok 2010
Ma Magyarországon a lakosság

60%-a nem mozog rendszeresen.
A WHO legutóbbi felmérése szerint
Magyarország a legegészségtele-
nebb országok között van az Euró-
pai Unió államai között. Ennek ré-
sze a helytelen táplálkozás és a
mozgásszegény életmód. A 10-14
éves gyerekek 40%-a túlsúlyos.
Mit lehet ez ellen tenni?
Miért és mire is jó ez a könyv?

A mai modern világban a számítógé-
pes játékok, filmek nagymértékben le-
kötik a gyerekeket, így legtöbbször a
négy fal közé szorulnak. Ezért van ta-
lán az, hogy egyre kevésbé nyitottak a
sportok felé?

Egyre kevesebb pénz jut a szak-
emberekre, a sport népszerûsítésére.
Ezáltal a szülôkre egyre nagyobb fele-
lôsség hárul, nekik kellene megis-
mertetni a mozgás örömét a gyere-
kekkel.

Sok olyan kezdeményezés van,
amely segítségével a gyerekek elkezd-
hetnek sportolni, de még mindig jel-
lemzô, hogy a szülôk és a gyerekek bi-
zonytalanok abban, hogy vajon jó-e
nekik az a sportág, amit kipróbáltak.   

Az új, 2. kiadás széles skálán mu-
tatja be a sportágakat: elônyöket, hát-
rányokat, minden szükséges adatot,
ami segít megtalálni azt, ami hozzánk
illik, amit öröm lesz végezni. Amel-
lett, hogy melyik sportág tetszik, van-
nak fizikai követelmények és alkati
sajátosságok minden sportban. Mie-
lôtt dönteni tudnánk, ezeket mind
számításba kell venni és ezzel idôt,
és pénzt spórolunk meg magunknak.
Kevesebb feleslegesen megvásárolt
sporteszköz lesz majd a pincében,
ami a mai gazdasági helyzetben fon-
tos szerepet játszik minden család
életében.

Gyorsan áttekinthetô, megragadó
fotókkal illusztrált könyv, amelyben
rengeteg információt kapnak mind a
felnôttek mind a gyerekek. Reméljük,
segítségével mind többen választják
majd a mozgást szabadidejükben.
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A sporttáplálkozás egyes kérdéseit
elemzô, 2002-ben indított rovatunkban
az eddigiek során már 33 önálló közle-
mény jelent meg, amelyek a követke-
zô tárgyköröket elemezték:

• fehérjebevitel, a sportolók fehérje-
igénye

• folyadékbevitel, a sportoló vízház-
tartása

• testtömeg-csökkentés, testsúly-
szabályozás

• 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 alkalmazásá-
nak jelentôsége, teljesítménynövelô
hatása

• az ásványi anyag szükségleten be-
lül a sportoló kalcium- és magnéziumi-
génye

• az ásványi anyag szükségleten be-
lül a sportoló kálium- és nátriumigénye

• a nem fémes makro elemekre vo-
natkozó szükséglet a sportban

• a sportolók alkoholfogyasztása és
ennek kihatásai

• a sportolók esszenciális mikro-
elem-szükséglete

• a diétás rostok élettani szerepe, a
sportolók rostszükséglete

• idôs sportolók táplálkozása
• a sportolók zsíroldható vitaminellá-

tottsága, vitaminigénye
• nem fémes mikroelem-igény spor-

tolóknál
• a sportolók vízoldható vitaminigé-

nye
• sportágspecifikus energiaigény
• káros táplálkozási szokások
• helytelen táplálkozási szokások
• zsírbevitel a sportolói diétában
• zsírellátottság optimálás, zsírhasz-

nosulás
• zsírfogyasztási struktúra, a lipid

metabolizmus szabályozása

• táplálék-kiegészítôk (fehérjekoncent-
rátumok) a sportolók felkészítésében

• speciális étrendkiegészítô (karnitin)
alkalmazása

• zsírégetô króm-pikolinát a sporto-
lók táplálkozásában

• konjugált linolsav (CLA) és lecitin
alkalmazása a sporttáplálkozásban

• a zsíranyagcserére ható guarana al-
kalmazása

• táplálkozás a versenyek alatt
•- táplálkozás a versenyeket követôen
• gyermekkorú sportolók táplálkozása
• serdülôkorú sportolók táplálkozása
A cikksorozat jelen része természe-

tesen kapcsolódik az elôzô részekben
tárgyalt témakörökhöz, de ez a rész –
lévén a sportoló nôk terhesség alatti
táplálkozásának kérdéseit elemzi – ki-
fejezetten nemspecifikus (sexorien-
tált) s egyúttal egy különleges idôszak-
ra, a terhesség idôtartamára vonatko-
zik. Korábban már többször kihangsú-
lyoztam, hogy a szervezet egészséges
létezésének, fejlôdésének egyik, meg-
határozó jelentôségû záloga a megfe-
lelô (adekvát) táplálkozás, s ez termé-
szetesen igaz az áldott állapotban lévô,
sportoló nôre is. Itt is az a lényeg, hogy
az adott periódusban az élettani igé-
nyeket lehetôleg maradéktalanul kielé-
gítô táplálkozásra van szükség, s en-
nek meghatározó szerepe van a szüle-
tendô gyermek egészségét illetôen is! 

Terhesség, másállapot, áldott álla-
pot, várandósság.

A terhesség a megtermékenyüléstôl
a szülésig tartó élettani állapot, amely
alatt mélyreható fiziológiai változáso-
kon megy át a nôi szervezet. Éppen er-
re a nagymérvû változásra utal a ter-
hesség idôszakát jelentô másállapot ki-
fejezés is, hiszen a nôi szervezet való-
ban más, a korábban megszokottól je-
lentôsen eltérô, attól élettanilag döntô-
en különbözô állapotba kerül. Úgy is
fogalmazhatunk, hogy a terhesség sa-
játos immunállapotot jelent. A szép
hangzású áldott állapot (az áldás szó-
ból származtatva) is használatos a ter-
hességi idôszak elnevezésére, a váran-
dósság pedig arra utal, hogy a leendô
anya – remélhetôleg örömmel – várja
magzata világra jöttét.

A terhesség úgy indul, hogy az ova-
riális ciklus megfelelô szakaszában be-
következik a petesejt megterméke-
nyülése a hímivarsejt által, s a megter-
mékenyített petesejt beágyazódik a
fellazult, duzzadt méhnyálkahártyába.
A zigóta (a késôbbi embrió illetve mag-

zat) táplálkozását az elsô napokban az
biztosítja, hogy a proteolitikus enzimek
a környezô szöveteket elfolyósítják. A
szekretálódó gonadotrophormonok
meggátolják a sárgatest elsorvadását,
így nem következik be az ösztrogén
hormonok és a progeszteron szintjé-
nek csökkenése a vérben, s ez ered-
ményezi a soron következô menstruá-
ció elmaradását.

A terhesség során fellépô átalakulá-
sok között feltétlenül említendô a ne-
mi szervek vérbôvé válása, a szöveti
hipertrófia kialakulása, ami különösen
a méh esetében kifejezett. A méh
izomrostjainak hossza és vastagsága
jelentôsen nô, a méh tömege a terhes-
ség végére a nyugalminak többszörö-
se lesz. A fehérjeegyensúly pozitívvá
válik, fokozatosan nô a testtömeg, ami
a terhesség végére – optimális eset-
ben, ha a zsírszövetarány nem nôtt je-
lentôsen – 8-12 kg-mal haladja meg a
teherbeesés elôtti állapotot. Változik a
testtartás is a terhesség elôrehaladá-
sával, hiszen módosul a test súlypont-
ja. A sok változás közül talán még ki-
emelendô, hogy a terhesség során a
szívritmus felgyorsul s rövidebbé válik
a légzés.

A terhességi idôszakot három sza-
kaszra szokták bontani, 3x3 hónap ter-
hességet (kb. 280 nap) feltételezve. A
terhesség második szakaszában – a
magzat intenzív növekedésének perió-
dusában – a plazma kalciumszintje
enyhén csökken a magzatba való Ca-
beépülés miatt, s ennek következté-
ben fokozódik a mellékpajzsmirigy
funkciója is. A terhességi idôszak vé-
gén – természetes körülmények kö-
zött – az ösztrogén hormonok és a pro-
geszteron szintje hirtelen csökken a
vérben, ezáltal a méh simaizomzata az
oxitocinnal szemben érzékennyé válik,
s megindul a szülés, amelynek során a
magzat eltávozik a méhüregbôl, s új-
szülöttként világra jön.

Természetes élettani körülmények
között a szülés az utolsó havi vérzéstôl
számított 40. héten indul meg. Normá-
lis, érett szülésrôl akkor beszélünk, ha
ez a terhesség 38. hete után követke-
zik be. Koraszülés esetében a 28-38.
hét közötti idôszakról, éretlen szülés-
nél a 16-27. hét közötti idôszakról be-
szélünk. Ezt megelôzôen vetélés kö-
vetkezik be, s megemlítendô, hogy a
terhességek nem kis aránya az elsô
néhány hét alatt bekövetkezô, ún.
spontán vetéléssel zárul, s sok eset-
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ben a nô nem is tud arról, hogy átme-
netileg, nagyon rövid idôre terhes volt.
Ez a szervezet természetes, biológiai
védekezése, ami arra utal, hogy valami
gond van az anya, illetve a magzat
egészségét illetôen, megelôzendôen
késôbbi komplikációkat, esetleges fej-
lôdési rendellenességeket.

Terhesség és sport
A természetes terhesség bekövet-

kezése ugyan tervezhetô, de még tel-
jesen egészséges egyedek – érett pe-
tesejt az anya, s megfelelô számú és
mozgékonyságú spermium az apa ré-
szérôl, kellô gyakoriságú szexuális
együttlét – esetében sem programoz-
ható. Gyakran hónapok, esetleg évek
telnek el, s a kívánt teherbeesés nem
valósul meg. Más esetekben – bár ez
a magasabb szinten sportoló, s ezért
tudatosan gondolkodó, az edzésmun-
kát hosszabb idôre tervezô hölgyek
esetében ritkább – spontán teherbee-
sés következik be. A nem kívánatos
terhesség esetleges megszakítása, az
abortusz – úgy vélem – a nô szabad,
bár felelôsségteljes döntésétôl függ,
de nyilvánvalóan célszerûbb egy abor-
tuszt megelôzni, hiszen az abortusz el-
szenvedésének nem csupán kedve-
zôtlen pszichés, de káros szomatikus
következményei is lehetnek. A lényeg
tehát a felnôtt sportoló nô részérôl az
átgondolt, józan, a jövôt is mérlegelô
életvitel és a kiegyensúlyozott szexuá-
lis kapcsolatok megléte. Hiszen – talán
ebben egyetérthetünk – csak olyan
esetben szabad gyermeket vállalni, ha
kis jövevény érkezése öröm, s biztosí-
tottak a nevelésének körülményei. Az-
az akkor, ha a terhes nô, a leendô anya

örül áldott állapotának, s életvitele,
táplálkozása a terhesség alatt is meg-
felel az elvárásoknak, a fejlôdô magzat
igényeinek. 

A sportoló nô általában terhessége
elsô szakaszában sportol még. Az elsô
néhány héten minden bizonnyal – hi-
szen valószínûleg nem is tud terhessé-
gérôl – de elég gyakori az az eset,
hogy még a teherbeesést követô má-
sodik vagy harmadik hónapban is ko-
moly edzéseket folytat, illetve verse-
nyeken vesz részt. Nehéz abban a kér-
désben egyértelmûen állást foglalni,
hogy meddig sportolhat a terhes nô,
igen erôsen függ a válasz a sportág jel-
legétôl (pl. súlyemelés, ahol maximális
erôkifejtés szükséges a gyakorlatok
végrehajtásánál vagy pl. kézilabda,
ahol igen valószínû a komoly ütközés)
s az egyén adottságaitól is. Az is biztos
viszont, hogy a második szakaszban
már nem célszerû komoly edzésmun-
kát végezni, a magzat jelenléte egyéb-
ként is folyamatosan komoly élettani
terhelést jelent a nôi szervezet számá-
ra. Ugyanakkor nem célszerû teljesen
leállni, az izmok és ízületek folyama-
tos, de nem túlzott terhelése a terhes-
ség késôbbi szakaszában is célszerû,
igaz mérsékelten, óvatosan, visszafo-
gottan. Akár az adott sportág (pl. rúd-
ugrás) mozgásanyagának teljes mellô-
zésével, de a szervezet mondjuk ter-
hestornával, speciális gimnasztikával,
úszással, jógával történô karbantartá-
sával. 

A legtöbb sport, amit a gyermeket
váró nô korábban ûzött, a terhesség
alatt is folytatható, de nem lehet ve-
szélyes és súlyosan megterhelô. Ha
vetélés következne be, ebben szinte

sohasem a terhes nô sportolása a vét-
kes. Persze elôrehaladott terhesség
esetén – a második szakasz végétôl –
már nagyobb körültekintés, fokozott
óvatosság szükséges. 

A fizikai aktivitás célja a sportoló nô
számára a terhesség periódusában
nem a sportteljesítmény vagy az izom-
tömeg növelése, hanem a vérkerin-
gés, a légzôizmok, az anyagcsere és
az izomerô hatékonyságának fenntar-
tása. Nem szabad leállni a mozgással –
nem szabad ágyban heverészni egész
nap – a folyamatos, de mérsékelt fizi-
kai aktivitás kedvezô hatással lesz a
terhesség egész idôszakára s magára
a szülésre is. Lényeges a túl heves,
gyors, erôteljes mozdulatoknak, továb-
bá az ízületek túlterhelésének s a nagy
erôkifejtésnek a mellôzése. 

A második szakasztól már minden-
képpen kerülendôk azok a sportok,
amelyek erôs rázkódással járnak (pl. lo-
vaglás) s azok, amelyek a hasizmokat s
az ízületeket túlzottan is igénybe ve-
szik (pl. síelés), illetve amelyek eseté-
ben a pocakot és környékét erôs ütés
érheti (pl. judo, karate) s számos más,
kifejezetten veszélyes sportág, mint
pl. a sziklamászás, alpinizmus, búvár-
merülés. Nem kifejezetten ajánlott a
negyedik-ötödik hónaptól a kocogás s
a tenisz sem, részben a rázkódás,
részben a rándulás és a ficam veszélye
miatt. Lényeges továbbá, hogy a ter-
hesség alatt meglazulhatnak az ínsza-
lagok, ezért kerülendô az ugrálás, a he-
ves, erôteljes nyújtás, s hosszabb, de
nem intenzív bemelegítés szükséges.

Javasolható viszont a kerékpározás,
a szobakerékpározás s mindenekelôtt
az úszás. Ez utóbbi mellett szóló érv,
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hogy a hát- és derékfájással gyakran
küszködô terhes nô számára ideális a
vízszintes helyzetben való lebegés,
amikor alig érezhetô a nehézségi erô
hatása. A nagyon hideg víz azonban
méhösszehúzódást válthat ki, a hideg
vízben való fürdést, úszást mindenkép-
pen mellôzni célszerû.

Táplálkozás és terhesség
Az a helyes, ha a terhes nô már a

terhesség bekövetkezése elôtt is fel-
készült a terhességre, pl. ún. magzat-
védô vitaminok szedésével. Mivel a
terhesség általában nem váratlan ese-
mény a sportoló nô életében, fontos
annak biztosítása, hogy a leendô édes-
anya tápláltsági állapota már a fogam-
zás elôtt is megfelelô legyen. Ha a
szervezet tápanyagraktárai kellô mér-
tékben fel vannak töltve, nem okoz túl
nagy gondot, ha a terhesség elején je-
lentkezô émelygés, hányás a kismama
speciális tápanyagigényeinek kielégíté-
sét – átmenetileg – nehezíti. 

Jól edzett hölgyeknél, megfelelô
tápláltsági állapotban lévô, egészséges
sportoló nônél a táplálkozás a terhes-
ség elsô szakaszában nem nagyon tér
el a korábban megszokottól. Ennek
kettôs oka van, egyrészt a nô még
sportol, másrészt a magzat még na-
gyon pici, így különösebb változtatás
az étrenden sem mennyiségi, sem
összetételi szinten nem indokolt. Ha
persze már az elsô 3 hónap során lé-
nyegesen kisebb az edzésterhelés, ak-
kor ezt követni kell a tápanyagbevitel
mérséklésével. Ha ez elmarad, akkor
bizony számolni kell azzal, hogy a test-
tömeg már az elsô hónapokban jelen-
tôsen megugrik, s ennek számos ked-
vezôtlen kihatása lehet a terhesség ké-
sôbbi idôszakára, sôt a szülés lefolyá-
sára s a szülést követô idôszakra is.
Sajnos éppen a sportoló nôk esetében

elég gyakori, hogy a terhesség során
nem 10 kg-os, hanem akár a 20 kg-ot
elérô testtömeg-gyarapodás is fellép.
Kicsit hasonló a helyzet ahhoz, amikor
a sportoló nô abbahagyja a sportolást,
s testtömege – viszonylag rövid idôn
belül – igen jelentôsen megnô. 

