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A mögöttünk hagyott három hónapra, az év harmadik negyedévére kiemelkedô, hatalmas érdeklôdést kiváltó nemzetközi események nyomták rá bélyegüket, mondhatni, világszerte: elôbb a labdarúgó Európa-bajnokság Lengyelországban és
Ukrajnában, ahol ugyan csak távoli szemlélôk lehettünk, majd a
Londonban rendezett XXX. Nyári Olimpiai Játékok (közvetlenül
utána a paralimpiai játékokkal).
Korábbi ígéretünkhöz hûen – s ezért tarthatja a kedves olvasó
különleges, speciális kiadásnak idei harmadik lapszámunkat –
napló formájában követtük mindkét eseményt, a részletes beszámolók alkotják szakmai folyóiratunk tartalmának jelentôs hányadát. A szakemberek, sportot kedvelôk tehát akár referencia, hivatkozási dokumentum gyanánt
el is tehetik az emlékek, események majdani felidézése céljából.
A Nagy-Britanniában lezajlott ötkarikás versenyek ürügyén elégedettséggel
vonhatjuk le azt a következtetést, hogy küldöttségünk a Magyar Edzô bizakodó
elôrejelzését igazolóan szerepelt, sôt még azt is felülmúlta a nyolc arany, négy
ezüst és öt bronzérmével, a nem hivatalos pontversenyben a nemzetek sorában
pedig a kilencedik helyezéssel. Az újkori olimpiák 116 éves története során ezzel az összteljesítményünk imponáló: 168 arany, 148 ezüst, 169 bronz. Terjedelmi korlátaink miatt teljesítményünk szakmai és egyéb értékelésétôl ugyan kénytelenek voltunk most eltekinteni, de biztosítjuk társaságunk tagjait, hogy idei
utolsó számunk nem jelenhet meg e nélkül, s magától értetôdôen kifejezetten
szem elôtt tartjuk a jövôre szóló terveket, változtatásokat, annak tudatával, hogy
a kormány, amely kiemelt feladatként gondoskodott az olimpiai elôkészületekrôl, már korábban stratégiai ágazattá minôsítette sportkultúránkat. Erre kötelez
bennünket londoni helytállásunk, olimpiai hagyományaink, sôt mellénk szegôdött ezúttal a szerencse is egy kicsit. A Magyar Olimpiai Bizottság a sportirányítás, finanszírozás, szervezés tekintetében teljes hatáskört kapott ebben az évben. Ebbôl következôen világos: a most következô hetek-hónapok munkája határozza meg, dönti el – mennyire tudunk élni a London után kialakult kedvezô
alaphelyzettel. A sokrétû munkában szavatolhatjuk: a magyar edzôi karra – mint
Gallov Rezsô
eddig is – biztosan számíthat a magyar sporttársadalom.
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London után
Nem remélt magyar sikerekkel ért véget a londoni olimpia. A mértéktartó becslések szerint is legfeljebb a pekingi szereplés, vagy annál egy kicsivel jobb eredmény volt várható a magyar olimpiai csapattól. Ezzel szemben a nyolc olimpiai
arany, négy ezüst és öt bronzérem inkább
a sydney-i és az athéni szereplést idézte.
Pedig a körülmények mit sem javultak
az elmúlt négy évben. A sportszövetségek
és a sportegyesületek változatlanul pénzhiánnyal küzdenek, az állami támogatások
rendre késve, jó esetben az év közepén
érkeznek, holott a szövetségi programok –
felkészülés, versenyek – már januárban elkezdôdnek. Nem lett szélesebb a tehetségek merítési bázisa és a sportlétesítmények sem lettek fiatalabbak, szebbek. Jellemzô, hogy az egyik leghagyományosabb
sikersportágunkban, a vívásban, egyetlen
csapatunk sem tudta kiharcolni a részvételi jogot. Minden fegyvernemben magányos harcosok vették fel a küzdelmet a világgal.
Az, hogy mindezek ellenére mégis több
mint dicséretes volt a helytállás, elsôsorban a lehetetlent nem ismerô versenyzôk
és edzôk érdeme. Minden érem mögött
ott található egy-egy nagyszerû edzô
egyéniség, vagy edzôi team, az edzô és
versenyzôje munkájának, kapcsolatának
tökéletes összhangja. A londoni eredmények sikerkovácsai között olyan kiváló
szakemberek vannak – a felsorolás természetesen nem teljes – mint, Somlai Béla,
Széles Sándor, Szilárdi Katalin, Fábiánné
Rozsnyói Katalin, Turi György.
Régebben, a magyar sport eredményesebb idôszakaiban mondogattuk, hogy a
magyar sportsikerek záloga elsôsorban a
magyar sport szürkeállománya, az edzôk
felkészültsége és tudása. A londoni eredmények most is igazolták ezt a korábbi
megállapítást. Ezért is lényeges, hogy a jövôben milyen lesz az edzôképzés színvonala, gondot fordít-e a sportvezetés arra,
elôsegíti-e, hogy az edzôk folyamatosan
karbantartsák, gondozzák, fejlesszék szakmai felkészültségüket, munkájukba beépítsék a rohamosan gazdagodó sporttudomány legfrissebb értékeit, ismereteit.
Az év folyamán gyökeresen átalakult a
sportirányítás. A magyar sport legfôbb
szakmai irányító szervezetévé a Magyar
Olimpiai Bizottság vált. A MOB – lehetôségeihez mérten – korábban is szívén viselte az edzôk problémáit. Anyagi támogatásban, elismerésben részesített edzôket,
részt vett az edzô-továbbképzési események megszervezésében, finanszírozásában. A jövôben ezek törvényileg szabályozott feladatai lesznek a MOB-nak és anyagi lehetôségei is kibôvültek e feladatok sikeres ellátásához.
A Magyar Edzôk Társasága – már csak
nevébôl és sajátos célkitûzéseibôl, filozófiájából adódóan is – eddig is élharcosa volt
a magyar edzôképzés színvonala, nemzetközi tekintélye visszaállításának, az edzôk
kötelezô továbbképzése jogszabályi meg-

valósításának. Örömmel láttuk, hogy a
MOB stratégiai tervében, „A Magyar
Olimpiai Bizottság sportfejlesztési irányai
és területei" címû munkaanyagban – melyet a MOB a londoni olimpián mutatott
be, s amely ez alkalommal az ország vezetôihez is eljutott – jelentôs helyet kaptak
mind a sportszakember képzés, mind a továbbképzés kérdései. A munkaanyag helyesen veti fel a szakemberképzésben –
fôként az OKJ-s képzésben – a felvételiés vizsgakövetelmények megszigorítását,
valamint az általunk régóta hangoztatott –
és szakmai alapjaiban kidolgozott – kreditrendszerû továbbképzés bevezetését.
Már csak részletkérdés, hogy ezt a munkaanyagot a pedagógus továbbképzés
mintájára valósítaná meg, míg szerintünk
az egészségügyi dolgozók továbbképzésének rendszerét kellene – sajátos viszonyainkra alkalmazva – követnünk.
Ugyancsak felveti a fejlesztési terv az
államilag elismert sportszakmai képesítési
követelmények és az egyes szövetségek
által preferált sportági licencek kérdésének újra gondolását és szabályozását. Nagyon helyesen megállapítja, hogy a szövetségek nem írhatják felül az állam által
megállapított, szakmailag és jogilag szabályozott képzési rendszert.
A másik, az edzôkre vonatkozó örvendetes felvetés a MOB fejlesztési tervében
az állami edzôk rendszerének kialakítása
az olimpiai eredményesség szempontjából fejleszteni kívánt sportágakban. Ezt jómagam már többször felvetettem szóban
a különbözô rendezvényeken, konferenciákon, sportági megbeszéléseken és írásban is javasoltam a MOB vezetôinek. A
példa Franciaországból származik, ahol az
állam tízezer edzôt alkalmaz, állami státuszban. A franciák ezt a rendszert a
nyolcvanas években vezették be. Hatására jellemzô számok: 1980-ig a franciák a
nyári olimpiákon sosem nyertek tizenötnél
több érmet. A rendszer kiépítése után és
hatásának jelentkezése óta soha sem
nyertek harmincnál kevesebbet. Az állami
edzôk rendszerének bevezetése elsôsorban azokra az edzôkre nézve lenne áldásos, akik az olimpiai sikersportágak utánpótlását nevelik a sportegyesületekben,
sportiskolákban áldozatos munkával és
ma többnyire méltatlan bérezéssel. Ez
rangot adna az utánpótlás edzôi státusznak. A közoktatási törvény a mindennapos
iskolai testneveléssel kapcsolatban lehetôvé teszi, hogy a délutáni sportfoglalkozásokat az iskolákban edzôk is megtarthassák. Ez jó lehetôséget nyújthatna az utánpótlás bázis kiszélesítésére, a tehetségek
intenzívebb felkutatására, a sportágak bázisának szélesítésére.
A fejlesztési terv egyik legfontosabb része a TAO törvény rendszerének középés hosszú távú átgondolása. A múlt század hatvanas-hetvenes éveiben – NDK
mintára – az állami sportvezetés elhanyagolta a csapatsportokat és az egyéni olimpiai sportágakat részesítette elônyben, ki-

emelt támogatásban. Állásfoglalások
születtek az atlétika,
a torna, az úszás fejlesztésére. Az ideológia alapja az volt,
hogy míg a csapatsportokban egy csapat – tizenvalahány sportoló – csak egy érmet tud szerezni az olimpián, az egyéni
sportágakban sokkal több érem és olimpiai pont érhetô el. Az utánpótlás-nevelésben is – bár a gyerekek körében akkor is a
csapatsportok, labdajátékok voltak a népszerûbbek – a tehetségeket az egyéni
sportok felé irányították. A csapatsportok
a támogatás hiányát megsínylették. Talán
erre is vezethetô vissza, hogy éppen a
TAO rendszer által ma kiemelt támogatásban részesülô egyes látvány-csapat sportágak eredményességben messze elmaradnak az egyéni sportágaktól. Kétségtelen, hogy ma is a foci, a kézilabda, a kosárlabda vonzza a rendszeres sportoláshoz a
legtöbb gyereket és a vízilabda válogatott
három olimpiai bajnoki címe a vízilabdázást is rendkívül népszerûvé tette a fiatalok körében. Ugyanakkor a sportközvélemény által változatlanul elvárt olimpiai
eredményességet, az érmeket és a pontokat továbbra is a hagyományosan eredményes egyéni sportágak – kajak-kenu,
úszás, vívás, birkózás stb. – szállítják.
Ezért mindenképpen indokolt ezek fejlesztése, ami elsôsorban a bôvülô anyagi források függvénye. Az öt sportág által fel
nem használt TAO pénz erre jó fedezetet
nyújthat.
A Magyar Edzôk Társasága alkalmazkodva az új sportstruktúrához és sportirányításhoz, 2012. évi programját már a változások figyelembe vételével tervezte
meg. A tavasz folyamán rendeztünk szabadidôsport konferenciát az ezen a területen dolgozó edzôk, szakemberek részére.
Ezt követte az egyetemi, fôiskolai és diáksport fórum, majd a fogyatékosok sportjának a konferenciája. Igyekeztünk tehát a figyelmet azokra a területekre is ráirányítani, amelyek az új sportirányítási rendszer
szerint a MOB szakmai fennhatósága alá
kerültek. Az ôsz folyamán továbbra is ebben a szellemben kívánunk tevékenykedni. A hagyományos olimpiai értékelô konferencián túl rendezünk – a MOB-bal karöltve – egy olyan konferenciát, amelyen a
TAO törvény hatásait elemezzük az öt támogatott sportágra, valamint a törvény kiterjesztésével a további támogatandó
egyéni sportágakra. Foglalkozni kívánunk
a szakemberképzés és továbbképzés kérdéseivel, az ezen a területen szükséges
reformokkal, jogi szabályozással.
Örömmel üdvözöljük, hogy a magyar
sportban most egy olyan szakmai fejlesztési program körvonalazódik, amelynek az
anyagi forrása – az eddigi fejlesztési programoktól eltérôen – világosan körvonalazódik. Rajtunk is múlik, hogy élni tudjunk a
Köpf Károly
lehetôséggel
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NAPLÓ: XIV. LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG – 2012.

Sporttörténeti siker:
megvédték címüket a spanyolok
Igaz, a gyorsforgalmi sztrádák túlnyomó többsége, s általában az infrastrukturális fejlesztések jelentôs része ugyan idô és pénz hiányában nem készült el, de
maguk a létesítmények végül is tökéletes állapotban várták a 2012. évi Labdarúgó Európa-bajnokság küzdelmeit Lengyelországban és Ukrajnában (költségeik
2,335 milliárd Euróra rúgtak).
Tény az is, hogy a politikai bonyodalmak sem tisztázódtak a volt ukrán miniszterelnök asszony, Julia Timosenkó ügye miatt, akit egyesek szerint korábbi politikai ellenfele, Viktor Janukovics elnök bosszúja következményeként hétéves
börtönbüntetéssel sújtott a bíróság, majd ôrzôi állítólag többször fizikailag bántalmazták is, s végül kórházba került Harkivban. Az éhségsztrájkoló Timosenkóval
szolidáris számos nyugat-európai politikus lemondta az Eb eseményeinek megtekintését, sôt Ukrajna kénytelen volt eltekinteni a kontinens tornát nem sokkal
megelôzô nemzetközi politikai konferencia megrendezésétôl is Jaltában a középeurópai államok vezetôinek hasonló okokból bekövetkezett sorozatos lemondásai miatt.
Még az elsô mérkôzésnapra is maradt ráadásul egy rendhagyó tüntetés a var sói nagy stadion közelében, merôben más jellegû azonban, ahol félmeztelenre
vetkôzött prostituáltak demonstráltak lehetetlen körülményeik okán a szurkolók
cseppet sem titkolt tetszésnyilvánításai közepette…
Végezetül azonban mindent feledtetett végre a látványos ünnepi nyitány, s
maga a játék, amely történelmi jelentôségû mérföldkövet jelent a nemzetközi
labdarúgás históriájában, hiszen ez az elsô alkalom, hogy volt szocialista ország ban zajlódtak le – közös „vállalkozásban" - a meccsek. Tegyük hozzá, hogy a jövôbeli kiírások értelmében utoljára 16 csapattal, hiszen a következôk már emelt
számmal, 24 nemzet legjobbjai számára kerülnek sorra.

Csoportmérkôzések

Magunkról csak annyit, hogy hosszú
évtizedek után – 1972 óta, hogy pontosak legyünk – ezúttal sem sikerült válogatottunknak kiverekednie a részvétel jogát, s be kellett érnünk a magyar
játékvezetôk, Kassai és társai (Erôs
Gábor, Ring György, Vad II István,
Bognár Tamás) közremûködésével és
híres zongoramûvészünk, György
Ádám, valamint a show részeként
freestyle labdarúgó bûvészünk, világbajnokunk, Kovács Péter fellépésével
a megnyitó ünnepségen.
A csoportok:
A.: Lengyelország, Görögország,
Oroszország, Csehország.
B.: Hollandia, Dánia,
Németország, Portugália.
C.: Spanyolország, Olaszország,
Írország, Horvátország.
D.: Franciaország, Anglia,
Ukrajna, Svédország.
Június 8.
Orosz iskola, meg görög dráma
a nyitányon
A nyitó mérkôzésen a vendéglátó
lengyelek a korábbi Európa-bajnok görögök ellen léptek pályára 60 000 nézô
elôtt Varsóban. Óriási becsvággyal,
akarattal küzdöttek, a 17. percben már

1-0-ra vezettek a Bundesliga egyik leginkább gólerôs dortmundi játékosa, Lewandowski jóvoltából, ám ez csak az
izgalmas, meglepetésekkel és fordulatokkal bonyolódó izgalmas dráma elôjátékának bizonyult. Elsôsorban Velasco Garbella spanyol játékvezetô jóvoltából, aki – s ez egyáltalán nem valami
pozitív megállapítás – fôszerepet vállalt a mérkôzés alakításában: az elsô
félidô utolsó percében sárga lapot mutatott fel egy közönséges összecsapás
után Papasztatopulosznak, s mivel már
kapott elôzôleg is egyet – ugyancsak
teljesen ártatlan eset után egyébiránt
– a kiállítás sorsára jutott. Hatalmas
meglepetésre az emberhátránnyal játszó görögök – igaz, kiáltó védelmi hiba
eredményeként – a csereként pályára
lépett Szalpingidisz góljával egyenlítettek. Ezt ugyan már korábban is megtehették volna, a lengyel Perquis nyilvánvaló kezezését azonban a tizenhatoson
belül – nem vette észre a bíró… A 75.
percben aztán ellentétes fordulat következett: a lengyel kapus, Szczesny a
11-es pont tájékán elkaszálta Szalpingidiszt, piros lap, kiállítás – büntetô. A
cserekapusként beállt Tyton azonban
remek vetôdéssel kiütötte a labdát.
Mindezekkel együtt, illetve ellenére,
maradt az igazságos döntetlen – Lengyelország-Görögország 1-1. A nap

második találkozóján iskolajáték tanúi
lehettünk az oroszok jóvoltából, akik
Wroclawban kitömték a világ egyik
legjobb hálóôrének tekintett Petr Cech
hálóját. Oroszország-Csehország – 4-1.
Június 9.
Az elsô meglepetés:
Dánia elintézte Hollandiát
Zajlott az élet. A politikusok közül sokan valóban betartották a szavukat, ignorálták az Eb-t, s a rendezôknek nem
maradt más megoldásuk, sietve leszûkítették a díszpáholyokat, a felszabadult üléseket pedig feltöltötték nézôkkel, mintha mi sem történt volna.
Wroclawban az örömmámortól és vodkától-sörtôl ittas orosz szurkolók elsöprô gyôzelmük után tort ültek, s alaposan helyben hagyták a rendezôket,
még a segítségükre sietô rendfenntartó erôket is. Varsóban ugyancsak
összetûzés történt a biztonsági emberek és az indulatossá vált nézôk között,
s kiderült, egy – Doneck mellett néhány napja eltûnt spanyol szurkoló
gyilkosság áldozata lett… A pályákon
ellenben minden rendben folyt, erôszaknak nyomát sem látták a szurkolók, – sportszerû mederben peregtek
le a mérkôzések. Megszületett a sorozat elsô meglepetése, amelyet Dánia
szállított, legyôzve a végsô sikerre is
esélyesnek tartott Hollandiát Harkivban. A jól csengô nevek ismeretében
kétség kívül a „narancsosok" sikere
tûnt valószínûnek, a látottak alapján ellenben a dánok megérdemelték a gyôzelmet. Rendkívül egységes, kiegyensúlyozott csapat benyomását keltették, s élen a veterán kapuvédô Stephan
Andersennel, nagyszerû védekezést
mutattak be mindvégig a Robbent,
Van Persie-t, Afellayt, Huntelaart és
Kuyt-ot is felvonultató hollandokkal
szemben, akik az egyetlen, mindent
eldöntô dán találatra (Krohn-Dehli a 24.
percben) képtelenek voltak válaszolni.
Dánia-Hollandia 1-0.
Lvivben ötvenezren követték az elsô
nagy rangadót, a német-portugál
összecsapást. Folytatódott a különös
német hagyomány: az ellenfélnek
akadtak nagyobb lehetôségeik, a végén mégis csak hozták, nehézségeik
ellenére, a gyôzelmet a németek: Gomez harmadik fejes próbálkozását végül siker koronázta, s ez az „egyke"
elegendônek bizonyult az ezúttal gólín-
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ségben szenvedô Ronaldóék ellen,
akiknek – fôként a találkozó utolsó negyedében pedig szokatlanul nyomasztó fölényben játszottak – csak kapufákra futotta a lövôtudományukból, két
óriási helyzetben pedig a kapus Neuer
bravúrosan hárított. Németország-Portugália 1-0.
Június 10.
Döntetlen az „elôrehozott"
spanyol-olasz döntô
Gdanskban 45 000 nézô, telt ház
elôtt, sokak szerint – mint késôbb kiderült, egyáltalán nem véletlenül – akár
elôrehozott döntônek beillô összecsapásra került sor a címvédô spanyolok,
és az utóbbi idôben mindenféle átokkal sújtott olaszok között. A játék magas színvonalon zajlott, pompás akciók, remek védekezés, látványos technikai megoldásokkal fûszerezett igazi
foci csemegének bizonyult a 90 perc.
Taktikai különlegességnek számított,
hogy Vicente del Bosque, a spanyolok
szakmai vezetôje lényegében 1-4-2-4es felállással, tehát csatár nélkül küldte tizenegyét a pályára: jóllehet Fabregas ék-szerepet töltött be, ám a cserepadon maradt Torres és Llorente is.
Jellemzô, hogy amikor végre Torres lehetôséget kapott, nyomban két-három
óriási gólszerzési lehetôséget teremtett, noha sorra elhibázta azokat. Érdekes tanulsággal szolgáltattak a cserék
a másik oldalon is, hiszen alapvetôen
az azzurik gólkirálya, di Natale beállításának (az ellentmondásos Balotelli helyére jött be) és nem sokkal késôbb
lôtt góljának köszönhetôen alakult ki az
1-1-es iksz. Lehetett volna ez a döntetlen akár 3-3, vagy 4-4 is, ám egy másik jellemzôje a találkozónak mindkét
kapus bravúros, hibátlan teljesítménye
volt: Casillas és Buffon is sziporkázott.
Ha már a teljesítményeknél tartunk,
okvetlenül kiemelést érdemel a veterán, 34 esztendôs olasz Pirlo, nagyszerûen irányított, mindvégig bírta, indításai hibátlannak bizonyultak.
Akadt – nem is jelentéktelen – magyar vonatkozása a mérkôzésnek.
„Kassai Viktor remekül vezette az elsô
kör legrázósabb mérkôzését" írta sport
napilapunk vaskos címmel… A magyar
sípmester mindvégig határozottan ítélkezett, elejétôl a végéig kézben tartotta
a meccset, ténykedése szinte látatlan
maradt, s az észrevétlenség, tudjuk, az
egyik legértékesebb bírói tulajdonság.
Hozzá kell tennünk még valamit: honfitárs segítôi is kifogástalanul mûködtek
közre, pedig esetenként – a legképzettebb csatárok mozgását kellett helyesen megítélniük a leshatár környékén –
egyetlen egyszer sem tévedtek. Olaszország-Spanyolország 1-1.
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A nap másik találkozóján Poznanban
a horvátok a várakozásnak megfelelôen, elég sima gyôzelmet arattak az egy
ideig jól védekezô írek ellen, bár bizonyára másként alakulhatott volna az
eredmény, ha a viszonylag gyengén bíráskodó holland Björn Kulpers az ír
Keane buktatásáért büntetôt ítél 2-1-es
állásnál. Horvátország-Írország 3-1.
Június 11.
Sevcsenkó – kétszeresen is jó fej
A labdarúgás azért is varázslatos,
mert olykor csodákra képes. Erre volt
fényes, lenyûgözô példa a D-csoportban Ukrajna és Svédország összecsapása Kijevben 65 000 nézô elôtt, pontosabban a már leírt, úgymond kegyelembôl lehetôséget kapó ukrán veterán, hajdani nagy napok hôse-csillaga,
a harminchat éves Andrij Sevcsenko
játéka, amit két egészen káprázatos
fejes góllal koronázott meg a hazaiak
legnagyobb boldogságára, hiszen
ezekkel a tanítani való akrobatikus
mutatványokkal 2-1-re verték a svédeket. Ez, bármit is hoztak a késôbb
események, az Eb egyik felejthetetlen sztorija maradt. A rokonszenves
sztárjátékos annak idején a Kijevi Dinamóból igazolt a Milánhoz és sikert
sikerre halmozott, s Aranylabdás is
lett. Hat évvel ezelôtt, alkonyat elôtti
utolsó éveiben megpróbálkozott a
Chelsea-ben, de ez nem az ô világának bizonyult, s még mielôtt a végsô
búcsúra visszatért anyaegyesületébe,
visszatért elköszönni a Milanhoz is.
Teljesítményének értékét csak emeli,
hogy a svédek 1-0-s vezetését (Ibrahimovics volt eredményes) követte
rendkívüli feltámadása, egyedül fordí-
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tott, s repítette nem csak szövetségi
kapitányát, Oleh Blohint, a hajdan világhírû szovjet gólzsákot, hanem
Ukrajegész Ukrajnát a mennyekbe.U
na-Svédország 2-1.
Az Anglia-Franciaország találkozó
mindig is rangadónak számít. Nem lehet más. Köszönhetôen a régi nagy
csaták, a hagyományos, az élet minden területén élô-létezô brit-francia rivalizálásnak, a történelmi konfliktusoknak, nem is szólva a labdarúgás történetébôl fakadó hagyományok ösztönzô erejérôl. Az Európa-bajnoki keretek
meg csak még tovább erôsíthették várakozásunkat a donecki derbijükön a
Donbasz Arénában. ...Nos, minden felcsigázott várakozás helyett csalódást
okozó lagymatag mérkôzést láthattunk. Mindkét csapat tartott a másiktól, s fôként az angolok, szinte kizárólag a védekezésre összpontosítottak.
A góljuk mellett – írd és mondd –
egyetlen igazi helyzetük akadt, de Milner elpuskázta. A franciák sokkal többet támadtak, többnyire távolról próbálkoztak, de Nasri húsz méterrôl lôtt
gólján kívül nem sikerült bevenni Hart
kapuját. A mérkôzés utolsó harminc
perce feltûnôen békés hangulatban
csordogált, mintha a már az elsô félidôben kialakult döntetlen eredmény
mindkét fél igényét kielégítette volna.
Franciaország-Anglia 1-1.
Június 12.
Az utcán háború – a pályán béke
Tudtuk elôre, nem is történhetett
volna ez másként, ismerve az oroszlengyel politikai és egyéb elôzmények
mélyen élô hatásait. Anélkül, hogy itt
hosszas történelmi fejtegetésekbe
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kezdenénk, elég talán csak annyi,
hogy 1990. június 12-én deklarálta
Borisz Jelcin Oroszország függetlenségét, ez tehát nemzeti nap – 1994 óta
– a hatalmas országban. Továbbá, a
másik oldalon, sok minden egyéb mellett, a lengyelek még mindig az oroszokat okolják a Szmolenszk közelében 2010-ben lezuhant lengyel Tu-104es katasztrófájáért, amely a Katyni tömeg-tragédia 70 éves évfordulójára
vitte a köztársasági elnöküket, Lech
Kaczinszkit és kíséretét.
Az indulatoktól túlfûtött szurkolók
összecsapásának közvetlen elôidézôjét
pedig a lengyel-orosz találkozó szolgáltatta. Varsó utcáin-terein ezen a napon
harcok alakultak ki, „pofonok csattantak, öklök sújtottak, sôt fegyverek ropogtak". Szerencsére a rendôrség és a
biztonsági erôk is jó elôre felkészültek,
s végül számos sérülés és mintegy
180 letartóztatás után nehezen, de
helyre állt a rend a fôvárosban. Hozzájárult ehhez természetesen az is, hogy
maga a mérkôzés végig sportszerû keretek között maradt, sôt – fôként az
utolsó félórában – kifejezetten a döntetlenben való kölcsönös belenyugvás
békés hangulatában telt el. A gólok
klasszis megoldásként maradnak emlékezetesek. Arsavin a 37. percben végezhetett szabadrúgást a baloldalon,
mintegy öt méterrel a tizenhatos sarkától, tökéletesen ívelt, s a berobbanó
Dzagajev, háttal a kapunak, látványosan csúsztatott a kapu bal sarkába… A
lengyelek egyenlítô gólja az 57. percben született, amikor Blaszczykowski a
jobb oldalon 17 méterrôl ballal a jobb
felsô sarokba bombázott. OroszországLengyelország 1-1.
A nap másik találkozója páratlan tüneménnyel nyitott Wroclawban. A bizonytalankodó és sérülések-eltiltások
miatt tartalékos görögök még fel sem
eszméltek, amikor a szárnyaló lendülettel nekik esô csehek káprázatos rohamokkal lepték meg ôket. Az Eb-k
történetében még nem fordult elô,
hogy az elsô hat percben kétgólos
elônyre tegyen szert egy csapat: Jirácek a 3., Pilar a 6. percben talált a hálóba. A görögök becsületére legyen
mondva, a sokkot elôidézô jeges zuhany után fokról-fokra szedték össze
magukat, s végül nem sok hiányzott az
egyenlítéshez. Csehország-Görögor szág 2-1.
Június 13.
Mario (Gomez) – a varázsló
Való igaz, a java még hátra volt, de
az mindentôl függetlenül, pontosabban az eddig látottak alapján, bizton állítható: a német futballkultúra megint
csak remek csapattal rukkolt elô. A

■

Harkivban 40 000 nézô elôtt a hollandok elleni „örökrangadón" mutatott teljesítményük alapján kétség ehhez
nem férhetett. Az Eb-k történetében
ez volt a két válogatott közti találkozók
sorában immár az ötödik, s fôként a
legutóbbi vb-n döntôs „oranje" szempontjából létfontosságú, lévén, hogy
nulla ponttal néztek elébe. A stabilan,
kiegyensúlyozottan, remek állóképességgel játszó germánok együttesében
ráadásul nem egy hamisítatlan klasszis
található. Érthetôen ezúttal is mindenki Mario Gomezt, a Bayern München
gólkirályát emlegette, aki ezúttal is sziporkázott, két nagyszerû alakításával
nem csak a mérkôzés legszebb élményét nyújtotta, hanem biztosította a
nagy riválisok ellen a 2-1-es gyôzelmet: mindkét találat a nevéhez fûzôdött. Az elsônél pazar fordulattal kezelte le a labdát, s fordult is ugyanazzal a
mozdulattal kapura a 24. percben, s talált a kapu bal sarkába, míg a másodiknál – mintegy 12 méterrôl – a jobbösszekötô helyén ugrott ki, s lôtt a
hosszúsarokba éles szögbôl, pontosan
találva el a „pipát". Gomez szemet
gyönyörködtetô akciójának értékét
cseppet sem csökkenti, hogy mindkét
alkalommal mesterien idôzített és kivitelezett átadást kapott a végig remeklô Schweinsteigertôl. Ami a hollandokat illette, a vereség okainak fejtegetése közben nehéz választ találni arra,
hogy az általában támadószellemû és
gólerôs gárda miért kezdett két „szûrôvel", s miért nem kezdett az ilyen
szempontból kitûnô megoldást ígérô
Klaas Jan Huntelaar, aki nem máshol,
éppen a német Bundesligában nyerte
el a gólkirályi címet. A formaidôzítéssel sem lehetett minden rendben, hi-
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szen ugyanez a gárda pompásan játszott a selejtezôk idején mindvégig.
Németország-Hollandia 2-1.
Gomez – sztár. Christiano Ronaldo
már régen ragyogó csillag a nemzetközi labdarúgás egén. Marióval ellentétben az utóbbi – legalábbis eddig, s
mindenekelôtt a dánok elleni csata
idején – sajnálatosan alulmúlta önmagát és a játékához fûzôdô várakozásokat. Jellemzô, hogy sportnapilapunk
„A világsztár bénázása" címmel, két
képpel is illusztrálta a portugál nagyság szegényes produkcióját, azt, hogy
miként puskázott el – tôle teljesen szokatlan módon – két ordító helyzetet.
Ebben az úgynevezett „halál-csoportban" Portugália végül – remekiramú és
élvezetes mérkôzésen – legyôzte a
mezôny legegységesebb együtteseként minôsíthetô dánokat, s maradt
ekként nyitott a továbbjutás kérdése.
Portugália-Dánia 3-2.
Június 14.
Spanyol lecke – zuhogó esôben
Az olaszok elleni döntetlent követôen semmi nem volt jó a spanyoloknak.
Kritizálták Del Bosque szövetségi kapitányt, merthogy csatár nélkül állította
össze a csapatát, nem adott bizonyítási lehetôséget Torresnek, szidták a játékvezetést, a technikát megölô
egyenlôtlen pályát meg különösképpen. Minden ellenük szólt. Gdanskban
most a pályát annyira kímélték, hogy
még edzésre sem vették igénybe, hátha ez is segít majd a mérkôzés idejére.
Az írek meg fogadkoztak természetesen, hogy a spanyol ármádiának ellenállnak, s végtére is valóban nem lebecsülendô társaság képviselte együttesüket, számos, a Premierships-ben
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nem is akárhogyan edzôdött csillagot
említhetünk, hogy hamarjában csak a
kapus Givent, mellette Keane-t, a
Manchester Unitedban nevelkedett és
alkalmazott O’Shea-t, azután Dunne-t,
vagy Duff-ot említsük. Ráadásul, ha valaki, akkor szakvezetôjük, az itáliai Giovanni Trapattoni aztán minden ízében
ismerte az ellenfelet, s ennek megfelelôen igyekezett rendkívüli módon
megerôsíteni a középpályáját, ahová
Duff és McGeady is rendszeresen
igyekezett besegíteni, legalábbis a találkozó kezdeti szakaszában. A találkozó kezdetére ráadásul jócskán eleredt
az esô, amely, sokan úgy vélték,
ugyancsak az íreknek kedvez.
Nem lenne érdemes részletesen
elemezni az összecsapást, amely a briliáns spanyol iskola fôszereplôinek köszönhetôen végtére is valójában csupán egy bemutató jellegû edzômérkôzésnek minôsíthetô. Torres erôtôl duzzadó gólerôs játéka (kettôt szerzett a
4-bôl) különösképpen szórakoztatta a
40 000 nézôt, mínusz az íreket, akik
azonban a vereség ellenére is lelkesen
köszönték Keane-éknak az Eb-részvételét, még ha korai búcsú vetett is ennek véget. Spanyolország-Írország 4-0.
A veterán olasz „mindenesrôl", Pirlóról már a korábbiakban is a dicséret és
elismerés hangján szóltunk, s a tavaly
már-már búcsúzónak tekintô nagyszerû játékos, aki a Milánból a Juveba igazolt át, szinte megtáltosodott. A horvátok ellen Lvivben látványos csemegének illett be szabadrúgásból szerzett
gólja a 37. percben, amellyel egészen
a 74. percig vezettek, mert régi rossz
szokásuknak megfelelôen ráültek az
egygólos elônyre, nemigen kezdeményeztek, s a szilajul küzdô horvátokkal
szemben ezzel nem lehet sokra menni. Igazságos döntetlen született.
Olaszország-Horvátország 1-1.
Június 15.
Viharszünet Donyeckben
– Svéd búcsú Kijevben
A szurkolóknak jó orruk volt: az életben maradásért hôsies elszántsággal
küzdô svédek és a felfrissített, még
mindig az eltiltott Rooney nélkül felálló
angolok csatájára dugig töltötték a kijevi arénát, 70 000 nézô láthatta így a
helyszínen az Eb addigi legérdekesebb,
végig izgalmas, változatos rangadóját.
A jelentôs tét és magasfeszültség rányomta a bélyegét ugyan az elsô félidôre, de az átélt drámai izgalmak késôbb bôségesen kárpótolták a szemtanukat a helyszínen és a tévék képernyôi elôtt egyaránt. Összességében remek hírverése volt a labdarúgásnak ez
a nem mindennapos hullámázó-lüktetô
találkozó. A történelmi statisztikák a
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svédek mellett szóltak, hiszen az angolok focitörténetében nem akadt még
olyan együttes, mint a svédeké, amely
hét alkalommal egymás után képes
volt megôrizni vele szemben a veretlenségét. S most persze arra készült,
hogy a nyolcadszor is ezt tegye. A hórihorgas, újoncnak tekinthetô Andy Carroll pompás fejesével indult a gólok változatos sora a 23. percben, s lényegében a szigetországiak enyhe fölényében pergett le az elsô 45 perc. A második félidôre egy feltámadt, a brit oroszlánt is megszégyenítô elszántsággal
küzdô svéd gárda tért vissza a gyepre.
Elôbb védelmi hiba végén öngóllal
egyenlítettek a svédek (Johnson), majd
Carrolléhoz hasonló mesteri fejessel
Mellberg már a vezetést is megszerezte a három koronásoknak. Mindkét fél
fenntartások nélkül, abszolút nyílt sisakkal, gyôzelemre játszott, hallatlanul
változatos játék alakult ki, amelybôl a
remekül cserélô angol Hodgson fiai kerültek ki gyôztesen. Beállása után nem
sokkal Walcott egyenlített elôbb, majd
ugyancsak az ô pompás elfutása és beadása révén – látványos sarkalással –
szerezte meg a gyôztes, egyben a svédek sorsát megpecsételô gólt Welbeck. Anglia-Svédország 3-2.
Tulajdonképpen még arra sem jutott
idô Donyeckben, hogy a játékosok,
meg a játékvezetôk egy kicsit is bemelegedjenek. A ceremónia alatt a csupán még szemerkélô esô szempillantás alatt dörgéssel-villámlásokkal kísért
hatalmas viharba tört ki, özönvíz omlott le az egekbôl. A svéd „dirigens",
Björn Kuipers néhány perc után felfüggesztette a játékot, s csaknem egy
órás szünet után folytatódhatott a küzdelem 50 000 bôrig ázva is lelkesen kitartó nézô elôtt. A remekül megépített
pálya talaja – kifogástalan maradt. Lauren Blanc újjászervezett válogatottja,
bár többet kezdeményezett, az elsô
félidôben képtelen volt gólt lôni, elsôsorban mert az ukrán cerberus, Pjatov
kivédte a szemüket.. Furcsán alakult a
második játékrész. Az egyik oldalon
ezúttal nem jöttek be Andrij Sevcsenko próbálkozásai, s a védelem is egyre
nehezebben állt ellen a támadásoknak,
másrészrôl Blanc két fiatal „bizalmasa", tulajdonképpen néhány röpke perc
alatt lôtt két góllal (Menez az 55. Cabaye pedig a 63. percben) lerendezte a
három pontot a gallkakasos társaság
javára. Franciaország-Ukrajna 2-0.
Június 16.
Orosz tragédia – görög „anti-futball"
Erre aztán senki nem számíthatott,
nagyon kevesen várhatták – persze, a
görögök kivételével – az oroszok kiesését, vereségét a hellénektôl, fôként a
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korábban a csehek ellen nyújtott magas színvonalú teljesítményük után. A
politikát ne keverjük lehetôleg össze a
focival, de tény, hogy a sorsdöntô görögországi választások elôestéjén a
szavazók legalább nagyszerû, emelkedett, örömteli hangulatban térhettek
nyugovóra, ha egyáltalán megtették,
hiszen egész éjjel az utcákon ünnepeltek. A futball egyik különleges jelenségének tanúi lehettünk a 90 perc alatt:
ismét bebizonyosodott, hogy ebben a
sportágban a legképtelenebb dolgok is
megtörténhetnek. Szinte az elsô perctôl az utolsóig az oroszok irányították a
játékot, végig támadószellemben küzdöttek, a görögök tíz emberrel védekeztek. A statisztikák hûen tükrözik a
hiábavaló törekvést a játékra az egyik
oldalon, és az anti-futball lehetséges
sikerét, (mint ahogyan ez a Bajnokok
Ligájában a Chelsea esetében is megesett). A számok nyomasztó orosz fölényt jeleznek. Arsavinék 25 lövésével
szemben Karaguniszék mindössze 5tel próbálkoztak ebbôl kapura ment 10,
illetve – írd és mondd – 2! És mindösszesen egyetlen gól születetett. A
labdabirtoklásban 62 százalék szólt a
vesztesek és 38 a gyôztesek javára.
De hát a labdarúgást nem statisztikákra játsszák, hanem – gólra. Az egyke
gólnál azért jegyezzük meg, hogy a 62.
percben Karagunisz parádés cselekkel
játszott át négy(!) orosz védôt, buktatták a tizenhatoson belül, de a svéd Jonas Eriksson sípja néma maradt. Mindent összevetve: egy támadásra berendezkedett, ám a lövésekkel bajban
lévô és kevéssé motivált gárda hajthatott fejet a hallatlanul, szívvel-lélekkel
harcoló és a védekezésben mindvégig
önfeláldozóan, szinte hôsisen küzdô
görögök elôtt Varsóban, ahol a mintegy 60 000 nézô között helyet foglaló
orosz szurkolók is mintha elfáradtak
volna – feltûnôen csendesen szemlélték kedvenceik kudarcát… Görögország-Oroszország 1-0.
Eléggé furcsa módon az Eb rendezô
lengyelek kevéssé érezhették magukat
otthon Wroclawban (telt ház, 45 000
nézô), már ami a kontinens bajnokság
sorozatát illeti, mert amíg a házigazdák
két elôzô találkozójukat Varsóban játszották, a csehek ugyanígy éppen itt
Wroclawban, ahol minden kétséget kizáróan már otthonosan mozogtak. Az
elsô negyedórában a lengyelek teljes
erôbedobással igyekeztek korán dûlôre
vinni az ügyet, az alaposan megszervezett csehek biztonságosan védekeztek,
s fokozatosan vették át az irányítást, lényegében végig a kezükben tartották a
játékot, határozottan jobbak voltak, a
lengyelek csak elvétve jutottak szóhoz,
s Lewandowski tûnt közülük az egye-
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düli, semlegesítést, külön ôrzést igénylô csatárnak. Az egyetlen gólt szerzô Jirácek (72. perc) mellett a veterán Baros nyújtott kiemelkedô, meghatározó
teljesítményt. Csehország-Lengyelor szág 1-0.
Június 17.
Ronaldo megtáltosodott
a hollandok ellen
Az Eb úgynevezett „Halál-csoportjában", tudható volt, hogy két nemzetközileg elismert, nagyra tartott elit gárdától kell búcsút vennünk, bárhogyan is
alakulnak a dolgok. Kevesen gondolhatták ellenben, hogy egyikük a végtére akár a bajnoki címre is esélyes, csillagokkal telitûzdelt Hollandia lesz, azt
pedig bizonyára teljesen ôrültnek tekinthették, ha volt ilyen egyáltalán, bár
kétséges, aki ezt úgy jósolta volna
meg, hogy egyetlen árva pont nélkül
buknak el. Nem is így indult a meccs
Harkivban. A hollandok parádés támadójátékot produkáltak, s a 11. percben
Van der Vaart 20 méterrôl leadott remek lapos lövése vezetéshez is juttatta a narancsosokat. Öt perc sem telt
el, s Ronaldo – aki eddig meglehetôsen halvány teljesítménnyel rukkolt ki
az elôzô két megjelenése alkalmával –
vészt jelzôen megvillant, J.Pereira átadásával ugrott ki Vlaar mellett, s mintegy hét méterrôl a balsarokba lôtt…
És a nagy klasszisokra jellemzô módon
– akkor kell kiemelkedôt nyújtani,
ugyebár, amikor arra a legnagyobb
szükségünk van – kis túlzással az
aranylabdás portugál egymaga eldöntötte a mérkôzés sorsát, amikor, az elsô találatát megelôzô szituációhoz hasonló módon, ezúttal is hat-hét méterrôl talált be Stekelenburg kapujába.
Ronaldo játékkedvére jellemzô, hogy
mesteri góljai mellett nagy lövô kedvé-

Christiano Ronaldo
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ben kétszer a kapufát is eltalálta. Portugália – Hollandia 2-1.
Nehéz megmagyarázni, de a mérkôzés még el sem kezdôdött Lvivben,
mégis, kimondatlanul is benne volt a
levegôben, hogy az eddig pontveszteség nélkül álló németek továbbjutása
nem lehet kérdôjeles, ehhez elegendô
egyetlen pontocska. A dánok – fôként
az elején – igyekeztek egyenlô ellenfélként viselkedni, de ahogy telt-múlt
az idô, a németek taktikája mind jobban szembe tûnt: kockázatot nem vállalni, tartani a labdát a végtelenségig, a
passzivitás lényege az idô múlatása.
Podolski ráadásul a 20. percben a
gyengébb lábával (a jobbal) nyolc méterrôl bôdületes bombát zúdított Andersen kapujának közepébe. A mindössze huszonhét éves csatár tehát
nem akárhogyan ünnepelte 100. válogatottságát. (Magyar vonatkozás, hogy
elsô alkalommal éppen a mieink ellen
lépett pályára nemzeti színekben 2004
nyarán.) A profi módon futballozó németek csak annyit adtak ki magukból,
amennyire okvetlenül szükség volt, Joachim Löw cseréi is azt célozták, hogy
alkalmat adjon néhány, eddig kevéssé
használt játékosának (Shürrle, Kroos,
Klose). Németország-Dánia 2-1.
Június 18.
Hajszál híján kerülte el a blamát
a címvédô
A fentiekben leírt kényelmeskedéshez, amely jellemezte a németek mutatványát, sokban hasonlított a spanyolok játékfelfogása is a horvátok ellen egy nappal késôbb. Úgy tûnt, mintha képtelenek lennének megfelelôen
összpontosítani az éles helyzetek kidolgozására. Lagymatag, meddô labdatartogató játékuk nyomta rá a bélyegét a mérkôzésre, s hogy ez nem
bosszulta meg magát, az nem rajtuk,
hanem ellenfelükön múlt. Slaven Bilics
edzô ügyes taktikát igyekezett alkalmazni, szívós, önfeláldozó, szigorú védekezés, s ebbôl a fegyelmezett rendszerbôl, amikor adódott, hirtelen villámgyors ellentámadásokat vezettek
Modric-ék. Az í-re a pontot azonban
képtelenek voltak feltenni, sorra puskázták el még a szinte százszázalékos
közeli helyzeteiket is. Védelmük – lest
érzékelve – egyetlen egyszer ingott
meg, éppen a legvégén, a 89. percben: Fabregas ívelte a labdát a leshatárhoz közel induló Iniestához, aki a tökéletesen üresen hagyott Jesus Navashoz játszott – 1-0… És vége – a
horvát álmoknak. Spanyolország-Horvátország 1-0.
A másik találkozón is a legvégén dôlt
el visszavonhatatlanul a pontok sorsa,
s ezzel az olaszok továbbjutása. A cse-
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reként beállt Balotellihez került a labda
szöglet után az utolsó percben, aki az
ír O’Shea „szoros „ölelése" közepette
is képes volt egy félfordulattal a kapu
közepébe lôni jobbal a labdát. Ezzel
lett 2-0 – 1-1 helyett. Nem olyan sokkal
ezelôtt ugyanis Buffon kapusnak kétszer is pompás bravúrt kellett bemutatnia. Az „azzuriak" elsô gólját, eléggé
érdekes módon a viszonylag alacsony
termetû Cassano nagyszerû fejessel
érte el a 36. percben az ír védôk toronymagasságú tagjai között. A 0 pontos Trapattoni legénység – az esélytelenek nyugalmával küzdve – szép játékkal akart búcsúzni, egyáltalában
nem adta fel, s így – becsületükre legyen mondva – végig maradt feszültség és változatosság a játékban.
Olaszország – Írország 2-0.
Ezzel az összecsapással az A-, B- és
C-csoportban is befejezôdtek az elôcsatározások: az elsô két helyezettek
jutottak a negyeddöntôbe, a 3. és 4.
helyezettek pedig – indulhattak haza.
A végsô sorrend csoportonként:
A-csoport:
1. Csehország
3 2 - 1 4-5 6
2. Görögország
3 1 1 1 3-3 4
3. Oroszország
3 1 1 1 5-3 4
4. Lengyelország 3 - 2 1 2-3 2
(Az egyenlô pontszám esetében az
egymás elleni eredmény döntött a görögök javára az oroszokkal szemben)
B-csoport:
1. Németország 3 3 - - 5-2 9
2. Portugália
3 2 - 1 5-4 6
3. Dánia
3 1 - 2 4-5 3
4. Hollandia
3 - - 3 2-5 0
C-csoport:
1. Spanyolország 3 2 1 - 6-1 7
2. Olaszország
3 1 2 - 4-2 5
3. Horvátország
3 1 1 1 4-3 4
4. Írország
3 - - 3 1-9 0
Az utolsó, a D-csoportban a végeredményre egy napot kellett várnunk,
így a negyeddöntô párosítására is.
Június 19.
Játékvezetôink – negatív fôszerepben
A csoportmérkôzések utolsó napjára
is maradtak meglepetések, köztük az,
hogy a már kiesett svédek becsületükért éppen úgy játszottak a franciák ellen Kijevben, mintha gyôzelmük esetén még továbbjuthattak volna. A franciák, akik szinte páholyban érezhették
magukat, csak azután szedték össze
magukat, miután a svédek elsôszámú
csillaga, kapitánya, Ibrahimovics alighanem az egész sorozat leglátványosabb góljával vezetést szerzett. Az 54.
percben – Mexes mellôl – tizenöt méterrôl, félfordulattal bemutatott vetôdéssel pompás kapáslövéssel bombázott Lloris kapujába – szépségdíj!... Ráadásként a lazsáló Riberyék a rendes
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Kassai Viktor
játékidô utáni hosszabbításban újabb
gólt kaptak (Larsson), s így Svédország-Franciaország 2-0. Mivel ellenben
az angolok legyôzték a csoport másik
találkozóján az ukránokat, a franciák
így is továbbjutottak, – a második helyen –, ami azt jelentette, hogy nem az
olaszok, hanem a spanyolok ellen kellett kiállniuk az egyenes kieséses szakaszban.
Átkot szórtak a magyarokra Doneckben az 50 000 nézô elôtt játszott Anglia-Ukrajna összecsapáson. Az addig
Kassai Viktor vezetésével kiválóan, általános elismerést aratva mûködô já-

Az a bizonyos meg nem adott gól

MAGYAR EDZŐ
tékvezetô csoportunk lett a vezetô negatív beszédtéma – még hosszú idôn
át a meccset követôen is. Sajnos, legfeljebb magyarázható, de igazából
menthetetlen módon, súlyos hibákat
vétettek sípmestereink. Az ominózus
eset a 63. percben játszódott le, az
angolok 1-0-s vezetését követôen
(Rooney közeli fejessel mutatkozott be
az Eb-n).
A 62. percben nem messze a felezôvonaltól, már az angol térfélen kapott hosszú labdát Artem Milevszkij (a
visszajátszások tanúsága alapján lesen
volt az ukrán), majd a tizenhatos elôterében finom passzal Marko Devicset
hozta helyzetbe, aki 11 méterrôl jobbal
lôtt, a labda felpattant, a kapujából kirontó Joe Harton és a háló felé szállt, a
becsúszva mentô John Terry pedig kikanalazta a labdát – de már a gólvonal
mögül.
A gólbíró, Vad II István nem jelzett,
így Kassai Viktor nem adta meg a gólt
– a visszajátszásokból és a kimerevített képeken egyértelmûen látszott,
hogy a labda teljes terjedelmével bent
volt.
A BBC Sports közvetlenül az eset
után élô közvetítésében azzal poénkodott, hogy van egy új orosz partjelzôjük, Vad II István – utalva az 1966-os
vb-döntôre, amikor a partjelzô kétes
körülmények között adta meg az angolok találatát, míg a válogatottból ezúttal
kimaradt Rio Ferdinand arról értekezett
twitter-csatornáján, hogy visszakapták
a sorstól azt, amit 2010-ben elvett a világbajnokságon Frank Lampard meg
nem adott góljánál.
„Nem hiszem el. Ott van a partjelzô,
plusz még egy ember az alapvonalon.
Öt méterre áll, és nem látta? Hihetet-
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len" – mondta a korábbi angol válogatott Chris Waddle az esetrôl.
„Sikerült összeszedettebben játszanunk, a szünet után egy fokozattal feljebb kapcsoltunk" – mondta Steven
Gerrard a meccs után, aki kitért az ukránok meg nem adott góljára is: „A
csapat képes volt újítani a szünet után.
Kell egy kis szerencse is, a nélkül senki sem nyert nagy tornát. Meglátjuk,
mire jutunk majd."
Az ukránok edzôje, a volt szovjet
szupersztár, Oleg Blohin szó szerint
csaknem agyvérzést kapott az eset láttán – vigasztalhatatlan maradt, pedig
nekik az 1-1-es döntetlen sem lett volna elegendô a továbbjutáshoz. AngliaUkrajna 1-0.
A D-csoport végeredménye:
1. Anglia
3 2 1 - 5-3 7
2. Franciaország 3 1 1 1 3-3 4
3. Ukrajna
3 1 - 2 2-4 3
4. Svédország
3 1 - 2 5-5 3
A folytatás, a negyeddöntôk elôtt
pihenônapot kapott a nyolc érdekelt
együttes, a többiek – pakolhattak, s indulhattak haza. Az egyenes kieséses
szakasz június 21-én a CsehországPortugália találkozóval kezdôdött, majd
következtek a többiek: NémetországGörögország, Spanyolország-Franciaország, Anglia pedig Olaszország ellen.
Ami pedig Kassaiék szereplését illeti, a „baleset" után erre szemernyi esélyük sem lehetett, az UEFA egyértelmûen határozott ebben az értelemben.