Nézzünk néhány olyan szempontot,
amire a terhes nô táplálkozása során
kihangsúlyozott figyelmet célszerû for-
dítani:

• nem két ember helyett kell enni,
de biztosítani kell, hogy a magzat hoz-
zájusson a fejlôdéséhez, növekedésé-
hez szükséges tápanyagokhoz;

• A napi energiabevitel a második
szakaszban mintegy 5 %-kal (kb. 100
kcal, azaz 400 kJ), a harmadik szakasz-
ban kb. 10 %-kal haladhatja meg a ter-
hességet megelôzô idôszak valódi
energiaigényét. Ez a megállapítás a ko-
rábban nem sportoló terhes nôkre ér-
vényes, a sportolásnak viszont plusz
energiaigénye van, ezért itt módosítani
kell a bevitel mértékén, s a terhessé-
get megelôzô idôszakban komoly
edzésmunkát folytató hölgyeknél a ter-
hesség második és harmadik szaka-
szában már mérsékelni kell a korábbi
idôszakban megszokott energia- és
tápanyagbevitelt!

• Ne legyen túl gazdag az étrend zsí-
rokban, olajokban, a bôséges zsiradék-
bevitel lassítja, nehezíti az emésztést. 

• Tejtermék (bôséges Ca-bevitel!)
hal és zöldségfélék fogyasztása min-
denképpen indokolt, jelentôsen nô a
terhesség során a Ca- és P-igény, akár
a korábbi másfélszeresére is.

• A terhesség során fokozott a fe-
hérjeigény, napi 10-20 g a jelentkezô
többletigény, ezért fontos az állati ere-
detû, magas biológiai értékû fehérje-
források bôséges fogyasztása.

• Jelentôsen nô az ásványi anyagok-
ra (a már említett egyes makroelemek-

re, továbbá néhány esszenciális mikro-
elemre) vonatkozó szükségleti érték. A
cink- és jódigény pl. mintegy 25-30 %-
kal nô a terhesség idôszakában.

• Nô a vasszükséglet, akár napi 30-
50 mg vas bevitele is ajánlott. Vashi-
ány esetén vérszegénység, kimerült-
ség lép fel, romlik az erônlét. Az adek-
vát vasbevitel lehetôvé teszi az anya, s
a magzat vörösvérsejtjeinek intenzív
képzôdését. Ha a terhes nô nem fo-
gyaszt elég vörös húst, s májat, akkor
a vaspótlás feltétlenül indokolt.

• A terhesség során nô a különbözô
vitaminokra vonatkozó szükséglet, az
A, B, C, E vitaminok esetében a kü-
lönbség 20-30 % lehet, a D-vitamint
tekintve az eltérés még nagyobb. Cél-
szerû változatos táplálkozással ezek
bevitele természetes forrásokból, de a
rendszeres és szakszerû, a túlzásoktól
mentes vitamin-kiegészítés semmi-
képp nem kifogásolható. Ha a nô Ma-
gyarországon él s a szülés december
és május közé esik – séta levegôn,
napfürdôzés – a D-vitamin kiegészítés
mindenképpen szükséges a hatodik
hónaptól!

• A B-vitaminok közé sorolható fol-
sav (B-11 vitamin) szükséglet mintegy
kétszeresére nô, jelenléte elôsegíti a
vas beépülését, a vörösvérsejtek kép-
zôdését a csontvelôben, sôt megelôz-
ni képes számos fejlôdési rendellenes-
ség (pl. nyitott gerinc, spina bifida,
nyúlajak) kialakulását.

• Naponta legalább 4 alkalommal ét-
kezzen a terhes nô, de ne rágcsáljon
folyamatosan, ne nassoljon. A terhes-
ség vége felé a gyomor összenyomó-
dik, célszerû gyakrabban, de keveseb-
bet enni.

• Bôséges folyadékfogyasztás szük-
séges, legalább napi 2 liter folyadék
bevitele, amivel elkerülhetô a kiszára-
dás. A szervezet méregtelenítési folya-
matainak s a húgyutak jó mûködésé-
nek biztosítása is sok folyadékot igé-
nyel, s nem szabad a folyadékfogyasz-
tást mérsékelni a terhesség harmadik
szakaszában sem, amikor gyakran víz-
visszatartás észlelhetô. Forrásvíz, arté-
zi víz, szénsavmentes ásványvíz, gyü-
mölcstea, gyümölcslé, zöldséglé lehet
a javasolható folyadék, alkoholtartalmú
italokat nem célszerû fogyasztani, hi-
szen az alkohol a placentán keresztül a
magzat szervezetébe is bekerül.

• A terhesség során gyakoribbak az
izomgörcsök, ezért ügyelni kell arra,
hogy elegendô magnézium jusson a
szervezetbe. Ez elérhetô Mg-ban gaz-
dag ételek (pl. borjúhús, csirkehús,
sertésmáj, cékla, dió, mandula, lencse)
fogyasztásával, vagy célzott Mg-pót-
lással. A Mg-igény a korábbi szintet
akár 60 %-kal is meghaladhatja. 
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• Kerülendô a szörpök, cukros üdí-
tôk fogyasztása. S az olyan üdítôitalo-
ké (pl. tonik) is, amelyek jelentôsebb
mennyiségben tartalmaznak kininszul-
fátot, ennek ugyanis méhösszehúzó
hatása van. 

• Mérsékelni célszerû a tea és kávé-
fogyasztást, a sok tea ugyanis akadá-
lyozza a vas felszívódását, a kávé pe-
dig fokozza a szívverést s elôsegíti a
Ca eltávozását a szervezetbôl.

- A túlzott sóbevitel mindenképpen
káros, s ha túl sok víz halmozódik fel a
szövetekben és ödéma (vizenyô) ala-
kul ki, akkor célszerû a megszokott
mérvû sózás csökkentése, a szerve-
zetbe jutó NaCl mennyiségének mér-
séklése. Kiegészítô sózás esetén elô-
nyös a jódozott konyhasó használata.

• A terhesség elsô szakaszában a
kismamák jelentôs részénél reggelen-
te (esetleg más napszakban is) émely-
gés, hányinger jelentkezik, ami azzal
függ össze, hogy a hormonális átállást
a gyomor és bélrendszer is megérzi, s
ez gyakran fájdalmas, kellemetlen puf-
fadásban nyilvánul meg. A hányinger a
felkelés elôtti tea vagy kétszersült,
keksz fogyasztásával mérsékelhetô.

• A megfelelô mennyiségû rost bevi-
tele azért különösen fontos, mert a kis-
mamáknál a székrekedés meglehetô-
sen gyakori. Bôséges zöldség, fôzelék
és gyümölcs (vagy ívó levek) fogyasz-
tás szabályozza az emésztést, a növé-
nyi rostok jelenléte elôsegíti a bélmûkö-
dést. Az ellazult bélizomzat renyhébb
munkája miatt a béltartalom lassabban
továbbítódik, ez okozza székrekedést.
Ugyanakkor a magas rosttartalmú, de
fôleg vízoldhatatlan rostot tartalmazó
korpa fogyasztása nagy mennyiségben
nem ajánlatos, a korpa ugyanis megköt
számos létfontosságú ásványi anyagot
(pl. Ca, Mg, Fe, Zn, Cu) s ezáltal ezek
relatív hiánya alakulhat ki.

• Nem célszerû puffadást elôidézô
fôzelékek, ételek fogyasztása, illetve
gyakori étrendbe iktatása, s mellôzni
célszerû a nehéz, erôsen fûszeres éte-
lek fogyasztását is.

• Lassan, nyugodtan, gondosan
megrágva az ételt történjen a táplálko-
zás, s semmiképpen ne a vacsora le-
gyen az egyetlen jelentôs étkezés a
nap folyamán. Könnyû vacsora esetén
az álom, az éjjeli pihenés is könnyebb
lesz.

• Édességek, fagylalt, jégkrém, torta
csak nagyon ritkán kerüljön az asztalra,
felesleges az üres kalóriák (gyorsan
felszívódó cukorszerû szénhidrátok)
bejuttatása a szervezetbe.

• A probiotikumok azok a hasznos
bélbaktériumok, amelyek jelenléte elô-
segíti az emésztést, s védi a szervezet
egészségét. A savanyú tejkészítmé-

nyek természetes probiotikumok hor-
dozói, ezért a terhes nô számára a ke-
fir vagy joghurt fogyasztása különösen
ajánlott. A probiotikumok szaporodá-
sát a prebiotikumok (kedvezô tápkö-
zeg) biztosítják, ilyen élelmiszerek pl. a
hagyma, fokhagyma, zabpehely, bor-
só, banán, sajt.

• Célszerû ügyelni fokozottan a higi-
éniára, a mikrobiológiailag kifogástalan
ételek, élelmiszerek fogyasztására, a
patogén mikroorganizmusok szerve-
zetbe jutásának elkerülésére. Az étel-
fertôzés, ételmérgezés a magzatot is
károsíthatja. Az újrafagyasztott ételek-
ben, lágy sajtokban, nyers húsfélék-
ben lévô listeria baktériumok akár ve-
télést s halvaszülést is eredményez-
hetnek, s igen ártalmas a magas lázzal
járó Salmonella fertôzés is. A nyers és
félig fôtt húsokat, nyers tengeri étele-
ket, a penészes ételeket, a nem hôke-
zelt tejet mindenképpen kerülni kell s
nem célszerû olyan élelmiszereket
sem fogyasztani – pl. hurka, disznó-
sajt, lángolt kolbász – ahol az élelmi-
szerbiztonsági veszély az átlagosnál jó-
val nagyobb. 

• Az esetenként (esetleg gyakrab-
ban) jelentkezô falánksággal (farkaséh-
ség) szemben fel kell venni a küzdel-
met, de ha a kismama megkíván vala-
mit nagyon, akkor nincs értelme ellen-

állni, a lényeg persze a mértéktartáson
van (s persze azon, hogy a kérdéses
étel, ital ne legyen tilalmi listán). Ese-
tenként a gyermeket váró nô olyan
ételeket kíván meg, amelyeket koráb-
ban szinte soha nem fogyasztott, s
olyan párosításban (pl. csokoládé ková-
szos uborkával) amelyek meghökken-
tôk. Az ok persze a másállapot, aminek
a hatása a furcsának vélt táplálkozás-
ban is fellelhetô. 

• Izgatószerek, élvezeti cikkek a ter-
hesség alatt kerülendôk, s gyógyszer
is csak kizárólag orvosi utasítás szerint
szedhetô.

• A terhes nô egyen változatosan,
mérsékelten, lehetôleg minél többféle
élelmiszerbôl állítsa össze az étrendjét. 

Nos, ezek voltak azok a fontosabb-
nak ítélhetô szempontok, amelyekre a
terhes nônek a terhessége alatti táplál-
kozása során célszerû odafigyelnie. A
cikksorozat folytatódik, s terveim sze-
rint még számos izgalmas, eddig nem
tárgyalt, de a sporttáplálkozás gyakorla-
ti kérdéseihez szervesen kapcsolódó
témakör kerül bemutatásra. A rovat kö-
vetkezô része szerves (és egyúttal kro-
nologikus) folytatását képezi a jelen
részben – a sportoló nô táplálkozása a
terhesség alatt – ismertetett témakör-
nek, s a sportoló nô szülés utáni táplál-
kozásának kérdéseit kívánja bemutatni. 
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A történet gyökeréig vissza kell nyúl-
nunk idôben egészen 1995-ig, amikor
is napirendre került a jó öreg Wemb-
ley-stadion lebontása, s a helyére egy
modern, minden igényt kielégítô új
szuperlétesítmény felépítése. A britek
egy meseszerû „mesterhármasról"
szôttek álmokat. Arról, hogy ebben a
nagyszerû, 21. századi stadionban,
amelynek csodájára járnak majd, sorra
követhetik egymást a legrangosabb
nemzetközi csúcsrendezvények. Lege-
lôbb – 2005-ben – rangot adó, tekin-
télyt kölcsönzô avató ünnepségként az
atlétikai világbajnokság küzdelmei,
amelyet követhet 2006-ban a labdarú-
gó-világbajnokság, majd 2012-ben a
XXX. Nyári Olimpiai Játékok, majd az
azt közvetlenül követô paralimpiai játé-
kok. Az, hogy minden odds ellenére,
és éktelen ellentmondásként, ez utób-
bi kettô végtére is valósággá vált a
NOB közgyûlés szingapúri szavazása
eredményeként, nos, ehhez tényleg
legalább távirati tömörséggel érdemes
végigfutni azokon a megelôzô esemé-
nyeken, amelyek a felemlített, mese-
szerû és becsvágyó álmokat teljesség-
gel szertefoszlatta, mi több, valóságos
rémálommá változtatta.

1995 áprilisában a brit kormány és a
legfelsô sporthatóság, a Brit Sport Ta-
nács (British Sports Council) nyilvános-
ságra hozta közösen kidolgozott pályá-
zatát egy új Nemzeti Stadion megalko-
tására, amely egyaránt alkalmas a lab-
darúgás, a rögbi és az atlétika nagysza-
bású eseményei megrendezésére. Mi-
után a pályázat határidejét többször is
módosították, 1997 novemberében el-

dôlt: a koros Wembley helyén épül fel
az új létesítmény. 1998 szeptemberé-
ben Primo Nebiolo, a Nemzetközi Atlé-
tikai Szövetség (IAAF) – azóta elhunyt
– nagytekintélyû olasz elnöke kijelen-
tette, hogy ôszinte szándéka-akarata
szerint ekként akár már 2003-ban a vb
színhelye lehet az új Wembley Nemze-
ti Stadion. Tony Blair brit munkáspárti
miniszterelnök levélben erôsítette
meg Nebiolónak: az új Wembley ké-
szen áll 2003-ra (mielôtt elfelejtenénk:
a világbajnokságot aztán, kényszerbôl
Párizsban bonyolították le). A helyzet
1999 decemberében kezdett határo-
zottan kedvezôtlen fordulatot venni.
Chris Smith, a kormány kulturális, saj-
tó- és sportügyekkel megbízott állam-
titkára bejelentette, hogy a 245 millió
fontot igénylô eredeti Wembley-terv
nem valósul meg, helyette egy új, egy
másik stadion épül fel.

Mi is történt? Az, hogy az FA, az an-
gol labdarúgó szövetség – felesleges
is mondani, hogy nem minden hátsó
szándék nélkül – megvásárolta a
Wembley tulajdonjogát. Mivel ráadásul
az ô eseményei, tehát a labdarúgó-
mérkôzések alkották a jövôbeni min-
denkori rendezvény-naptár meghatáro-
zó gerincét, ettôl a pillanattól kezdôdô-
en az övék volt az irányítás. Márpedig
az FA kezdettôl fogva idegenkedett –
noha jó ideig titkolta – az atlétikai „társ-
bérlettôl", pontosabban attól az elkerül-
hetetlen építészeti megoldástól, amely
lehetetlenné tette (volna), hogy az új
stadion kifejezetten és tipikusan labda-
rúgó létesítmény legyen, hiszen az at-
létikai pálya elhelyezése és méretei

miatt a nézôk túl távolra kerülnének a
játéktértôl, a „színpadtól". Egy ideigle-
nes, gördíthetô, nyitható-csukható lelá-
tórendszer viszont, amely az atlétikai
pálya fölé helyezhetô és vele-rajta a
pálya közelébe kerülhetnének a szur-
kolók, plusz negyvenmillió fontot igé-
nyelt volna. Amikor 1999 júliusában az
akkori sportminiszter asszony, Kate
Hoey tárgyalt a stadiontervrôl Bob
Stubbs-szal, a Wembley fôigazgatójá-
val, az utóbbi elôbb csak hímezett-há-
mozott, de késôbb bevallotta, hogy ôk,
mármint a labdarúgó szövetség veze-
tôi, nemigen gondolkodnak az atlétika
igényeiben, vagyis arról, hogy a létesít-
mény más célokat (sportágakat) is
szolgáljon, mint a labdarúgásét. A mi-
niszter asszony mélységesen csaló-
dott, s vele együtt a Brit Olimpiai Bi-
zottság is. A Kate Hoey és a futballszö-
vetség közötti viszály mind erôtelje-
sebben bontakozott ki. Ennek eredmé-
nyeként végül a britek Sydney-beli
messze a várakozást felülmúlóan sike-
res olimpiai szereplése sem volt képes
„megmenteni" az egyébként, pedig
feltûnôen népszerû és remekül dolgo-
zó minisztert: a következô választáso-
kat követô kormányalakítás során Blair
miniszterelnök menesztette.