Negyeddöntôk
Június 21.
Az ötszázadik német gyôzelem
A negyeddöntôk elsô „felvonására",
a német-görög találkozóra Gdanskban
került sor közel 40 000, többségében
német szurkoló elôtt, köztük megjelent
az ukrajnai eseményeket „bojkottáló"
Angela Merkel német kancellár is, aki
köztudottan kedveli a labdarúgást és elsôszámú szurkolója a Nationalelfnek.
Könnyen elintézhetnénk a mérkôzést
azzal az állítással, hogy a papírforma érvényesült, nyertek a germánok és
kész, bejutottak az elôdöntôbe. Ennél
azért sokkal több volt ez a 90 perc, fôként mert az 55. percben még 1-1-re
állt. A görögök ugyanis, most már jól ismertük ôket errôl az oldalukról, nagy
mesterei a ritka, de annál veszélyesebb
ellentámadásoknak, amelyeket fantasztikus aránnyal érlelnek góllá. Itt is ez
történt: hiába a nyomasztó és állandó
német fölény, amikor arra lehetett számítani a második félidô kezdetén, hogy
Hellász legényei befáradtak a szívós
védekezésbe, Szamarasz egy ritka ellentámadás végén bevette Neuer kapuját, két német védô között is remekül csúszott be a labdáért. Ráadásul
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mindez a görög kapitány, Jorgosz Karagunisz nélkül zajlódott, aki eltiltás miatt
kénytelen volt kihagyni ezt furcsa, egyoldalú csatát. Mert aztán, amit a németek mûveltek egy negyedórán át a 61.
és a 75. perc között – az egyenesen
káprázatos, igazi élmény volt: Khedira
magasan a levegôbe felugorva bemutatott kapás-bombája, Klose felhôfejese, majd Reus keresztlécrôl bevágódó
lövése, – s máris 4-1, amelyet egy játékvezetôi kegyeletes döntés révén
megítélt büntetôvel szépítettek a most
is csupa szívvel harcoló görögök a vége felé. A németek ezzel sorozatban a
15. gyôzelmüket aratták, s ennél
hosszabb gyôzelmi sorozata senkinek
sincs Európában. Löw irányításával a
csapat 69.5 százalékát megnyerte a
mérkôzéseinek, s ilyen magas százalékkal a jelenlegi kapitány minden elôdjét felülmúlja. Sporttörténeti jubileumi
diadalként is elkönyvelhetik a nyertesek a görögöktôl elvett pontokat, mert
a (nyugat) németek ezzel éppen 500.
gyôzelmüket ünnepelhették, amely
elôdöntôbe jutásukat jelentette. Né metország-Görögország 4-2.
Június 23.
Megtört a francia átok
Szinte hihetetlen, de az elôdöntôbe
jutásért ezúttal Doneckben harcoló két
együttes korábbi tétmérkôzésein még
soha nem született spanyol gyôzelem.
Éppen itt volt az ideje, hogy Iniestáék
megtörjék a „francia átkot". Világsztárok mindkét oldalon, komoly tét, a legjobb négy közé jutás, remek labdarúgó
idô – minden adott volt ahhoz, hogy a
lelátók dugig teljenek. Mégsem telt
ház fogadta a fôszereplôket. A semleges szurkolók mintha jó orral megsejtették volna, hogy mi következik. A
spanyolok, akik eddig azért még nem
nyújtották a tôlük okkal elvárható kiemelkedô teljesítményt, tulajdonképpen ezúttal is kimondott csatár nélkül
léptek pályára, bár Del Bosque kapitány ismét hangsúlyozta, hogy az éknek elôretolt Fabregas kifejezetten
csatárfeladatokat kapott. Az óvatos
franciák csapatában öt hamisítatlan védô mellett két védekezô középpályás,
sôt még Florent Maluda is védekezô
feladatokat látott el, egyedül Benzema
alkotta a csatársort, s ô is sokat húzódott a szokottnál hátrább. Laurent
Blanc szövetségi kapitány semmit
nem óhajtott kockáztatni, s nyilván abban bízott, hogy ritkább ellentámadási
kísérleteit klasszisai, elsôsorban Ribery gólra válthatja. Mindezek eredményeként az összecsapás jelentôs
részében „tili-toli" (ahogyan elnevezték: tiki-taka), meddô – sajnos, le kell
írnunk – lendület nélküli unalmas me-
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zônyjáték zajlott, amely ezúttal egyetlen akciógólt hozott, mégpedig viszonylag korán, a 19. percben. A kitörô Jordi Alba mellett Debuchy elcsúszott, hasra esett, s Alba pontos beadását a jobb oldalon felfutó Xabi a kapu jobb oldalába fejelte mintegy kilenc
méterrôl, okosan, a felé induló védô
és a rugaszkodó kapus mozgásával ellenkezô irányba. Ennek következtében
a spanyolok mindvégig szinte „megették" a labdát, s ha már Xabiról ejtettünk
szót, a nagyszerû játékos a találkozó
utolsó percében a Pedro buktatásáért
megítélt büntetôt is biztosan értékesítette, s ezzel teljessé tette nem mindennapos ünnepét: ugyanis ezen a
mérkôzésen jutott el a jubileumi, 100.
válogatott szerepléséig!
„Hát ezzel a mérkôzéssel biztosan
nem lehet jó reklámot csinálni a futballnak, és egyetlen gyerek sem lesz
szerelmes ebbe a gyönyörû játékba" –
summázta véleményét volt válogatott
labdarúgónk, Bodnár György. Spanyolország-Franciaország 2-0, s ezzel eldôlt, hogy ezen az ágon az elôdöntôben Portugália-Spanyolország összecsapásra kerül sor június 27-én Donyeckben.
Június 24.
Tizenegyes párbaj – „Angol-kór"
Ötvenhétezer nézô volt kíváncsi Kijevben a másik elôdöntôre Anglia és
Olaszország válogatottjai között,
amelyre alaposan megugrottak a
jegyárak a zugárusoknál nyolcvan és
százhúsz euró közötti áron lehetett
csak hozzájutni. Az Eb ütközetei során
most kényszerültek az érintettek elsô
alkalommal a 2x15 perces hosszabbítás lejátszására, ám végül ezek sem
hoztak döntést, s így végsô soron 11esek döntöttek az olaszok javára. A

Pirló Panenka-tizenegyese
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gólínség ellenére, bármennyire is furcsa ezt állítani, mindvégig változatos,
élvezetes, szórakoztató játékkal, helyzetekkel bôven tarkítottan zajlottak az
események. Mindkét együttes nyílt sisakkal, bátran támadva kezdte a mérkôzést, egymás után következtek az
akciók, átlövések, remek cselek, kapusbravúrok, illetve kapufák is, fôként
az olaszok jóvoltából, amelyek közül az
elsô De Rossi nevéhez fûzôdött, remek lövése nyomán a bal kapufa tövérôl vágódott ki a labda. Az angolok elsô
gólhelyzetét – az ötödik percben –
Glen Johnson hagyta ki közvetlen közelrôl, pontosabban Buffon, valami elképesztô reflexszel ütötte el a labdát a
balkezével… S ez így folytatódott
csaknem 120 percen keresztül. Az
elôzmények ismeretében feltûnô és
tulajdonképpen kissé váratlannak tûnt,
hogy az idô teltével, a második félidô
elsô 15 percét követôen mindinkább
az olaszok vették át a játék irányítását,
erônlétben határozottan felülmúlták a
fizikailag és idegi koncentrációban is
némileg visszaesô ellenfelüket, s Pirlo
vezérletével fokozatosan mezônyfölénybe kerültek. A végén az angolok
szinte teljes csapatukkal betonvédelemre rendezkedtek be, alig várták a
büntetôk szakaszát. Jellemzô a találkozó néhány statisztikai adata. Az összes
leadott lövés tekintetében az olaszok
fölénye számottevô – 34. Ezzel szemben az angolok 9-szer lôttek, s ezekbôl
a kapura tartó pontosabb „lövegek"
száma 20-4-re alakult – az „azzurik" javára.
És sehol egy árva gól!
Csak a büntetôk döntöttek arról,
hogy melyik gárda jut június 28-án a
varsói elôdöntô színhelyére. A 11-es
lövések során elôbb Balotelli a jobb alsó sarokba lôtt – 1-0. Gerrard ugyanígy
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– 1-1. Montolivo szintén jobbra helyezett, de mellé surrant a labda, majd
Rooney – maradt továbbra a jobbnál –
nagy erôvel bombázott a hálóba – 2-1.
Pirló pimasz „Panenka-módon" pörgetett-ívelt finom mozdulattal az elmozduló Hart helyére a kapu közepébe –
2-2. Ezután Young következett, s bôdületes erôvel találta el – a kereszt-lécet. Nocerino is „ragaszkodott" a jobb
sarokhoz, s ezzel már 3-2 az olaszok javára. Végezetül – Buffon az Buffon –
nagyszerû vetôdéssel fogta meg Cole
balra tartó labdáját, a pontot az i-re pedig Diamanti tette fel, – a háló közepébe vágta a labdát. 4-2. Az „angol-kór"
idézte elô a szigetországiak kiesését,
hiszen világbajnokságon, illetve Európa-bajnokságon immár hatodszor buktak el 11-es lövések révén, s mindössze egyetlen alkalommal voltak csak
képesek gyôzni. Világbajnokság, elôdöntô – 1990: NSZK-Anglia 1-1, 11esekkel 4-3. Európa-bajnokság, negyeddöntô – 1996: Anglia-Spanyolország 0-0, büntetôkkel 4-2, ez maradt az
egyetlen siker. Európa-bajnokság, elôdöntô - 1996: Németország-Anglia 1-1,
büntetôkkel 6-5. Világbajnokság, nyolcad döntô – 1998: Argentína-Anglia 22, tizenegyesekkel 4-3, s végül Európa-bajnokság negyeddöntô - 2004:
Portugália-Anglia 2-2, büntetôkkel 6-5.
Világbajnokság, negyeddöntô – 2006:
Portugália-Anglia 0-0, büntetôkkel 3-1.
És most: Olaszország-Anglia 0-0 – tizenegyesekkel 4-2. Az olaszok tehát a
németekkel találkozhattak június 28-án
a varsói elôdöntôben.

Elôdöntôk
Június 27.
Klubtársak, barátok - ellenfelek
Az Eb elsô elôdöntôjének spanyolportugál párosítása különlegesen pikánsnak tûnhetett, túl azon az általánosságon, hogy az Ibériai félsziget
szomszéd országai válogatottjainak ütközetei mindig is rendkívüli eseménynek számítottak. Egy olyan mérkôzésre került ezúttal sor, ahol az ellenfelek
tökéletesen ismerték egymást, mint
ahogyan ez a legjobb sportbarátokhoz
illik is, hiszen klubszinten együtt küzdenek hétrôl-hétre, hónapról-hónapra a
bajnoki címért és ugyanígy a nemzetközi kupákért. Mindinkább hozzászokhattunk tehát, hogy egy-egy játékos
saját hazája színeiben rendre ellenfélként találkozik klubtársaival. (A 2010es világbajnokságon a nyolcad-döntôben: Spanyolország-Portugália 1-0).
Donyeckben, 50 000 nézô elôtt számos esetben furcsa szituációkat láthattak ekként a szurkolók, hiszen például a meccs egyik legfôbb kérdése az
volt, hogy a Real Madridban csillogó

Balotelli elsô gólja
portugál világsztár, Christiano Ronaldo
miként képes boldogulni az ellenfélként ôt most minden áron semlegesíteni akaró, egyébként szintén a Real
Madrid klubszíneiben szereplô spanyolokkal szemben: Xabi Alonso, Sergio
Ramos, Iker Casillas. Az is érdekes tapasztalata volt az összecsapásnak,
hogy a hazai bajnokságokban hagyományosan egymás ôsi ellenfeleinek
számító Barcelona, illetve Real Madrid
játékosok mennyire pompás egységet
alkottak ismét, hamisítatlan együttest.
Ahogyan várható volt, a spanyolok
szakvezetôje, Vicente del Bosque
ezúttal is az „unortodox" felállást választotta, tehát kifejezett csatár nélkül
(az elôzôekben egyszer-egyszer Fabregast, illetve Torrest szerepeltette legfeljebb ékként) küldte pályára együttesét. Arra azonban talán senki nem gondolt, hogy még ezt a taktikai alap-alakzatot sem tartotta eléggé biztonságosnak, legalábbis az elején, mert sem
Torres, sem Fabregas nem kezdett.
Helyettük a sevillai Álvaro Negredónak
szavazott bizalmat. Az elsô félidôben a
portugálok bátran játszottak, s javukra
kell írni, hogy a spanyolok ezúttal távolról sem voltak képesek olyan hibátlan
és hatékony körömpasszos játékra,
mint az ezt megelôzô találkozókon, sôt
kifejezetten sok hibával, s még a szokottnál is passzívabban játszottak. Felfogásuk nem képviselheti a labdarúgás
jövôjét. Fôként egyik fô dirigensük, Iniesta mutatott ezúttal – mellesleg
mindvégig – halvány teljesítményt, arról nem is beszélve, hogy a hosszabbítás 104. percében a Jordi Albától kapott labdát középrôl, hét méterrôl mellé helyezte. Az egyik fô kérdés az volt,
vajon a magára talált Ronaldót miként
semlegesítik a spanyolok. Nos, nem
voltak képesek igazán semlegesíteni, s

nem rajtuk múlt, hogy a remek csatár
gólképtelen maradt a mérkôzésen.
Sorra futotta le a védôket, hozta magát
helyzetbe, ám a lövések nem jöttek
össze – még pontrúgásokból sem. Látva a gyenge játékot, egyedül eldönthette volna a végül is unalmasnak jellemezhetô mérkôzés sorsát. A hosszabbítás sem hozott gólt, s végül izgalmas
körülmények között döntöttek a büntetôk a spanyolok javára. Érdekesen indult a „rájátszás": az elsô próbálkozó
– a spanyol Xabi Alonso, illetve a portugál Mutinhó lapos lövését látványos
vetôdéssel védte itt Rui Patricio, és ott
a spanyol Casillas – 0-0-. Ezután Iniesta a kapu közepébe, Pepe a jobb alsó
sarokba lôtt, majd Pique ugyanoda,
Nani pedig élesen a léc alá bombázott:
– 2-2. Ramos hidegvérrel a PanenkaPirlo technikai trükkös alányesést mutatta be sikerrel – 3-2 –, a portugál Bruno Alves teljes erôvel viszont a keresztlécet találta telibe – maradt a 3-2.
Ezután, Fabregas úgy szerezte meg a
mindent eldöntô gólt, hogy a jobb kapufa tövérôl pattant a labda a gólvonalon túlra – 4-2. Az utolsó portugálnak –
Ronaldónak – már nem jutott szerep.
Spanyolország-Portugália 0-0, bünte tôkkel 4-2. Casillasék készülôdhettek a
kijevi döntôre. A passzív játék mutatójaként elegendô a kapura tartott lövések feltûnôen szerény számát idézni:
Spanyolország-Portugália 5-2 (120 perc
alatt mindösszesen 7!).
Június 28.
Mario ezúttal (Balotelli)
két gólt varázsolt a német hálóba
A második elôdöntô elôtt a média, a
szakemberek, a szurkolók túlnyomó
többségben a németeket tartották
esélyesnek. Ebben a latolgatásban
nyilván a két együttes eddigi Eb telje-
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sítményét vették alapul, jóllehet a csoportmérkôzések során már összecsapott a két gárda, s a találkozó Gdanskban 1-1-es döntetlent hozott. Utólag
persze, sokkal könnyebb okosnak lenni, de tény, s ezt nem lehetett figyelmen kívül hagyni semmiképpen, hogy
a németek, a világbajnokságok és az
Eb-k sorában még soha nem múlták
felül a squadra azzurrát. Az apróságokból esetenként komoly következtetéseket lehet levonni, akár egy-egy mérkôzés elôtt. A tévé közeli képeit figyelve a himnuszok lejátszása közben feltûnt, mennyire feltüzelt, mindenre elszánt Prandelli csapata, s mennyire aggódóak és gondterheltek a németek,
beleértve kapitányuk, Joachim Löw
nyugtalan tekintetét is.
Varsóban 57 000 nézô elôtt ez nem
a németek meccse volt. Jócskán elmaradtak korábbi teljesítményüktôl,
kivéve talán mindkét félidô elsô tíz-tizenöt percét, amikor igyekeztek lendületes támadásokat vezetni, s tény,
hogy az elsô percekben két óriási
helyzetben az akkor teljesen bizonytalan olasz kapusvédô, Buffon kapuját
kétszer is példátlan szerencse mentette meg a góltól. Ha csak az egyik
végén a labda a hálóba köt ki – bizonyára másként alakul a helyzet. De
nincs ha! Elôbb a gólvonalon mesterien helyezkedô Pirlóban akadt el a labda – amely talán a kezét is érinthette
– majd hajszállal a balkapufa mellé
hullott. A váratlan német vereség okainak összegzésébôl nem hagyhatók ki
az alábbiak: pszichikailag a korábbi
magabiztosság, az egészséges önbizalom hiánya, pontatlanság az összjátékban, csôd a védekezésben (Badstuber és Lam szarvashibái, a sérüléssel bajlódó Schweinsteiger beállítása). S a másik oldalon a végig higgadtan, okosan és pontosabban játszó
olaszok, ahol a kezdeti gyengélkedés
után Buffon, s mellette a kulcsemberek hozták a formájukat: elsôsorban
az ellenállhatatlan, két pazar góljával
(mindkettôt az elsô félidôben szerezte) a 21 éves Balotelli, aki Cassanóval
újra és újra roppant veszélyes helyzeteket teremtett Neuer kapuja elôtt,
azután a karmester, a fáradhatatlan, s
a középpályát uraló örökifjú veterán,
Pirlo. Ami szintén feltûnô volt: a németek egy tucat szögletrúgásig jutottak, míg a másik oldalon, ha háromnégy akadt. A beíveléseknél, s hasonlóan ehhez a pontrúgások után úgyszintén – rendre az olaszok uralták fejeseikkel a légteret mindkét kapu környékén. A meccs lényegében sima
volt, hiszen a németek szépítô gólja
már a rendes játékidô hosszabbításában, a 92. percben esett büntetôbôl,

■

amelyet Özil értékesített, de ennek
már semmiféle gyakorlati jelentôsége
nem maradt.
Igaz, nem szorosan a pályán zajló
eseményekhez tartozik a mérkôzés kimenetelének egyik politikai vonatkozású következménye. Az elôdöntô idején
az Európai Unió hajnalig tartó fontos
csúcstalálkozója zajlott, a labdarúgást
kedvelô politikusok így személyesen
ezen nem vehettek részt (többek között Merkel, Tusk, Orbán). Nos, az olaszok „szívességet" tettek Angela Merkel kancellár asszonynak, aki német
gyôzelem esetén állítólag azt ígérte
kedvenceinek, hogy az Ukrajna fôvárosában, Kijevben július 1-én sorra kerülô döntôn annak ellenére is személyesen jelenik meg, hogy a bevezetônkben taglalt Timosenko-ügy miatt az Eb
idején eredetileg nem tervezett látogatást Ukrajnába. A németek veresége
okafogyottá tette az utazást. Olaszország-Németország 2-1.

A döntô
Július 1.
Sporttörténelmi spanyol diadal
A 2012-es Eb utolsó, harmincadik
mérkôzése Kijevben, telt ház elôtt, el
sem kezdôdött, máris kijelenthettük:
páratlan, sporttörténeti különlegesség
tanúi lehettünk. A kontinens-bajnokságok eddigi sorozatának fináléiban
ugyanis még soha nem került sor
olasz-francia találkozóra, mi több, eddig a két ország együttese még a legjobb négy között, tehát az elôdöntôkben sem találkozott egymással. További – eddig soha meg nem esett – érdekességet ígért a spanyol gyôzelem,
mert az Európa-bajnokságok (korábban
Európai Nemzetek Kupájának nevezték ôket) históriájában egyetlen válogatott sem tudta egymás után megismételni gyôzelmét, s erre a spanyoloknak kétség kívül komoly esélyük maradt. A latolgatók azonban ennél a
pontnál figyelmeztettek: az itáliaiak az
Eb-k és világbajnokságok során még
nem veszítettek a spanyolok ellenében, bár négy esztendôvel ezelôtt a tizenegyesek viadalában végül a rövidebbet húzták. A számos érdekesség
közül kiemelhetjük azt is, hogy a döntô
két résztvevôjének csapatkapitánya
egyaránt kapus, egyfelôl a spanyol Iker
Casillas, az olaszoknál pedig Gianluigi
Buffon, aki 120. alkalommal védett!
Spanyolország-Olaszország 4-0 (2-0).
Kijev, 70 700 nézô. Vezette: Pedro
Proenca (portugál). Spanyolország: Casillas – Arbeloa, Ramos, Pique, Jordi
Alba – Busquets, Xabi Alonso – Silva,
Xavi, Iniesta – Fabregas. Csere: Pedro,
Torres, Mata. Szövetségi kapitány: Vicente Del Bosque.
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Olaszország: Buffon – Chiellini, Bonucci, Barzagli, Abate, – De Rossi, Pirlo, Marchisio, – Montolivo – Cassano,
Balotelli. Csere: Balzaretti, Di Natale,
Motta. Szövetségi kapitány: Cesare
Prandelli.
Gólok: Silva (11. perc), Alba (41),
Torres (84), Mata (88).
A címvédô spanyoloknál a legnagyobb kérdés az volt a mérkôzés elôtt,
hogy továbbra is folytatják-e a csatár
nélküli játékot, vagy újra három támadóval állítja ki csapatát Vicente del Bosque? A kezdôk kihirdetésekor aztán kiderült: ismét csak szómágiát hallhattunk a szakembertôl, hiszen a három
megjelölt támadó David Silva, Cesc
Fabregas és Andrés Iniesta lett. A bajszos mester kollégája, Cesare Prandelli
kapitány kisebb csodát tett a squadra
azzurrával, amelyet a várakozások és az
elôjelek ellenére a döntôbe vezetett, és
a németek elleni játékukat látva a legnagyobb kritikusai is elnémultak. A rutinos
mester igyekezett elaltatni, agyondicsérni az ellenfelet, levéve egyben némi terhet az övéirôl is – már amennyire
lehetséges az ilyesmi. Azt korán kizárta
Prandelli, hogy ismét három védôvel állnak ki a spanyolok ellen, mint a csoportkörben, majd a 4–4–2-es hadrendben
pályára küldött csapata egyetlen meglepetést sem tartalmazott.
A mérkôzés elején az olaszok léptek
fel támadószellemben, kezdeti rohamaikat egy gyengécskére sikerülô
Andrea Pirlo-lövés zárta le.
Mások néhány kôkemény belemenéssel próbáltak meg tekintélyt szerezni maguknak, meg levezetni a fe-

Prandelli mester
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szültséget, az egyik oldalon Sergio Ramos, a másikon Daniele De Rossi fôszereplésével, elôbbi ezt követôen
szabadrúgásból, majd fejjel is veszélyeztetett.
Az elsô igazi helyzetre a 10. percig
kellett várni, amikor Fabregas gurított
Xavi elé, aki 16-rôl csak centikkel lôtt a
léc fölé.
A 14. percben ismét Fabregas készített elô, de ezúttal sokkal hatékonyabban: Iniesta passza után elhúzott Giorgio Chiellini mellett, tökéletesen pontos és erôs középre adását pedig David Silva hat méterrôl a kapu jobb oldalába fejelte - 1–0.
Nem fogta meg a kapott gól a kék
mezeseket, akik támadtak becsülettel,
Casillasnak újra egy bal oldali beadás
után kellett labdát halásznia, ezúttal az
addig teljesen láthatatlan Mario Balotelli elôl. Megvillant Antonio Cassano
is, aki két jó csel után szerette volna
„bekötözni" a kapust, de a spanyol
ezúttal is résen volt, pedig a labdából
keveset láthatott, inkább csak ösztönei
vezették.
Ezt követôen egyre inkább visszahúzódtak az olaszok, halványult a kreativitásuk. Nem úgy a spanyolok: a 42.
percben Casillas indította a balhátvéd
Jordi Albát, aki kényszerítôzött Xavival,
a visszakapott labdát elvitte Leonardo
Bonucci mellett, majd a 16-osra belépve pár lépés után higgadtan a kapu közepébe lôtt, 2–0.
Ez volt Alba elsô gólja a felnôtt válogatottban. Xavi pedig az elsô futballista, aki két Eb-döntôben is asszisztet jegyez.
A szünetben Prandelli Cassanót Antonio Di Nataléra cserélte le, aki az újrakezdés után nem sokkal alig fejelt fölé. Válaszképpen Fabregas mutatta
meg, hogy a torna végére valójában
belejött a csatárkodásba, mert mindössze két négyzetméteren végrehajtott egy cselsorozatot, lövését pedig
csak egyesült erôvel tudta hárítani a
Buffon-Balzaretti páros. Casillas is tornázhatott, Di Natale ezúttal lábbal
veszélyeztetett (pontosabban rontott
ordító ziccert), és kiderült az is, hogy
ez nem a játékvezetôk Eb-je, mert Ramos fejese még el sem ért Buffonhoz,
Bonucci máris „lekezelte" azt – az
olasz védô szerencséjére senki sem
vette észre a turpisságot Pedro Proenca stábjából.
Prandelli a harmadik cseréjével sokakat meglepett, hiszen a kétségkívül
szürke Riccardo Montolivo helyére a
karmesteri szerepre kevésbé alkalmas
Thiago Mottát küldte be. Meglepôdött
David Silva is, hogy éppen ô ballaghatott le elsôként az övéi közül, ráadásul
ennyire korán: az 59. percben a barce-

Az Európa-bajnok spanyol csapat
lonai Pedróval „pacsizhatott" az oldalvonalnál, visszafogott csalódottsággal
az arcán.
Hasonló érzelmeket láthattunk a
nagyérdemû Prandellin is, egyetlen minutum múltán, amikor Motta a combjához kapott futás közben, majd kérte
a hordágyat. Egy újabb perc múlva
Motta – izomszakadással – már az öltözôben volt. Mivel az olasz szakember
elôzôleg kihasználta már valamennyi
csere-lehetôségét, így végleg megfogyatkozott a gárdája. Ezzel pedig megváltozhatatlanul eldôlt a finálé sorsa.
Nem keltett nagy meglepetést, hogy
a spanyolok – dupla elônyük biztonságos fedezékében – visszatértek az oldalés hátra-passzos" tiki-takához", bár ha
éppen támadásra adták elvétve a fejüket, azok rendre így is veszélyesek maradtak. Az utolsó húsz perc lényegében
izgalommentesen csordogált, telt el.
Del Bosque az utolsó negyedórára
beküldte Fernando Torrest, Fabregas
helyére, és nem is hiába, hiszen a 84.
percben Xavi remek passzából a csatár
higgadtan mattolta Buffont – 3-0. Torres igazi hôs lett a végére, és nemcsak
azért, mert két Eb-döntôn is lôtt gólt,
hanem azért, mert önzetlenül kiszolgálta közvetlenül a befejezés elôtt Juan Matát, s ezzel 4-0 lett a vége.
Ezzel a magabiztos, megérdemelt
gyôzelemmel az Európa- és világbajnoki címvédô Spanyolország megvédte a
trónját saját kontinensén, történelmi
tettet hajtva végre, hiszen korábban
senki sem nyert meg két egymást követô Eb-t. „Ráadásként" pedig még világbajnokságot is a kettô között. Az ismert futballszakértô Dzurják József
(Csöpi) ekként fogalmazott: „Spanyolország uralja a világ labdarúgását, s ezt
bizonyította a döntôben is. Olyan gaz-

dag repertoárt vonultatott fel, amilyennel egyetlen más csapat sem képes
versenyezni. Az elején jött a rövidpasszos játék, amely hamarosan gólt
eredményezett. A gól után nem álltak
vissza teljesen, hanem élve a kialakult
alaphelyzettel, elkezdtek veszélyesen
kontrázni. Xavi és Iniesta nagyon élt
ebben a helyzetben. Olyan passzokat
adtak, s társaik is egyébként, amelyekkel eldöntötték a mérkôzést. Di Natale
beállítása hozott ugyan némi átmeneti
lendületet és veszélyt ellenük, de Motta balszerencsésen „idôzített" korai sérülése a második félidôben szinte reménytelenné tette az olasz próbálkozásokat. Tulajdonképpen sima döntôt láthattunk, a spanyolok képzettebbnek s
fôként sokkal gyorsabbnak bizonyultak
ellenfelüknél, középpályás teljesítményüket ezúttal össze sem lehetett hasonlítani. Ezzel együtt – ismerve az
elôzményeket és azt a derekas utat,
amit megtettek – fenntartás nélküli elismerés illeti az olasz válogatottat is."
•••
Mielôtt lezárnánk naplónkat, az UEFA jelölése alapján, közöljük a 2012-es
Európa-bajnokság legjobbját, válogatottját, pontosabban 23-as keretét és a
legjobb góllövôk listájának élmezônyét.
A legjobb játékos
A spanyol Andrés Iniestát, az FC Barcelona középpályását választották a
lengyel-ukrán közös rendezésû Európabajnokság legjobb játékosának. Iniesta,
aki az olaszok ellen 4-0-ra megnyert
döntô legjobbja is lett egyben, csapattársát, Xavit "követte" ezzel, a négy évvel ezelôtti, osztrák-svájci rendezésû
kontinensviadalon ugyanis klubtársa
lett a torna legjobbja. Mindketten jelentôs részt vállaltak abból, hogy a spanyol
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válogatott megvédte címét, ezzel négy
éven belül két Európa-, és egy világbajnoki trófeát nyert meg.
A 2012-es Európa-bajnokság válogatottja
Kapusok: Gianluigi Buffon (Olaszország), Iker Casillas (Spanyolország),
Manuel Neuer (Németország).
Védôk: Gerard Pique (Spanyolország), Fabio Coentrao (Portugália), Philipp Lahm (Németország), Pepe (Portugália), Sergio Ramos (Spanyolország),
Jordi Alba (Spanyolország).
Középpályások: Daniele De Rossi
(Olaszország), Steven Gerrard (Anglia),
Xavi Hernandez (Spanyolország), And-

■

res Iniesta (Spanyolország), Sami Khedira (Németország), Sergio Busquets
(Spanyolország), Mesut Özil (Németország), Andrea Pirlo (Olaszország), Xabi
Alonso (Spanyolország).
Csatárok: Mario Balotelli (Olaszország), Cesc Fabregas (Spanyolország),
Cristiano Ronaldo (Portugália), Zlatan
Ibrahimovic (Svédország), David Silva
(Spanyolország).
Sport napilapunk, a Nemzeti Sport az
alábbi „kezdô tizenegyet" állította össze
a fentiekbôl, munkatársai osztályzatai
alapján: Buffon – Balzaretti, Hummels,
Jordi Alba, Pepe – Ronaldo, Khedira,
Xavi, Iniesta – David Silva, Torres.

2012/3

Torres a gólkirály
A lengyel-ukrán közös rendezésû
nagy esemény gólkirálya a spanyol
Torres lett, miután ô töltötte a legkevesebb játékidôt a gyepen a háromgólosok közül.
3 gólos: Torres (spanyol), Balotelli
(olasz), Dzagojev (orosz), Gomez (német), Mandzukic (horvát), Ronaldo
(portugál).
2 gólos: Bendtner (dán), Fabregas
(spanyol), Ibrahimovic (svéd), Jiracek
(cseh), Krohn-Dehli (dán), Pilar (cseh),
Sevcsenko (ukrán), Silva (spanyol),
Szalpingidisz (görög), Xabi Alonso (spanyol).

Mezey az Európa-bajnokságról és a sportág jövôjérôl
Kiváló szakemberünk, Mezey György
a helyszínen elemezte az Európa-bajnokság mérkôzéseit az UEFA technikai
csapatának a tagjaként, többek között
Fabio Capellóval, Gerrard Houllier-vel és
Lars Lagerbäckkel.
– Milyen volt ez a mostani Eb, jobb
vagy rosszabb, mint az eddigiek?
– Egymás után ez a harmadik Eb,
amelyen dolgozom, és óriási technikai
fejlôdést tapasztaltam. A csapatoknak
sem a körülményekre, sem a szervezettségre nem lehet egy szavuk sem.
Sokan reménytelennek találták az ukrán-lengyel rendezést, de én csak dicsérô szavakat tudok mondani. Noha
nincs teljes rálátásom az eseményekre,
de például az Eb technikai, orvosi oldalról hibátlanul mûködött.
– Milyen jelentéseket kell készítenie
az UEFA-nak?
– Az európai szövetségnek van egy
technikai csapata, amelynek a szakmai
megfigyelôi követik a mérkôzéseket.
Minden meccsre két-két kolléga megy
ki, és a csapatok taktikai mozgását, a kiemelkedô játékosok teljesítményét, az
edzôi munkát elemezzük – mindent, ami
a pályán látható. Legutóbb Donyeckben
a spanyol-portugál meccset néztem végig, és ott voltam a döntôn is.
– Mennyit változott a spanyolok játéka a négy, illetve a két évvel ezelôttihez
képest?
– A futball jövôjérôl is dönthet a spanyolok új stílusa, amely – bármennyire is
tiltakoznak ellene – elsôsorban a Barcáéhoz, és kissé a Realéhoz is hasonló.
Egyértelmûen más stílus, mint a németeké, a franciáké vagy akár a hollandoké.
Szerintem megtorpant a spanyol lendület, és érdekes, hogy többször is csatár
nélkül álltak fel. Úgy látom, hogy most
kérdések elôtt állnak, de a döntô után
azt mondhatják – s ezt meg kell erôsítenünk –, hogy igazuk van, jól döntöttek,
jó úton járnak. Egy másik irányvonal a
franciák által is képviselt kicsit erôteljesebb, progresszívabb, szervezettség-

ben még masszívabb futball, kiváló csapatuk van,
nem is tudom, hogy mi
történt velük.
– A spanyol-portugál
elôdöntôben mindazonáltal sokan csalódtak, s nyilván önnek sem tetszett,
amit Donyeckben látott?
– Jogos volt a kifogása
az átlag nézônek, jóllehet
én egy másik szemszögbôl néztem a meccset, elmélyültem az apróbb
részletekben, s azt láttam, hogy iszonyúan óvakodtak a felek attól, nehogy kikapjanak, netán
gólt kapjanak. Ez rányomta a bélyegét
az egész elôdöntôre, elmaradt a felszabadult játék. A spanyolok mintha megszokták volna, hogy mindig nyernek, és
ez kicsit egyhangúvá tette ôket. De végül is gyôztek, s a döntôben már, láthattuk, abszolút felszabadultan játszottak.
– Az Európa-bajnokság nyilvánvalóan
befolyásolja a futball további sorsát…
– A futball sorsa véglegesen eldôlt.
Az, hogy mi történik a pályán, majdnem
elvált attól, hogy mi történik körülötte, a
felhajtás kezd fontosabbá válni, mint a
játék. Az edzôk, a játékosok már inkább
színészek, és nagyon odafigyelnek az
alakításaikra. Ma már nem otthon, a televízió elôtt nézik a meccseket az emberek, hanem szurkolói zónákba járnak.
Nehéz elmondani, hogy mi történik egy
ilyen helyen, emberek százezrei ôrjöngnek színes mezekben, és az már nem is
olyan fontos, ha Ronaldónak volt egy
szép kapáslövése. Persze az eredmények is kellenek, mert csak azt lehet
sztárolni, aki gyôz, de a marketingvilág
már egy önálló sínen halad.
– Gondolom, nem véletlenül Ronaldót hozta fel példaként.
– Ô az egyik klasszikus esete a labdarúgás mai világának, s – beválasztották
az Eb válogatott csapatába is... Egy sza-

badrúgásnál koreográfiát
mutat be, megáll mereven, négy lépést masszívan hátralép, a nézôk pedig az arcizma rezdüléseit is látják. Az ilyen jeleneteken kívül a 11-es rúgások is növelik a nézôszámot, ilyenkor bejön a
„nagymuter" is a szobába, s kíváncsi, hogy ki
rúgja, hogyan rúgja.
– Néhány szót végül a
mieinkrôl… Az Eb elôtt a
magyar válogatott legyôzte a cseheket, majd
döntetlenezett az írekkel.
A két Eb-résztvevô elleni
meccsek után Dzsudzsák Balázs azt
mondta, hogy ott lenne a helyünk a viadalon. Ön szerint mire vitte volna a magyar csapat?
– Rutinosabb futballedzô vagyok annál, hogy egy ilyen kérdésre válaszoljak.
Annyit mondanék, hogy ha itt lenne a
helyünk, akkor itt lennénk. Viszont ott
kell lennünk a következô vb-n, utána lehet majd viszonyítgatni, hogy miképp állunk a többi válogatotthoz képest. A
csehek egyébként szépen teljesítettek,
a cseh média is elégedett volt, mert végül is csak az utolsó pillanatban kaptak
ki a portugáloktól.
– Több esélye lehet a magyar csapatnak kijutni a 2016-os Eb-re, amelyen
már 24 csapat lesz jelen. Sokan - például a németek – nem örülnek a bôvítésnek, mondván, a plusz nyolc csapat
miatt jóval alacsonyabb lesz a színvonal.
Ön is így látja?
– Ugyanezt mondták, amikor a világbajnoki résztvevôk számát bôvítették,
de jó döntést hoztak, mert minél szélesebb körben kell népszerûsíteni a futballt. Fontos, hogy ne csak ugyanazoknak a nagycsapatoknak adasson meg a
részvétel.
A naplót szerkesztette
és összeállította: Gallov Rezsô
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A Mesteredzô cím kitüntetettjei – 2012
A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának (TF) atlétikai csarnokában került sor július 7-én
a 2012. évi mesteredzôi kitüntetések átadására. A rendkívüli eseményt – a hagyományok szerint – ismét együtt rendezték az intézmény évzáró diplomaosztó ünnepségével.
Szintén a korábbi gyakorlatnak megfelelôen a Magyar
Edzôk Társasága Mesteredzôi Kollégiumának döntését

ezúttal is megelôzte az országos sportági szakszövetségek
javaslatainak összegyûjtése és gondos értékelése. Szerkesztôségünk ezúttal is – elismerés és köszöntés gyanánt
– igyekszik bemutatni, olvasóinkhoz közelebb hozni a kitün tetetteket.
Az idei Mesterek: Balaska Zsolt (öttusa), Csernoviczki
Csaba (cselgáncs), Laufer Béla (torna).

Peking tapasztalataival lett Londonban dzsúdó-ünnep
CSERNOVICZKI CSABA: „SPORTTÖRTÉNELMET ÍRT A LÁNYOM!"
A londoni olimpia elsô magyar érmét, egyben a magyar cselgáncs-sport
elsô nôi érmét az elsô versenynapon,
július 28-án Csernoviczki Éva szerezte.
Azt is mondhatnánk, hogy a 48 kilós judós ezzel a bronzéremmel köszöntötte
július 31-i születésnapja alkalmából
edzô-édesapját, Csernoviczki Csabát.

Az Ippon Judo Tatabánya SE vezetôedzôjével az ötkarikás játékokról való
hazatérte után beszélgettem, amikor
azt is megtudtam, hogy a Csernoviczki
családban az apáról leányra szálló
sportági öröklést megelôzte az apáról
fiúra testált sportági szeretet.
„Dzsúdós édesapám unszolására
kezdtem cselgáncsozni az Oroszlányi
Bányászban 1974-ben. Elsô edzôimre,
Takács Jánosra, Végh Gézára és Végh
Tiborra ma is szeretettel gondolok
vissza – kezdi az emlékezést Csernoviczki Csaba. – Tizenegy korosztályos
országos bajnoki címet, köztük négy
felnôtt aranyat szereztem három súlycsoportban, 60, 65 és 71 kilóban. Junior Európa-bajnokságokon zsinórban
háromszor voltam bronzérmes: 1984ben, 1985-ben és 1986-ban. 1982-tôl
már a Tatabányai Bányász versenyzôje
voltam, itt teljesedtem ki versenyzôként. Az elsô pillanattól kezdve tetszett a sportág, nyugodtan mondhatom, nekem találták ki. A kezdetektôl
kezdve a szerelmese vagyok! Az én
generációmban olyan nagyságok voltak, mint Csák József és Bujkó Tamás,
akiket felnôttként nem tudtam megelôzni, de így is tartalék voltam két
olimpián: a 1984-esen, amelyre sajnos
nem utazott magyar csapat, és az
1988-ason, utóbbin 60 és 65 kilóban is.
Pályafutása nagyon fiatalon véget
ért, 1983-ban megismerkedett a feleségével, aki azóta is lelki társa, és az
1986-os junior Eb-bronznál már megszületett az utód, Évi.
Húszéves volt ekkor, és lassan elkezdett levezetni, hogy a versenyzôi
pályát egyszer majd felváltsa az edzôi.

1993 óta oktatja a fiatalokat, és elsô jelentôs eredményének Évi 2002-es ifi
Eb-bronzérmét tartja. Nem titkolja,
nem ezt a pályát szánta a lányának.
„Kisgyerek korában sokat vigyáztam
rá, mindig vittem magammal a terembe, ott szaladgált az edzéseken, és beléivódott a dzsúdó szeretete. Hétéves
korában, 1993 karácsonyán elém állt,
hogy szeretne cselgáncsozni, és úgy
érzi, jobban meg tudná csinálni a mozdulatokat, mint a többiek. Edzôként nagyon tehetségesnek tartottam, ám
apaként nem örültem a bejelentésnek,
valami nôiesebb sportot szántam neki.
Ahhoz mindenképpen ragaszkodtam,
hogy valamit sportoljon, de a torna, a
ritmikus gimnasztika vagy a tenisz lett
volna az én választásom, mert tudtam,
hogy mivel jár a dzsúdó, s féltettem.
Engedtem azonban az akaratának, és
karácsonyra egy judo-ruhát kapott. Az
ajándék mellé egy beszélgetés is
„járt": felhívtam a figyelmét arra, hogy
ha elkezdjük a dzsúdót, komolyan kell
csinálnia. Így is történt, és hamar jöttek is a sikerek: 24 kilóban kezdett, és
a fiúkat is megverte. Egyetlen egyszer
sem fordult elô, hogy valami miatt abba akarta volna hagyni ezt a sportot,
sosem mondta, hogy nem csinálja tovább. Nagyon céltudatos, még engem
is meglep a kitartása, munkabírása.
Csak az elvégzett munkában hisz, sosem kell noszogatni, inkább vissza kell
fogni ôt. Ideális versenyzô".
Csernoviczki Csaba ôszintén beszél
az edzô-tanítvány viszonyt „súlyosbító"
apa-leány kapcsolatról. Embert próbáló
feladatnak nevezi a helyes arányok
megtartását, mint mondja, az elején
mindketten tanulták a folyamatot.
„Nem szégyellem bevallani, hogy
voltak konfliktusok, nehézségek, és
elôfordult, hogy Évi sem tudta: most
az apa beszél belôlem vagy az edzô.
Meg kellett tanulnunk a két szerep elkülönítését, hogy a teremben az edzô
vagyok, otthon pedig az apa. Azt hiszem, számomra volt nehezebb meg-

élni ezt a helyzetet. Otthon igyekszünk
normális polgári életet élni, amiben
nagy segítség a biztos háttér, a feleségem. Neki köszönhetjük, hogy ilyen
szinten tudunk a sporttal foglalkozni.
Amennyire lehet, a magánéletbôl
igyekszünk kizárni a dzsúdót, az élet
más területeivel foglalkozunk: lovaglás, kirándulás, vadászat, halászat tölti
ki az együtt töltött szabadidônket. Évi
szeret a kutyájával sétálni, zenét hallgat, mint a többi fiatal".
A beszélgetésben eljutunk Londonig
– ám nem hagyhatjuk ki a négy évvel
ezelôtti olimpiát sem. Már csak azért
sem, mert Peking tanulságai nélkül
Londonban nem lett volna magyar
dzsúdó-ünnep.
„Pekingben ez a generáció, vagyis
Évi, Bor Barna, Hadfi Dániel, Mészáros
Anett és Baczkó Bernadett, akik
együtt indultak 2002-ben, még nagyon
fiatal volt. Fôként ennek tudom be az
akkori négy hetedik helyezést. A felkészültségükkel nem volt gond, de még
nem voltak megérve egy ilyen nagy
versenyre. Ma már azt is tudjuk, hogy
nem sikerült az akklimatizáció, rossz-
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kor utaztunk ki Pekingbe. Ráadásul
kettôs átállásra lett volna szükség:
egyrészt alkalmazkodni kellett a 9 órás
idôeltolódáshoz, másrészt pedig a szokatlan idôjáráshoz, a párás meleghez.
Évi egy tízperces séta alatt 70 dekát
fogyott! Vagy korábban kellett volna
kiutaznunk, vagy pedig „beesni" az
olimpiára. Az sem könnyítette meg a
helyzetet, hogy mindnyájunknak az elsô olimpiája volt a pekingi, és egy olimpia valóban más, mint bármilyen verseny. Ezt is tanulni kell. Olyan csillagok
jártak-keltek közöttük, mint a focizseni
Messi, vagy a világhírû teniszezôk, Federer és Nadal, ami elvonta a versenyzôink figyelmét. Állítom, hogy a most
ezüstérmes Ungvári Miki akkor volt
élete csúcsformájában, de az említett
okok miatt nem jött ki neki a lépés. Ebbôl már következik is, hogy miért lett
London jóval sikeresebb Pekingnél.
Egyrészt európai a helyszín, nem volt
szükség akklimatizációra. Most a verseny elôtti kint-tartózkodásra is nagyon figyeltünk: Évivel 26-án utaztunk
ki, 28-án volt a versenye, Ungvári Miki
pedig 27-én utazott és 29-én volt a versenye. Direkt választottuk ezt az idôpontot, nem akartunk korábban menni,
több idôt Londonban tölteni. 26-án én
feltérképeztem a helyszíneket, lemértem a távolságokat, mi hol van, hogy a
verseny idején még a mellékhelyiséget se kelljen keresgélni, Évi pedig az
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olimpiai faluban pihent. A gondos elôkészületeknek meglett a gyümölcse:
Tatabányának két olimpiai érme lett
Londonban, Évi bronza és Miki ezüstje. Az ô felkészülésük szinte teljesen
megegyezett. Miki edzôjével, Bíró Tamással három és fél éve elkezdtünk
egy programot, amit a válogatottból
Évi és Miki csinált végig. A dr. Katics
László által írt erôfejlesztô programról
van szó, amit sokan még ma sem ismernek. 2008 után kerestem fel dr.
Katics Lászlót, kértem, segítsen: miként lehet növelni a versenyzôk erejét
úgy, hogy minimális legyen az izomnövekedés? Súlycsoportos sportág lévén
ez nagyon fontos szempont. Nos, a
szinkronizációs edzésmódszer segítségével hatalmasat fejlôdtek, a 48 kilós Évi például ma 72 kilót nyom fekve,
és ez az érték az induláskor csupán 45
kiló volt! Ez bonyolult, egymásra épülô
folyamat, tudatos, tervszerû, napra lebontott erôfejlesztés, a fejlôdés pedig
robbanásszerû és folyamatos. Ezúton
is köszönetet mondok dr. Katics Lászlónak az együttmûködésért. Állítólag
20-30 százalék lehetôség még a versenyzôkben van, úgyhogy Rióig mindenképp folytatjuk! „
Londonról beszélgetve nem hagyhattam ki a kérdést: mit érzett, amikor
lánya a negyeddöntôs meccsen, egy
fojtás következtében elájult? Mint
mondta, az ilyen elôfordul, egy rossz
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mozdulattal ez is vele jár. Évinek pedig
a vereséget volt nehezebb feldolgozni,
elviselni, mint a fájdalmat.
„Nagy küzdô a lányom! A pokolból a
mennybe jutottunk, apaként és edzôként is ezt mondtam utána. A bronzmeccsen ipponnal gyôzte le a világbajnok, olimpiai ranglistavezetô japánt,
aki ellen még sohasem sikerült nyernie! Mint mondta, megsokszorozta az
erejét, hogy engem közben elküldtek a
tatami mellôl, egyedül kellett teljesítenie a feladatot. Büszke vagyok a lányomra, aki sporttörténelmet írt azzal,
hogy megszerezte a magyar judo elsô
nôi olimpiai érmét. Az sem mindennapi, hogy 2002 óta, amikor az ifi Eb-n
megnyerte elsô nemzetközi érmét,
minden világversenyrôl éremmel tért
haza".
Végezetül mesél a mûhelyrôl, a tatabányai klubról, ahol irányításával négy
szakképzett edzô, Fábián Béla, Esôsi
Ákos, Szeles Viktor és Staudt Béla foglalkozik a gyerekekkel.
„104 óvodás és 45 igazolt versenyzô jár a klubba. Az ovisokkal a sportág
alapjait ismertetjük meg, hogy hogyan
kell esni. A versenyzôk között ifi és junior Európa-bajnoki helyezettek is vannak. Bízom benne, ôsszel még többen
jönnek majd, hogy egyszer Csernoviczki Évik és Ungvári Mikik legyenek
belôlük is. Az ilyen példaképek nagyon
kellenek a magyar sportnak!"

A versenyzôként megspórolt izgalmakat edzôként éli át
BALASKA ZSOLT: AZ ÖTTUSA ÉS A LOVAK SZERELMESE
Az egykori öttusázó, Balaska Zsolt
versenyzôi pályafutásának végét még
láthattam, aztán számos hazai és világversenyt éltünk át, izgultunk végig
együtt. Ô, mint az öttusa-válogatott lovasedzôje, én pedig mint a sportág
eseményeirôl tudósító újságíró. A soksok éves kapcsolat magyarázza, hogy
a Mesteredzôi cím elnyerése alkalmából készített interjú – mint minden beszélgetésünk – tegezôdve folyt.

– Pályafutásod végét még láttam,
ám a kezdetek valahogy sosem jöttek
szóba. Azt tudom, hogy a magyar
sport egykori „bölcsôjében", a KSI-ben
kezdtél öttusázni, ám arról még nem
beszélgettünk, hogy hogyan lettél öttusázó, miért éppen ezt a nehéz sportot választottad.
– Öttusázni valóban a KSI-ben kezdtem, 1973-ban, de akkor már javában
a BVSC Szônyi úti uszodájába jártam
úszni, mert úgy terveztem, ha nagy
leszek, vízilabdázom. Egyszer azon-

ban, amint a 69-es villamossal éppen
edzésre mentem, észrevettem egy
hirdetést, mely szerint a KSI sportolni
vágyó gyerekeket keres több sportágban, köztük öttusában. Nyolcéves voltam, és nem tudtam, mi az öttusa, de
a szó megragadt bennem. Otthon
rögtön megkérdeztem a szüleimet,
ôk pedig elkezdték sorolni, hogy mibôl áll ez a sportág. Amikor a lovagláshoz értek, már tudtam: ha ebben a
sportban ló is van, akkor ez kell nekem! – eleveníti fel a múltat Balaska
Zsolt.
– Mi vonzott ennyire a lovakhoz?
Pesti gyerekként láttál egyáltalán élôben lovat?
– Persze hogy láttam, vidéken a
nagyszülôknél. Igaz, lovon még nem
ültem, de valami miatt éreztem, hogy
ez az én világom. A KSI-ben Szabó József, a népszerû José volt az elsô
edzôm, majd Gelley István és a mai
szövetségi kapitány, vagyis a fônököm, Pálvölgyi Miklós.

– Bár az öttusa egyik száma valóban
a lovaglás, de a sportág oktatása nem
azzal kezdôdik. Hogy tetszett a többi
tusa?
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– Jól úsztam és futottam, és még
jobban lôttem, háromtusában sok
szép eredményt értem el. 1978-ban,
tizenhárom évesen ültünk lóra, és máig emlékezetes az elsô edzôtáborunk.
Somogysárdon töltöttünk tíz napot
Gelley István vezetésével, és ez alatt
az idô alatt csak fociztunk és lovagoltunk. Ez a tábor megadta a végsô lökést, és mivel háromtusában eredményes voltam, úgy éreztem, hogy érdemes foglalkozni ezzel a sportággal. Az
1980-as olimpiát együtt drukkoltuk végig a tévé elôtt, és akkor már a lovaglás is bekapcsolódott a programba.
Szerencsém volt, mert olyan edzôkhöz kerültem, akik megszerettették
velem a lovaglást. A legmeghatározóbb mégis az elsô lovasedzôm, Tóth
Béla bácsi volt. Megfogott az a nyugodtság, magabiztosság, ami belôle
áradt. Soha egyetlen hangos szó nem
volt az edzésen, sosem kiabált, mégis
határozott, ellentmondást nem tûrô
volt minden mondata.
– A lovagláshoz is ugyanolyan tehetséged volt, mint az említett tusákhoz?
– Az elsô lóra üléseknél természetesen még nem lehetett tudni, hogy tehetséges vagyok-e, de azt hiszem, az
lehettem, mert nemsokára Béla bácsi
„segédje" lettem, engem kért meg,
hogy ugorjak az általa idomított Parancs nevû lóval. Ekkor éreztem rá igazán a lovaglás szépségére… A következô lovasedzôm Molnár Tamás lett,
aki már lovasversenyekre is vitt engem. Amikor kiöregedtem a KSI-bôl, az
Újpesti Dózsába kerültem, ahol Mizsér
Jenô és Pécsi Gábor foglalkozott velem. 1985-ben a válogatott keret tagja
lettem, lovasedzôm pedig a késôbbiekben Ákos Ajtony, Ferdinandy Géza
és Szabácsy István volt. Géza ugyancsak mély nyomokat hagyott bennem,
néhány kulcscsonttörés emlékeztet a
vele töltött idôszakra – de a mai fejemmel már értem, mit is akart elérni.
– Fiatalon, hagytad abba a versenyzést, ráadásul csak egy világversenyen, az 1987-es Európa-bajnokságon
szerepelhettél. Miért döntöttél a korai
búcsú mellett? Nem fáj, hogy nem
volt igazán nagy eredményed? Nem
maradt benned hiányérzet emiatt?
– A két kérdésre a válasz némileg
összefügg egymással: 1985 és 1992
között voltam válogatott, és elsôsorban azért fejeztem be korán az öttusázást, mert nagyon vonzott a lovak világa. Másrészt pedig igen sûrû volt akkoriban a hazai mezôny, nagyon erôs
korosztály volt a miénk, Mizsér Attila,
Martinek Jani, Fábián Laci, Dobi Lajos,
Demeter Józsi, Kálnoki Kis Attila…
szinte lehetetlen volt bekerülni a csapatba. Lehet, hogy más idôszakban

több nemzetközi versenyre is kijutottam volna, ám felismertem, hogy ez
nem az az idôszak. Az öttusázás mellett, az érettségi után rögtön beiratkoztam a TF-re, és 1989-ben öttusa-szakedzôi diplomát szereztem. Nem maradt bennem hiányérzet, mert nagyon
szerettem öttusázni, de még nagyobb
„szerelem" volt a ló. 1992-ben adódott
a lehetôség, lovasedzôt kerestek az
utánpótlás-válogatott mellé, és örömmel vállaltam a feladatot.
– Aki ennyire szereti a lovakat, az
miért nem az „igazi" lovasokat választja? Ott nem kellene más sportágakra
is figyelnie, mint ahogy egy öttusa-lovasedzônek kell.
– Nem akartam elhagyni az öttusaközeget! 1973 óta az öttusa szinte a
családom volt, és ma is így érzek. Meg
se fordult a fejemben, hogy ezt a társaságot elhagyjam. Szóval, 1992-ben
elkezdtem az edzôsködést az utánpótlás, a kicsik mellett, majd elvégeztem a
kaposvári Pannon Agrártudományi
Egyetem lótenyésztô szakmérnöki karát, hogy még többet tudjak a lovakról,
a tenyésztésükrôl, kiképzésükrôl, versenyeztetésükrôl. Azóta is folyamatosan képezem magam, mert ez elengedhetetlen. Négy év múlva a fiatalok
mellôl a felnôtt válogatotthoz kerültem, ami kezdetben nagyon furcsa
volt, mert sok olyan srácnak tartottam
edzést, akikkel valaha még együtt öttusáztam. El kellett fogadtatnom magam, hogy hallgassanak rám. A lovaglás „veszélyes üzem", elengedhetetlen
a fegyelem, mert káosz lenne, ha mindenki azt csinálná, amit akar. No és akkoriban kezdtek lovagolni azok a kezdôk, akikkel nemsokára együtt utazunk
a londoni olimpiára. Szinte hihetetlen,
hogy Kasza Robit és Tóth Adriennt
egykor én ültettem elôször lóra, most
meg majd olimpián mutathatjuk meg a
közös munka eredményét.
– Ha már szóba került az olimpia...
bár versenyzôként ez az élmény nem
adatott meg neked, edzôként viszont
már negyedik olimpiádra készülsz.
– Igen, Sydney volt az elsô olimpiám, de nem hagyhatom ki az elôtte lévô évet, az 1999-es margitszigeti világbajnokságot. Csupán három éve voltam a válogatott mellett, mégis örökre
meghatározta az életemet az az esemény. Az a sok ezer ember, aki részese volt a magyar sikereknek, a fiúk tarolásának, sosem felejtem el. Ma is
beleborzongok, ha a lovaglásra, az aréna-szerûen kialakított lovaspályára, a
lovaglások alatti néma csöndre, majd a
fölcsattanó tapsviharra gondolok! Az a
világbajnokság lendületet adott a további munkámhoz. Szóval, Sydney,
Balogh Gábor ezüstérme. Mivel már

befejezte az öttusázást, elmondhatom, hogy az egyik kedvenc tanítványom volt, minden idôk egyik legtehetségesebb öttusa-lovasának tartom.
Nagyon szeretett lovagolni, jó érzéke
volt hozzá, és füle is ahhoz, amit
mondtam neki. Szerettem vele dolgozni. A 2004-es olimpián hibátlan teljesítménnyel megnyerte ugyan a lovaglást, de talán az esélyesség terhe
miatt, az elôzô számokban gyengébben szerepelt, és már nem volt esélye
az éremre. Egy példa, amely jelzi a tehetségét: Athénban ugyanazt a lovat
sorsolta, amit a másik magyar, Kállai
Ákos. Ákos hét verôhibával jött le a pályáról, míg Gábor nem hibázott!
– A 2008-as olimpia lovaglása is emlékezetes marad, sokat játszották a tévék…
– Mindkét magyar, Horváth Viktor és
Balogh Gábor is lóról esett. A sors kegyetlensége, igazságtalansága, hogy
ilyen lovaglással ért véget egy pályafutás. Balogh életében ez csak egyszer
történt meg, éppen a pekingi olimpián.
– Jó, jó, de ott irreálisak voltak a körülmények: esett, sôt zuhogott az esô,
felázott, mély volt a talaj…
– A jó lovasnak éppen ebbôl kellett
volna elônyt kovácsolnia! A nehéz körülmények a jókat segítik, a kisebb tudásúak pedig elbuknak. Baloghnak
meg kellett volna oldania a feladatot.
– Londonba világversenyeket megjárt, de olimpiai újonc versenyzôk utaznak. Mit tudhatunk róluk? Szeretnek
lovagolni? Ezt azért kérdezem, mert
voltak olyan olimpiai és világbajnok
versenyzôink, például Kancsal Tamás
vagy Fábián László, akik nem szerették
ezt a tusát, sôt, féltek tôle. Avass be a
szakma titkaiba: mit tehet ilyenkor egy
edzô? Hazaküldi azt, aki fél a lótól?
– Hazaküldeni nem szabad, mert lehet, hogy a másik négy számban nagyon tehetséges. Nekem is volt olyan
tanítványom, aki félt. Azt a megoldást
választottam, hogy nem állítottam
megoldhatatlan feladat elé, hogy legyen önbizalma. Ám amikor számára
véget ért a gyakorlás, nem mehetett
el, néznie kellett a többieket, hogy ôk
mire képesek, és a közösség húzóereje elôbb-utóbb hatott rá. Levetkôzte a
félelmeit, és kérte, hogy csinálhassa ô
is azt, amit a társai. Aki így sem tud
megbarátkozni a lovaglással, az úgyis
lemorzsolódik. Szerencsére a mai versenyzôk szeretik a lovaglást, és nagyon szorgalmasak is. Egyébként pedig nagyon fontosnak tartom, hogy az
egyes számok edzôinek legyen közük
az öttusához. Komplexen kell kezelni a
felkészülést, össze kell hangolni az
edzéseket, hogy az egyik szám ne üsse a másikat. Minden edzés elôtt fel-
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mérem, hogy milyen szellemi és fizikai
állapotban vannak a versenyzôk, és
ennek megfelelôen kapják a feladatokat. Megbeszéljük, hogy van-e valami
zavaró tényezô, de ha mégsem tudnák
elmondani a gondjaikat, már abból látom, hogy valami nincs rendben,
ahogy a lovon ülnek. A tartásukból
minden kiderül.
– A beszélgetésünk alapján biztos
vagyok benne, hogy versenyzôként
sosem izgultál a lovaglás elôtt.
– Még a pályára lovaglás elôtt, ahogy
felültem a lóra, megszûnt az izgalmam,
és nyerni vágyás fogott el, ami kell is a
jó teljesítményhez. Viszont amit akkor
„megspóroltam", most edzôként ka-

matostul visszakapom. Edzôként sokkal nehezebben élem meg a versenyeket: elôfordul, hogy annyira izgulok,
hogy nem is merem nézni a pályát,
csak a hallottakból következtetek arra,
mi történt. Iszonyú a tehetetlenség érzése, hogy nem segíthetsz. Éppen
ezért kell olyan felkészültséggel odaállni egy versenyhez, hogy ott már semmi se számítson. Az itthoni edzéseken
dôl el szinte minden, külföldön már
csak az apróságok miatt kell az edzô:
például én tudom, hogy a váltóban kihúzott lovak közül kit melyikre kell felültetni, mi felel meg az egyéniségének, és észreveszem, ha a kisorsolt lovat a gazdája máshogy szerszámozta
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föl, nem „öttusázó kéznek" megfelelôen, és igazítok rajta. Ugyanakkor nemcsak versenyzôkkel dolgozom, hanem
lovakkal is, járom az országot, figyelem
a lovakat. Csodás érzés találni egy jó
lovat az öttusa számára, megvenni
majd versenyekre felkészíteni. Így teljes az életem!
•••
Balaska Zsolt tanítványai a londoni
olimpián is kitûnôen szerepeltek a lovaglásban: a férfi mezônyben csupán
három versenyzô teljesítette hibátlanul, a maximális 1200 ponttal a pályát,
köztük volt a két magyar induló, a
bronzérmes Marosi Ádám, valamint
Kasza Róbert.