Következô lépésként a kormány,
2000 áprilisában, London észak-keletre
fekvô távoli körzetét, Picketts Lockot
jelölte ki az új Nemzeti Atlétikai Stadi-
on helyéül. Ennek tudomásulvételével
a Nemzetközi Atlétikai Szövetség Lon-
donnak ítélete a 2005. évi világbajnok-
ság rendezését. 2000 márciusában
azonban komoly problémák jelentkez-
tek a stadionépítés költségei miatt. Kö-
vetkezményként a Brit Atlétikai Szö-
vetség konzorciuma, közösen az illeté-
kes helyi önkormányzati tanáccsal és a
kerület vezetésével, mintegy hatvan-
hétmillió fontra rúgó segítségért folya-
modott a Brit Lottó Alapítványhoz
(amely hasonló intézmény, mint ná-
lunk a Szerencsejáték Zrt.). 2001 júliu-
sában a finanszírozással kapcsolatos
mind komolyabb zûrök és sportkor-
mányzati aggályok következménye-
képpen felkérték a kabinet elhíresült
válságkezelô specialistáját, Sir Patrick
Cartert: nézzen alaposan körül, mi a
valóságos helyzet, elemezze azt, majd
tegyen jelentést tapasztalatairól, egy-
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VViilláággrraasszzóóllóó  bbllaammaa  vvoolltt,,  eezzeenn  nniinnccss  mmiitt,,  nneemm  iiss  lleehheett  sszzééppíítteennii..  MMaagguukk  aazz  aann--
ggoollookk  iiss  eelliissmmeerrttéékk,,  eehhhheezz  ffoogghhaattóó  sszzééggyyeenn  mméégg  nneemm  éérrttee  LLoonnddoonntt,,  aammeellyy  aazz  aann--
ggoollookk  ttöörrttéénneellmmii  nneevveezzeetteessssééggûû  ffôôvváárroossaa  ––  aa  ssppoorrttbbaann  iiss..  MMiihhiirr  BBoossee,,  aa  TThhee  DDaa--
iillyy  TTeelleeggrraapphh  nneevveess  sszzaakkíírróójjaa  ííggyy  jjeelllleemmeezzttee  kkééssôôbbbb  aa  ttoottáálliiss  lleeééggéésstt::  „„AA  HHaarrvvaarrdd
eeggyyeetteemmeenn  ttaannííttaannii  kkeelllleennee  aazz  eesseetteett,,  mmiinntt  aa  ssppoorrttvveezzeettééss  ééss  mmeenneeddzzsseellééss  eell--
rreetttteennttôô  ppééllddáájjáátt..""

Az olimpiai stadion már készen áll
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ben javaslatot is illesztve hozzá. 2001
októberében Sir Patrick ôszinte és le-
hangoló jelentése nyomán aztán kide-
rült, hogy a kivitelezés költségei elvi-
selhetetlen magasságokba szöktek.
Maga a stadion ugyan „csupán" 120
millió fontot emésztene fel, de oly tá-
voli és megközelíthetetlen helyen léte-
sülne, hogy az elengedhetetlen infrast-
rukturális fejlesztéseket – utak, tömeg-
közlekedés, továbbá a versenyzôk szá-
mára „olimpiai falu" felépítése – nem
lehetne egy újabb százmillió font alatt
megúszni. Carter nevét érdemes meg-
jegyezni. A késôbbiekben is fontos
szerepet játszik történetünkben, ildo-
mos lesz tehát kissé közelebbrôl be-
mutatni majd. Mindezek után Richard
Caborn, az akkoriban frissiben kineve-
zett sportminiszter jelentette be, hogy
a stadionálomnak – vége. Ekként an-
nak a vágynak is, hogy London legyen
a 2005. évi atlétikai világbajnokság
házigazdája. Hozzátette azonban, hogy
ha Londonnak le kell is mondania errôl,
Sheffield viszont remek helyszíne le-
hetne a világeseménynek. (Jegyezzük
meg: Caborn, cseppet sem melléke-
sen, Sheffield központi körzetének
képviselôjeként került be a brit parla-
mentbe, még 1983-ban.)

Az utózöngékbôl néhány apróság,
mielôtt tovább indulnánk innen, egy
határozottan vert helyzetbôl – Szinga-
púr irányába!

Lamin Diack, aki az elhunyt Nebiolót
követte az IAAF elnöki székében, ezt
nyilatkozta: „Mélységesen csalódott
vagyok. London helyett Seffield?…
No, nem! Ez nem járható út így.
Egyébként sincs szándékunk további
hitegetésekre hagyatkozni. Sajná-
lom…" Simon Clegg, a Brit Olimpiai Bi-
zottság igazgatója pedig ezt mondta a
Reuters hírügynökségnek: "Rövi-
den?… Körberöhögnek bennünket a
sportvilágban. Pedig ami történt, in-
kább tragikus." Lord Sebastian Coe, a
britek kétszeres olimpiai bajnoka az
1500 m-es síkfutásban, a parlament
konzervatív ellenzékének képviselôje,
nem mellékesen tekintélyes atlétikai
szakíró kijelentette: „Ezt is meg kellett
élnünk: harmadrangú sportnemzetté
süllyedtünk ezzel a blamázzsal… Olim-
pia – ezek után?!"

Hát ez az! Coe akkor persze még
nem tudhatta, hogy éppen az ô leg-
fôbb feladata lesz a csorba kiköszörü-
lése.

A hármas álomból megsemmisült az
atlétikai vb 2005-ben, és a 2006-os lab-
darúgó vb is, amelyet a németek em-
lékezetes színvonalon bonyolítottak le.
Egyedül a 2012-es olimpiai álmok ma-
radhattak életben. Minden baljós elôz-
mény ellenére, egy ilyen „kiütés" után

egyáltalán hogyan lehetséges felállni a
padlóról? Hogyan sikerülhetett a bri-
teknek megszerezni az 2012-es olimpi-
át? Rejtély? Ha nem is az, de megsze-
rezni egyáltalán nem volt egyszerû,
annyi bizonyos.

Egy amerikai Londonban
A mélységes csalódás nem tántorí-

totta el az eredeti tervtôl a Brit Olimpi-
ai Bizottságot, legkevésbé annak fôtit-
kárát, Simon Glegget, de – David Lu-
kest sem. A bizottság, nyitó lépés-
ként, az utóbbit – aki 1996-ban, Atlan-
tában még a brit gyeplabda-válogatott
kapusaként brillírozott – bízta meg egy
londoni olimpiai pályázat elôtanulmá-
nyainak elkészítésével. Bátorítóan ala-
kultak a London akkori fôpolgármeste-
rével, Ken Livingstonnal folytatott tár-
gyalások is, mivel a fôváros elsôszámú
vezetôje kifejezetten lelkesnek mutat-
kozott egy „londoni olimpiával" kap-
csolatban, a jelentôs fejlesztésekre,
tôkebefektetésre (is) gondolva. Csu-
pán egy feltételt szabott: a tervezett
olimpiai események szíve Kelet-Lon-
donba legyen. East London elmara-
dott, lepusztult vidékét a színes-bûvös
olimpiai öt karika révén remélte ugyan-
is a huszonegyedik század általános
szintjére emelheti, s ezért képes is
volt minden tôle telhetôt megtenni a jó
ügyért. 

Az esélyek javítására határozott és
kézenfekvô eshetôségnek tûntek a
2002-ben, Manchesterben sorra kerü-
lô Nemzetközösségi Játékok (Com-
monwealth Games – korábban Brit
Nemzetközösség Játékok), habár ez a
rendezvény – a gyarmatbirodalom da-
rabokra hullása után, „az angol nyelvet
használó országok" sporttalálkozója-
ként – a korábbinál már szerényebb
ranggal mûködött (már csak azért is,
mert az amerikaiak, nyilvánvaló okok-
ból, soha nem vettek részt ezeken).

A kormány sem zárkózott el az olim-
piai megrendezésének lehetôsége elôl,
bár – finoman szólva is – kezdetben
roppant óvatos volt a hozzáállása. Meg-
bízta az állandó partnerének számító
Arup tanácsadó céget, készítsen rész-
letes tanulmányt az esetleges londoni
játékok lebonyolításáról, a helyszínek-
rôl, költségvetésrôl, egyebekrôl. Ami
pedig a manchesteri eseményt illeti, a
kormányfô ismét megbízható mindene-
sét, Patrick Cartert kérte fel, hogy „tart-
sa rajta kezét" a dolgokon – a kezdeti lé-
pésektôl az esetleges fináléig. 

Röviden. 
A nemzetközösségi játékok látvá-

nyos bemutatóval kezdôdtek. A világ-
hírû labdarúgó, a nagy manchesteri
sztár, David Beckham mondta a meg-
nyitó beszédet, s az egész esemény-

sorozatot kifogástalanul rendezték
meg az angolok. Megjelent – nem vé-
letlenül – a versenyeken Jacques Rog-
ge, a NOB, és Lamine Diack, a Nem-
zetközi Atlétikai Szövetség elnöke is.
Mindketten felsôfokú jelzôkkel illették
a látottakat. A Wembley–Picketts
Lock-féle kudarcot, ha teljesen feled-
tetni nem is voltak képesek a házigaz-
dák, sikerükkel legalább a háttérbe, a
múlt jótékony homályába süllyesztet-
ték a csúfos emlékeket. A kormány
szkepticizmusa is enyhült valamelyest,
ha nem is szûnt meg teljesen. Tony
Blair miniszterelnök néhány miniszte-
rébôl egy speciális (olimpiai) albizottsá-
got alakított, s ennek elnökéül külügy-
miniszterét, Jack Straw-t kérte fel. Az
Arup cég elemzése további bizakodás-
ra szolgáltatott okot, hiszen lényegé-
ben azt állította, hogy összességében
610 millió fontos bevételre lehet szá-
mítani, s ez a végelszámolásnál mint-
egy 80 millió fontos tiszta nyereséget
jelenthet. (Persze, ez még jócskán a
2008-ban bekövetkezett pénzügyi vi-
lágválság elôtt történt, mert az nyilván-
valóan a feje tetejére állított minden
elôzetes számítást.) 

A miniszterelnök felesége, Cherie,
az elsô perctôl és következetesen lel-
kesen kiállt a londoni ötkarikás ünnep
mellett, és kitartott akkor is, amikor ko-
moly gondok kezdtek mutatkozni. A
miniszterelnök-férj meggyôzése is
nem kis mértékben neki volt köszönhe-
tô. Egy másik ilyen, meghatározó hölgy
személyiség – igaz, hivatalból – Tessa
Jowell volt, akit Blair a 2001-es válasz-
tások után nevezett ki kulturális-, mé-
dia- és sportügyekért felelôs miniszter-
nek; hallatlan lelkesedéssel vetette be-
le magát a munkába, valósággal élt-halt
a 2012. évi olimpia rendezéséért kiírt
pályázaton való részvétel engedélyezé-
séért. Tony Blair 2003 elején kész volt
a kormány napirendjére tûzni a kér-
dést, de elôtte szeretett volna megbi-
zonyosodni arról, hogy a pályázat nem
elôre lefutott, azaz London esélyei va-
lóban komolyra vehetôk. A választ
egyenesen Jacques Rogge-tól várta, s
január 17-én ennek tisztázására küldte
Jowellt a NOB székhelyére, Lausanne-
ba. Rogge biztosította a briteket a fair
play elvének abszolút tiszteletben tar-
tásáról (mi mást tehetett volna?).

Nem a kormányon múlt, hogy a ter-
vek szerinti február 13-án mégsem ke-
rült tárgyalóasztalára ez a napirend. Az
iraki válság napjai köszöntöttek a világ-
ra, amely hamarosan fegyveres konf-
liktus formájában véresen tragikus for-
dulatot vett. Március 20-án már hullot-
tak az USA-rakéták Bagdadra, s az ira-
ki kérdés – amelyben Nagy-Britannia
habozás nélkül a támadást kezdemé-
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nyezô amerikaiak oldalára állt – hete-
kig-hónapokig lekötötte a kabinet fi-
gyelmét. Blair közben, érthetôen, nem
vállalkozott arra, hogy egy jövôbeni
olimpia kérdéseivel foglalkozzék. 

A halasztások részleteinek mellôzé-
sével csak a végeredményt nézzük: a
kormány végül május 15-én döntött –
egyhangúan – a pályázat támogatása
mellett! A kormány teljes elkötelezett-
ségét, minden korábbi fenntartását fe-
ledtetô megértését nyilvánvalóan alap-
vetôen motiválta a brit küldöttség at-
lantai (le)szereplésének nyomasztó
emléke. Mint korábban már megemlí-
tettük: 1996-ban a britek mindössze
egyetlen aranyérmet szereztek (evezôs
kormányos nélküli kettesüknek – Ste-
ven Redgrave, Matthew Pinsent – kö-
szönhetôen), az éremtáblázaton pedig
be kellett érniük az, Algéria és Etiópia
mögötti 36-ik hellyel. Márpedig Nagy-
Britannia, ugye, a sportok ôshazája,
ahol olyan sportágak születtek, mint a
labdarúgás, a rögbi, vízilabdázás, golf,
krikett, stb.! Ezt a tûrhetetlen helyzetet
örökölte John Major konzervatív kor-
mányától Tony Blair és munkáspárti ve-
zérkara az 1997. májusi választásokon
aratott elsöprô sikerével. Pénz nélkül
azonban nincs sportfejlesztés sem. A
lottózás (The Natonal Lottery) intézmé-
nyét még Major kormányfô vezette be
1995-ben, de kezdetben botladozott ez
az újítás, s nem volt pontosan kidolgo-
zott rendszer a nyereség felhasználásá-
ra. Választási sikerének még elsô évé-
ben Tony Blair e téren is reformokat
vezetett be, s egyebek között a nyere-
ség meghatározott, huszonöt százalé-
kát kulturális és sportcélokra szánta. S
itt most egy pillanatra visszatérünk Pat-
rick Carter személyéhez. Rendkívül si-
keres üzletember és vállalkozó lévén a
miniszterelnök egyik legképzettebb és
legsokoldalúbb bizalmas tanácsadója
volt, elsôsorban a nagy állami beruhá-
zások – útépítés, infrastruktúra, s egye-
bek között a sportfejlesztés – terén.
Egyáltalán nem véletlen, hogy a késôb-
biek folyamán ô lett a Brit Sport Tanács
Lottó Alapítványának pénzosztogató el-
nöke, s hogy, „fônöke" elôterjesztésé-
re, hasznos szolgálataiért 2004 nyarán
nemesi rangot kapott Erzsébet király-
nôtôl.

A sport innentôl kezdve megbízható
és állandó forrásokhoz jutott, s ennek
jótékony hatása máris igazolódott a kö-
vetkezô olimpiai játékokon. A britek
Sydneyben, 2000-ben már 11 aranyat
szereztek, s ezzel a 10-ik helyre jöttek
fel az éremtáblázaton. Athénban,
2004-ben is sikerült megôrizniük ezt a
10-ik helyet, amihez akkor 9 arany is
elegendônek bizonyult. 2005 júliusá-
ban, már a szingapúri gyôzelem és a

2012-es játékok rendezésének biztos
tudatában, külön speciális Olimpiai
Lottó is beindult a Szigetországban,
amely 750 milliós fontos extra bevétel-
lel kecsegtetett. Peking (2008) minde-
zek után már egy újabb fejezetet nyi-
tott meg a brit sportnemzet számára:
19 bajnoki címükkel minden idôk leg-
jobb eredményét produkálták (e mel-
lett 13 ezüst, 15 bronz). Az éremtáblá-
zaton – Kína, az Egyesült Államok, va-
lamint Oroszország mögött – az elôke-
lô negyedik helyen végzett az Egyesült
Királyság küldöttsége 47 darabos össz-
gyûjteményével.

Térjünk azonban most vissza 2003-
hoz, amikor tehát a szilárd anyagi hát-
tér, a kormány pozitív hozzáállása, to-
vábbá a Sydneyben elért eredmények
egyaránt optimizmussal tölthették el
az olimpia megrendezésének híveit. 

A pozitív döntés megtörtént – de tu-
lajdonképpen csak ekkor kezdôdhetett
meg az érdemi munka. A hazai pályán
zöld jelzés villant fel, ám nemzetközi
tereken a küzdelmet számos, a britek-
tôl teljesen független körülmények be-
folyásolták: a riválisok teljesítménye, a
NOB szakértôinek, speciális szemlebi-
zottságának megítélése, ezt követôen
a végrehajtó testületi fogadtatás, nem
is említve a végsô döntésre hivatott
közgyûlés szavazását – majdan Szinga-
púrban, 2005-ben.

Britannia-szerte némi megütközést
keltett, amikor 2003. június 16-án Bar-
bara Cassanit nevezték ki az olimpiai
pályázati bizottság elnökének. Erôsen
megoszlottak a vélemények, hiszen a
roppant csinos hölgy nem a sport vilá-
gából érkezett, s ezt eleve hátránynak,
úgymond: szakmai hiányosságnak ér-
tékelték. De legfôként az váltotta ki so-
kak értetlenségét, hogy nem is angol
volt, hanem amerikai (és az sem sokat
javított a megítélésén, hogy férje vi-
szont, Guy Davis, jó nevû bankár és
beruházóként volt ismert Albionban). A
házaspár akkor már tíz éve élt és dol-
gozott Angliában. A bostoni születésû
és a Princeton Egyetemen kitüntetés-
sel végzett Cassani rendkívüli sikere-
ket mondhatott magáénak Nagy-Bri-
tanniában. Egyebek között nem csu-
pán azt, hogy szinte a nulláról indulva
megalapította a British Airways megbí-
zásából a cég fapados leányvállalatát
1998-ban, a GO-t, hanem hogy röpke
két év alatt nyereségessé tette, majd a
jól futó céget magas áron lehetett el-
adni 2001-ben. Cassani a mennyekbe
ment, 2002-ben elnyerte az egyik leg-
patinásabb díjat, a „Veuve Clicquot –
Az Év Üzletasszonya" [a név egy kitûnô
francia pezsgômárkát takar – A szerk.]
címet. Személyét a neves londoni fej-
vadász cég, a Saxton Bampfylde He-

ver ajánlotta a kormány figyelmébe,
jóllehet – s ezt késôbb többször is nyo-
matékosították – nem kifejezetten az
elsôszámú, elnöki pozícióra. Kiállt
azonban mellette a sportminiszter Ri-
chard Caborn, a polgármester Livings-
tone, s a miniszterelnök neje, Cherie
Blair is, s tulajdonképpen ezzel el is
dôlt a kérdés.

Az amerikai asszony hatalmas lendü-
lettel vágott bele a munkába, kialakí-
tott egy sokoldalúan képzett 80 fôs ap-
parátust, kidolgoztatta a pályázat min-
den fontos technikai elemét, becsvá-
gyó és remek elméket szerzôdtetett, s
valóban impozáns pályázatot alakított
ki néhány hónap leforgása alatt, a hely-
színek részletes kijelölésével, a szük-
séges munkálatokat tartalmazó mes-
tertervezettel és pontos költségvetés-
sel. Úgy mûködött, ahogyan egy ízig-
vérig profi üzletasszonytól elvárható, s
ezzel nem is volt semmi gond. 

De hát a sportnak, s az olimpia ügye-
inek különösképpen, megvan a maguk
rendhagyó természetük, amelyek – ha
nem is ördöngös dolgokról van szó –
sajátságos kapcsolatrendszert, speciá-
lis ismereteket, felfogást követelnek
meg, s mindez mintha kissé idegen
lett volna Cassani asszonytól. Ezt, in-
telligens vezetô lévén, ô maga is érez-
te, tudta, ám változtatni mégsem akart
a munkafilozófiáján. Az olimpia nem
valami gépies, automatikusan mûködô
vállalkozás, ügyei intézésében sok a
szubjektív elem, akadnak külsôségek,
néha szokatlan a megközelítés, márpe-
dig ehhez tapasztalat és megfelelô ér-
zékenység, úgymond: diplomáciai ér-
zék szükségeltetik. Cassani viszont ra-
gaszkodott puritán üzleti elveihez, s
nem óhajtott „idomulni", engedmé-
nyeket tenni, belülrôl átérezni, megér-
teni a sport idônként fura lelkét. Az öt-
karika vonatkozásában, tudjuk jól, 1908
óta egyébként is élt – azóta, és ma is –
bizonyosfajta tagadhatatlan Amerika-
ellenesség az angolokban. Cassanit
már csak ezért is eleve gyanakvó te-
kintetek kísérték, ezt nem lehetett
nem észrevenni.

A két, idôben is fontos fázist magá-
ban foglaló pályázati tevékenység elsô
fele, Cassaninak köszönhetôen, 2004
tavaszáig lezárult. De már ezek elôtt
furcsa jeleket lehetett tapasztalni. A
The Daily Telegraph arról cikkezett pél-
dául, hogy Barbara Cassani lekicsinylô,
bántó kijelentést tett Tony Blair minisz-
terelnökre. (Egy sporttémájú értekez-
letre utalva állítólag így fogalmazott ró-
la: „Háááát, ôszintén mondva, nem
tûnt valami fényes elmének.") Cassani
ugyan beperelte a hírneves napilapot,
s a Telegraph annak rendje és módja
szerint el is vesztette a pert – kénysze-
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rûen beismerve, hogy írása téves és
megalapozatlan volt –, de a károkozás
már megtörtént… Az amerikai szép-
asszony ráadásul olyan protokolláris hi-
bákat is elkövetett, amelyek világosan
bizonyították, hogy nem mozog ottho-
nosan az „olimpiai család" köreiben. A
2003. évi párizsi atlétikai vb elsô hetét
követôen utazott csak el a francia fôvá-
rosba, akkor, amikorra az ott összese-
reglett fontos NOB-személyiségek ja-
va már el is távozott onnan. Ilyen le-
zserséggel pedig – mondták sokan –
nem lehet hatékonyan reklámozni a
londoni pályázatot.

Maga Cassani is érezte, hogy ez így
nem megy, nem lehet erôltetni, ah-
hoz, hogy változtatni tudjon, nincs
meg a szükséges affinitása, múltja és
kapcsolatrendszere sem. Bölcs elôre-
látással – az ügy érdekében – azt java-
solta, hogy egyik helyettesének nevez-
zék ki, Sir Sebastian Coe-t, akit tökéle-
tesen alkalmasnak talált erre a szerep-
re és feladatokra. Reményei tökélete-
sen beigazolódtak, habár némileg túl-
lépve eredeti szándékain…

A 2012. évi olimpiai játékok rendezé-
si jogáért kilenc város pályázott: Ha-
vanna, Isztambul, Lipcse, London,
Madrid, Moszkva, New York, Párizs és
Rio de Janeiro. A NOB speciális Olim-
piai Szemle Bizottsága minden jelent-
kezôt felkeresett, miután azok kitöltöt-
ték az egységes jelentkezési kérdôí-
vet, s a helyszínen tanulmányozták a
körülményeket, majd jelentést készí-
tettek a végrehajtó bizottságnak.

A kiválasztási folyamat egyik kritikus
állomásának volt tekinthetô a NOB
végrehajtó testületének 2004. május
18-i Lausanne-i ülése a Palais de Bea-
ulieu Konferencia Központban, ahol az
elsô rostálás megtörtént – azaz a vál-
lalkozó városok minôsítése, majd azok
megjelölése, amelyek az értékelés
alapján nem kapnak lehetôséget a to-
vábbi versengésre.

Öt város maradt fenn a rostán. Pont-
értékekkel kifejezett sorrend szerint:
Párizs 8,5 ponttal került az élre, mö-
götte Madrid végzett 8,3-mal, majd
London következett 7,6-tal, New York
7,5-tel és végül Moszkva 6,5-tel.

Cassani asszony okkal lehetett büsz-
ke arra, hogy a rövidített listán végül a
harmadik helyen, dobogón, végzett az
angol fôváros – elsôsorban az ósdi lon-
doni közlekedési viszonyok okán, hiá-
ba tett ezzel kapcsolatban elkötelezô
nyilatkozatokat a brit delegáció vezetô-
jeként –, s miközben visszarepült szék-
helyére, nehéz, de fontos elhatározás
érlelôdött meg benne: lemond és ma-
ga helyett, a Szingapúrig hátralévô idô-
szakra, Seb Coe-t javasolja a pályázati
bizottság élére.

Így történt. Gyorsan, simán, úri mó-
don. Coe ôszintén mondott köszönetet
az amerikai asszonynak, Cassani pedig
a közös ügy sikerét garantáló „lehetô
legjobb személyi megoldásként" jelle-
mezte a változást. Ami végtére is egy-
fajta szerepcserének is felfogható volt,
hiszen Cassani továbbra is ott maradt a
testület vezérkarában, Coe egyik he-
lyetteseként – s azt, hogy társadalmi
munkában, talán mondani sem kell.
(Majd csak a lehengerlô szingapúri dia-
dal után vonult vissza végérvényesen,
és jogos elégedettséggel.)

A sikerember színre lép
Sebastian Coe valóban rendkívüli

egyéniség, szinte egyedülálló a maga
klasszisában – igazi és sokoldalú siker-
ember. A sportban, az atlétikában az
olimpia történet egyetlen olyan közép-
távfutója, aki képes volt egymást kö-
vetô két olimpián – 1980-ban Moszk-
vában és 1984-ben Los Angelesben –
is gyôzelmet aratni 1500 méteren…
De hogyan?!

Szinte hihetetlen a sztori, de mielôtt
belevágunk, itt emeljük ki: az atlétikai
pályán szerzett elévülhetetlen sikerek
mellett a politikai pályán is hírt, s nevet
szerzett magának, nem kevésbé, mint
rangos újságíró, aki rendszeresen pub-
likált a tekintélyes The Daily Teleg-
raph-ban, és megjelentek írásai, elem-
zései más napi- és hetilapok hasábjain
is. Mindezeken felül tekintélyt szerzett
magának befektetôként, vállalkozó-
ként, vagyis üzletemberként is – en-
nek is köszönhetô, hogy ma többszö-
rös milliomos. Legutóbb 2009-ben
adott ki könyvet The Winning Mind (A
Gyôztes Elme) címmel, alcíme szerint:
Mi kell ahhoz, hogy igazi bajnok le-
hess.

Vissza Moszkvába, 1980-ba!
Az 1500-as verseny elôtt nagy ve-

télytársa, a honfitárs Steve Ovett ko-
moly eséllyel állhatott rajthoz. Elôször
is, hat nappal korábban biztosan gyôz-
te le Coe-t annak legerôsebb számá-
ban, a 800 m-es síkfutásban. 1500 mé-
teren Ovett 1977, tehát három év óta
nem szenvedett vereséget, 42 ver-
senyt nyert megszakítás nélkül – a
Coe-t napokig súlyos kritikával illetô
brit sajtó pszichikai nyomását nem is
említve.

A rajt után háromszáz méternél az-
tán kiderült, hogy ez nem csak kettô-
jük nagy küzdelme. Az NDK – amely
akkor javában tündökölt a sport világá-
ban – legjobbja, Jürgen Straub vette át
a vezetést, sôt a táv felénél ez volt a
sorrend. Coe és Ovett ugyan szorosan
a nyomában maradt, de a német hirte-
len még jobban beleerôsített. A két
brit persze nem tágított. Kétszáz mé-

terrel a cél elôtt még mindig Straub fu-
tott az élen, négy méterrel mögötte
Coe, majd további kettôvel hátrább
Ovett. Az utolsó kanyarban Coe és
Ovett szinte ugyanabban a pillanatban
nyitotta meg a hosszú hajrát. A cél-
egyenesbe fordulva a német még tar-
totta magát, ám a célszalag elôtt hat-
van méterrel Coe megelôzte, sôt, szin-
te eksztázisban, tovább gyorsított. Vé-
gül négy métert vert az ezüstérmet
szerzô germánra, aki viszont Ovettet
legalább képes volt tartani. Az utolsó
400 métert Coe 52.2-re, az utolsó 100-
at 12.1-re futotta, az órák a célban
3:38.40-et mutattak.

A gyôzelmi dobogó csúcsán tekinte-
tét Coe hosszan, kitartóan az égre füg-
gesztette. Késôbb a két brit futófeno-
mén – a sajtó szerint éppenséggel
olyan ellenfelek, akik következetesen
és egyértelmûen ki nem állják egy-
mást – barátságos iszogatás közepette
„lazított", s amikor Coe-t arról faggat-
ták, miért meredt az égre még a him-
nusz alatt is, csupán ennyit mondott:
„Valahol, valaki bizonyára végül is sze-
ret engem."

Könyvében errôl a mennyei támoga-
tásról ugyan nem ír példátlan sikerei
ürügyén, de hát fogalmazhatunk úgy
is, s maradjunk ennyiben, hogy a legki-
válóbb egyéni tulajdonságok sem ér-
nek fabatkát sem – hol kisebb, hol na-
gyobb – szerencse nélkül. Ami aztán
Los Angelesben történt, még inkább
elôtte, szintén ezt az igazságot erôsíti.
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Kezdôdött azzal, hogy Coe a moszk-
vai játékok után, hátsérülés miatt, ki-
hagyni kényszerült az idény még hátra-
lévô szakaszát. 1981 ellenben biztató-
an alakult: négy világcsúccsal – 800 és
1000 méteren, illetve kétszer egy mér-
földön. 1982 megint sérüléssel, bete-
geskedéssel telt el – a csalódások esz-
tendeje volt –, s ennél is rosszabbul
pergett le 1983. Kénytelen volt kihagy-
ni a világbajnokságot, végül kórházba
kellett vonulnia, ahol kiderítették, a vér-
mérgezés egy ritka, körülményesen
kezelhetô és veszélyes változatával kell
szembenéznie. Egy kóros nyirokcso-
mót is kioperáltak a szervezetébôl.
Ezek után indokoltan írta a The Runner
magazinban Bob Hers, a neves szakíró,
hogy ezzel Coe pályafutásának befel-
legzett. Hetekig, hónapokig tartó keze-
lés, kórházi ápolás után 1983 decem-
berében „szabadult", s kezdhette el –
elôbb csak igen kíméletes formában –
az edzéseket. Ráadásul idôközben egy
új angol csillag is megjelent a nemzet-
közi atlétikai pályákon, Stephen Cram,
s elfoglalta Coe elhagyott trónját. A brit
nemzeti bajnokságon, 1500-on, Coe
Peter Elliottól is kikapott, s a brit sajtó
felháborodással fogadta, amikor az
olimpiára mégis Coe-t nevezték – Cram
és Ovett mellett.

Los Angelesben drámai fejlemények
követték egymást az ötkarikás ünne-
pen. A 800 m síkfutást a brazil Cruz
nyerte, Ovett a nyolcadik helyen vég-
zett, célba érkezése után a brit futó
összeesett, kórházba szállították. Ott
töltött két napot, de az 1500-ra össze-
szedte magát, mi több, a harmadik elô-
futamot meg is nyerte. Közben viszont
az egyik svájci ellenfele a cél elôtt, vé-
letlenül, hátulról a sarkára taposott a
szögesével, s Ovettet most meg ezzel
kellett ápolni. (800 méteren egyébként
Coe remekelt: a brazil mögött ezüstér-
met szerzett.) Ilyen elôzmények után
következett az 1500 m döntôje. A
négy esélyes – az amerikai kedvenc
Steve Scott, s a három brit, Ovett,
Cram és Coe – ott sorakozott a rajtvo-
nalon. A rajt után eleinte Coe vezetett,
majd Scott és végül egy spanyol „ide-
gen", Gomez Abascal – egészen az
utolsó körig. Ekkor Coe és Cram fel-
nyomult, közvetlenül mögé. Az utolsó
kanyarban Cram felzárkózott oldalról
Coe mellé, már egymás mellett futot-
tak. (A lehagyott Scott teljesen elké-
szült az erejével, végül 10-ik lett). Há-
romszáz méterrel a cél elôtt Ovettet,
aki a negyedik helyre jött fel, ismét
rosszullét vette le a lábáról, kiállt, hord-
ágyon kellett az öltözôbe vinni. A cél-
egyenesbe Coe fordult elsôként, ellen-
állhatatlanul hajrázott, nem kevesebb,
mint hat métert vert Cram-re, akinek

az utolsó métereken sikerült Abascalt
azért megelôznie. A régi-új bajnok
eredménye – 3:32.53! A 800 méter
ezüstje után – újabb arany 1500-on!

Coe arcán széles mosoly ragyogott a
fáradtság ellenére is, majd a „jóindula-
tú" brit riporterekhez fordult, és azt ki-
áltotta oda, élénken gesztikulálva: „Ki
is mondta, hogy nekem végem van?!"

Gyôzelmével a huszonhét éves brit
atléta sporttörténelmet írt, itt és így
vált halhatatlanná. Teljesítménye való-
ban egyedülálló. Mégis, nem lennénk
igazságosak, ha nem említenénk itt
meg egy másik hasonló futónagyság
nevét, az új-zélandi Peter Snellét. Ez az
örökké gyászos feketében száguldó fe-
nomén végrehajtotta azt, amit Coe,
csak nem 1500-on, hanem 800 méte-
ren, mégpedig 1960-ban, Rómában és
1964-ben, Tokióban. Plusz a japán fôvá-
rosban „rátett még egy lapáttal", duplá-
zott, s gyôzni tudott 1500 méteren is.
(„Milyen élvezet volt ôt nézni a tokiói
olimpián – írta népsportos kollegám,
Kocsis L. Mihály Fut-ni címû könyvé-
ben –, amint megbújva a tömegben ko-
cog, lemarad, úgy tesz, mintha ôt ez az
egész hajcihô csöppet sem érdekelné,
éppen csak napi egészségügyi sétáját
végzi. Aztán az utolsó kanyarhoz ér a
mezôny, és ott váratlanul kettôt nyújt a
léptein, már az élen van, már vezet, s
az erôlködés legkisebb jele nélkül »át-
dübörög« a célvonalon.") 