A tanítvány sikere az edzô „nemszeretem" szerén
LAUFER BÉLA: SZÜLETÉSNAPRA OLIMPIA
A londoni olimpiára való elutazás
elôtti utolsó edzések egyikén beszélgettünk második otthonában, a Tornacsarnokban Laufer Béla újdonsült
mesteredzôvel. Miután olimpiai újonc
tanítványa, Hidvégi Vid az utolsó elemeket is megcsinálta a lovon, edzôje
néhány kedves szóval elköszönt tôle,
majd belevágtunk az idôutazásba, a
kezdetek felidézésébe.
– Nagyon mozgékony kisgyerek voltam, állandóan bukfenceztem, cigánykereket hánytam az Ôrs vezér tér
egyik füves részén, ahol laktunk. A
szomszéd néni figyelt fel az állandó
nyüzsgésemre, és ô tanácsolta a szüleimnek, hogy vigyenek el tornászni.
Így is történt, és tízévesen, 1965-ben
beálltam a KSI csoportjába dr. Leopold
Józsefhez. Nála voltak a kicsik, a kezdôk. Valószínûleg ügyes lehettem,
mert, ahogy figyeltem a többieket, le
tudtam kopírozni, amit az elôttem lévôk csináltak. Hamar megszerettem a
tornát és a közösséget is, jól éreztem
magam a sportos társaságban – eleveníti föl a múltat Laufer Béla.
– Mikor jöttek az elsô sikerek? Ha
ügyes volt, valószínûleg nem kellett
sokat várni.
– Két év múlva már Úttörô Olimpiát
nyertem összetettben, ami akkoriban,
1967-ben nagy szó volt. Talajon, gyûrûn és szekrényugrásban versenyeztünk, utóbbi a fiataloknál a lóugrás
elôdje, megfelelôje volt. A Nemzeti
Sportcsarnokban rendezték a döntôt,
és már oda bekerülni is hatalmas eredménynek számított. Egykor nagyon
népszerû volt a torna, nemcsak az Úttörô Olimpiákon, hanem a különbözô
korosztályos bajnokságokon is sokan

indultak, számtalan rangos versenyt
rendeztek, csapatba kerülni is nehéz
volt. A KSI-ben 1965-tôl 1976-ig versenyeztem, és amikor onnan „kiöregedtem", az akkori szabályok szerint egyesületet kellett váltanom és a Vasas Izzóhoz kerültem. Leopold Józsi bácsi
végig az edzôm maradt, jött ô is velem.
– Bár abban az idôben még nem
specializálódtak a tornászok, mindenki
hat szeren versenyzett, gondolom,
azért csak volt kedvenc vagy kevésbé
szeretett szere.
– A talaj, a lóugrás és a nyújtó volt a
kedvencem, viszont a lólengést nagyon
nem szerettem! Szinte sosem volt bôr
a lábamon, mindig szétrúgtam a kápát.
Rövid, izmos volt a lábam, ami az ugrásnak és a talajnak kedvezett, míg a lólengésben nagyon nehéz volt egyensúlyoznom a lovon. Ehhez a szerhez nem
volt megfelelô az alkatom, az adottságom, így a tehetségem sem, ezért sokat kínlódtam. A válogatott akkori nagy
lovasai, Magyar Zoli és Donáth Feri próbáltak „eldugni" a csapatban, hogy ne
lógjak ki a sorból ezen a szeren, ne tûnjön fel a gyengébb képességem.
(Nevetve meséli, hogy az egyik világversenyen nem kezdônek állították
be lólengésben, hogy alacsony pontszámmal ne húzza le a csapat eredményét, hanem Magyar Zoltán után utolsónak következett. A külföldi edzôk
pedig rohantak a szerhez filmezni a
gyakorlatát, mondván: biztos szuper
lehet az a versenyzô, aki még a világbajnok Magyar Zoltánnál is jobb, hiszen utána, mintegy csattanóként mutathatja be a produkcióját. Néhány pillanat múlva azonban leálltak a kamerák, hamar kiderült, hogy csupán taktikai húzásról volt szó.)

– Elégedett a versenyzôi pályafutásával, vagy maradt önben némi keserûség?
– Ha nem is keserûség, de szomorúság, fájdalom maradt, ugyanis az
1976-os montreali olimpián csapatban
csupán két tizeddel maradtunk le a dobogóról az NDK mögött. El sem tudom
mondani, milyen minimális különbség
az a két tized… szét sem tudom osztani a csapattagok között. Nagyon közel
voltunk az éremhez, és mégis csak
„majdnem érem" lett belôle. Ezt leszámítva elégedett vagyok a pályámmal,
úgy érzem, összetett negyedikként a
helyemen voltam. Nem voltam szerspecialista, talán lóugrásban lehettem
volna, de azon ott volt Molnár Imre. A
talaj ment a legjobban, ott sikerült a
legjobb eredményeket elérnem.
– Mikor határozta el, hogy ha egyszer
abbahagyja a versenyzést, edzô lesz?
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– Már menet közben éreztem, hogy
ezt szeretném csinálni. Tetszett a
sport világa, hogy gyerekekbôl jó tornászt nevelhetek. Igaz, akkor még
másként képzeltem el az edzôi pályát,
azt hittem: az edzô csak diktál.
– És nem…?
– Nagyon hamar rájöttem, hogy nem
elég csak megmondani, mit csináljon a
gyerek és kész. Ez egy összetett hivatás, nem elég csak szakmailag elmondani, mit hogyan kell csinálni. Minden
gyerek más személyiség, törôdni kell a
lelkével, oda kell figyelni arra, hogy mi
történt az iskolában, otthon a családban, vagy a magánélet más területén.
Mindenkivel foglalkozni kell, még az
ügyetlenebb versenyzôvel is. Elsôsorban embert akartam faragni a hozzám
kerülô gyerekbôl, aztán, ha lehet, jusson el a válogatott szintig. Ehhez közben el kell érni, hogy edzô és tanítvány
megbízzon egymásban. A gyerek
azért, mert kis túlzással az életét bízza
az edzôre egy-egy gyakorlat megtanulásánál, bemutatásakor, az edzônek
pedig hinnie, tudnia kell, hogy ha a tanítványa valamit nem akar megcsinálni, annak nyomós oka van, és nem lustaságból ellenkezik. Nem véletlen,
hogy a tornában nem alakult ki a feladásos rendszer, mint más sportágakban, a gyerek jobban ragaszkodik az
edzôjéhez, aki az elsô lépésektôl kezdve vele van, ismeri a személyiségét,
tulajdonságait, szokásait. Engem régen az edzôm földobott, és tudtam,
mert hittem benne, hogy el is fog kapni. Ma már jobbak a feltételek, például
szivacsgödör segíti a gyakorlást, de a
bizalom ugyanúgy elengedhetetlen!
– Legsikeresebb tanítványával, a tavaly lólengésben vb-negyedik helyen
végzô, a londoni olimpikon Hidvégi
Viddel mikor ismerték meg egymást?
– Nem nálam kezdte a tornát, nyolcéves korában került át hozzám a Honvédból egy volt kollégától, vagyis már
tornászott, amikor megismertem ôt.
– Vissza tud emlékezni, milyen volt
akkor Vid?
– Nem tûnt ki a többiek közül, vékonyka kisgyerek volt. Ügyesnek
ügyes, de hogy is mondjam? Nem volt
vakmerô… bizonyos elemek végrehajtását nagyon megfontolta, úgy is mondhatnám, hogy félt. Mindig alaposan elô
kellett készíteni, ha egy új elemet akartunk megtanulni. Elôbb az agyát kellett
fölkészíteni, és ha fejben már elfogadta
az elemet, könnyebb dolgom volt.
– Nem akarom megbántani, de a régi krónikákat lapozgatva föltûnt, hogy
ön minden szeren jó volt, bajnokságokat, érmeket nyert, ám lólengésben
semmilyen számottevô eredményt
nem találtam. Hogy lehet az, hogy

ezek után lólengésben lett a világ
egyik legjobbja a tanítványa?
– Érdekes, éppen mostanában gondoltam magam is erre a furcsaságra. Valóban nem volt eredményem ezen a
szeren, pontosabban egyszer bekerültem a Mesterfokú Bajnokság döntôjébe, a Körcsarnokban hatodik lettem lovon, de csak azért jutottam idáig, mert
elôttem sokan rontottak. Mint már szó
volt róla, az alkatom nem volt megfelelô, ám mindent tudtam a lóról. A legjobb
lovasokkal, Magyar Zolival, Sivadó Janival készültem, láttam, hogy mit csinálnak edzésen – csak nem tudtam megcsinálni. Fejben nagyon jó lovas voltam.
Hogy Vidbôl hogyan lett lovas? Ahogy
nônek a gyerekek, már kezd kialakulni,
hogy melyik szer illik hozzájuk, melyik
felel meg az adottságaiknak. Vid talajon
és ugrásban kicsit félôs volt, a gyûrûhöz
nem volt elég erôs, mert vékony. Nyugodtan mondhatjuk róla, hogy alkata
alapján lóra termett, míg a többi szer
erôs lábakat és vállat igényelt volna.
Ilyen a sors: olyan versenyzô akadt a kezembe, aki alkata alapján, ellentétben
velem, a lólengésben képes arra, hogy
kiemelkedôt nyújtson. Persze, meg kell
jegyezni, hogy eredetileg Vid is „összetett" versenyzô, vagyis mind a hat szeren jó, ám tovább specializálódott lólengésre. Januárig mind a hat szeren készült, mindegyikben edzett és szerepelt
a magyar bajnokságokon, ám ahogy
megszerezte a londoni kvótát, már a lóra összpontosítottunk. A tavalyi világbajnoki negyedik hely jelentette nála az áttörést, és azt jelezte, hogy érdemes a
lóra koncentrálni. A világ legjobb nyolc
lovasa között van, hátha az olimpián is
kamatozik a tudása.
– Milyen versenyzôvé vált mára, milyen vele foglalkozni?
– Most már nagyon jó! Úgy három
éve tudatosan készül a nemzetközi
eredményekre, sikerekre. Sosem kell
noszogatni, pedig volt olyan versenyzôm is. Vid tudatos, megbízható, ha fáradtságot vagy betegséget jelez, tudom, hogy valóban úgy van. Ma már
megbeszéljük az elemeket, hogy mi
„feküdne" neki, eljutott odáig, hogy
tudja, mit képes megtanulni, és egymásra építjük az elemeket. Elôfordul,
hogy ô hoz egy ötletet, aztán megbeszéljük, hogy megfelel-e az adottságainak. Sokkal könnyebb így dolgozni!
– Minden olimpiát megjárt sportoló
állítja, hogy az olimpia más, mint a többi verseny. Beszélgettek errôl az elsô
olimpiájára készülô Viddel?
– Két részbôl állt az ez irányú felkészülése: elnökünk, Magyar Zoltán, a lólengés kétszeres olimpiai bajnoka is beszélgetett Viddel, hogy ne lepôdjön meg a
rengeteg embertôl, a nagy forgatagtól.

Én pedig próbáltam átadni a saját montreali élményeimet, hogy mennyire izgultunk. Persze, mindenki másként éli meg
az olimpiát, én például a verseny elôtt izgultam, de a tornacsarnokban megnyugodtam, mert az már „hazai pálya" volt.
Vidnek is a gyakorlatára kell koncentrálnia, nem arra kell gondolni, hogy olimpián van. Csak magára és a lóra kell figyelni. Segítség lehet az is, hogy már többször indult universiadén, ami egy kisebbfajta olimpia, hiszen ott is több sportág
képviselôi vannak együtt. Úgy érzem, fizikailag és mentálisan is rendben van
Vid. A verseny elôtt egy hetünk lesz a
helyszínen a finom hangolásra, hogy
„belôjük" a lovat, puha-e vagy kemény,
ismerkedünk a légkörrel.
– Bár versenyzôként ön már részt
vett olimpián, edzôként azonban újonc
lesz Londonban…
–…mielôtt megkérdezné, bevallom,
hogy izgulok. Valószínûleg Londonban
is úgy zajlik majd minden, mint a világés Európa-bajnokságon, de mégis más
lesz. Odakísérem Videt a lóhoz, megpróbálom megnyugtatni ôt, bár valószínûleg ô lesz a nyugodtabb, én viszont
izgulni fogok a tehetetlenség miatt.
– Van valamilyen kabalájuk, rituáléjuk?
– Próbálkoztam sok mindennel, különbözô trikókba öltöztem, aztán fölhagytam vele, mert igazából nem hiszek a kabalákban. Rituáléim voltak
versenyzôként, például a ruha elpakolása, a kezem befáslizása mindig ugyanúgy történt, de kabalám sosem volt.
– Éppen a születésnapján, július 27én nyitják meg az olimpiát. A gondolatot kabalából – mivel én viszont kabalás vagyok – nem folytatom.
– Tudja, eljutottam egy olyan helyzetbe, ami nagyon keveseknek adatik
meg: versenyzôként és edzôként is ott
lehettem-lehetek a legrangosabb
sporteseményen, az olimpián. Ez már
maga rendkívüli dolog, ez az én születésnapi ajándékom. Most már csak az
a vágyam, hogy Vid csináljon két jó
gyakorlatot, és akkor biztos a megfelelô helyre fogják rangsorolni. Ha rontás
nélkül megcsinálja a gyakorlatait…
•••
Laufer Béla vágya csak részben teljesült a londoni olimpián: a selejtezôben Hidvégi Vid parádés, remek gyakorlatot mutatott be, 15.100 ponttal a
harmadik legjobb eredménnyel jutott a
lólengés döntôjébe. A fináléban sajnos
hibázott, lecsúszott a szerrôl a KSI versenyzôje (14.300 pont), így meg kellett
elégednie a 8. hellyel. Elsô olimpiai
szerepléséért így is dicséret illeti edzôt
és tanítványát, sok siker vár még rájuk
a világversenyeken.
Az összeállítást készítette:
Füredi Marianne
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XXX. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK – LONDON, JÚLIUS 27 – AUGUSZTUS 12.

A végelszámolásnál: 8 arany, 4 ezüst, 5 bronz
– az éremtáblázaton a 9. hely
ÍGY TÖRTÉNT – NAPRÓL-NAPRA
A legutóbbi számítások szerint a britek nem kevesebb,
mint 9 milliárd fontot költöttek a XXX. Nyári Olimpiai Játékok elôkészületeire. Nem kis áldozat, ám a sportszeretô
rendezôk túlnyomó többsége úgy érezte, megéri, végtére
is nem akármilyen eseményrôl van szó, hiszen bármennyire is gyakran ismételtük a közelmúltban, a modern ötkarikás ünnepek több mint százéves történetében egyedülálló
eseményre került sor, hiszen London az egyedüli az eddig
olimpiát rendezô városok közül, amely immár harmadik alkalommal gyürkôzhetett neki a feladatnak. Megérdemelte a
jelölést és döntést, már csak számos egyéb érv mellett
azért is, mert az elsô alkalommal, 1908-ban, sôt másodszor, 1948-ban is lényegében a nemes játékok megmenté sére vállalkozott, elôbb azért, mert a Vezúv kitörése következtében ért veszteségek miatt Róma lemondta a lebonyo lítást, másodszor pedig alig telt el három esztendô a máso dik világháború befejezése után, még a romokat is alig tud ták eltakarítani.
A huszonegyedik század olimpiái -– Sydney, Athén, Pe king – jelentôs változásokat tükröztek, a telekommunikációtól a sportbeli teljesítményekig ugrásszerû fejlôdés következett be, s érthetôen, felfokozott várakozás elôzte meg a
londoni küzdelmeket is. Fényûzôbb, nagyvonalúbb, méreteinél gigantikusabb megnyitót a Pekinginél aligha lehetett el képzelni, tipikusan angol, azaz brit felfogású sajátos megol dásokat azonban annál inkább.
Még mielôtt azonban magáról a megnyitóról ejtenénk né hány szót, jegyezzük meg, hogy a versenyek még el sem
kezdôdtek, nap mind nap történtek már érdekességek. Na dal például, és még néhány nagy sportcsillag, kényszerû
okok miatt, nem tudott részt venni az olimpián. A nemzeti
hôssé avanzsált Beckham nem kapott helyet a brit olimpiai
csapatban, a csoda-vágtázó jamaicai Jusain Bolt kétszer is
vereséget szenvedett „felvezetôként”. Azután Federer, a
tenisz svájci világ elsôje átadta a nemzeti lobogó vitelét
olimpiai bajnok páros társának, Wawrinkának, stb., stb., S
hogy a mieink se maradjanak ki a sorból, a tíz doppingvétJúlius 28.
Elsô érmesünk – Csernoviczki Éva
A játékok teljes gépezete beindult
ezen a szombaton, s emelkedett hangulatban, izgalommal töltve vártuk a
mieink bemutatkozását számos sportágba, elsôsorban is úszásban és cselgáncsban. Ami az úszóstadiont illeti,
csodálatos – mint építészeti alkotás is.
Ami ellenben ezen a kezdônapon történt benne, már kevésbé. Egyik nagy
reménységünk, Cseh László fô számában, a 400 m vegyes úszás elôfutamai
során az amerikai világnagyság, Phelps
mellett úszott, aki olyan kényelmesre
vette az iramot, hogy végül éppen a
szerencsés utolsó, a nyolcadik helyen

ség miatt a játékokról eleve kitiltott atléta közül, sajnos, az
egyik, bármennyire is vitatható módon, Kôvágó Zoltán, disz koszvetônk volt. Továbbá, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
tisztségviselôi közül Schmitt Pál nem jelent meg ezúttal az
angol fôvárosban. Megjelent viszont két fejkendôs hölgy
résztvevô, egy cselgáncsos, s egy futónô Szaúd-Arábiából,
ami eddig – vallási okokból – még soha nem történhetett
meg. Hallatlan erôs biztonsági intézkedések közepette kezdés elôtt már órákkal is csak nehezen lehetett megközelíteni Stratfordot, az Olimpiai Stadiont, az odaigyekvô nyolcvan ezer nézô telezsúfolta a földalatti-, a vasút- és autóbusz járatokat.
A megnyitóünnepély lenyûgözô volt – legalábbis a britek
számára minden bizonnyal. Ám szerényen fogalmazva, kissé ellentmondásosnak tûnhetett a nemzetközi sportvilág és
a világszerte képernyôk elé ülô nézôk százmilliói számára. A
világhírû filmrendezô, Danny Boyle alaposan ki akart tenni
magáért: jeleneteivel igyekezett ábrázolni a britek történelmi, kulturális nagyságát, vívmányait, s mindent beleolvasztani az olimpiai tégelybe az ipari forradalomtól a Beatlesekig
és az uralkodásának gyémánt jubileumát idén ünneplô Er zsébet királynôtôl a 007-es ügynökig, James Bondig, azaz
Daniel Craigig. De felolvasott itt J. K. Rowling, a Harry Pot ter könyvek szerzôje, ”szerepelt” azután a pályán három száz betegágy gyerekekkel és ápolóikkal együtt -– a Nemzeti Egészségvédelmi Program népszerûsítése érdekében
(!?). Itt volt azután Ban Ki Mun ENSZ fôtitkár, mint olimpiai
zászlóvivô, a csaknem teljesen béna Muhammad Ali, Sir
Paul McCartney, mókázott nekünk Rowan Etkinson (Mr.
Bean)… A fáklyát az ötszörös olimpia bajnok, evezôs, Sir
Steve Redgrave hozta végül, majd adta át fiataloknak, s felgyúlt egy óriási méretû, több mint 200 lángnyelvet öltô kandeláber. Az ünnepi beszédek után – Lord Coe, Jacques
Rogge – Erzsébet királynô hivatalosan megnyitotta a játékokat. A néha nehezen érthetô, bizarr brit humort, vegyítve az
emelkedettséggel, az olimpiai szellemet az öngúnnyal –
hát… legfeljebb annyit mondhatunk – érdekes volt.

jutott be a döntôbe, s mivel Cseh megelégedett a szoros második hellyel az
amerikai mögött – a kilencedik helyen
végzett. Nincs tovább, nem jutott be a
döntôbe! Eltaktikázta, bízott Phelpsben – bár ne tette volna! – s be is ismerte az elemi hibát, segíteni ezen
már nem lehetett. A kilencedik hely
rossz ómennek bizonyult, mert a hölgyek hasonló számában így esett ki Jakabos Zsuzsa is… A döntôbe jutottak
azután igyekeztek kitenni magukért,
Hosszú Katinka a 400 vegyesen (második legjobb idôvel jutott be) végül
hatalmas küzdelem után éppen, hogy
lemaradt a dobogóról, Kiss Gergô 400
gyorson a pontszerzô hatodik helyen

végzett. Gyurta 100 mellen biztatóan
úszott az elôdöntôben, élete legjobbját
érte el percen belüli idejével, s jutott a
döntôbe.
A nap fôeseményét a cselgáncs
hozta számunkra: Csernoviczki Éva
személyében húsz év után lett újra
olimpiai dobogósa a magyar cselgáncssportnak: a nôi 48 kilogrammosok között a tatabányai versenyzô úgy
szerzett bronzérmet, hogy elôtte a negyeddöntôben belga ellenfele majdnem megfojtotta, mert Éva – ahogyan
késôbb jellemezte az esetet – „elbambult egy pillanatra”. A bronzért vívott
csatára végül a japán Fukumi Tamakót
kapta ellenfélül, akit elôtte még soha
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nem tudott legyôzni. Óriási küzdelemben kezdôdött a mérkôzés, a feléig
azonban nem volt értékelhetô akció,
igaz, a japánt megintették, amiért kilépett a küzdôtérrôl. Egy perccel a vége
elôtt a magyar dzsudóka jó akciót indított, de nem sikerült pontot szereznie.
Másodpercekkel a befejezés elôtt a mi
versenyzônket is megintették, így következett a háromperces hosszabbítás. Csernoviczki Csabát, az edzôt az
elején elküldték a szônyeg mellôl, ám
ezt követôen a magyar lány gyönyörûen kivitelezett ippont hajtott végre ellenfelén, miután kirúgta a bal lábát, és vállra fektette a 2009-es világbajnokot – aranyponttal gyôzött. Csernoviczki Éva bronzérme a magyar cselgáncssport elsô nôi érme az olimpiákon, és az elsô érmünket szerezte
Londonban!
Július 29.
Szilágyi-csoda – az elsô arany. Ismét
fényesen ragyog a magyar kard
Ôszintén mondva, erre a szinte varázslatos teljesítményre senki nem
számított, talán még maga Szilágyi
Áron sem. Nem emlegettük ôt az esélyeseink között, annál is kevésbé, mert
egyedüli magyarként vágott neki a versenynek, nem számíthatott kiváló társai segédletére, arra, hogy igyekeznek
esetleg néhány nagy ellenfelet elsöpörni az útból, mint ahogyan ez nem
egyszer történt már meg vívósportunk
történetében. Egészen kivételes napja
volt: ellenállhatatlan, magabiztos,
gyors, határozott és szellemes vívással
jutott döntôbe, miután óriási fölénnyel,
15:7-re megverte az orosz Nyikolaj Kovaljovot az elôdöntôben.
A döntôben az olasz Diego Occhiuzzival vívott és valósággal elsöpörte –
15:8-ra gyôzött, megszerezve a londoni elsô magyar aranyérmet – vívó sportunk 35. olimpiai aranyát!
Szilágyi Áron abban a tudatban várhatta a döntôt, hogy ha gyôz, szenzációs magyar sportolók örökébe léphet.
Az olimpiák történetében a férfi kard
egyéniben eddig 12 aranyat és 7 ezüstöt szereztünk, legutóbb 1992-ben,
Szabó Bence révén volt olimpiai bajnokunk.
A magyar vívó ellenfele, mint említettük, Diego Occhiuzzi volt. A döntô
magyar idô szerint 20.10-re volt kiírva,
de a bronzmeccs elhúzódott, ezért néhány perces késéssel kezdôdött. Az
angol szervezôk igazán megadták a
módját a döntônek, zöld és piros ünnepi fények világították be az egész termet.
Az elsô akció mindjárt Szilágyié volt,
remek támadással gyújtott lámpát,
majd a következô akcióban védés után

kiváló visszavágással növelte elônyét
(2:0). Támadásban maradt, és remekül
vágta meg mellen Occhiuzzit, majd
rögtön utána védést követôen visszavágott, és ezt az olasz válla bánta. Sôt
mindjárt nyomban meglett az ötödik
pont is: rövid volt az olasz támadása,
kiváló közbevágással lett meg a tus.
De ez sem volt még elég Áronnak! Kiváló ütemben vágott közbe az olasz
testére (már 6:0)!
Aztán jött a hetedik is! Occhiuzzi
csak ezután szerezte meg az elsô
pontját, miután megvágta Szilágyi jobb
karját (7:1). Ez is kevés volt azonban!
Szilágyi csodálatos vágást helyezett el
az olasz fiú sisakján, és 8:1-gyel mehettek pihenôre.
A szünet után Occhiuzzi szerezte, viszonylag könnyen, az elsô és a második pontját is (8:3).
Együttes találatok után Szilágyi koncentrált jobban, és vállon vágta az
olaszt (9:3), majd Occhiuzzi két pontot
is szerzett egymás után (9:5). Erre a
kettôre azonban ismét Szilágyi válaszolt, megszerezte a tízediket!
A talján erôszakosabban kezdett támadni, újabb pontot szerzett, ellenben
a következô akcióban kiválóan vágott
közbe Szilágyi (11), sôt gyorsan növelte tovább az elônyt (12:6).
Az olasz nem adta fel, átvette a tempót, és közbevágott (12:7). Együttes
találat után Szilágyi védett, visszavágott vállra, és máris megvolt a 13.
pont, és érkezett a 14. is, egy gyönyörû vállvágással (14:7).
Az olasz hevesen támadott, pontot
is szerzett (14:8), Szilágyin azonban
már látszott, hogy úgy áll az utolsó tus
elôtt a páston, mint aki biztosan be is
viszi a találatot. Így történt, tökéletes
koncentrációval elkapta Occhiuzzit, és
bevitte az utolsót (15:8). Ezzel az újdonsült olimpiai bajnok Fuchs Jenô
(kétszer), Pósta Sándor, Terstyánszky
Ödön, Jekelfalussy Piller György, Kabos Endre, Gerevich Aladár, Kovács
Pál, Kárpáti Rudolf (ugyancsak kétszer), Pézsa Tibor és Szabó Bence
nyomába lépett, megszerezte a 13.
aranyat a számban, s lett egyben 11.
olimpiai bajnokunk.
Az ünnepélyes eredményhirdetéskor himnuszunknak egy eddig soha
nem hallott, „eredeti”, elfogadhatatlan
változatát játszották.
Szilágyi Áron 1990-es születésû, tehát 22 esztendôs – ezzel 1896 óta ô a
legfiatalabb olimpiai bajnok a fegyvernemben – tudatta a Sportnet információs szolgálat. Az elsô modern olimpián
(1896, Athén) a görög Joannisz Georgiadisz húszévesen diadalmaskodott.
Cselgáncsban folytatódott az éremszerzés, ezúttal ezüsttel, amely kis