A Panoráma-botrány
A hajdan világszerte megcsodált

sztáratléta egyáltalán nem újoncként –
s nem is a kihívásra jellemzô, speciális
tapasztalatok nélkül – vette át a pályá-
zat sorsának irányítását 2004 májusá-
ban. Egyik elnökhelyettesként eddig is
elkövetett minden tôle telhetôt, renge-
teget utazott, kapcsolatait igyekezett
hasznosítani az ügy elôre vitelében.

A helyzet azonban most mégis me-
rôben új volt, elsôsorban az egyszem-
élyes és elsôdleges felelôsség vállaira
nehezedô súlya miatt. Coe elsô nyilat-
kozatában úgy fogalmazott, hogy élete
legnagyobb és legnemesebb kihívását
jelenti a megbízatás, amely egyben
London számára is egészen rendkívüli,
egy emberöltônyi idôben meg nem is-
métlôdô, bizonyosan vissza nem térô
esélyt jelent.

Kivételes politikai gyakorlatot mond-
hatott magáénak, méghozzá a legma-
gasabb szinten. 1992–97 között a kon-
zervatív párt parlamenti képviselôje-
ként (Falmouth és Camborne) tevé-
kenykedett, majd William Jefferson
Hague-nek, a párt vezérének kabineti-
rodáját vezette 1997 és 2002 között.
(Fônöke, a konzervatívok 2010-es gyô-
zelmét követôen egy idôre Nagy-Bri-

tannia külügyminisztere is volt.) Idô-
közben, 2000-ben, a királynôtôl érde-
meire tekintettel nemesi címet kapott:
Sir Sebastian Coe bekerült tehát a Lor-
dok Házába. 2003-tól tagja a Nemzet-
közi Atlétikai Szövetség, az IAAF vég-
rehajtó bizottságának, késôbb alelnök-
ké is megválasztották.

Új tisztségében, persze, mindenek-
elôtt és leginkább olimpiai pályafutása
szolgált elônyére, valamint kellemes
modora, humorérzéke, beszédkészsé-
ge, intelligenciája. A NOB Rogge elôtti
elnökének, Juan Antonio Samaranch-
nak is egyik, nem titkoltan, kedvenc
sportolója volt, akiért azóta sem meg-
ismételt kivételezésre is hajlandónak
mutatkozott: 1988-ban Coe nem tudta
magát kvalifikálni a szöuli olimpiai játé-
kokra, és Samaranch – teljesen szokat-
lan módon – szabadkártyát kínált fel a
csodafutónak, hogy esélye legyen
1500-on a soha elô nem fordult triplá-
zásra. A sajtó, nemkülönben a NOB-on
belüli ellenzék, azonban olyan hevesen
ellenezte e döntést, hogy a brit futó
végül kénytelen volt elutasítani ezt a
példátlan gesztust. Samaranch benne,
Coe-ban látta volna megfelelô utódát
is, s rokonszenve irányába akkor is vál-
tozatlan maradt, amikor – már ex-NOB
elnökként – teljes erôbedobással küz-
dött Madrid 2012-es olimpiai pályáza-
tának sikeréért, többek között London
ellenében. Coe és társai kvalifikációs
gyôzelméhez mindazonáltal ez a szinte
atyai Samaranch-kapcsolat is elenged-
hetetlen volt a döntést megelôzô vég-
sô szingapúri pillanatokban, amint azt
látni fogjuk.

Lord Coe és riadókészültségbe he-
lyezett csapata aprólékosan elôkészí-
tett tervek alapján várta a közelgô at-
héni olimpiai játékokat, mert ezt – alig
egy évvel a 2012-es játékok odaítélése
elôtt – az egyik legfontosabb állomás-
nak tekintették, ahol még kiváló lehe-
tôségek nyílnak a NOB tagjainak
meggyôzésére, ráadásul egy olyan idô-
szakban és helyen, ahol a NOB szigorú
szabályozása szerint is minden – legá-
lis, szabad és megengedett.

És akkor – mintha csak valaki szán-
dékosan tette volna – akár egy ponto-
san idôzített bomba, úgy robbant a
köztudatba a BBC által készített és su-
gárzott Panoráma-program – „Megvá-
sárolni a játékokat" (Buying the Ga-
mes) –, amely szinte megsemmisítet-
te London jó kilátásait. A fô mûsoridô-
ben képernyôre kerülô sztori, sajnos,
egyes kritikusnak mondható, bizonyos
személyekre lebontott inkriminált rész-
leteiben igaz volt, noha egészében fél-
revezetônek bizonyult (késôbb ráadá-
sul meg is ismételték a nézettségre és
a nagy érdeklôdésre való tekintettel). 
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A Panorama Justin Rowlatt nevû ri-
portere berepülte a világot, mint a
„New London Venture" – persze fiktív
– társaság feje. A cég állítólagos klien-
seinek többsége, kelet-londoniak lé-
vén, erôsen érdekelt az olimpiai lehetô-
ségekben, közvetve abban, hogy az an-
gol fôváros szerezze meg a rendezés
jogát, s ezért hajlandó jelentôs anyagi
áldozatot is hozni. Rowlatt négy olyan
„olimpiai szakértôvel" beszélt – s eze-
ket a tárgyalásokat a BBC stábja titkok-
ban gondosan felvette –, akik egyönte-
tûen úgy vélekedtek, hogy a szavazás
lényegében pénzkérdés, azaz a szava-
zatok számottevô mennyisége megvá-
sárolható. Az egyikük számszerûen azt
állította, hogy 15-20 szavazat megszer-
zéséhez mintegy kétmillió font elégsé-
gesnek tûnik, ehhez járulna az ügynöki
közremûködés sikerdíjaként további
hatvanezer font körüli összeg.

A dagadó botrány úgy hiányzott a
NOB-nak, mint ablakos tótnak a ha-
nyatt esés, fôként mert – éppen az at-
héni olimpia elôestéjén – önkéntelenül
is felidézte a nem olyan régen leper-
gett olimpiai skandalumot, a Salt Lake
City téli olimpiájához fûzôdô megvesz-
tegetési botrányt, amely óriási negatív
hullámokat vetett világszerte, s tíz
NOB-tag kitiltásával, illetve büntetésé-
vel zárult. A BBC mûsora tragikusan
érintette a Londoni Pályázati Bizottsá-
got. Nem csupán, mert közvetve cél-
zott arra, hogy 2012-es céljuk elérése
érdekében – feltételezhetôen! – akár
meg nem engedett eszközöket is ké-
pesek lennének bevetni, hanem magá-
nak a BBC-nek, vagyis az angolok-
nak(!) a módszerei miatt, vagyis: rej-
tett kamerás felvételek, álszereplôk,
az egész hamissága, álságossága –
ilyenek ezek a britek mind, mondhatta
általánosítva a világ.

Coe-nak és brigádjának nem kis erô-
feszítésébe került, hogy Athénban va-
lamiképpen enyhítsék a Panoráma
okozta károkat, hiszen a rivális városok
képviselôi, elsôsorban a franciák, ép-
penséggel igyekeztek rájátszani a tör-
téntekre. Coe stratégiája arra épült,
hogy élesen elkülönítse a Panoráma-
ügyletet a valóságos londoni pályázat-
tól. Az ebbôl a célból a NOB tagjai szá-
mára az elôkelô athéni Hilton szállóban
összehívott találkozón, a bizottság el-
nökeként mintegy félórás, remek be-
szédet intézett a vendégekhez, s úgy
tûnt, sikerült is megnyugtatni ôket.
Végtére is az inkriminált tévémûsor el-
sôsorban a NOB-tagok megvásárolha-
tóságát állította a középpontba, nem
az errôl az álcázott megvesztegetési
kísérletrôl mit sem tudó pályázati bi-
zottságot, amely még utalás formájá-
ban sem szerepelt az adásban.

Ami az athéni „Coe-program" továb-
bi részét illeti. A megnyitó elôtti napon
a brit sportminiszter adott nagyvonalú
fogadást a (brit) Nemzetközösség
sportminiszterei és a NOB tagjai tisz-
teletére, másnap pedig az athéni brit
nagykövetség adott garden partit
ugyanazok számára, s ezen Tony Blair
miniszterelnök és felesége is megje-
lent. Másnap a megnyitón – nem mint-
ha ennek túlzott jelentôsége lenne, de
akárhogyan is, egyértelmûen szimboli-
zálta az angol jelentkezés eltökéltsé-
gét – Tony Blair volt az egyetlen mi-
niszterelnök, aki személyesen képvi-
selte a 2012-es olimpiára benevezett
városok országát, illetve kormányát.

A NOB-tagok személyes megkere-
sése is pontos tervek alapján történt, s
fô elvként Coe-ék nem a szállodákban,
éttermekben, ülések színhelyei próbál-
tak kapcsolatba lépni velük, hanem
úgy vélték, erre sokkal megfelelôbb,
úgymond otthonosabb, ha a NOB-ta-
gok kedvenc sportágainak színhelyét
használják fel. Az ötlet szerencsésnek
bizonyult, sikerrel jártak.

Az elôírások szerint a pályázati bi-
zottságok nem rendezhettek fogadá-
sokat a NOB-tagok számára, s ezt Coe
meg is tartotta. A Brit Olimpiai Bizott-
ság viszont kibérelt egy pompás villát
nem messze az Olimpiai Stadiontól,
ahová a szervezet NOB-tagja, Craig
Reedie szabadon hívhatott meg bárkit,
bármikor, csoportosan, családostul,
vagy egyénenként. A kötetlen típusú
vendéglátás híre – nem tipikusan an-
gol ínyencségeket tálaltak fel, hanem
frissítô, könnyû mediterrán ételeket és
italokat, hûsítôket – huszonnégy óra
alatt elterjedt a NOB fôhadiszállásán, a
Hiltonban, s a nyitott ház (open house)
roppant népszerû találkahellyé vált a
játékok során a NOB igen tisztelt tagjai
körében, ahol a szemet gyönyörködte-
tô kert ölén még egy úszómedence is
teljes szolgáltatással várta ôket. Az
egész üzenet az volt, hogy lám, sutba
vágjuk az unalmas brit hagyományo-
kat-formaságokat – mert Nagy-Britan-
nia és London mindenben ekként vál-
tozott meg! E mellett a villa teljes elsô
emeletén ízléses és impozáns kiállítást
tekinthettek meg a látogatók a londoni
pályázatról, az impozáns olimpiai el-
képzelésekrôl. Képeket a brit sport
legnagyobbjairól, a legendás, ötszörös
olimpiai bajnok Steven Redgrave-tôl a
tízpróbázó Daily Thompsonon, a hár-
masugró Jonathan Edwardson át Da-
vid Beckhamig, aki azután – elöljáró-
ban jegyezzük meg – a következô év-
ben kulcsfontosságú szerepet játszott,
a kampány utolsó fázisában. (Termé-
szetesen látványos fotó emlékeztetett
Coe gyôzelmeire is!)

Egymást követték Athénban az ese-
ménydús napok, s a britek néhány
számban igazán látványos gyôzelmet
arattak, amelyek ugyancsak hatásos
érvként rögzülhettek a NOB-tagok fe-
jében, a görög fôvárosban szurkoló
több mint húszezernyi brit sportkedve-
lô lelkes jelenlétével együtt. Kelly Hol-
mes, a szerény, színes bôrû kenti
hölgy kettôs gyôzelmet aratott a 800
és az 1500 m síkfutásban. A brit 4 x
100 m-es férfi sprintváltó meglepeté-
saranyat szerzett. Az evezôs Matthew
Pinsent szintén gyôzelmet aratott,
mondhatni, Redgrave örököseként…
A britek fáradhatatlanul biztató szurko-
lói hadserege olyan utolérhetetlenül
lelkes hangulatot teremtett mindenütt,
hogy nem férhetett kétség: ha London
megkapja a játékokat, ugyanilyen olim-
piai lázban ég majd az egész ország.

A versenyben maradt öt pályázó vá-
ros a játékok idején lehetôséget ka-
pott, hogy a Média Központban a nem-
zetközi hallgatóság nyilvánossága elôtt
beszámoljon a pályázatáról. Seb Coe
mellett megszólalt London képvisele-
tében a fôpolgármester, Ken Livings-
ton, Tessa Jowell, a felelôs csúcsmi-
niszter és a korábbiakban többször
emlegetett evezôs legenda, Steven
Redgrave is. Mindegyikük olyan alapo-
san, lelkiismeretesen, felelôsségtudat-
tal készült a kivételes alkalomra, akár a
színészek egy-egy premierre. A média
általános vélekedése szerint London
vitathatatlan sikerével zárult a jelentô-
ségteljes és sajátos athéni ötös vetél-
kedô… Felejtsük hát el azt az átkozott
Panorámát!

Coe és csapata munkában
Amber Charles, egy tizennégy éves,

nyurga, East Ham környéki tehetséges
kosaras lány 2004. november 14-én
ott állt a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság Genfi-tó partján fekvô modern
székházának tanácstermében, kezé-
ben egy hatszáz oldalas tanulmánnyal:
London 2012-es olimpiai pályázatával.
Az angolul és franciául is elkészült do-
kumentum végleges formáját, éjt nap-
pallá téve, hat hónap alatt dolgozta ki
Coe kiválasztott gárdája. A átadási ce-
remónián a londoni delegációban fô-
szerepet kapó színes bôrû kamaszlány
szerepeltetése is Coe ötlete volt. Jó
okkal nevezhetjük ezt a megoldást – s
mindent, amire ebbôl következtethe-
tünk – egyszerû, ám ugyanakkor zseni-
ális húzásnak.

De elôbb magáról a pályázatról! A
NOB úgynevezett szemlebizottsága
tagjainak meghatározó többsége – akik
kellô rendszerességgel látogatták a ki-
jelölt városokat, s készítették riportjai-
kat, majd a szervezet szingapúri köz-
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gyûlését megelôzôen a végrehajtó tes-
tület elé bocsátották ajánlásukat, tehát
pontos nyomon követték a pályázat fo-
lyamatát, nos, mint késôbb, a döntés
után nyilvánosságra került: – ekkor
már London terveiben látták a legtöbb
fantáziát és értéket.

London komoly elônyére szólt az is,
egyebek között, hogy az olimpiai falu
mindössze néhány percnyi sétaútra
helyezkedik el a központi stadiontól,
nem kevésbé a versenyek színhelyéül
szolgáló nevezetes, sôt világhírû léte-
sítmények, mint amilyen Wimbledon,
a Wembley, a Horse Guards Park, a
Hyde Park – az egész megálmodott va-
donatúj, hatalmas méretû, impozáns
Olimpiai Park, amely örökre megvál-
toztatja majd London keleti részének
arculatát.

Emlékezhetünk, a kritikus, bár több-
nyire hallgatag szemlézôk egyik állha-
tatosan ismételgetett aggodalma a
közlekedési infrastruktúra kapcsán ala-
kult ki, de most ebben a tekintetben is
teljesen megnyugodhattak. A tervdo-
kumentáció ugyanis tökéletes megol-
dást tartalmazott: egy új gyorsvasútvo-
nal épül a King’s Cross állomás és a
kelet-londoni Stratford között. A gya-
korlat nyelvére lefordítva ez azt jelenti,
hogy a centrumból hét röpke perc alatt
juthatnak a nézôk ezrei az Olimpiai Sta-
dionba és annak környékére.

Aki mindezek után azt hinné, hogy
akkor tehát ennyi, persze, ki más is le-
hetne a nyertes, mint London – téved,
vagy naiv. Más elkészíteni egy remek
tervezetet és egészen más azt el is ad-
ni. Coe-ék sem ültek a babérjaikon,
nem is tehették, hiszen a szavazatokat
egymástól sok tekintetben különbözô
NOB-tag adja le, akik a világ legkülön-
bözôbb részén élnek, s végtére is ôket
kell meggyôzni, szinte egyenként. Eh-
hez rengeteget kell utazni, felkeresni
ôket, lehetôleg saját környezetükben,
s kell ehhez még valami megrendítôen
imponáló, mindenki számára könnyen
érthetô, de ugyanakkor ellenállhatatla-
nul hatásos mutatvány, valami eredeti,
a négy további pályázattól pozitívan
megkülönböztetô megközelítés – egy
varázslatos, Párizst is verô gyôztes
üzenet!

A pályázati bizottság vezetôje, Coe,
a kommunikációs igazgató, a profi új-
ságíró Keith Mills és a Brit Olimpiai Bi-
zottság NOB-tagja, Craig Reedie 2004
novemberétôl kezdve gondos menet-
rend szerint beutazták – nem is egy-
szer – az egész földtekét. Ezek részle-
teivel nem óhajtjuk untatni olvasóinkat,
legfeljebb azt a lényeges vonatkozást
emelnénk ki, hogy a kormányfô és a
kabinet egyik fô tanácsadója, a már
emlegetett Lord Patrick Carter, a Sport

England Lottery igazgatója – a háttér-
ben maradva ugyan, de – milyen jelen-
tôs befolyást gyakorolt erre, a pályáza-
tot „kiárusító", nemzetközi lobbytevé-
kenységre. Nem mellékesen – mivel ô
volt az akkori külügyminiszter, Jack
Straw házassági tanúja is, tehát kön-
nyû volt vele szót értenie – sikerült
meggyôzni a külügyminisztert arról,
hogy a brit diplomáciai testület mozgó-
sítása mennyire döntô lehet ebben a
munkában. Hadd említsük meg ennek
az igyekezetnek egy olyan példáját,
amely végül is meghaladta a NOB bel-
ga elnöknek, Jacques Rogge-nak a tû-
rôképességét, s ekként széles nyilvá-
nosságot kapott világszerte! 

2004-ben a nigériai Abujában találkoz-
tak a Commonwealth-országok vezetôi,
s az egyik napon villásreggelire hívta
meg a résztvevôket a brit miniszterel-
nök, Tony Blair. A tanácskozás témáját
egyáltalában nem sport adta, hanem
Zimbabwe tagságának lehetséges hely-
reállítása (amelyet 2002-ben függesz-
tettek fel Mugabe elnök erôszakos, a
törvényességet semmibe vevô földre-
formja miatt). A villásreggeli elôtti kö-
szöntôjében Blair – a BBC rádió jelenté-
se szerint – mégsem állta meg, hogy ki
ne jelentse: „Részben éppen a man-
chesteri Brit Nemzetközösségi Játékok
sikere volt az, amely ösztönözte olimpi-
arendezési pályázatunkat. A remek
sportrendezvény nemcsak Nagy-Britan-
niában és a közösség országaiban vál-
tott ki rendkívüli érdeklôdést, hanem
szerte a világon, s ez a lehetséges lon-
doni ötkarikás játékok szempontjából
egyáltalán nem közömbös… Ezzel,
ugye, valamennyien egyetérthetünk?"

A beszéd magyarázatául forduljunk a
számokhoz. A NOB tagjainak szavaza-
taiból hozzávetôlegesen mintegy 60-ra
van szükség ahhoz, hogy egy pályázat
nyerni tudjon. Az 53 nemzetközösségi
országból – akkor, Blair reggelije idején
– maximum 26 tûnt megszerezhetô-
nek, ennyien voltak ugyanis tagjai a
NOB-nak. A rendhagyó lobbyzás érde-
kében Blair némi kockázatot vállalt, de
hát mi volt ez ahhoz képest, amit az
Irak elleni háború helyeslésével és akt-
ív támogatásával vett magára?

Nem is kellett sokat várnia a közve-
tett feddésre. Rogge elnök, miután ér-
tesült az abujai reggeli sajátosságairól,
nyomban erôteljesen figyelmeztetô le-
velet küldött a NOB brit tagjainak – An-
na hercegnônek, Craig Reedinek, a
brit bizottság elnökének és Matthew
Pinsentnek, a NOB Sportolói Bizottsá-
ga tagjának. Kifogásolta a brit minisz-
terelnök akcióját, végül kifejezte re-
ményét, hogy a NOB brit tagjai közre-
mûködnek abban, hogy ilyesmi ne is-
métlôdjön meg.

E diplomáciai természetû kitérô után
az egyszerûségében is nagyszerû kü-
lönleges üzenetrôl ejtsünk végre szót!

Coe sportvezetôi, politikusi és szá-
mos egyéb feladatának megoldása
közben tudatosan alkalmazta a kiemel-
kedô sporteredményekhez vezetô tu-
lajdonságait – erényeit, de még bizo-
nyos babonás szokásait is. Miért? Mint
idézett könyvében írja: „tapasztalataim
szerint mindannak a kilencvenöt száza-
léka, ami az embert igazán, hamisítat-
lanul nagy bajnokká teszi – a pályán kí-
vülre esik… Gyakran kérdezik, mi mo-
tivál a sikerre, s hogy miként alkalma-
zom azokat a képességeket, készsé-
geket a politikai pályán, netán az üzleti
életben, amelyeket, mint középtávfutó
sajátítottam el. A kérdés elsô felére a
válaszom: a magam által választott
ügy, cél eléréséhez elengedhetetlen
szenvedély motivál, s az, hogy a küz-
delemben a tôlem telhetô legjobb le-
gyek. A kérdés második felére ennyit
mondhatok: a pályán tanultakat azért
tudom eredményesen alkalmazni,
mert mindennap gyakorlom azokat.
Rengeteg a párhuzam a sportpályafu-
tás jellegzetességei és, mondjuk, a po-
litikusi megpróbáltatások között, egy-
felôl egy-egy választás, másfelôl egy-
egy rendkívüli, tétre menô világver-
seny sajátosságai között. Gyakran hal-
lottam azután egyesektôl: nem, ez
képtelenség, ezt nem lehet megcsinál-
ni… Nos, a kishitûség arra ösztönöz,
hogy még eltökéltebben igyekezzek."

Az idézettekbôl az is következik,
hogy a Coe-é tudatos, következetes,
elemzô típusú észjárás, s gyakran kutat
sportolói emlékei között, amikor meg-
oldásokat keres. Így történt ez a pályá-
zatot Lausanne-ban a NOB illetékesei-
nek átadó ifjú Amber Charles esetében
is. Elemi erejû része volt ez a megoldás
annak az üzenetnek, amelyen Coe és
legközelebbi munkatársai – nem túlzás
– hetekig, hónapokig törték a fejüket. A
kosaras kisleány tágra nyílt szemmel
ámuldozott a Genfi-tó partján, lenyû-
gözte a táj idillikus szépsége, amelyet
képtelenség összevetni azzal a lát-
vánnyal, amiben otthon, East London-
ban, Anglia egyik legelhagyatottabb
környékén van része, a kopott-romos
házak, keskeny, homályos, szennyes
utcák, a kopár szürkeség és a nyomott
hangulat kilátástalanságával.

Amber Charles maga volt az élô üze-
net: a 2012-es olimpia olyan új világot
teremt a szánalmas kerület helyén,
amelyrôl lakói valószínûleg álmodni
sem mernek. Egyebek között Európa
legnagyobb kiterjedésû köztéri parkja
csalogatja majd a lakókat nem csupán
zöldjével, kellemes látványával, hanem
szórakoztató sport- és játéktereivel,
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szolgáltatásaival – a tervezett Olimpiai
Park. Amber nemzedéke „kapja" ezt,
az olimpia jóvoltából! Igen, ez az igazi
üzenet: az olimpia a gyerekekért van, a
mozgást, a sportot kedvtelve ûzô,
egészséges ifjúságért, s velük egy
olyan jövôért, amely méltó a huszon-
egyedik század vágyott humanizmusá-
hoz. Ahogy az Olimpiai Charta egyik
legfontosabb elve hirdeti: „Az olimpiz-
mus életfilozófia… Célja, hogy a spor-
tot az emberiség harmonikus fejlôdé-
sének a szolgálatába állítsa egy békés
társadalom elômozdítása és az emberi
méltóság megôrzése érdekében."

Coe emlékei között felrémlett a 60-
as évek fekete-fehér képernyôs világa,
amelynek olimpiai közvetítései ösztö-
nözték arra, hogy megismerkedjen a
futással… Merôben más idôk voltak
azok, a gyerekek naphosszat kint ját-
szottak a szabadban, az utcákon, tere-
ken, sportpályákon töltötték idejük ja-
vát – focival, krikettel, atlétikával, rögbi-
vel. Persze, nem létezett számítógép,
internet, videojáték… Azóta azonban
nehezen követhetô gyorsasággal fejlô-
dött ki és mindent elöntött a seregnyi
technikai újdonság, s ez mélységesen
aggasztotta Coe-t. A fiatalok leszoknak
a mozgásról, eltávolodnak a sporttól,
és nem csak fizikai értelemben, de
még az érdeklôdési körükbôl is kiesik.
Nem felejtette el, hogy amikor 2003-
ban a közelgô atlétikai világbajnokság-
ról váltott szót az akkor tizenegy éves
kislányával (négy gyermeke van; két
fiú, két leány), annak elbeszélése sze-
rint iskolai osztályában mindössze né-
gyen hallottak a közelgô világverseny-
rôl. Viszont a gyerekek egyik legnép-
szerûbb hôsérôl, a gördeszkás bûvész-
rôl, Tony Hawk-ról meg ô nem hal-
lott… S ez alighanem így van nemcsak
Londonban, hanem Rióban, Tokióban,
Bostonban és Fokvárosban is – vonta
le a következtetést Coe. Egy pompás
olimpia azonban – együtt a televízió vi-
lágba szétsugárzó közremûködésével –
képes lehet pozitív módon megváltoz-
tatni ezt a trendet.

Az öt színes karika bûvöletében,
egy szépreményû jövô ígéretével ra-
bul ejteni, a televízió segítségével, a
gyermekeinket, ráébreszteni ôket és
szüleiket a sport hasznára, nemes ér-
tékeire – London erre vállalkozik, ez az
üzenete, ô a maga részérôl mindenek-
elôtt ezért szeretné megvalósítani a
XXX. ötkarikás ünnepet 2012-ben. Az
olimpiai televízió közvetítések immár
hagyományos gazdája, az amerikai
NBC elsô hallásra fogékonynak és
késznek bizonyult az együttmûködés-
re, arra, hogy olimpiai adásaiban az ed-
digieknél nagyobb hangsúlyt fektet az
ifjúságra, a nézôk fiatalabb generáció-

jára köszönhetôen többek között an-
nak a belsô statisztikai jelzésnek is,
miszerint utóbb jelentôsen csökkent a
sportadásokat nézô fiatalok száma,
aránya.

Az ifjúság figyelmének megragadá-
sában, nyomatékosításában nyilván
más, gyakorlatias okok is közrejátsz-
hattak, nevezetesen a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság köreiben mind
gyakrabban emlegetett szándék az if-
júsági olimpiai játékok megrendezése.
Azt sem lehet a véletlen számlájára ír-
ni – sokkal inkább egy okos gondolat-
társításnak a britek részérôl –, hogy a
NOB-közgyûlés mindent eldöntô sza-
vazásának színhelye Szingapúr lett,
amely aztán – láss csodát! – megkapta
az elsô ifjúsági játékok rendezésének
jogát is 2010-re. (Azóta le is bonyolítot-
ták, sikerrel.)

Az üzenet könnyen érthetô, mond-
hatni, kifejezetten üdítô ötletnek tûn-
hetett a NOB tagjai, de legalábbis dön-
tô többsége számára, annál inkább,
mert 1972 óta a legritkább esetben
kaptunk ilyeneket az olimpiai játékok-
tól. München, 1972: a Fekete Szep-
tember terroristáinak akciója – tizenhét
halálos áldozat. Montreal (de már Me-
xikóváros – a maga polgárháborús
elôzményeivel – az ókori „istenbéke"
cáfolatául szolgálhatott, négy évvel ko-
rábban), 1976: totális anyagi csôd – af-
rikai országok távolmaradása. 1980 és
1984, Moszkva, illetve Los Angeles:
bojkott, illetve viszont-bojkott. Barcelo-
na, 1992: a szétesett szovjet blokk, il-
letve a polgárháborúba süllyedt Jugo-
szlávia – egy változó világrend zavarai.
Atlanta, 1996: „Aranyolimpia", 100
éves jubileum, ám súlyos zavarok a
kommunikációban és a közlekedés-
ben. Sydney, 2000: méltó belépô a har-
madik évezredbe. Athén, 2004: vissza
a bölcsôhöz. Peking, 2008: elôször Kí-
nában… egy izmosodó világhatalom, a
sportban is. Az út mintha megint kie-
gyenesedne.

A szingapúri közgyûlés elôtti félév-
ben a NOB Szemlebizottsága az öt tal-
pon maradt „döntôs" városban még
egy-egy többnapos látogatást tett.
Ezek során – bár ezt a bizottság tagjai
közül soha senki nem nyilatkozta, sôt
még csak célzást sem tett ilyesmire –
úgy látszott: az élen Párizs áll, mögöt-
te London következik, majd a többiek
lemaradva, Madrid, Moszkva és New
York. Végül aztán tényleg egy (jobbá-
ra) páros verseny szem- és fültanúi le-
hettek az ötkarika tiszteletreméltó
képviselôi Szingapúrban, s ezért mi is
ennek megfelelôen foglalkozunk az
utolsó hetek-hónapok hajrájával, meg-
osztva figyelmünket a franciák és a
britek között.

A NOB küldöttei utoljára 2005. feb-
ruárban jártak Londonban. A befolyá-
sos társaságot a marokkói Nawal El
Moutawakel asszony vezette, az elsô
mohamedán országbeli olimpiai baj-
noknô, aki 1984-ben, Los Angelesben
diadalmaskodott a 400 m-es gátfutás-
ban. Kiválóan kommunikál angolul,
egyetemi tanulmányai egy részét az
Egyesült Államokban folytatta, s rég-
óta közelrôl ismerte az atlétikai elitben
elfoglalt megkülönböztetett helyük ré-
vén Lord Sebastian Coe-t is. Tagja volt
a csoportnak – a teljes névsor mellôzé-
sével – a dél-afrikai Sam Ramsamy, az
apartheid-küzdelmek ismert élharcosa,
azután a sprinter Frank Federicks Na-
míbiából, aki számos brit futóval ápolt
szoros baráti kapcsolatot. Az admi-
nisztrációért felelôs csoportvezetôi
megbízást a svájci sportigazgató, Gil-
bert Felli látta el. A bizottságot – a láto-
gatás végén rendezett sajtótájékozta-
tótól eltekintve – a média meg sem kö-
zelíthette. Azt azonban a vendégek
lépten-nyomon érzékelték, hogy meg-
jelenésüknek a vendéglátók roppant
fontosságot tulajdonítanak. Érkezésük-
kor „Back the Bid!" – Támogasd a pá-
lyázatot! – felirattal transzparensek kö-
szöntötték ôket a repülôtéren, majd a
Four Seasons Hotelhoz, szálláshelyük-
höz vezetô útvonalon végig.

A testület kilenc és félórás, igen
részletes meghallgatással kezdte érde-
mi munkáját. Ennek során különös fi-
gyelemmel hallgatták meg – az építke-
zések állásáról, kiemelten a közleke-
désrôl, a biztonságról, költségvetésrôl,
környezetvédelemrôl, s egyebekrôl –
Tessa Jowell, Seb Coe és munkatársai,
a londoni rendôrfônök Sir Ian Blair, va-
lamint olyan olimpiai csillagok, mint a
középtávfutó Kelly Holmes, a hárma-
sugró Jonathan Edwards, a tízpróbázó
Daley Thompson és a legendás Sir Ste-
ven Redgrave beszámolóit. Kulcssze-
repet kapott a sokszoros aranyérmes
paralimpiai bajnok, Tanni Grey-Thomp-
son is. A három napon keresztül tartó,
részletekbe menô beszámoltatás ered-
ményével szemmel láthatóan teljesen
elégedett volt a küldöttség. Munkája
végeztével – az ügy fontosságát jelez-
ve, és a házigazdák elkötelezettségét
illusztrálandó – az El Mautawakel-féle
különítményt Tony Blair is fogadta a
Downing Street 10.-ben, együtt a kon-
zervatív ellenzék vezérével, Michael
Howarddal és a harmadik nagy párt, a
liberálisok elnökével, Charles Kennedy-
vel. Az esti fogadást pedig maga a ki-
rálynô, II. Erzsébet adta a tiszteletükre
a Buckingham palotában. Vagyis – iga-
zán megadták a módját az angolok!

És mégis: a határozott esélyes válto-
zatlanul Párizs maradt.
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Ezen tulajdonképpen nem is lehetett
csodálkozni, a briteket feltétlenül meg-
illetô elismerés ellenére sem. A franci-
ák mellett számos meghatározó ténye-
zô szólt. A létesítmények eleve rendel-
kezésre álltak, hiszen 1998-ban ôk ren-
dezték a labdarúgó-világbajnokságot,
majd 2003-ban, mint írtuk, övék lett az
atlétikai világbajnokság rendezése is.
Párizs elbûvölôen szép és izgalmas vá-
rosa Európának, nem mindennapos
kulturális vonzással, szórakoztató lát-
ványosságokkal – és sportért ôszintén
rajongó lakossággal.