Szilágyi Áron
szerencsével változhatott volna aranynyá is akár.
A háromszoros vb-bronzérmes és
Európa-bajnok tatabányai Ungvári Miklós, a 66 kilósok kategóriájának a fináléban a nála 11 évvel fiatalabb, junior
Eb-n elsô grúz Lasa Savdatuasvili ellen
lépett tatamira, aki azonban már a felnôttek között is letette névjegyét idén
egy Eb-bronzzal. Ungvári afgán, belizei,
szlovén, lengyel és spanyol, míg riválisa chilei, francia, brit és japán dzsúdóson keresztül jutott a döntôbe.
Savdatuasvili az egész nap folyamán
rendkívül agresszívan küzdött, a világbajnok japán Ebinuma Maszasit ipponnal verte például az elôdöntôben.
A rutin és a fiatalság összecsapására
telt ház, 8000 nézô volt kíváncsi az ExCeL központban.
Savdatuasvili rendkívül vehemensen, szinte vadul támadott, egy perc
múlva pedig jukót érô levitellel megszerezte a vezetést. Ungvári a földön
megpróbálta megkontrázni, de nem sikerült. Két perc elteltével a japán vezetôbíró meg is intette a magyar versenyzôt.
Ungvári innentôl folyamatosan támadott, több ígéretes akciója is volt, de
sajnos, egyikért sem kapott pontot. A
földön hiába próbált fogást találni a
grúzon, az hatékonyan védekezett, s
megôrizte elônyét az ötödik perc végéig. Húszéves pályafutást követôen
Ungvári aranyat érdemelt volna, nem
is sokon múlt, s láthatóan nem volt
boldog. Mi hálával vettük és méltányoltuk a teljesítményét.
Július 30.
Karakas Hedvig
sérült lábbal is helytállt
Igaz, a cselgáncsozók – indokoltan –
még jobb szereplést reméltek maguk-
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tól, becsülettel helytálltak, s egy nappal Ungvári után az 57 kg kategóriában, Karakas Hedvignek jelentôs esélye maradt a bronz megszerzésére.
Fájdalmas lábsérülése azonban szemmel láthatóan zavarta, s végül az ötödik, pontszerzô helyet szerezte meg. A
22 éves, vb-bronzérmes újpesti dzsúdós elsô olimpiáján a vigaszági mecscsét megnyerve jutott el a bronzcsatáig, míg ellenfele, a francia Automne
Pavia az elôdöntô elvesztésével. Pavia
brit és ausztrál riválisát megverte,
osztrák ellenfelét pedig szabálytalan
fogásért leléptették, akár csak Karakassal szemben a brazil Rafaela Silvát
a 16 között. Az idei Eb-n harmadik Paviát eddig csak egyszer tudta legyôzni
a magyar cselgáncsozó, négyszer pedig kikapott tôle.
A bronzmérkôzésbôl még egy perc
sem telt el, amikor a vezetôbíró mindkét versenyzôt intette fogásbontásért.
Bár folyamatosan Karakas ment elôre,
a francia pedig hátrált, mégis 2:23-nál
a magyar cselgáncsozó kapott újabb figyelmeztetést, így a francia jukóhoz jutott. Mint késôbb kiderült, ez döntônek bizonyult, a hátralévô idôben
ugyanis Karakas hiába próbált fogást
találni ellenfelén, ez nem sikerült. A
francia jól húzta az idôt, a bírók pedig
nem láttak okot, hogy ôt is újra megintsék.
Az uszodák környékérôl... A négy
elôdöntôs magyar úszó közül csak
Hosszú Katinka jutott tovább és került
be a 200 m vegyes kedd esti döntôjébe a londoni olimpiának ezen a hétfôi
versenynapján. A világbajnoki bronzérmes kissé elmaradt ugyan délelôtti
idejétôl, de így is magabiztosan, futamgyôztesként 2:10.74 perccel,
összesítésben pedig ötödikként biztosította helyét a legjobb nyolc mezônyében.
Vele egy futamban szerepelt Verrasztó Evelyn is, aki délelôtti idejét jelentôsen megjavította (2:11.53), s
ezúttal a mellúszása is sokkal rendezettebb volt, ám így is kiszorult a fináléból: éppen kilencedik, vagyis elsô
számú tartalék lett.
A férfi 200 m pillangó elôdöntôje a
magyar duó valóságos vesszôfutását
hozta. Az olimpiai bronzérmes Cseh
László, aki csak a 12. idôt produkálta
1:55.88 perccel, élete legrosszabb
úszásának minôsítette a hétfô estit. Az
ifjúsági olimpiai bajnok Biczó Bence is
a vert mezônyben végzett, ráadásul
Verrasztóhoz hasonlatosan, a “határesetet” jelentô kilencedik pozícióban
zárt. .
Maradva még az uszodáknál: az elsô
mérkôzést a szerbek ellen egy nappal
korábban vereséget szenvedett Ke-

■

mény-fiúk után (Szerbia-Magyarország
14-10) bár szerényebb különbséggel,
ugyancsak nulla ponttal végeztek a vízilabdázó lányok is (Egyesült Államok –
Magyarország 14-13).
Világbajnok sportlövônk, otthon az
elsô olimpiai kvótásunk, Sidi Péter elkezdte londoni versenysorozatát – szerényebben, mint ahogyan várta. „Szerencsétlen” 13. lett az alapversenyben, így nem jutott döntôbe a férfi légpuskások között, aki a pekingi játékokon ebben a számban a hatodik helyen
végzett, s az egyik esélyesnek számított. Javításra, véltük, bôven jut lehetôség, a kisöbû szabadpuska fekvô,
majd kedvenc számában, a kisöbû szabadpuska 3x40 lövéses összetett számában is, hiszen ez utóbbiban ô a világ- és Európa-bajnoki címvédô.
Július 31.
Kézi gyôzelem Dél-Korea ellen
Gyurta Dániel a második legjobb idôvel jutott a szerda esti döntôbe 200 m
mellen a londoni olimpia keddi versenynapján.
A szám kétszeres világbajnoka a második elôdöntôben szerepelt, s 100
méterig – szokásának megfelelôen –
közvetlenül az élboly mögött tempózott, majd a táv második felében mindenkit lehagyva elsôként csapott a célba – 2:08.32.
A 100-on negyedik Gyurtánál jobb
idôt (2:08.20) csak az elsô elôdöntôben
gyôztes brit Michael Jamieson ért el.
Érdekesség, hogy a címvédô japán Kitadzsima Koszuke – éppen a Gyurta
melletti pályán úszva – az ötödik idôvel
került a fináléba. Hosszú Katinka alig
45 perccel a 200 m pillangó elôdöntôje
után ugrott ismét vízbe a 200 m vegyes úszás döntôjében, s bár pillangón
még jól tartotta magát, késôbb láthatóan elfáradt, így fokozatosan visszaesett, s végül 2:14.19 perccel nyolcadikként csapott a célba (egy nappal korábban 2:10.74 perccel jutott a fináléba).
Utólag, persze, könnyû okosnak lenni –
a kettôs terhelés nem tett jót. Jakabos
Zsuzsa élete második legjobbját érte el
az elôdöntôben és biztosan jutott a legjobb nyolc közé. A Kozma Dominik,
Cseh László, Bernek Péter, Kis Gergô
összeállítású 4x200 méteres férfi
gyorsváltó nyolcadik lett a versenynap
utolsó számában. A gyôzelmet az amerikai négyes szerezte meg, s így befutó embere, az olimpiák történetének
legeredményesebb sportolója, Michael
Phelps 15. ötkarikás aranyának örülhetett, melybôl ez volt az elsô Londonban, ahol eddig két ezüstöt gyûjtött…
S hol volt akkor még a vége?!
Az újabb érme egyúttal azt jelenti,
hogy már nemcsak az aranyak tekinte-
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tében, hanem az érmek számában is
minden idôk legjobbja, Larissza Latinyina szovjet tornász tartotta az eddigi rekordot 18 dobogós helyezéssel,
Phelpsnek viszont ez volt a 19. Itt jegyezzük meg, hogy naplónk szándékosan és kifejezetten magyar szempontok alapján íródott – és teljességre így
sem törekedhet – ám az amerikai „emberfeletti ember” elképesztô teljesítménye nem maradhat külön említés
nélkül. Egyébként egy külön statisztikai
kiegészítô részként közöljük küldöttségünk teljes eredménylistáját…
Néhány méterrel odébb, a Vízilabda
Arénában férfi válogatottunk újabb
megpróbáltató mérkôzés elé nézett,
és gyôzni ezúttal sem sikerült: végig
kiegyensúlyozott, hatalmas küzdelemben, de védekezési hibákkal és a nagy
helyzetek kihagyása után Montenegrótól is vereség – egy apró kis góllal – 1110 arányban.
Ki gondolta volna, hogy éppen egy
vízilabda csoportmérkôzésen tesz villámlátogatást az Arénában Sir Sebastian Coe, a rendezôbizottság elnöke. Így
történt, s mivel e sorok írójától néhány
méterre beszélgetett a helyi rendezôkkel, nem lehetett kihagyni egy szívélyes, néhány mondatos udvarias eszmecserét vele (errôl majd késôbb, külön helyen beszámolunk).
A dánok legyôztek bennünket, a férfi kézilabdázók „Halál-csoportjában”,
de a Mocsai-csapat változatlan küzdôszellemmel nézett a második, Dél-Korea elleni csata elé, s ezt az akadályt,
Copper boxban, fôként a találkozó
utolsó részében mutatott remek játéknak köszönhetôen, tulajdonképpen
biztosan vette: Magyarország-Dél-Korea 22-19.
A nap érdekessége: Zara Philips, II.
Erzsébet brit uralkodó legidôsebb unokája ezüstérmet szerzett az olimpián.
A 31 éves Zara – Anna hercegnô lánya
– Nagy-Britanniát képviselte a lovas tusában egyéniben és a csapatversenyben egyaránt. Az utóbbiban a britek
végül a második helyen végeztek. A világ- és Európa-bajnok Philips szülei
nyomdokain halad: apja, Mark Philips,
Anna hercegnô elsô férje 1972-ben
Münchenben olimpiai arany-, 1988ban Szöulban pedig ezüstérmet nyert
a csapatban. Anna hercegnô 1976-ban
a montreali olimpián versenyzett, bár
nem szerzett érmet.
Augusztus 1.
Gyurta nap: Arany – világcsúccsal!
Csonka Zsófia pontot szerzett, hatodik lett a hölgyek sportpisztolyos számában. Kellemes meglepetés, bár ô
nem volt elégedett a döntôbeli szereplésével, mint mondta, ennél többet
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nya küzdelmét, a rendezôk el akarták
verseny közben távolítani, persze,
mindhiába. A nagyszerû edzôi munkáról még annyit, hogy Gyurta, és általában a Széles-csoport esetében, kifejezett edzôi közösségrôl beszélhetünk,
hiszen okvetlenül hozzájárult a sikerhez Virth Balázs és a szárazföldi munkát irányító Kovácshegyi Ferenc is.
A programban Jakabos Zsuzsáért is
szurkolhattunk a 200 m pillangó
döntôjében, 7. lett, majd Cseh – ezúttal önmagához méltóan úszott a rövidebb vegyes számban, 200 méteren
(1:56.74), s jutott elôkelô helyen a csütörtöki döntôbe.

Gyurta Dániel
várt és többre képes. Imre Géza ideje
korán szállt ki a párbajtôr küzdelmekbôl, Babos Timea a német Kerbertôl
kapott ki és esett ki teniszben. A nap
sikeresebb fô eseményei azonban
ezen a napon is még az uszodákba
vonzották szurkolóinkat, újságíróinkat,
mindenekelôtt a döntôkre. Mielôtt
azonban errôl ejtenénk szót, meg kell
okvetlenül említeni még valamit,
amely fôként azért érinti olvasóinkat
közelebbrôl, mert egy kivételes edzôi
teljesítményt takar. Nôi vízilabdázóink
Kína ellen szálltak vízbe. Különleges
összecsapásként marad ez meg az
emlékezetben. Gyengén kezdtünk, fôként a védekezésben, a kínaiak vették
át az irányítást, két, sôt háromgólos
elônyt szereztek, szinte reménytelennek tûnt a helyzet, már azért is, mert
az orosz játékvezetô rendre ellenünk
ítélt. Merész András – merész húzásokra szánta el magát: kapust váltott,
megszilárdította a védelmet, ügyesen
cserélt, okosan kért idôt, a szünetekben rendbe tette a fejeket, elôl a középcsatár játék helyett távoli, pontos
lövésekkel operált – Szûcs és Keszthelyi révén – s fokról fokra jöttünk fel. A
roppant izgalmas összecsapáson
mindössze egyetlen alkalommal vezettünk – az utolsó húsz másodperctôl!
Magyarország-Kína 11-10.
Az Aquatic Centre-ben Gyurta Dániel
hallatlan elszántsággal készült fô számára, a 200 m mellúszás döntôjére, viselve az esélyesre nehezedô rettentô
súlyt. Óriási mezôny tömörült vele
szemben. Két japán (a négyszeres
olimpiai bajnok Kitadzsima, és honfitár-

sa Tateishi), két amerikai (Weltz és
Burckle), az ausztrál Rickard és két brit
(legjobb ideje révén, s a hazai közönség szinte tébolyult biztatása mellett a
négyesen úszó Michael Jamieson és
Willis). Gyurta már kedd délelôtt is
könnyed úszással, 2:08.71 perces
idôvel jelentkezett, majd az esti
elôdöntôben futamát megnyerve, az
utolsó 20 méteren kicsit kiengedve
2:08.32 perccel csapott célba.
A döntôben az elsô ötvenen a japán
Kitadzsima veszett tempóban kezdett,
világcsúcs-részidôn belül, 55 századdal
Gyurta elôtt fordult. Fél távnál még
mindig a japán úszott az élen, de csökkent az elônye.
Gyurta ezúttal – Széles Sándorral,
edzôjével nyilván külön, a szokásostól
merôben eltérô stratégiát dolgoztak ki
– nem a megszokott taktikával úszott.
A szokásosnál sokkalta erôsebben kezdett, nem a hajrára tartalékolt, nem hagyatkozott a táv utolsó szakaszára, s
már 31 százados elônnyel fordult 150nél. Kitadzsima némileg visszaesett, a
brit Jamieson viszont hajrában egyre
közel került Gyurtához, megelôzni
azonban nem tudta, annál is kevésbé,
mert ô az utolsó három-négy méteren
rá tett még egy lapáttal, s szenzációs
világcsúccsal, 2:07.28 perccel csapott
elsôként a célba! Az ünnepélyes eredményhirdetéskor Gyárfás Tamásnak, a
Nemzetközi Úszó Szövetség végrehajtó testülete tagjának jutott a megtiszteltetés, ô adhatta át az érmek után a
virágcsokrot a dobogósoknak.
Közben a bajnok edzôjét, Szélest, aki
a tribün mellett állva követte tanítvá-

Augusztus 2.
Cseh László kiköszörülte a csorbát
Folytassuk is mindjárt ezzel, úszással, hiszen ezen a napon jutott utolsó
lehetôséghez Cseh László, akinek az
eddigi londoni szereplése mélyen saját
és mindannyiunk várakozása alatt maradt, hiszen hatalmas meglepetésre
400 vegyesen és 200 pillangón sem
tudott a döntôbe jutni. Végül tehát már
csak itt, a 200 m vegyesen ragadhatott meg még egy utolsó esélyt az
éremszerzésre. Az elôfutamokból a
legjobb, az elôdöntôkbôl pedig a második legjobb idôvel jutott tovább, így reálisnak tûnt, hogy feljut a dobogóra. A
két amerikai nagyság, Phelps és Lochte között kapott helyet, s bizony, a rajtját sem kísérte szerencse, nem sikerült, s nyomban hátránnyal kezdte a pillangót. A rajt után utolsó elôttiként jött
fel a víz alól, az elsô ötvenet követôen
azonban már a harmadik helyen fordult. Háton visszacsúszott a negyedikre, s mellen sem tudta megelôzni a
Phelps, Lochte, Pereira hármast. Az
utolsó ötvenen, gyorson azonban valami emberfeletti hajrával elôbb beérte,
majd meg is elôzte a brazilt, láthatóan
a szíve vitte az utolsó métereken és remek benyúlással biztosította a minden
korábbit feledtetô roppant értékes harmadik helyet. Phelps ellenállhatatlan
volt, fôként a hajrában, s ezzel immár
pályafutása 20. érmét nyerte. Lochte
eltaktikázta magát, hiszen alig maradt
ideje pihenésre a 200 m hátúszás döntôje után, amelyet nem sikerült megnyernie, miként itt sem gyôzhetett.
Két remélt arany helyett egy sem, maradt egy ezüst, s egy bronz. Az uszodánál maradva, 100 pillangón Pulai az elôdöntôig jutott, Kapás Boglárka pedig
8:26.43-al beküzdötte magát a 800 m
gyors döntôjébe.
Máshol… A 78 kg-os Joó Abigél az
ötödik helyen végzett a cselgáncstornán.
A negyeddöntôtôl sérült magyar
dzsúdós a tavalyi világ- és Európa-baj-
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nok francia Audrey Tcheumeo ellen lépett tatamira a harmadik helyért, aki az
elôdöntôben a hazaiak versenyzôjétôl,
Gemma Gibbonstól szenvedett meglepetésre ippon-vereséget. A kétszeres
Európa-bajnok Joó hôsiesen küzdött a
bronzmérkôzésen, de jobb láb sérülése láthatólag akadályozta a dobásindításokban. Bár a mérkôzésvezetô ôt intette meg, ellenfele sem volt sokkal
aktívabb. Joó továbbra sem talált fogást a francián, aki viszont 1:18 perccel a vége elôtt villámgyorsan eldobta
ôt, s ipponnal gyôzött. Abigél minden
elismerést megérdemel nem mindennapos körülmények közötti helytállásáért.
Bognár Richárd 182 koronggal a hatodik, azaz pontszerzô helyen végzett
csütörtökön férfi dupla trappban. A 45
esztendôs mosonmagyaróvári koronglövô, a magyar küldöttség legidôsebb
tagja az alapversenyben 137 találatot
ért el, s ezzel a hatodik helyen még éppen bekerült a fináléba (a vb-címvédô
kínai Li Jun csak 10., míg a pekingi bajnok amerikai Walton Eller csupán 22.
lett). Derekas teljesítmény!
Az ökölvívók 75 kg-os kategóriájában
Harcsa – ezúttal a namibiai Kasutó ellen lépett tovább (16-7) magabiztos öklözéssel.
Két csapatunk játszott, a vízilabdázók a románokkal, a kézilabdázók a
horvátokkal. Egy-egy. Egy vártnál nehezebben megszületett gyôzelmet
arattak a Kemény-fiúk a románok ellen
(17-15), míg kéziseink a horvátoktól
szenvedtek vereséget 26-19-re. A vereség nem meglepetés, az arány azonban az. Mindkét csapat táján megnôtt
az elégedetlenség elsôsorban a védekezés hiányosságai miatt.
Augusztus 3.
A hatodik hely is öröm
Ez a péntek naplónk írója számára a
találkozások napja is volt. A Vízilabda
Arénában összefutott a magyar csapat
vezetôjével, Borkai Zsolt MOB elnökkel, aki – félidô elôtt – vegyes érzésekkel, de bizakodva tekintett a következô
napok elé. Utána Gyárfás Tamással, aki
elégedettségét fejezte ki úszói (ô a
szövetség elnöke) összteljesítményeivel, majd a nemzetközi olimpiai család
legidôsebb aranyérmese, a Kaliforniából érkezett, immár a 99. évét taposó
Tarics Sándort (vízilabda – 1936) köszönthette körünkben Martin György, a
vízilabda szövetség elnöke. Végül Széles Sándornak gratulálhattunk személyesen Gyurta „Dani” bajnokságához a
tévének adott interjúját követôen a Sajtóközpontban… (Még az orosz elnök,
Putyin is erre a napra idôzítette angliai
látogatását – jegyezzük meg, kiváló
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cselgáncsozó egyébként – hogy tárgyalásokat folytasson Cameron kormányfôvel)… Gyönyörû idô köszöntött
a városra, s az Olimpiai Parkra ki lehetett volna tenni a Megtelt táblát, sok
tízezer látogató hömpölygött az útjain.
A mieink viszonylag csendesebb napot élveztek, bár – mivel elôzô napon
elkezdôdött az atlétika – Pars Krisztián
révén máris érdekeltek voltunk. A legnagyobb dobással került a vasárnapi
döntôbe. Az úszó finálékban csak egy
helyen voltunk érintettek. Kapás Boglárka 8:23.89 perces új országos
csúccsal a hatodik helyen végzett a
800 méteres gyorsúszásban. A számot az amerikai Katie Ledecky nyerte.
Az úszófenomén amerikai Phelps a
100 m pillangón aratott újabb gyôzelmével immár a 21. ötkarikás érmét
gyûjtötte be – minden idôk rekordja,
persze – s várt rá még egy lehetôség a
vegyesváltóban (természetesen késôbb ezt is beteljesítette, s a vége 22
érem – belôle 18 arany, s nem kevesebb, mint 32 világrekord!).
- Nem vagyok csalódott, bár én még
ennél is jobb idôt szerettem volna –
nyilatkozta az MTI-nek Boglárka, ifjúsági olimpiai bajnokunk, akinek a pontszerzése minden dicséretet megérdemel. A délelôtti selejtezôk során a nôi
vegyes-váltót kizárták, a férfi staféta
viszont bejutott a szombat esti döntôbe, ráadásul két országos csúccsal is
gazdagodott a magyar mérleg.
A férfiváltó a hetedik legjobb idôvel
vette az akadályt: a Cseh László, Gyurta Dániel, Pulai Bence, Kozma Dominik
összetételû négyes 3:34.44 perc alatt
ért célba, s a múltnak adta át azt a rekordot, amelyet a válogatott a debreceni Európa-bajnokságon állított fel
3:34.57-tel. Nem ment Kis Gergônek,
a 400 m gyorson olimpiai hatodik helyezett 1500 méteren bágyadtan versenyzett, s 15:21.74 perces ideje csupán a 19. helyhez volt elegendô. Gyurta Gergely ugyanakkor egyéni csúccsal
rukkolt ki, más kérdés, hogy a
15:04.22-vel is csak 12. tudott lenni…
Itt jegyzünk meg egy „apróságot”:
Több norvég lap is címlapon hozta
bátyja, Gyurta Dániel gesztusát, azt,
hogy másolatot készít a 200 mellen
szerzett aranyérmérôl, és elküldi azt az
áprilisban, Amerikában elhunyt Alexander Dale Oen, nagy norvég ellenfele családjának. Visszatérve a vízilabdázók arénájához. A kínaiak ellen leírt
csoda másodszor már nem mûködött.
Az edzô ugyan most is mindent elkövetett, de a hiba máshol lehetett a spanyolok ellen. A csapat tompa és lassú
volt, a lövések pontatlanok és gyengén helyezettek, a helyzetfelismerés
pedig meghökkentôen gyatra. Simán
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kaptunk ki, s be kell vallanunk, a spanyolok megérdemelték a gyôzelmet
(13-11), ráadásul a harmadik negyed
végén még edzôjüket is – piros lappal
– elzavarták a kispadról. A cselgáncstorna utolsó napjának küzdelmei során
az Atomerômû SE nehézsúlyú vbezüstérmese, Bor Barna képviselte a
színeinket, aki két gyôzelemmel és két
vereséggel végül a hetedik helyen
végzett. Sidi Péter szétlövés után lemaradt a kisöbû szabadpuska fekvô
nyolcas döntôjérôl, s végül 11.-ként
zárta a számot. Igazi száma még ezután következett, s reménykedtünk.
Augusztus 4.
Tisztelet a rendezôknek
Ez a szombat, mintha az erôgyûjtésre kellett volna a „szuper” vasárnap
elôtt, amely számos izgalmat és emberpróbáló küzdelmet ígért a mieinknek, s talán érthetô, hogy ezt az alkalmat használjuk most ki a rendezôknek
méltán kijáró tisztelet és elismerés lerovására, már azért is, mert hiszen ez
a versenynap parádésan, egész kivételesen sikerült a számukra. Mielôtt
azonban erre kerítenénk sort, tömören
a mieinkrôl: A Cseh László, Gyurta Dániel, Pulai Bence, Kozma Dominik
összeállítású magyar négyes 3:33.02
perces országos csúccsal az ötödik helyen végzett a 4x100 méteres vegyesváltóban az úszóversenyek záró számában. Összességében úszóink teljesítményével elégedettek lehettünk,
egy kis szerencsével, két-három éremmel még többet is hozhattak volna haza (például a negyedik helyek helyett).
A címvédô magyar vízilabda válogatott 11 góllal legyôzte a házigazda briteket (17-6) és így az utolsó csoportmérkôzés eredményétôl függetlenül
bejutott a negyeddöntôbe. A fokozatosan leeresztô magyar férfi kézilabdaválogatott viszont 33-22-re kikapott a
vb-harmadik, Eb-negyedik spanyol csapattól, s így majd hétfôn, az Eb-ezüstérmes szerbek ellen dôl el, sikerül-e a
negyeddöntôbe jutás. A hétpróbázó
Farkas Györgyi a 22. helyen végzett.
Ökölvívónk, a 64 kilós súlycsoportban
szereplô Káté Gyula kikapott a második, szombati mérkôzésén, így nem jutott a legjobb nyolc közé.
S most néhány szót a britekrôl. Még
az Olimpiai Stadionon kívül felállított
szélesvásznú tévé képernyôk elôtt is
több ezren figyelték az eseményeket,
amelyek mindössze két óra alatt nem
kevesebb, mint három arannyal gazdagították az eufóriában ünneplô hazai
sportkedvelôket. Elôbb a hétpróbázó
Jessica Ennis, utána a távolugró Greg
Rutherford, végül 10 000 méteren Mo
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Farrah lett olimpiai bajnok. Ilyen nap
még nem fordult elô a brit atlétika
olimpiai történetében, egyáltalán az
sem, hogy brit hosszútávfutó nyerjen
olimpiai bajnokságot. S ezzel még nem
is volt vége, hiszen evezésben és kerékpárban is tovább növekedett az aranyak száma, s végül a nap termése hat
aranyban volt mérhetô. Diadalittasan
tombolt a BBC, a lapok – az egész
nemzet. Záró megjegyzésként a nap
krónikájához, hogy kosárlabdában az
amerikai Dream Team mindössze öt
ponttal tudta legyôzni a litvánokat (9984).
Augusztus 5.
Krisztiánok arany-vasárnapja
Az O2 (North Greenwich) Arénában
a szerenkénti döntôk napjára sehol
semmiféle jegyet nem lehetett kapni.
Reggel óriási esô zúdult a városra, de
délre kiderült, átvitt értelemben mifelettünk is az ég. Aranyakkal – gyôzelmekkel – a két Krisztián, Berki és Pars
jóvoltából. Tornában a hatalmas érdeklôdés (17 000 nézô) a briteknek szólt,
akik meglepôen jó, mi több, remek teljesítményt értek el a csapatversenyben, s várták, hogy a lólengésben Pekingben bronzérmes legjobbjuk, Louis
Smith – hibátlan gyakorlatot mutatott
be a elôzôek során – arannyal fejezheti be ezt a számot, s mellette még egy
további honfitársa, Max Whitlock is bejutott a döntôbe.
A királyi családból Katalin hercegnô
látogatott ki a szerenkénti döntôkre, s
éppen a lólengéshez közeli szektor fölött foglalt helyet – a magyar tábor kellôs közepében, Kamuti Jenô, Mezô
Mária és a drukkoló sporttársaik társaságában.
Hidvégi harmadikként lépett a szerekhez, a tavalyi vb-n negyedik helyezettünk, ám rontott, leesett - 14,300-et
kapott.
Ötödik volt a sorban Berki, kétszeres
világbajnokunk, hatszoros Európa-bajnokunk. Parádés, látványos, ritkán láthatóan tökéletes kivitelû gyakorlatot
mutatott be, a tôle megszokott hatalmas ollókkal. A pontozók 16,066-ra értékelték produkcióját, és ezzel, toronymagas fölénnyel került az élre. Az
anyagerôsségre 6,9-et, az elôadásra
9,166-at kapott. Következett az ukrán
Vitalij Nakonyecsnij (14,766) és az
orosz David Beljavszkij (14,733), majd
a sort Smith zárta, és amikor szólították, robbanásig feszült az aréna légköre. Mivel Berki elôtte hibátlan gyakorlatot adott elô, kockáztatnia kellett. Nem
a látványra, elsôsorban az erôsségre, a
tartalomra ment rá, és – bírta végig.
Smith pontszáma 16,066 lett, azaz
ugyanannyit kapott, mint Berki, ám a

Berki Krisztián
magyar kiviteli pontszáma magasabb
volt (9,166-9,066), így Berkié lett az
arany, Smith-é az ezüst. A páratlan teljesítmény elismerése jeléül az International Herlad Tribune világlap, sportoldalai címlapján háromhasábos képet
közölt Berkirôl – bajnoki „mûvelete”
közben.
A kalapácsvetés esti döntôjében
Pars Krisztián az Olimpiai Stadionban
elképesztôen magabiztos versenyzéssel, egyedüliként 80 méter fölé jutva nyerte meg az aranyérmet. Ezzel
egy csodálatos magyar hagyományt
folytatott, külön köszönet és kalap leemelés érte, hiszen dobóatlétáink közül a kalapácsvetés már-már magyar
specialitásnak számít, ha visszaidézzük
nagyságainkat: 1948-ban éppen itt
Londonban Németh Imre, Helsinkiben
1952-ben Csermák József, 1968-ban
Zsivótzky Gyula, majd 1996-ban Atlantában Kiss Balázs nyerte a látványos
számot.

A birkózás elsô versenynapján, a
kötöttfogásúak 55 és 74 kg súlycsoportjában is egy-egy magyar résztvevôvel indult. Módos Péter magabiztos
gyôzelemmel kezdett az üzbég ellenféllel szemben. Bácsi Péter az elsô
menetben kivédekezte a térdelô helyzetet, a másodikban ô támadhatott,
de a térde súlyosan megsérült, végül
kénytelen volt feladni a mérkôzést
(kórházba is vitték) a litván Kazakeviccsel szemben. Módos kikapott
ugyan az ötszörös világbajnok iráni
Reinhanpourtól, a késôbbi gyôztestôl,
a vigaszágon viszont legyôzte a kirgiz
Arszen Jeralijevet. Utolsó meccsén az
elôdöntôben Haakan Erik Nyblommal
találkozott. Teljesen kiegyenlített küzdelem után a döntô menetben a másfél percet követôen megejtett sorsolásnak köszönhetôen a dán térdelt le.
Módos egybôl összefogta, s egy gyönyörû pörgetéssel eldöntötte a mecscset (3-1).
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Pars Krisztián
Örömében cigánykereket hányt és
dupla hátra-szaltóval örvendeztette
meg a publikumot – immár hetedik dobogós helyünket ünnepelve.
Vízilabdázó lányaink tisztességesen
összekapták magukat, s bár idônként
az idegbajt hozták lelkes szurkolóikra,
hallatlan izgalmak után a végét jobban
bírták idegekkel, s gyôzték le hajszállal
az oroszokat (11-10), – irány az elôdöntô, lehet javítani a spanyolok ellen! A
nap nagy sztorijai: Murray nagyon simán verte Federert a teniszdöntôben.
Atlétikában a hatalmas felhajtással beharangozott férfi 100 méteres síkfutást Usain Bolt, a címvédô imponáló
könnyedséggel nyerte… A híres délafrikai futó, Oscar Pistorius, az olimpiák történetének elsô mûvégtagokkal
versenyzô atlétája (háromszoros paralimpiai bajnok) a tavalyi világbajnoksághoz hasonlóan a londoni játékokon is
bejutott az elôdöntôbe férfi 400 méteren, az elôfutamok során, ezúttal
45.44-el. Az elôdöntôbôl azonban már
nem került döntôbe, ott nyolcadik lett.
Mindent összevetve: gyönyörû volt
ez a vasárnap, máris túlszárnyaltuk Pekinget, s gondoltuk, hol van még a vége? Hiszen, véltük, Sidi Péter napja
következik, hátra voltak az öttusázók,
kajakosaink, nem sokkal ezelôtt érkeztek meg, a vízilabda is nyitott maradt –
mindkét ágon – folytatódik a birkózás,
egyebek…. Biztatóan álltunk, no.
Augusztus 6.
„Ját-szik a csapat!
– Ját-szik a csapat!...
Csodát mûveltek a csapataink! Kora
délelôtt jól indította a hetünket a férfi

kézilabda válogatott, bejutott a negyeddöntôbe, miután a csoportkör
hétfôi zárásán kiélezett küzdelemben
26-23-ra gyôzött a szerbek elleni ki-ki
mérkôzésen – nem akármilyen körülmények között.
Egyszerû volt a képlet: ha a magyarok nyernek, bejutnak a negyeddöntôbe és szerdán a másik csoport elsô helyezettjével, a pekingi olimpián ezüstérmes izlandiakkal találkoznak.
Idegesen kezdett mindkét csapat, a
mieink egy kicsit elôbb nyugodtak
meg, a 4. percben 2-0-ra vezettek.
Amint magukhoz tértek a szerbek, feljavult a védekezésük, negyedóra elteltével 7-5-ös elônyt szereztek, s a félidôben 7-9-re álltunk, úgy, hogy kilenc
percig (!) képtelenek voltunk gólt lôni.
A második félidôben feljöttünk, Mocsai elkapta a fonalat, duplázott, így
megint szoros lett az állás. A 38. percben Harsányi találata már az egyenlítést jelentette (14-14). Negyedórával a
vége elôtt 17-16-ra vezettek a szerbek,
ám ezután ismét Mocsai Tamás remeklô percei révén (összességében 9
gólt szerzett) sikerült fordítani (18-17).
Az utolsó tíz perc már 21-18-as magyar
vezetéssel kezdôdött, s ekkor Császár
adott lendületet a csapatnak. Négy
perccel a vége elôtt, 24-21-es magyar
vezetésnél még utolsó idôkérésével
próbálta felrázni együttesét a szerb kapitány, de Mocsai Tamás ismét megvillant, majd ugyan kiállították, de Nikcevic a kapufát találta telibe, s ezzel elérhetô közelségbe került a gyôzelem.
A szerbek szépítettek ugyan az utolsó
percben, azonban idôkérésünk után –
egy tökéletesen megjátszott figurából
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Nagy László betalált, eldôlt a meccs –
26-23 – ide.
Délután a vízilabdázók parádéztak!
Némi megengedhetô túlzással a pekingi olimpiai döntô „visszavágóján”,
utolsó csoport meccsükön, az Egyesült Államok csapatát leiskolázták, látványos, imponáló gyôzelmet arattak –
11-6 arányban. A továbbjutás szempontjából nem volt ugyan tétje a találkozónak, ettôl függetlenül azonban az
amerikaiak is teljes erôbedobással küzdöttek – mindhiába. Védekezésünk tökéletesen mûködött – hátrányban is –
támadásainkat szellemesen vezettük,
a lövések (még távolról is) nagyszerûen sikerültek, egyszóval ellenállhatatlanok voltak a Kemény-fiúk. Öröm játék
volt a javából, a közönség túlnyomó
többségét alkotó magyarok ütemes
buzdítása érthetôen zúgott percrôlpercre: „Ját-szik a csapat! ...Ját-szik a
csapat!” …Az utolsó negyed elôtt már
10-3 volt az eredmény, s a befejezô játékrészben, érthetôen, kissé kiengedett a társaság.
A nap további krónikájához tartozik,
hogy Sidi Péter hatodik helyen végzett
a kisöbû szabadpuska 3x40 lövéses
összetett számában, miután szétlövéssel jutott a döntôbe (a négy érintett
közül az egyetlen versenyzôként).
A világ- és Európa-bajnok a nyolcadik, az utolsó helyen kezdte meg a tíz,
álló helyzetû lövésbôl álló finálét,
amelyben 101 körrel a második legjobb teljesítményt nyújtva a pontszerzô 6. helyre jött fel. Sidi végül
1269 körrel fejezte be a versenyt. Az
aranyérmet, az alapversenyt nagy fölénnyel, 1180 körös olimpiai csúccsal
megnyerô olasz Niccolo Campriani érdemelte ki.
Sidi úgy végzett a hatodik helyen,
hogy vasárnap – vagy szombaton? –
példátlan módon ellopták a felszerelésének fontos részét, többek között az
álló testhelyzetben használatos teljes
elsô irányzékát. Példátlan. Olyan hátrányba került, mondta, mintha egy Forma-1-es autóba egy Trabant kormányát szerelték volna az ellopott eredeti
helyére. – Ha ez nincs, akkor is legfeljebb az ezüst- vagy a bronzéremért
küzdhettem volna, mert az olasz
Campriani most legyôzhetetlen volt” –
nyilatkozta Sidi.
A kötöttfogású birkózásban a 120
kg-os csoportjában a 37 éves Deák
Bárdos a nyolc közé jutásért a nála tíz
évvel fiatalabb svéd Johan Eurentôl
szenvedett vereséget. Euren a negyeddöntôben a tavaly vb-harmadik
iráni Bashir Asgari Babajanzadeh Darzi
ellen is nyert, a fináléba jutásért azonban három menetben kikapott a 2006ban világbajnok észt Heiki Nabitól. Ez
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azt jelentette, hogy a negyedik olimpiáján szereplô, ötszörös világbajnoki
ezüstérmes Deák Bárdos befejezte,
nem került vigaszágra.
Harcsa Zoltán pontozással kikapott
brazil ellenfelétôl az olimpiai ökölvívótorna 75 kg-os kategóriájának negyeddöntôjében hétfô este, így lemaradt az
éremrôl. Florentino Falcao 14-10-re
gyôzte le a 19 éves magyart.
Holnap érkeznek Londonba az öttusázók.
Augusztus 7.
Egy ezüst,
és – elkaptuk a spanyolnáthát?
A kötöttfogású birkózók 66 kg-os
csoportjában a 2006-ban Európa-bajnok, s a pekingi olimpián nyolcadik
Lôrincz Tamás a nyolcad döntôben a
kontinens elsô német Frank Stäblert, a
negyeddöntôben a vb-ötödik amerikai
Justin Dashaun Lestert, az elôdöntôben pedig a vb-ezüstérmes grúz Manuhar Tszhadaját gyôzte le. Sorozatban
meggyôzôen birkózott. A döntôben azután azzal a dél-koreai Kimmel találkozott, akit a 2010-es vb-n már két menetben legyôzött.
A döntô elôtt, a felvezetésnél látható volt, hogy a 25 éves ceglédi birkózót
rengeteg magyar zászló köszönti. Az
elsô menetben nem volt értékelhetô
akció, így aztán a szabályok értelmében
kékmezesként Kimnek kellett elsôként
letérdelnie. Lôrincznek fél perce volt,
hogy pontot szerezzen. A tét rányomta
bélyegét az elsô parter-helyzetre,
ugyanis a bíró elôbb figyelmeztette,
majd meg akarta inteni Lôrinczet, ám a
zsûri ezt felülbírálta, annulálta. Ennek
ellenére a 30 mp így sem volt elég a
magyar birkózónak, hogy értékelhetô
akciót hajtson végre, ezért jó védekezésének köszönhetôen Kimé lett az
elsô menet (0-1). A második felvonás
hasonló forgatókönyv szerint alakult,
csak éppen másfél perc elteltével most
Lôrincznek kellett lemennie. Kim, akinek jobb szemén hatalmas monokli
“díszelgett”, a kifelé menekülô Lôrinczet kiemelte, majd kidobta az érvényes
területrôl. Két pontot kapott, ráadásul
Lôrincznek térden kellett maradnia a
folytatásban, így esélye sem maradt az
egyenlítésre. Fiúnkat megviselte a vereség, meg is könnyezte, pedig így is
szépen szerepelt, csupa szívvel harcolt, ahogy kell, s az ezüst – ha a vereség pillanatában talán neki nem is
annyira, a mi számunkra nagyon is tiszteletre méltónak és – sikernek számított. A magyar birkózás történetének
16. olimpiai ezüstérmét és 53. dobogós helyezését szerezte meg.
Zsúfolt ház és hatalmas magyar tábor fogadta a Vízilabda Arénában a

magyar-spanyol nôi elôdöntô résztvevôit. Öt napon belül immár másodszor mérte össze erejét a nemzetközi
mezôny két fiatal, s máris szép reményekre jogosult együttese. Sajnos,
mint az elôzô mérkôzésen (13-11-re
kaptunk ki), most sem sikerült nyerni.
Mint ha valami babonás erejû spanyolnátha kerítette volna hatalmába Drávuczékat. Tulajdonképpen megismétlôdött minden: az elején most is
nehézkesen kaptunk lábra, a hispániaiak két, majd három góllal is vezettek, s
mi a késôbbiekben is legfeljebb csupán megközelíteni tudtuk ôket. Soha,
még egyenlíteni sem voltunk képesek,
ezt tükrözte a jegyzôkönyv is, a negyedek alakulása: 2-1 oda, majd 5-4 oda,
egy 2-2-es rész döntetlen, befejezésül
pedig egy 2-1-es magyar negyed. Kétgólos spanyol elôny maradt gyakorlatilag mindvégig, a befejezés elôtt néhány másodperccel szépítettünk csupán. Megérdemelten elveszített
mérkôzést követôen ugyan nem illik
véleményezni a játékvezetést, mégis,
annyit megengedhetünk maguknak,
hogy megállapítsuk, a részrehajló bíráskodás jelentôsen a hátrányunkra
szolgált. Ám maradt az éremszerzés
lehetôsége – a bronzért két nap múlva
Ausztrália következett.
Két hazai szuperlatívusz: a brit pályakerékpáros legenda, Sir Chris Hoy, a
keirin (motorvezetéses) számban
újabb aranyérmet nyert, s ezzel minden idôk legeredményesebb brit olimpikonjává vált – hat olimpiai bajnoki
címmel! Eddig az evezôs Steven
Redgrave-vel holtversenyben vezettek
5-5 arannyal. Más. Nick Skelton a rendezô ország lovasa a válogatott díjugrató együttes tagja olimpiai aranyat
szerzett, hibátlanul lovagolt. Csoda,
hogy egyáltalán itt lehetett. Az ötvenhatodik évét taposó veterán egyszer
már visszavonult, 12 évvel ezelôtt,
mert a lova ledobta, csúnyán bukott,
nyakát törte, mármint a lovas, hónapokig olyan rögzítô fejkoronát viselt, mint
anno kormányfônk, Horn Gyula. Ebbôl
kifolyólag „örökre” visszavonult, örült,
hogy egyáltalán gyalogolni tudott…
Majd visszatért – most olimpiai bajnok
lett!
Augusztus 8.
„Nemzeti ünnep” Eton Dorney-n:
aranyak-himnuszok-diadalok!
Nem tudhattam, ki mit álmodott az
éjszaka, de az biztos, hogy kevesebbet
aludhattak azok az újságíró kollégáim
is, akik igyekeztek a kajak-kenu színhelyre szerdán reggel, mert hét-félnyolc elôtt kellett rajtolni a buszokkal a
sajtó központoktól, amelyek 70-80
perc alatt tették meg a Londontól nyu-

gatra, mintegy 38 mérföldre, Windsor
közelében fekvô pompás Dorney-tóig
az utat. Az Eton Egyetem tulajdonát
képezô, mintegy 600 holdnyi zöld,
dimbes-dombos, elôkelô kastély épületekkel ritkán szórt területnél, s a csodás csónakháznál aligha lehetett volna
jobb helyszínt találni az ötkarikás versenyeknek. Ami pedig a hátteret illeti,
jellemzô a szervezôk figyelmességére,
hogy az ünnepélyes eredményhirdetés
hátteréül szolgáló kies mezôn békés
birkák legelésztek a közelbe terelve, s
mindegyikük irháján festett olimpiai öt
karika üdvözölte a nézôket, versenyzôket, vendégeket.
Borús, de kellemes hômérsékletû
és viszonylagos szélcsendes idôben
kezdôdtek 10 órakor a döntôk, s a bevezetô fejezet, az elôszó nem úgy sikeredett, ahogyan vártuk. A kenusok
1000 m egyes számában olimpiai- és
világbajnokunk, Vajda Attila jócskán
beragadt a rajtnál, majd még a táv felénél is csak a nyolcadik helyen haladt,
miközben az élen Menkov, Brendel és
Goubel robbantott, elment a többiektôl. Négyszáz méterrel a cél elôtt Vajda
hosszú hajrát próbált nyitni, de a hajója
csak nem akart megindulni, a vezetô
hármas, s ezzel együtt a dobogó pedig
egyre távolodott. Brendel magabiztosan vezetett, s ekkor már látszott,
hogy Vajdának csodára lenne szüksége az éremszerzéshez. Ez nem következett be, s miközben a friss Európabajnok Brendel már a célban ünnepelt,
a magyar a hatodik helyen ért célba.
Ami ezután következett, amit a
Dombi-Kökény kettôs mûvelt kajak
kettesben hasonló távon, azt még sokáig megérdemelten emlegetjük. Nekik sikerült a rajt a legjobban, nyomban
átvették a vezetést, s ezt nem adták ki
a kezükbôl, visszavertek minden támadási kísérletet, kitartottak a végéig, ám
a cél elôtti métereken a portugál egység irtózatos hajrát vágott ki, s a mieink aligha látták, mert ôk a hármas, a
portugálok pedig az ellenkezô oldal
szélsô pályáján haladtak. Olyan parányi
különbséggel gyôztek, mint annak idején Atlantában a Kolonits-Horváth duó,
a zsûri itt is jócskán kivárt a végsô verdikt elôtt. A különbség mindössze 5
századnyi volt...! Megvan az ötödik
arany! Külön élménnyel szolgált az
eredményhirdetés. Persze, hogy a mieink repestek az örömtôl, de vitustáncot jártak a portugálok és a bronzérmes németekkel is alig lehetett bírni.
A képnek nyugodtan adhattuk volna –
A sport öröme címet… A virágcsokrokat a nemzetközi szövetség alelnöke,
hajdani olimpiai bajnokunk, Vaskúti István nyújtotta át utódainak. S persze,
még nem volt vége, következett a nôi
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A Dombi Rudolf, Kökény Roland kettôs
négyes kajak 500 m száma… A nap
utolsó fináléjában a Szabó Gabriella,
Kozák Danuta, Kovács Katalin, Fazekas
Krisztina összeállítású nôi kajaknégyes
nagyszerû versenyzéssel nyert, ezzel
begyûjtötte a magyar küldöttség hatodik elsôségét. Magyarország húsz év
elteltével nyert ismét ebben a számban. Az elmúlt három évben a magyar
kvartett gyôzött, beleértve a világbajnokságot, a júniusi, zágrábi Európa-bajnokságon azonban csak harmadik lett,
s ezért sokan féltették is, nem szólva
az elôfutamokról, ahol a németek négy
másodperccel jobb idôt értek el. A magyar négyes elôfutam-gyôzelemmel
került a nyolcas döntôbe, ahol remekül
rajtolt, s az Eb-második fehéroroszokkal, valamint a németekkel együtt érkezett a táv feléhez. Az utolsó 200 méteren aztán már tisztán a magyarok vezettek, s bár a riválisok megpróbáltak
velük tartani, ôk méterrôl méterre növelték elônyüket. A finis már nem tartogatott izgalmakat, egyértelmû fôlénnyel a magyarok hajója ért elsôként
a célba. Újabb magyar diadal, újabb
arany született, újabb himnusz, lengtek a magyar zászlók – egész kis nemzeti sportünnep színhelyévé avanzsált
Eton Dorney ezen a délelôttön. Kovács Katalin pályafutása harmadik ötkarikás aranyérmét szerezte, míg a
többiek elôször állhattak az olimpiai
dobogó tetején. Magyarország nôi kajakos kvartettje az ötkarikás játékokon
1992-ben, Barcelonában tudott diadalmaskodni legutóbb. Azóta mindig a
németek nyerték ezt a számot.
És most a csapatok….! Szédületes!
Higgadt nyugalommal nem is lehetett
követni mindazt, ami rendhagyó módon a kézilabda válogatottal történt –

kész drámai krimi – happy end-el. Távirati tömörséggel: Negyeddöntô: Magyarország-Izland 34-33 (16-12, 27-27,
30-30), kétszeri hosszabbítás után!
Kosárlabdacsarnok, 12 000 nézô. A
pekingi olimpián ezüstérmes izlandiakat tétmérkôzésen legutóbb hat és fél
éve sikerült megverni, azóta minden
világversenyen az északiak elôkelôbb
helyezést értek el, mint mi. A rivális a
másik csoportban magabiztosan –
többek között a címvédô franciákat
legyôzve – végzett az élen, míg a Mocsai-csapat a szerbek elleni utolsó diadallal biztosította helyét a nyolc között. Az elsô hat perc meseszerû volt:
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5-1-es rajt, öt különbözô gólszerzô és
jó védekezés. Lassan magukhoz tértek ellenben az izlandiak, azonos létszámnál egyre többször tudták bejátszani a labdát az északiak a beállósuknak, Gunnarsson pedig élt a lehetôségekkel. 12-12-nél Fazekas büntetôt fogott, és ismételten létszámhátrányban szerzett vezetést a magyar válogatott. 14-12-es magyar elônynél az izlandi kapitány idôt kért, ám csapata
annyira gödörben volt, hogy még két
gólt kapott a szünetig. A fordulást követôen, immár a 40. percben 21-18-as
magyar elônyt mutatott az eredményjelzô, s a vége elôtt még mindig 2320-ra vezettünk. Keményen harcoltak
azonban az izlandiak, védekezésük feljavult, az 50. percben pedig már megint egyenlô volt (23-23) az állás. Aztán Gudmundsson két szép védéssel
versenyben tartotta együttesét és Petersson az 57. percben egalizált, Zubait pedig kiállították. Sigurdsson szélrôl
nem hibázott (26-27), majd Mocsai
még egyszer idôt kérhetett, amikor
már kevesebb, mint egy perc maradt
hátra. Iváncsik a kapufát találta el kiszorított helyzetbôl, jöhetett az ellenfél, amelynek edzôje idôt is kért. Hétméterest is kaptak az északiak, ám Fazekas védett, és az ellentámadásból
Lékai három másodperccel a vége
elôtt egyenlített!
Jöhetett a 2x5 perces hosszabbítás.
Elôbb emberelônyben Iváncsik talált
be, majd az izgalom a tetôfokára hágott, – senki nem mert kockáztatni.
Stefansson távolról eredményes volt,
akárcsak Nagy. Atlanson éppen az elsô

Legyôzték a németeket. Aranyérmes négyesünk: Szabó Gabriella, Kozák Danuta,
Kovács Katalin, Fazekas Krisztina
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„ráadás félidô” végén egyenlített (2929).
A fordulás után mindkét kapus látványosan védett lábbal, ám Atlason átlövésével 30-29 lett oda. Harsányi büntetôt lôhetett, de kihagyta, a pattintott
kísérletnél a labda a felsô lécet talált el.
Eladott labda után magyar támadás következett, Nagy, megint ô egyenlített.
Az izlandiak kihagyták helyzetüket,
Nagy pedig a felsô lécre bombázott.
A második 2x5 percben gyors gólváltás után még két pompás Nagy-gól következett ebben a szakaszban (33-31),
majd izlandi szépítés, de Császár is
eredményes volt. Még egy északi gól
esett, és még ôk támadhattak a végén, de a lövés célt tévesztett, így az
athéni olimpia után ismét elôdöntôs
lett a férfi kézilabda-válogatott!
Mocsai Lajos együttese a fináléba kerülésért a svéd-dán párharc továbbjutójával találkozik pénteken. Ôrületes
meccs volt – nagyszerû, hamisítatlan,
felejthetetlen sportélmény!
Férfi vízilabda válogatottunk sorsdöntô fordulóhoz, a negyeddöntôhöz
érkezett ezen az estén – a négyes döntôbe jutásért a világbajnok olaszok ellen szállt vízbe. Kikapott, s legjobb
esetben is csak az 5. lehet. E sorok írójának, hajdani játékosnak, nem volt,
nincs elég lelkiereje, hogy részletesen
leírja a mérkôzés lefolyását,– bocsánat! – legyen itt elegendô néhány vélemény a száraz tények után. Ami ez
utóbbit illeti: Olaszország-Magyarország 11-9 (2-2, 3-2, 3-1, 3-4). A statisztika szerint a két válogatott eddig 12 ízben csapott össze olimpián, és három
döntetlen mellett hét magyar, s csupán két olasz gyôzelem született. Az
eddigi utolsó mérkôzést ötkarikás játékokon 2000-ben, Sydneyben vívták a
felek, hasonlóképpen a negyeddöntôben, akkor és ott Magyarország
csapata diadalmaskodott 8-5-re – majd
meg is nyerte az olimpiát. Emlék.
Itt most nyert a világbajnok az olimpiai
bajnok ellen, az olaszok játszhatnak
éremért, a címüket vesztô magyarok
az 5-8. helyért folytatják szereplésüket,
s pénteken az ausztrálokkal találkoznak. S most a nyilatkozatok
Benedek Tibor, másodedzô: „Amit
ez a csapat az utóbbi 12 évben felmutatott, feljogosít bennünket arra, hogy
sajnos egy ilyen vereséggel elmondhassuk: véget ért egy álom. Itt nem
tudjuk bebizonyítani, hogy a legjobbak
közé tartozunk. A játékosok ezzel
együtt büszkék lehetnek arra, amit elértek eddigi pályafutásuk során. Van
még két mérkôzésünk, fel kell állnunk
ebbôl a helyzetbôl is, mert ez tényleg
egy aranycsapat. Az olaszok akarata
érvényesült, hiszen meg tudták akadá-

Risztov Éva
lyozni a kontráinkat, kapusuk pedig nagyon jól védett, ráadásul még sok emberelônyt is kaptak.”
Szécsi Zoltán: „Nagyon akartunk,
mindenkit a jó szándék vezérelt, azonban a vízben ez káoszba torkollott.”
Szívós Márton: „Nem tudok mit
mondani, egyszerûen nem jön ki
belôlem semmi, csak fájdalmat érzek
és szomorúságot.”
Egy korszaknak vége…Vége?... No,
ne!
Augusztus 9.
Hullanak az érmek – aranyak a vízen
A végén csattan az ostor…! Ahogy
közeledtünk a játékok fináléjához, úgy
kapott erôre a magyar küldöttség, s
fenségesen bizonyította ezt ez a
verôfényes, gyönyörû csütörtöki nap
is. Risztov Évában állhatatosan dolgozott a csak azért is, mióta 2011-ben a
sanghaji világbajnokságon, „dulakodás” miatt kizárták a 10 km hosszú távú maratoni versenybôl, pedig a második-harmadik helyen úszott. Óriási akaraterôvel készült, eltökélt volt mindvégig, hónapokig, s ezúttal, megfogadta,
nem ad esélyt semmiféle hasonló ismétlôdésére. A versenyre a szemet
gyönyörködtetô Hyde-Park taván került sor, amely 1637 óta áll a lakosság
rendelkezésére, s ahol 1864 óta minden karácsonykor 100 yardos versenyt
rendez a Serpentine London úszó klub,
csakis a tagjai számára. A rajt után
azonnal belevágott Éva, a mezôny élén
haladt, s csaknem végig vezetett, diktálta az iramot. Mögötte az ausztrál
Melissa Gormannal és a brit Keri-Anne
Payne-nel érte el az elsô ellenôrzési
pontot. Késôbb Gorman leszakadt
ugyan, viszont az amerikai Haley An-

derson, a német Angela Maurer és az
olasz Martina Grimaldi csatlakozott
hozzájuk – helyette. Ez az ötös élcsoport a verseny kétharmadáig a mezôny
élén haladt, a vezetésre ügyelve tempózott – és akkor robbantott. Az utolsó
ellenôrzési ponttól az élcsapat megszökött, majd mintegy másfél kilométerrel a vége elôtt Risztov csapásszámot váltott, sikerült némileg elhúznia a
vetélytársaktól, kivéve Andersont. Az
angol lapok megfogalmazása szerint
kíméletlen, szinte brutális csata zajlott.
A két úszó ôrületes hajrát vágott ki,
szorosan egymás mellett úsztak az
utolsó 100 méteren, s jobb utolsó karcsapással Risztov gyôzött. Ideje 57
perc 38.2 másodperc volt, Andersoné
mindössze négy tizeddel gyengébb –
10 000 méteren! (Nem csoda, hogy a
The Daily Telegraph olimpiai külön
melléklete, The Stat of the day (a nap
statisztikája) állandó rovatában a Risztov gyôzelmét jellemzô 4-est ragadta
ki másnap, (s ha már itt tartunk, rendhagyó módon jegyezzük meg, hogy az
1948-as olimpiára emlékezô rovatában
pedig Papp László ökölvívó nagyságunkat méltatta az újság). A brit miniszterelnök, David Cameron, aki végig izgulta a versenyt, külön gratulált a ragyogó
magyar sikerhez. Ô persze, Paye-nek
drukkolt, a brit azonban végül úgy lett
negyedik, hogy ugyancsak négy apró
tizeddel maradt le a dobogóról. Ilyen
embert próbáló, kegyetlen maratoni
versenyt még nem láttunk! …Éva
nagy tehetségnek indult, de úszó pályafutása során nem tudott olimpián
érmet nyerni, (három vb-ezüstöt és hat
Eb-ezüstöt igen!), majd csalódottan és
Athén után korán vissza is vonult. Álmait azonban nem adta fel, s amikor
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Kozák Danuta
visszatért, ezúttal a hosszútávúszásban próbált szerencsét… És beteljesült az álma! Beváltotta még gyermekkorában az édesanyjának tett ígéretét
– olimpiai aranyérmes lett! Drámai
sport története fényes példa a kitartásra, szívós akaratra, hitre, eltökéltségre.
Makulátlan ég alatt, ideális körülmények között, zsúfolt lelátók elôtt folytatódtak a kajak-kenu finálék Eton Dorney pályáján. Felfokozott várakozást
éreztünk a népes magyar tábor körében – nem hiába, nem csalódtunk,
még ha a versenyek nem is a várható
mederben zajlottak. Bánatosak voltunk
egy kicsit a nôi kettes kajak egység
(Kovács Katalin-Dushev-Janics Natasa)
második helye miatt (ôk meg pláne), viszont az egekbe emelt bennünket Kozák Danuta imponáló, fölényes gyôzelme 500 m egyesben, s a maximumot
hozta ki magából az ezüstéremmel az
otthoni ellentmondások, ülés-cserék,
viták után csúcsformát elért és remeklô férfi négyesünk 1000 méteren.
Idôrendi sorrendet követve. Ôk,
mármint a négyes adta meg az alaphangulatot: a svédeket nem lehetett
megverni, s a második rajt után (elôször visszalôtték a mezônyt) Kammererék következetesen tartották a második helyet, 250, 500 és 750 méternél is. Az elôzmények ismeretében –
bravúr-ezüst!