A francia sportminiszter, Jean-Fran-
cois Lamour vívó olimpiai bajnok
(1988) szilárd meggyôzôdéssel jelen-
tette ki: „Bizonyítottuk a világesemé-
nyek lebonyolításával, hogy értünk a
rendezéshez, tökéletesen megbízha-
tók vagyunk, és hûségesek, kitartók
abban, amit eltökélten akarunk." Ezzel
arra célzott, hogy a hajdani alapító
atya, Pierre de Coubertin késôi leszár-
mazottai már az 1992-es, majd a 2008-
as játékok rendezését is megcélozták,
s mivel a franciák mindig is kitûnô
sportdiplomáciai kapcsolatokat építet-
tek ki a nemzetközi olimpiai családban,
megalapozottan számíthattak a széles-
körû támogatásra. Párizs, éppen úgy,
mint London is, ezúttal immár a har-
madik – 1900 és 1924 után – ötkarikás
rendezésre pályázott.

Az idôzítésük szerint a szingapúri
szavazási hangulat számukra kedvezô
elôkészítésére nem is választhattak al-
kalmasabb dátumot május végénél-jú-
nius elejénél, amikor a világ televíziós
figyelmét mi más is kötné le két hétig,
mint a Roland Garros – a tenisz négy
Grand Slam tornájának egyike; Wimb-
ledon, az ausztrál- és az egyesült álla-
mokbeli nyílt bajnokság mellett – sa-
lakpályás versenye Párizsban.

A világhírû sugárúton, a Champs
Elysées-n – éppen a Roland Garros
férfi egyes döntôjének napján – a szi-
porkázó napsütésben milliónál is több
ember hömpölygött az Olimpiai Fesz-
tivál színhelyén. Erre a napra átválto-
zott a nevezetes út – egyetlen óriási
multisport létesítménnyé, futópályá-
val, torna- és birkózószônyegekkel,
labdajátékpályákkal, de még uszodá-
val is. Mindez együtt – a pazar idô, a
hatalmas lelkes tömeg, a sport szín-
pompás arculata – a franciák, s legelô-
ször is Párizs, sport iránti szenved-
élyes vonzalmát sugallta. A város úgy
viselkedett, mintha máris a gyôztes
volna.

Akkor, a siker elôérzetével a fejük-
ben, a gyôzelemre készülôdés maga-
biztosságával eltelve csak kevesen ér-
zékelték – a britekkel való összevetés-
ben – a párizsi pályázati mûveletek

gyengébb részeit, pontjait. Utólag per-
sze sokkal könnyebb értékelni!

Londonban például az egész politika,
és a profi politikusok teljes skálája, be-
állt – szerényen, de eltökélten – a sor-
ba. Elfogadták, hogy egy kivételes
egyéniség az elsôszámú vezetô ebben
a különleges misszióban, Lord Sebasti-
an Coe. Személyét, tekintélyét erôsí-
tette a miniszterelnöktôl a pályázati bi-
zottság utolsó adminisztrátoráig a fo-
lyamat valamennyi résztvevôje, mert
ezt kívánta a közös érdek. Mindenki
tudta a helyét, pontos szerepét. Nem
így a párizsi körökben. Az ottani pályá-
zati fônök Philippe Baudillon volt. Kivá-
ló szónok, energikus, negyvenkilenc
éves, jó megjelenésû, nyelveket töké-
letesen beszélô úriember, eredetileg
hivatásos diplomata és újítószellemû
televíziós szakember, aki New York-
ban is szolgált a francia ENSZ-delegá-
ció élén. Remekül értette és szereti a
sportot, annak idején fôszerepet ka-
pott a Stade de France-stadion terve-
zésében és felépítésében az 1998-as
világbajnokságra (itt játszották 2007-
ben a rögbi vb mérkôzéseit is), s tagja
volt a Párizs sikertelen, 1992-t megcél-
zó olimpiai pályázatát elôkészítô testü-
letnek is – tehát nem mindennapos ta-
pasztalatokkal rendelkezett. A francia
politika mindazonáltal nem viselkedett
olyan tartózkodó önfegyelemmel, mint
a briteké. Azok az újságírók, akik rend-
szeresen követték a párizsi bizottság
megnyilvánulásait, kommunikációját,
láthatták, hogy a nyilvános szereplés
tekintetében szinte csak mellékszerep
jutott az elsôszámú vezetônek, Baudil-
lon-nak, s egyfajta versengés alakult ki
a népszerûséget biztosító reflektor-
fény kisajátításáért az érintett politiku-
sok között. Ez mindenképpen taktikai
hibának tekinthetô, annál inkább, mert
az esetenként részleteket érintô kér-
désekre, felvetésekre ôk – szemben a
bizottság elnökével – soha sem tudtak
igazán kompetens választ adni, ami
pedig érthetô igény volna az ilyen ese-
tekben. Egy polgármester részérôl
nem vehetô rossznéven a szereplés
vágya, de Párizs elsô embere, Bert-
rand Delanoe „természetesen" a játé-
kok elsôszámú felelôsének is gondolta
magát, s az ennek megfelelô lehetôsé-
geket vindikálta magának a nagy nyil-
vánosság elôtt, valamint azt is, hogy
minden döntésre rányomhassa a maga
„személyes pecsétjét". Némileg ha-
sonló módon viselkedett a francia
sportminiszter, Jean Francois Lamour
is, vagyis számos olyan alkalom adó-
dott, amikor az a látszat keletkezett,
mintha valamiféle (külön) versengés
folyna a politikusok között a nyíltszíni
szereplés lehetôségéért. Az irányítás

egyetlen személyben megtestesülô
egységének hiánya aztán érzôdött is a
megítélésben, a NOB tagjai részérôl.

Akadtak azután egyéb, bizonytalan-
ságot okozó tényezôk is. 2005 márciu-
sában, amikor a NOB szemlézôi Párizs-
ban tartózkodtak, missziójuk teljesíté-
sében is nehézségek támadtak. A fran-
cia közlekedési alkalmazottak hatal-
mas sztrájkja zajlott éppen, akikhez a
vasút és a légi közlekedés dolgozói is
csatlakoztak. Moutawakel embereit
buszokon szállították egyik helyszínrôl
a másikra, elôttük és utánuk, biztonsá-
gi okokból, motoros rendôrosztagok
haladtak, s amikor elidôztek egy-egy
célpontnál, azonnal rendôrségi ôrizet-
be vonták társas gépkocsijaikat. A láto-
gatásuk idején egy másik, sporttal szo-
rosan kapcsolatos, kellemetlen fejle-
mény is megzavarta a hangulatot: a
volt sportminiszter, a világhírû, olimpiai
bajnok gátfutó, Guy Drut korrupciós
pere zajlott, s az újságok hathasábos
szalagcímekkel foglalkoztak az üggyel.

Nem okvetlenül szólt ugyan Párizs
hátrányára, de ettôl még tény, hogy
London esetében a hatalmas méretû
építkezések – egy teljes városrész fel-
emelése a huszonegyedik századi mo-
dernizáció magaslatira – óriási válto-
zást vetítettek elôre, ilyen mértékû
metamorfózis azonban Párizs arcula-
tán nem volt látható, mivel a létesítmé-
nyek már régóta léteztek a szükséges
és kielégítô infrastruktúrával egyetem-
ben.

Akadt azután még néhány baklövés
a legfelsôbb politikai szinten is, de er-
rôl majd a szingapúri események ürü-
gyén szólunk.

Sikerötlet: a gyerekek
Coe úgy rendelkezett, hogy csapatát

mértékletes távolságban tartja Szinga-
púrban a NOB elôkelôségek számára
szinte teljes egészében kibérelt ötcsil-
lagos luxusszállótól, a Raffles Hotel
komplexumtól a város szívében.

Coe pedig, amikor a csendes Santo-
sa-szigeten foglalt kényelmes szállást
magának egy héttel a NOB program
megkezdése elôtt, nem tett mást – ha-
bár nem mindenki értette ezt a húzá-
sát –, csak követte versenyzôi szoká-
sait. Ô aztán igazán tudta, hogy a dön-
tôfontosságú megmérettetések elôtt a
teljes összpontosítás érdekében olyan
békességes és csendes edzôtáborra
van szükség, ahol a versenyzô mente-
sülhet a figyelmét elvonó minden za-
varó körülménytôl. (Késôbb aztán ter-
mészetesen a brit delegáció is a Raff-
les-ben kötött ki.)

A szingapúri médiacsatát könnyû-
szerrel nyerte London, már csak az or-
szágban hivatalosan használt angol
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nyelv miatt is. Napi- és hetilapok, tele-
vízió-csatornák bôséggel és folyamato-
san kaptak a brit pályázati bizottságtól
érdekes, gondosan elkészített anyago-
kat, de akár élô „kellékeket" is a ripor-
tokhoz, interjúkhoz, beleértve a királyi
család NOB-tagját, Anna hercegnôt,
vagy Tony Blairt, Coe-t, Beckhamet és
más sztártársait. 

Beckham.
A NOB-közgyûlés megnyitó napját

megelôzôen kötetlen koktélpartit ren-
deztek az öt versengô város delegátu-
sainak tiszteletére az Esplanade hang-
versenyteremben. Kötetlen-közvetlen
hangulat uralkodott, minden hivatalos
formaság nélkül. Amikor London olim-
piai pályázatának nagykövete, David
Beckham minden ceremónia nélkül
besétált a zsúfolt terembe, minden
szem felé fordult. A rokonszenves an-
gol labdarúgó – pályázati csapatának
világos, krémbarna színû egyenruhájá-
ban – nyomban óriási feltûnést keltett,
különösen, hogy megjelenését senki
nem jelezte elôre. A Manchester Uni-
ted volt csillagát sporthôsnek kijáró
népszerûség övezi Ázsiában, hiszen
Sir Alec Fergusson együttesének virtu-
óz játékát a mûholdas tévéadások jó-
voltából ott is milliók követték hétrôl
hétre. Érkezésekor kattogtak a fényké-
pezôgépek, körbevették a mozgatható
kamerákkal felszerelt tévések. A felvé-
telek másnap körbejárták a világot, s
zavarba ejtették a párizsiakat. Mi tör-
tént? A jóképû, mosolygós focista be-
szédbe elegyedett a brit sportnagysá-
gok csoportjával, benne Kelly Holmes-
szal, Steve Redgrave-vel, Jonathan Ed-
wards-szal és másokkal, majd egy po-
hár ásványvízért nyúlt. Alig hörpintette
le, három lelkes, mosolygós, csinos
lány vette körül, kezükben jegyzet-
tömb és golyóstoll, s arra kérték a

sport nagykövetét, adjon nekik autog-
ramot. Beckham nevetve és készsé-
gesen állt kötélnek. Ami a legfurcsább
volt, s ezt a tévékamerák igyekeztek
közeli képekkel megörökíteni, hogy a
felettébb szép ifjú hölgyek egyenruhá-
ban voltak – piros-kék-fehérben –, s a
párizsi 2012-es olimpiai pályázati egy-
üttes tüntetô jelvényét hordták egyen-
mellényükön. A franciáknak már az
sem eshetett jól, hogy a britek ilyen
hamisítatlan nagyágyúkkal rukkoltak ki
a véghajrában, az meg különösen
nem, hogy szemrevaló beosztott hon-
leányaik – fittyet hányva párizsi elköte-
lezettségüknek – ilyen látványosan be-
hódoltak a globális szupersztár vará-
zsának. Ezen a rendhagyó „sportpá-
lyán" a franciák nem nyerhettek, miu-
tán nem gondoskodtak arról, hogy
olimpiai nagyságaik, vagy labdarúgósz-
tárjaik is szerepet kapjanak a kampá-
nyukban. (David Beckham akkori játé-
kostársát a Real Madridban, Zinedine
Zidant sikerült ugyan felkérni a pályá-
zat nagykövetének, de az ô kommuni-
kációs készségét nem lehetett Beck-
haméhez hasonlítani, s végül Szinga-
púrban sem tudott megjelenni, helyet-
te Laurent Blanck utazott a NOB köz-
gyûlésére – nem mellékesen a Man-
chester Unitedben együtt játszott
Beckhammel.)

Beckham, aki mindig pontosan tud-
ta, miként kell viselkedni, s általában is
visszafogott, szerény egyéniség, rop-
pant hasznos szolgálatot tett szülôhe-
lye, East London pályázati sikere érde-
kében, fôként a pályázati verseny vég-
sô szakaszában. Érdekes azonban,
amit errôl a finisrôl késôbb egy rop-
pant gazdag tapasztalatokkal rendelke-
zô ôsrégi NOB-tag – és számos terüle-
ten vezetô szerepet betöltô kanadai
ügyvéd –, Richard Pound mondott.
(Sydney olimpiája idején Samaranch
elnök elsô helyetteseként tevékenyke-
dett, s ennek jelentôsége akkor vált ki-
emeltté, amikor a katalán sportvezetô-
nek hirtelen haza kellett utaznia Barce-
lonába, felesége halála miatt.) Nos,
Mr. Pound a következôkben foglalta
össze idevágó megfigyeléseit: „Seb
Coe-nál keresve sem lehetett volna
jobb vezetôt választani London pályá-
zati csapatának élére, sikerült is csök-
kenteniük Párizs jelentôs elônyét Szin-
gapúr elôtt. Ám ezt a nem túl nagy, de
mégis döntô különbséget az utolsó
hetvenkét órával a szavazás elôtt Tony
Blair személyes megjelenése kiegyen-
lítette… Ha a brit miniszterelnök nincs
ott Szingapúrban, becslésem szerint
hat-nyolc szavazattal Párizsé a gyôze-
lem. S persze, Beckham, az utolérhe-
tetlen…" (2010 decemberében, a BBC
szavazásán, az Év Sportolója címet az

Életmû kategóriában nagy fölénnyel
nyerte meg a labdarúgósztár – elsôsor-
ban az UNICEF nagyköveteként vég-
zett jótékonysági munkájának, vala-
mint a londoni olimpia megszerzése
érdekében kifejtett tevékenységének
köszönhetôen.)

Az angol miniszterelnökrôl köztudott:
kivételes mestere a szónak, nagysze-
rûen improvizál, kifejezetten fotogén tí-
pus, közvetlen modorú, általában jó ke-
délyû, közéleti szereplésével mindig is
nagy hatást tudott kiváltani. Elég furcsa
ezek után Pound véleményét tovább
idézni, aki szerint – „Blair igazi terepe
egyáltalán nem a reflektoros nyilvános-
ság, a közszereplés, hanem a magán-
beszélgetések intimitása. Olyan türe-
lemmel és figyelemmel képes hallgat-
ni partnerét, mintha az a világ legfonto-
sabb személye lenne, s ebben tökéle-
tes társa feleség, Cherie is. Mindennek
azért is van jelentôsége, mert a sport,
pontosabban az olimpiai mozgalom
olyan, mintha egy nagy nemzetközi
családon belül zajlanának le az esemé-
nyei, s történne minden lényeges vál-
tozás, döntés."

Nem véletlenül vált szinte közhellyé
a kifejezés – olimpiai család. Nos, a
Blair házaspár – a pályázati bizottság
gondosan elôre elvégzett elemzése
alapján – kulcsfontosságú, befolyásos
NOB-tagokat látott vendégül az utolsó
három napon a Stamford Szállóban le-
vô lakosztályukban. A vendégek, amel-
lett, hogy remekül érezték magukat,
külön is méltányolták a miniszterelnök
közvetlen és megkülönböztetô gesztu-
sát, hiszen köztudott volt, hogy küszö-
bön áll a G8-ak kiemelt világpolitikai je-
lentôségû találkozója Skóciában (Nagy-
Britannia mellett az Egyesült Államok,
Japán, Németország, Olaszország,
Franciaország, Kanada és Oroszország
kormányfôinek részvételével), ahol
Blairnek a házigazda teendôit kellett el-
látnia. Blair ezért a szavazáson és a brit
jelentés meghallgatásán már nem le-
hetett jelen, de jellemzôen arra is gon-
dolt – ô vagy Coe –, hogy a NOB-köz-
gyûlést a távolból küldött videóüzenet-
tel köszöntse e fontos döntése elôtt.

Ennek az imponálóan odaadó és köz-
vetlen igyekezetnek az ellensúlyozása
várt a francia köztársasági elnökre, Jac-
que Chirac-ra, aki nagy felhajtással és
kísérettel érkezett Szingapúrba. Bár
nem éppen ideális elôzmények után,
tehetjük hozzá, annak ellenére sem,
hogy megtapasztalhatta az olimpiai pá-
lyázatok sajátosságait, hiszen ott volt
már Párizs 1992-t, majd 2008-at meg-
célzó próbálkozásánál is, s ennek kö-
vetkeztében személyesen is sokkal
több NOB-tagot ismerhetett, mint brit
sorstársa. Míg Blair otthon történelmi
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gyôzelmet aratott munkáspártjával az
országos parlamenti választásokon, s
immár harmadszor kapta meg a kor-
mányzás lehetôségét, Chirac nagyot
bukott, mert a franciák népszavazáson
utasították el az Európai Unió alkotmá-
nyának elfogadását. S ha már a politiká-
nál tarunk, az sem javított sokat a hely-
zetén, hogy a francia elnök határozot-
tan ellenezte az amerikai beavatkozást
Irakban, míg Blair – aki lényegében en-
nek következtében bukott meg, de
majd csak késôbb – teljes mellszéles-
séggel támogatta George Busht. Per-
sze, ki látott akkor a jövôbe? Ne feled-
jük, még csak 2005-öt írunk!

Az egyéniségek összevetésében az
is érzékelhetô volt, hogy amíg az öt-
venkét éves Blair abszolút feloldódott
a sport kötetlen, formaságoktól men-
tes közegében, a nála több mint húsz
évvel idôsebb Chirac (73), ha barátsá-
gosnak mutatkozott is, de nem tudott,
talán nem is akart változtatni felsôbb-
séget sugalló modorán, amelynek
eredményeként a beszélgetései in-
kább kinyilatkozásoknak tûntek, s ritka
kivételtôl eltekintve mindig a tekintély
magaslatairól lefelé szóltak.

Történt itt azután valami egészen
szerencsétlen esemény, mármint a
franciák szemszögébôl. Bármennyire
is szokatlan, éppen egy francia újság, a
Libération számolt be Szingapúr küszö-
bén Chirac elnök esetérôl. Ezek szerint
egy kötetlen, vacsora közbeni eszme-
csere során – kíséret, tolmács nélkül,
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Gerard
Schröder német kancellár társaságá-
ban – a francia elnök kedélyes kiselôa-
dást tartott az olimpiai pályázat esélye-
irôl, s állítólag az alábbi megjegyzést
tette: „A brit ételeknél csak a finneké
rosszabb." S a továbbiakban a britek ér-
tékelését megtoldotta a következôvel:
„Az egyedüli produkció, amit a britek
tettek az európai mezôgazdaságért – a
kergemarha-kór." Úgy hisszük, nincs
szükség e megállapítások elemzésére,
legfeljebb azt kérdezhetjük, hogy vajon
mit érezhettek a kérdésben teljesen
ártatlan és nem is érintett finnek e
sommás vélekedés hallatán – csak
annyi lehet biztos, hogy szavazatukkal
nem Párizst támogatták.

Az igazság napja július 6-ával kö-
szöntött Szingapúrra. A menetrend
szerint a pályázó városok 45-45 percet
kaptak arra, hogy pályázatukat ismer-
tessék a NOB tagjai számára a Raffles
Hotel tágas báltermében, s hogy azok
kérdéseket tehessenek fel a hallottak
kapcsán – majd késô délután követ-
kezhetett a szavazási procedúra, ugya-
nott. Mindebbôl a tévé egyenes közve-
títése révén az egész világ láthatta a
részleteket.

Miközben a nagy rivális, a francia
csapat „mûsora" zajlott a teremben,
feltûnt, hogy bár a brit csapat vala-
mennyi tagja feszült figyelemmel kö-
veti a prezentációt, a „fônökük" nem
volt jelen.

Sebastian Coe ismét hajdan meg-
rögzött versenyzôi szokásait követte.
Az ellenfelek akkor sem érdekelték,
csak és kizárólag saját maximális telje-
sítménye foglalkoztatta, s az, hogy en-
nek érdekében megtegyen minden tô-
le telhetôt. Ekkor is szállodai szobájá-
ban végezte az utolsó csiszolásokat el-
mondandó beszédén, és el is próbálta
azt, nem egyszer. Nyugalma megôrzé-
se végett azután leugrott egy kicsit vá-
sárolgatni, s a fellépéséig hátralevô
idôt zenehallgatással töltötte, fülhallga-
tóján keresztül.

Párizs után New York és Moszkva kö-
vetkezett, majd London és végül Mad-
rid zárta a sort. A franciák bemutatója
megfelelt a várakozásnak, Párizs külön-
legesen vonzó vonásaira épített a film-
jük, de igazán eredeti megoldást nem
kockáztattak a pályázók, talán, mert
annyira biztosak voltak a dolgukban.

Végre London következett. 
A NOB-tagok nem kis meglepetésé-

re a mintegy száztagú londoni küldött-
ségnek csaknem egyharmadát a Kelet-
Londonból verbuvált harminc gyermek
alkotta, akik huszonnyolc különbözô et-
nikai közösséget képviseltek kifejezve
a város társadalmának multikulturális
jellegét, együttesen pedig a pályázat
fô üzenetét: a londoni olimpiai játékok
megrendezése a gyermekek, az ifjú-
ság és a jövô jegyében fogant. A lon-
doni „mûsor" kezdetén az ô bevonulá-
suk drámai hatást váltott ki. Kéz a kéz-
ben érkeztek a gyerekek a bálterembe
a brit sport nagyságaival, Beckham-
mel, Redgrave-vel, Holmes-szal
együtt. Velük volt természetesen Am-
ber Charles, a pályázatot annak idején
Svájcban átadó kosaras lány is. (Ô, a
sportcsillagokhoz hasonlóan, azt köve-
tôen csatlakozott a színpadon a dele-
gáció vezetôihez, amikor társai a hall-
gatóság közé vonultak.)

Ha megengedhetem, egy szem-
élyes jellegû kitérôt hadd tegyek ennél
a pontnál! Coe a gyermekek és az
olimpiai eszme, mozgalom és a játé-
kok összefonódásának szép gondola-
tát, s ennek néhány látványos, hatá-
sos, gyakorlatban megvalósítható alap-
ötletét – ezt nem egyszer maga emlí-
tette – egy kanadai sporttársától, Ro-
ger Jacksontól, olimpikon barátjától
kapta. Amikor e sorok írója még 1974-
ben – a montreali játékok elôkészületei
idején – kanadai munkaszerzôdést ka-
pott, Roger Jackson volt az úgyneve-
zett Game Plan, a kanadai olimpia ter-

vezéséért, szervezéséért, lebonyolítá-
sáért felelôs szervezet elnöke (nem
mellékesen, az 1964-es tokiói olimpián
evezésben aranyérmet nyert remek
sportember), késôbb pedig a Calgary
Egyetem rektora. A Game Plan vezetô-
jeként ô hívta meg a szerzôt Ottawá-
ba, ahol végül is csaknem hét eszten-
dôn keresztül élt, dolgozott a vízilabda-
szövetség technikai igazgatójaként,
Roger „felügyelete" alatt.

De vissza a bálterembe!
Bevezetôt a NOB két brit tagja, Anna

hercegnô és Craig Reedie mondott.
Reedie így foglalta össze mondandó-
ját: „Ha önök megtisztelik Londont az
olimpiai játékokkal, kezeink közé helye-
zik az olimpiai szellemet. Mi ôrizzük,
ápoljuk a nemes szellemiséget, s
büszkén ajándékozzuk tovább azoknak
a fiataloknak, akik a most következô
filmben láthatók."

A kétrészes, rövid londoni film azzal
kezdôdött, hogy egy színes bôrû ver-
senyzô a startpisztoly dörrenésére vár
a játékok 100 méteres síkfutó számá-
nak döntôjében. A narrátortól pedig ezt
halljuk: „Ahhoz, hogy olimpiai bajnok
lehess, a döntô nyolc résztvevôje kell.
Hogy a döntô nyolcas mezônye kiala-
kuljon, nyolcvan olimpikonra van szük-
ség. Ezek az olimpikonok 205 nemzet
országos bajnokai közül kerülnek ki. A
nemzeti bajnokságok ezer és ezer atlé-
tát foglalnak magukba… És az ezer,
meg ezer atléta azokból a gyermek-
milliókból serdül fel, akiket az olimpiai
szellem jegyében bölcsen arra ösztö-
nöznek, hogy ötkarikás sportágat vá-
lasszanak maguknak." A bevezetô koc-
kák azután az afrikai Nigéria egy falu-
széli táját mutatták, ahol egy követ do-
báló fiú siet a televíziós készülék elé, s
a képernyôn éppen a 100 m-es síkfu-
tás inspiráló döntôjét láthatja…

A film második részében követke-
zett Coe, aki ezúttal is magával ragadó
volt. Nem kért, hanem idézte 1908-at
és 1948-at, amikor London – nehéz

2011/4 ■ MAGYAR EDZŐ 39

Az olimpiai visszaszámláló

Magyar  Edzo 2011/4 03-42  2011/11/29 07:30  Page 39



helyzetben – bizonyítottan kész volt az
olimpizmus szolgálatára és a játékok
megmentésére. Ugyanígy most kész
megfelelni a huszonegyedik század új
kihívásainak. Határozottan szavatolta a
játékok zökkenômentes lebonyolítá-
sát, igyekezett konkrét és szemléletes
lenni, s azonnal elôre választ adni min-
den lehetséges kérdésre. Igen, a
NOB-tagok ezt, pontosan ezt akarták
hallani! Coe ezután – immár élôben –
bemutatta közönségének a tinédzser
Amber Charlest és a közönség sorai-
ban helyet foglaló többi londoni gyere-
ket, akik lelkesen integettek a NOB-ta-
gok – és a kamerák – felé. 

A filmet követôen Livingston, Tessa
Jowell, majd Blair miniszterelnök vi-
deó-üzenete következett, aztán zársza-
vával ismét Coe-é volt a figyelem. Éle-
te nagy beszédében megszólította
Jacques Rogge-ot, a NOB elnökét, és
– igen figyelemreméltóan – a tisztelet-
beli elnököt, Juan Antonio Samaran-
chot is. (Nem elítélhetô, hogy talán ar-
ra is gondolhatott: ha Madrid netán ki-
esne, az újabb körben nélkülözhetetle-
nek lesznek az addig ôket támogató
szavazatok…) Amikor befejezte, szo-
katlanul hosszú és erôs taps jutalmaz-
ta, s a régi NOB-tagok azt ismételget-
ték, hogy a pályázatok történetének
legjobb szónoklatát hallották.

Mielôtt a szavazásról írnék, némi
magyarázatot adok arra, miért is foglal-
koztam ennyire részletesen a pályázat

lefolyásával, részleteivel. Egyfelôl,
mert a történetet önmagában is érde-
kesnek éreztem, másfelôl pedig azért,
mert tudjuk, Magyarországon az utób-
bi évtizedben többször felmerült az
olimpiai játékok rendezési jogának
megszerzése Budapest számára. Ezút-
tal nem érinteném az igény realitását,
de szerettem volna érzékeltetni, hogy
mennyire nem egyszerû ügyrôl van
szó, s hogy az egység és egyetértés a
sportvezetés, az olimpiai szervezet, az
illetékes fôvárosi önkormányzat és a
kormány között mennyire elengedhe-
tetlen elôfeltétel, túl az anyagi meg-
fontolásokon.

A végsô döntéshez három szavazási
fordulóra volt szükség Szingapúrban.
London egy kivételével az élen vég-
zett, de ez még mindig nem volt elég
– csakis az utolsó forduló után.

Az elsô szavazás során London 22
szavazatot kapott, Párizs 21-et, Madrid
20-at, New York 19-et, s a kiesô
Moszkva 15-öt. A második körben
„elesett" New York 16-tal, Madrid ug-
rott az élre 32 szavazattal, mögötte
London 27-et, Párizs 25-öt kapott. A
harmadik alakult a lehetô legszorosab-
ban, fôként, mert a görög tag, Lambis
Nikolaou érvénytelenül szavazott. Pá-
rizst csupán egyetlen szavazat válasz-
totta el a lehetséges kieséstôl. Itt Lon-
don hívei már mind határozottabban
érezték esélyüket. Elsôként 39 pontot
kaptak, utánuk Párizs következett 33-

mal, majd Madrid 31-gyel. Ha csak egy
Párizsira szavazó tag Madridot választ-
ja – 32:32-es holtverseny alakult volna
ki a második helyen, s ki tudja, miként
végzôdik ebben a helyzetben egy
újabb szavazás. Nem nehéz elképzelni,
mert Párizs támogatóinak többsége
nyilvánvalóan nem Londonra adta vol-
na voksát, s ebben az esetben – Mad-
rid a gyôztes. Így azonban Madrid
esett ki. 

A „döntôben" azután London, bizo-
nyos ex-madridi szavazatokkal 54:50
arányban legyôzte Párizst. 

London extázisát, Párizs mélységes
letargiáját – a kivetítôkön mindkét fô-
városban hatalmas tömegek követték
a szavazást – nem taglaljuk. A döntô já-
téknak, a nagy versenynek vége volt.

Dehogyis volt vége! 
Hiszen, ha belegondolunk, éppen

hogy ezzel kezdôdött az igazi erôpró-
ba. A szavazás – papírmunka. De a fel-
tételek megteremtése, az anyagi áldo-
zatok, és a rengetek, ezer szálból
összeszövôdô munka csupán ez után
indulhatott meg… S tovább! Ha min-
den rendben történik, az ünnep, ma-
guk az olimpiai játékok mindent eldön-
tô záróvizsgája tesz majd pontot ennek
a globális sportvállalkozásnak végére.

A rendezés jogát minden esetre
megérdemelten nyerte el Lord Coe és
tehetséges együttese, ahol Blair,
Beckham és társai, no meg, a gyere-
kek játszották a fôszerepeket.
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IIggaazz,,  jjaavváábbaann  kkéésszzüüllüünnkk  aa  3300--iikk,,  lloonn--
ddoonnii  nnyyáárrii  oolliimmppiiaaii  jjááttéékkookkrraa,,  ddee  ssookkaann
mmáárr  aa  22001166  éévviivveell  ffooggllaallkkoozznnaakk,,  ffôôkkéénntt
BBrraazzíílliiáábbaann,,  aahhooll  aa  ddééll--aammeerriikkaaii  kkoonnttii--
nneennss  eellssôô  ööttkkaarriikkááss  vviilláággeesseemméénnyy  ggaazz--
ddááii  mmáárriiss  mmiinnddeenntt  eellkköövveettnneekk,,  hhooggyy  aa
ssppoorrttttöörrttéénneettii  jjeelleennttôôssééggûû  oolliimmppiiaa  mmiinn--
ddeenn  tteekkiinntteettbbeenn  eemmlléékkeezzeetteess  ééss  llááttvváá--
nnyyooss  lleeggyyeenn..  TTuuddjjuukk,,  aazz  eellssôô  bbeennyyoo--
mmááss  ffoonnttooss,,  ssôôtt  eeggyyeeddüüllii  ééss  mmeeggiissmméé--
tteellhheetteettlleenn  lleehheettôôsséégg..  ÍÍggyy  aazzttáánn  éérrtthhee--
ttôô,,  hhooggyy  aa  rriióóii  sszzeerrvveezzôôkk--tteerrvveezzôôkk  eeggéé--
sszzeenn  eerreeddeettii  eellkkééppzzeelléésstt  iiggyyeekkeezznneekk
mmeeggvvaallóóssííttaannii,,  ss  oollyyaann  ppoommppááss  lláátt--
vváánnyybbaa  rréésszzeessíítteennii  aa  jjááttéékkookkrraa  aakkáárr  rree--
ppüüllôônn,,  aakkáárr  hhaajjóóvvaall  éérrkkeezzôô  vveennddééggeekkeett
aa  vviilláágg  mmiinnddeenn  ttáájjáárróóll,,  hhooggyy  kkiittöörrööllhhee--
tteettlleenn  mmaarraaddjjoonn  aazz  eemmlléékkeezzeettüükkbbeenn..
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Köszönt Rio de Janeiro

„Nap-város Tornya", az érkezôk
üdvözlésének impozáns szimbóluma a
Cotonduba-sziget tetejére épül. A funk-
cióját illetôen napenergiával mûködô
erômû vizet szív fel az óceánból a to-
rony csúcsára, majd az vízesés gyanánt
zuhan alá, s energiát termelô turbinákat
forgat. A szemet gyönyörködtetô telep
villamos energiával látja el az olimpiai
falut és a környéket.  

A csoda-torony, amely homlokzatán
viseli az olimpiai fáklya óriási változa-

tát, helyet ad színháznak,konferencia
termeknek, étteremnek, butikoknak és
természetesen hatalmas kilátó tera-
szoknak is.

▲

▲
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A látványosság magával ragadó
éjszakánként a távolból – akár a tenger-
rôl, akár a szárazföldrôl nézve -, amikor
a monumentális fáklyát kivilágítják,
lángját pedig a tetôn produkált tûzijá-
tékkal imitálják.

A részletes mûszaki leírás és a bel-
sô szerkezet taglalása helyett talán
a különlegességekrôl még annyit, hogy
a 105 m magas építmény vízesés olda-
lán még egy adrenalin szintet ugrasztó
bangee jumping erkélyt is építenek a
bátrak legbátrabbikáinak.

▲

▲
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