A nôi 500 m egyesben Kozák Danuta a 6-os pályán, a címvédô ukrán Oszipenkó meg a másik oldalon, a németek esélyese, Wagner Augus Katerine
pedig sehol, azaz elszúrta az elôfutamát, csupán a b-döntôbe került, amelyet meg is nyert. (Ideje – csak érdekességbôl – 1:52.402 volt, Danutáé a
döntôben 1:51.456). A rajt után Oszipenko vágott az élre, s ott is maradt,
250-nél Danuta a 2. helyen haladt, de
ezt követôen a magyar lány fokozatosan magasabb sebességre kapcsolt,
hosszú hajrája ellenállhatatlannak bizonyult, majd hogy nem egy teljes hajóhosszal ért Oszipenko elôtt a célba
(idôben mérve 1.3 tizedet vert az ukránra, s ez bizony tetemes különbség).
Az ünnepélyes eredményhirdetés után
Danuta nem felejtette el külön mély
meghajlással megköszönni a magyar
tábornak a fergeteges buzdítást. A
szép gesztust valóban megérdemelte
a hálás-hangos kórus.
Az utolsó döntôben – 500m nôi kajak kettes – a német Weber, Dietze
kettôs rajtja kiválóan sikerült, azonnal
az élre kerültek az 5-ös pályán, a 3-as
pályán Kovács Katiék szorosan iparkodtak a nyomukban, s ez a sorrend
tulajdonképpen nem változott fél távnál, sôt a végén sem. A németek erôtôl duzzadóan hajráztak, a mieinken ellenben mintha némi fáradtság lett vol-

2012/3

na úrrá. Nagyon akartak, de egy huszáros hajrára már nem maradt elegendô
erô. A hátrányuk a célban egy másodpercre nôtt, de mindentôl eltekintve –
tisztelet az ezüstért, nagy érték ez manapság, jól tudjuk.
Megint micsoda nap – két arany az
ezüstök mellett! De még hátravolt a
nôi vízilabda együttes bronz meccse
este az ausztrálokkal... A mérkôzés lefolyása láttán azt kell mondanunk,
hogy mintha egy makacs magyar betegséggel kellene bajlódnunk, ez már
a harmadik találkozó, amikor a gyenge
kezdést követôen három negyedet
kellett harcolnunk, hogy megint 3-4
gólos hátrányból talpra álljunk, s kiegyenlítsük a találkozó állását. A negyedek is igazolják ezt: 2-1, majd 5-3, végre egy 3-4-es nyolc perc az ô szempontjukból, majd 1-3 következett. Az
utolsó pillanatra alakult ki a 11-11 úgy,
hogy néhány másodperccel a végsô
sípszó elôtt az ausztrál kapus, már a
gyôzelmet ünnepelve, kényelmesen
tartogatta a labdát. Bujka és Antal Dóra a víz alatt megtámadták, mint végsô, utolsó lehetôséget, az utóbbi elcsente a labdát, nyomban be is csavarta, így lett döntetlen – és 2x3 perces
hosszabbítás. Ezt az auszik 1-0, 1-0
arányban, a végeredményt tekintve
pedig az egész mérkôzést 13-11-re
nyerték, és vele a bronzot… Megismétlôdött Peking. Ott is – rendkívüli
körülmények között, büntetôkkel – és
úgyszintén az ausztrálokkal szemben
vesztettük el a harmadik helyet. Sajnáltuk a lányokat, noha a negyedik
hely – becsülendô.
Nem hagyhatjuk említés nélkül a
nap világ-sztoriját. Az olimpiai stadionban a 200 m síkfutásban hármas jamaicai siker született. A gyôzelmet
Usain Bolt szerezte meg, biztonsággal,
nem világcsúcs idôvel, nem volt rá
szüksége. Ô lett az olimpiai történelem elsô olyan versenyzôje, aki képes
volt kétszer egymás után olimpiai aranyat nyerni ezen a távon. Ami azt illeti,
három számban gyôzött: 100, 200men, és a 4x100 m váltóban is – világcsúccsal. Utolérhetetlen legenda!
Augusztus 10.
Kézilabda: egyetlen gólos vereség
a svédektôl
Ha kajak-kenu – akkor korai kezdés.
Eton Dorney-ban a 200 m-es sprintszámok elôfutamaival indult a program, s
mindjárt az elsôben a 6-os pályán állt
rajthoz Janics-Dushev Natasa. Nem
volt ok az aggodalomra, Natasa rajtja
jól sikerült, rögtön az élre állt, szorosan
a nyomában egyedül az új-zélandi Lisa
Carrington maradt (Janics 41.221 Carrington 41.401). Az elôdöntôben a ma-
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gyar lány biztosan nyert a lengyel
Walczykiewicz elôtt 40.57-tel. Nem sikerült így a verseny kenusunknak, Vajda Attilának, viszont sikerrel vette az
akadályt a kajakosok között Dudás
Miklós is (a harmadik elôdöntô futamban 3. lett).
A Hyde Parkban ezúttal a férfi maratoni-úszók mérték össze erejüket, Gercsák Csaba tisztességgel helytállt, a
roppant erôs mezônyben végül a 18.
helyen kötött ki.
Birkózóink közül ma Hatos Gábor lépett szônyegre. Két gyôzelemmel
kezdte a napot, és ezzel érem közelbe
került, de végül az elôdöntôben és a
bronzmeccsen is kikapott (az üzbég Tigijevtôl) 3-0-ra, így ötödikként zárt a
szabadfogású birkózók 74 kg-os mezônyében. Sajnálja, hogy a második menet koronghúzása üzbég ellenfelének
kedvezett, de büszke arra, hogy szabadfogásúként pontszerzô lett. Okkaljoggal…
(Befejezetlen a történet. Az üzbég
pozitív doppingtesztet produkált, eltiltása esetén Hatosé a bronz. – A szerk.)
Kézilabda együttesünk a feltûnôen
magabiztosan nyilatkozgató svédek ellen lépett pályára az elôdöntô keretében 14 000 nézô elôtt. SvédországMagyarország 27-26 (15-12). A magyar
férfi válogatott még soha sem tudott
olimpiai elôdöntôt nyerni, mi több,
még érmet sem szerzett korábban,
négyszer volt negyedik (1936, 1980,
1988, 2004). A találkozót megtekintette Áder János államfô és Borkai Zsolt,
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is.
A svédek gyakorta éltek a gyors indítás fegyverével, ezzel nem igazán tudott mit kezdeni a védelem, ráadásul
az 1,97 m magas beállós, Nilsson semlegesítése sem ment. 8-8-nál Császár
kihagyott hetese és Schuch kiállítása
egyáltalán nem jött jól, Mikler viszont
kivédte Ekberg büntetôjét. Az emberhátrányban nem esett gól, majd Karlsson ült ki, de ebben a szakaszban kétszer is támadóhibát fújtak a magyarok
ellen, a rivális pedig két gólt lôtt az indításokból. A szünet elôtti hajrában is
az északiak akarata érvényesült, akik
végül háromgólos elônnyel vonultak el
a pihenôre. Az elsô harminc perc három emberelônyét összesítve 4-1-gyel
veszítette
el
a
Mocsai-gárda.
A második félidôre az “Izland-ölô” Fazekas állt a kapuba, de sokszor kiszolgáltatott helyzetbe került. Császár góljaival sikerült tartani a lépést, ám Nagyot kiállították, majd minden addiginál
nagyobbra nôtt a különbség (36. p: 1620). Petersen sem úszta meg Császár
lerántását, létszámfölényben pedig sorozatban háromszor volt eredményes a
magyar együttes (40. p: 20-21).

Az egyenlítés viszont elmaradt, az
amúgy most is jól játszó Császár büntetôt rontott, Nagy labdát adott el, így
pillanatok alatt 20-23 lett az állás. Maradt negyedóra, melyben néhány hajmeresztô bírói hiba után csak Fazekas
bravúrjai miatt nem lett még fájóbb a
hátrány. Császár bokasérülése –
rosszul ért földet egy felugrás után –
viszont annál inkább, a nyolcgólos irányítót le kellett cserélni.
Tíz perccel a vége elôtt, 21-24-nél
Puticsot kiállították, ám két Fazekas
bravúr és két gól meggyôzte a svéd kapitányt, hogy idôt kérjen. Többször is
volt lehetôség az egyenlítésre, ám valami – rossz passz, védés, belemenés
– mindig közbejött.
Három perc volt hátra, amikor 24-25nél Mocsai kapitány idôt kért. Visszatérve Iváncsik a felsôlécre ívelt, K. Andersson pedig nem hibázott. A túloldalon Zubai is betalált, de egy labdaszerzés után Harsányi nem tudott egyenlíteni. Idôt kértek a svédek is, mert tudták: ha gólt dobnak, bejutnak a döntôbe. Ekdahl du Rietz átlövése sikeres
volt, így Ilyés hiába szépített, másra
már nem maradt idô.
Nagyon csalódott volt Mocsai Lajos
szövetségi kapitány a lefújás után…
„Borzasztó érzések kavarognak most
bennem. Objektíven értékelve: az elsô
félidôben, frissességben nem tudtuk
felvenni a svédekkel a versenyt. A második játékrészben aztán rendeztük a
sorainkat, feljavult a védôjátékunk, sok
mindent kipróbáltunk és sok sikeres
akciót vezettünk. A végén befújtak egy
támadófaultot, ami szerintem nem volt
az, és két ziccert kihagytunk, ezért
nem sikerült az egyenlítés. Küzdôképességbôl kiválóra vizsgáztak a fiúk,
stratégiailag meccsben voltunk a svédekkel. A bronzmérkôzés nehéz lesz,
de egyelôre azzal még nem tudok
most foglalkozni” - mondta Mocsai Lajos, akinek a férfi válogatott élén ez
már a második elveszített olimpiai
elôdöntôje volt az 1988-as szöuli torna
után. A kapitány a nôi csapat élén
2000-ben, Sydneyben olimpiai finalista
volt. A remeknek mondható, 42 százalékos teljesítményt nyújtó Fazekas
Nándor szerint hullámzó volt a csapat
játéka: A svédek 1992, 1996 és 2000
után játszhatnak újra döntôt. Aranyérmet még nem nyertek. A harmadik helyért pedig vasárnap délben a horvátfrancia párharc vesztese lesz az ellenfelünk.
A nap, számunkra utolsó eseményén férfi vízilabdázóink – az ötödiknyolcadik helyért – végig szoros, izzadságos küzdelemben végül egyetlen
góllal nyertek: Magyarország-Ausztrália 10-9, s így az ötödik helyért a spa-

nyolokkal mérkôzünk vasárnap, az utolsó napon.
A krónikához tartozó szenzáció, hogy
az atlétikai döntôk során az Egyesült
Államok 4x100 m nôi váltója végre, huszonhét év után adta át, még az NDK
négyese által tartott világcsúcsot a
múltnak.
Augusztus 11.
Natasa könnyei – Marosi boldogsága
Már megszoktuk a reggeli „vándorlást” a kajak-kenu pályára, ahol erôs reményekkel vártuk a hölgyek 200 m
sprintszámának döntôjét. Tiszta, de
szokatlanul erôsen szeles idô várta a
versenyeket, s ez az arra érzékeny indulók számára nem adott bizakodásra
okot. Natasa a 4-es pályát kapta, mellette az ötösön pedig az az új-zélandi
Lisa Carrington, akivel már az elôfutamukban is gyilkos hajrát vívtak. Most
nem annyira. Carrington, az ukrán
Oszipenko-Radomszka, sôt a spanyol
Rivas rajtja is jobban sikerült. Natasa
nyomban igyekezett behozni minimális
hátrányát. Sikerrel zárkózott fel, de a
minimális elônyt Carrington, a világbajnoki cím védôje képes volt mindvégig
megôrizni, sôt az utolsó métereken –
ha hajszállal is – de az ukrán is befúrta
magát Janics elé. Az erôs ellenszélben
az idôk is erre utaltak: Carrington
44.638, Oszipenko 45.053, Janics
45.128.
Az eredményhirdetés láthatóan
nem töltötte el elégedettséggel bronzérmesünket, nem tudta visszatartani a
csalódottság könnyeit, pedig ebben a
rettentô erôs mezônyben a bronzérem
is szépen csillog, még ha a gazdája
ennél nemesebb fémekhez is szokott,
ugye.
A nap elsô döntôjéhez térjünk most
vissza, Dudás Miklós ifjúsági világbajnokunk olimpiai bemutatkozásához.
Már azzal remekelt, hogy bejutott a
legjobb nyolc közé. Biztatóan kezdett,
jól rajtolt, de már 100 méter körül úgy
tûnt, a dobogó elérése nem realitás.
Teljes erôbedobással küzdött, s értékes pontot szerzett a hatodik hellyel. A
kenusok B-döntôjében Vajda Attila, aki
nem kifejezett sprintelô típus, tiszteletreméltó igyekezettel, teljes erôbedobással harcolt, s végül a harmadik,
összesítésben a 11. helyet szerezte
meg. A magyar kajak-kenu sport a legeredményesebb sportágunk lett Londonban, s komoly nemzetközi elismerést arattunk azzal, hogy a mieink kerültek az összesített nem hivatalos
érem és pont táblázat élére.
A figyelmünket ezen az utolsó elôtti
napon természetesen öttusázóinkra, a
Londonban korábban világbajnokságot
nyert Marosi Ádámra és Kasza Róbert-
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re összpontosítottuk. Háááát… a vívás
egyiküknek sem sikerült valami fényesen, utána azonban fokról fokra zárkóztak fel az élmezônyhöz, a hatodikhetedik helyre majd Marosi a lovaglás
után már az ötödikre s végül bronz lett
a jutalma. A lovaglás különlegessége
az volt, hogy mindössze hárman mutattak be hibátlan teljesítményt, a két
magyar és az olasz Roccardo De Lucca. Nem így indult, Kasza az idegbajt
hozta reánk, mert lovával farolva jelent
meg a színen, s rendbe kellett raknia a
paripát. A kombinált futás-lövészet
elôtt már sejthetô volt, hogy itt Greenwich-ben a végig vezetô David Svobodát nem lehet behozni, s a nagyszerû
lövô kínai Cao Csung-Zsungot sem.
Megható volt Marosi földöntúli öröme
az eredményhirdetést követôen, s Kasza Róbert a 12. helyen kötött ki végül.
A napzártát többnyire valamiféle világraszóló olimpiai különlegességgel,
eredménnyel, vagy történéssel fejezzük be. A mai nem lehetett más, mint
az atlétikai küzdelmek fináléja, a férfiak
4x100 m váltóversenye. Csodálatos
verseny volt az amerikaiak és a jamaicaiak között, mint várható volt – de
csak az utolsó váltásig… És akkor az
élô legenda, Usain Bolt kápráztatta el a
világot, valami elképesztô könnyedséggel szinte szárnyalt a bottal, sima
gyôzelem – káprázatos új világcsúcs,
elsô alkalommal 37 másodpercen belül (36.84, a régi világrekord 37.04,
egyébként ennyit futottak az amerikaiak), Bolt tehát triplázott!
Augusztus 11.
Itt a vége:
Kézilabda…, Vízilabda…, Öttusa…
Az örömteli olimpiai hetek záróakkordjait bizakodással vártuk az utolsó
napon, fôként öttusázó leányaink szereplésében reménykedtünk, meg férfi
együtteseink gyôzelmeiben bíztunk.
Ami az öttusát illeti, a vívás után Kovács Sarolta eleve elszállt, a 32. helyen
végzett, az úszásban azután – olimpiai
csúccsal nyerte – felzárkózott a 22.
helyre. A lovaglás azonban tragikusan
megpecsételte a mieink sorsát. Sarolta a 11. akadálynál leesett a négylábúról, aztán ráadásul pályát tévesztett, s
már csengették is ki a pályáról. Tóth
Adrienn két szám után az elsô helyen
állt, a lovaglás azonban neki sem hozott szerencsét, szemerkélni kezdett
az esô is, Adrienn pedig sorra vette, inkább verte az akadályokat, a végül ötig
nem állt meg, idô túllépés, 9 másodperces hátrány a futásban, s hát bizony, a kombinált számok sem váltak
be. A vége: Tóth Adrienn 20., Kovács
Sarolta a 33. Sajnáltuk a két, egyaránt

■

A szervezôk iránt kifejezni kívánt elismerésünk jeleként közöljük az olimpia nagy
napjai egyik legendás brit pályakerékpáros hôsének, Sir Chris Hoy-nak a képét. A
most megszerzett két aranyával ô lett a
brit olimpiai történetben minden idôk
legsikeresebb versenyzôje – hat aranyéremmel.
21 éves versenyzônket, ez azonban
semmit sem segített.
Idôközben tudtuk meg, hogy hegyikerékpáros verseny közben Parti András súlyosan bukott, s kórházba kellett
szállítani.
Csapataink közül a kézilabdázók nehezen viselték el a svédektôl az
elôdöntôben elég szerencsétlen körülmények között elszenvedett egyetlen
gólos vereséget, amely nyomokat hagyott játékosainkban, és Császár sérülése még csak tovább súlyosbította a
helyzetünket. A horvátokat szemmel
láthatóan nem zavarta annyira, hogy kikaptak a franciáktól, másfelôl bizakodhattak azok után, hogy a csoporttalálkozónkon már legyôztek egyszer bennünket (26-19). Tulajdonképpen sokban megegyezett ez az utolsó összecsapás az ezt megelôzôvel, a horvátok
akkor, és most is jobban bírták erônléttel, jobban lôttek, jobban védekeztek.
Jellemzô, hogy 24 átlövési kísérletünkbôl mindössze hat gólt szereztünk. A 33-26-os vereségünk valósnak
tekinthetô, s bár nem tölthetett el bennünket egyáltalán elégedettséggel, a
búcsú szebb is lehetett volna, mindent
egybevetve: kézilabda válogatottunk
ebben a hallatlanul erôs, kiegyensúlyozott mezônyben tiszteletreméltó módon helytállt, a negyedik hely kiváló
eredménynek értékelhetô.
Szebben sikerült a búcsúmeccse a
vízilabdázóknak. A spanyolok elleni ta-
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lálkozó nem csak olimpiai küzdelmektôl vett búcsút jelentette, hanem
egy gigászi, egyedülálló sikersorozatot
a magáénak mondható hamisítatlan
nagy, klasszis együttes búcsúját is, a
keret gerincét alkotók közül többeknek, akik sorrendben háromszor egymás után hódították el az olimpiai aranyakat. Közülük Kásás már ott a helyszínen bejelentette - pályafutását befejezettnek tekinti. Kemény Dénes véleménye szerint a befejezô aktust két
csalódott csapat játszotta, amelyen a
mieink becsületbeli ügynek tekintették
a kötelezô gyôzelmet, így is harcoltak,
s végül a gyôzelem ízével távozhattak,
valamint a számukra bizony szokatlan
szerény ötödik hellyel: MagyarországSpanyolország 14-8. A teljesség kedvéért. Az aranyat a horvátok nyerték az
olaszokkal szemben (8-6), s ennek az a
különlegessége, hogy a mesterüknek,
Ratko Rudicsnak ez immár a negyedik
olimpiai aranya edzôként: az elsôt
1984-ben, a másodikat 1988-ban még
ugyancsak Jugoszlávia válogatottjának
irányításával, a harmadikat az olasz
együttes vezénylésével aratta 1992ben, Barcelonában és most Horvátországgal diadalmaskodott. Nem akármi,
mert ez edzôi sikereit fémjelzi, ám játékosként sem adta alább ezüstnél
(Moszkva 1980).
•••
A csaknem háromórás záróünnepség – a megnyitóhoz hasonló felfogásban pergett – s inkább hasonlított egy
hamisítatlan angol-brit látványos, szórakoztató show-hoz, amely élvezetes
keresztmetszetét adta a hazaiak popkultúrájának. És lehetôséget kínált a
legnagyobb sztárok fellépésére, hogy
csak a Beckham feleségét, Victoriát is
magába foglaló Spice Girls-re utaljunk,
de itt volt Ray Davies, Fatboy Slim,
Jessie J, George Michael, Russell
Brand and Eric Idle is. Jacques Rogge,
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság belga
elnöke ôszinte elismerését fejezte ki a
rendezôknek a nagyszerû rendezésért,
s az ötkarikás ünnepet „boldognak és
fenségesnek” jellemezte. Külön tisztelettel adózott az önkénteseknek: „Soha nem fogjuk elfelejteni a csodálatra
méltó önkéntesek kedvességét, mosolyát, támogatásukat – mondta – s
azt a hihetetlen lelkesedést, amely a
nézôket eltöltötte mindvégig. Leeresztése után az olimpiai zászlót, London
képviselôje, a fôpolgármester Boris
Johnson nyújtotta át a 2016. évi játékok házigazdának, Rio de Janeiro polgármesterének, Eduardo Paesnek.
S ezennel már el is kezdôdött egy
újabb négyéves olimpiai ciklus.
Az olimpiai naplót írta,
szerkesztette: Gallov Rezsô
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Éremtáblázat – 2012. London
1. Egyesült Államok
2. Kína
3. Nagy-Britannia
4. Oroszország
5. Dél-Korea
6. Németország
7. Franciaország
8. Olaszország
9. Magyarország
10. Ausztrália
11. Japán
12. Kazahsztán
13. Hollandia
14. Ukrajna
15. Új-Zéland
16. Kuba
17. Irán
18. Jamaica
19. Csehország
20. Észak-Korea
21. Spanyolország
22. Brazília
23. Dél-Afrika
24. Etiópia
25. Horvátország
26. Fehéroroszország
27. Románia
28. Kenya
29. Dánia
30. Azerbajdzsán
30. Lengyelország
32. Törökország
33. Svájc
34. Litvánia
35. Norvégia
36. Kanada
37. Svédország
38. Kolumbia
39. Grúzia
39. Mexikó
41. Írország
42. Argentína
42. Szlovénia

46
38
29
24
13
11
11
8
8
7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

29
27
17
26
8
19
11
9
4
16
14
1
6
5
2
3
5
4
3
0
10
5
2
1
1
5
5
4
4
2
2
2
2
1
1
5
4
3
3
3
1
1
1

29
23
19
32
7
14
12
11
5
12
17
5
7
9
5
6
3
4
3
2
4
9
1
3
2
5
2
5
3
6
6
1
0
2
1
12
3
4
3
3
3
2
2

Az éremeloszlást tekintve a magyar olimpiai küldöttség
minden idôk 11. legsikeresebb olimpiáját tudhatja maga
mögött: a harmadik londoni ötkarikás játékoknál csupán
tízszer szerepeltek jobban a mieink a nyári olimpiákon.
Az eredményeket táblázatba kigyûjtve a pekingi olimpia kisiklásnak tûnik a 3, 5, 2-es mutatójával: a mieink
Londonban újra megközelítették a sydneyi és az athéni
teljesítményt. Sôt az éremtáblázaton elért 9. hely arra enged következtetni: a mezôny az óta egyáltalán nem gyengült.
Legutóbb 1992-ben, Barcelonában került Magyarország az éremtáblázaton az elsô tíz közé, akkor a 8. helyen
végzett, az akkor a magyar küldöttség második legeredményesebb olimpiáját jelentette.
A legjobban 1952-ben, Helsinkiben szerepeltek a magyarok, onnan 16 aranyéremmel tértek haza. Szöulban
(1988) és Barcelonában (1992) 11-11, Berlinben (1936),
Londonban (1948), Tokióban (1964) és Mexikóvárosban
(1968) 10-10 diadal után szólt a Himnusz. Londonban
(2012) 8 aranyat gyûjtöttek a magyarok.

42. Szerbia
45. Tunézia
46. Dominikai Köztársaság
47. Trinidad és Tobago
47. Üzbegisztán
49. Lettország
50. Algéria
50. Bahama-szigetek
50. Grenada
50. Uganda
50. Venezuela
55. India
56. Mongólia
57. Thaiföld
58. Egyiptom
59. Szlovákia
60. Örményország
60. Belgium
60. Finnország
63. Bulgária
63. Észtország
63. Indonézia
63. Malajzia
63. Puerto Rico
63. Tajvan
69. Botswana
69. Ciprus
69. Gabon
69. Guatemala
69. Montenegró
69. Portugália
75. Görögország
75. Moldova
75. Katar
75. Szingapúr
79. Afganisztán
79. Bahrein
79. Hongkong
79. Szaúd-Arábia
79. Kuvait
79. Marokkó
79. Tádzsikisztán

Michael Phelps,
az amerikai
úszónagyság
– minden idôk
legeredményesebb
olimpikonja

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
3
3
1
0
0
0
0
0
4
3
1
0
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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Szereplésünk sportáganként (a pontszám rangsorol)
kajak-kenu
úszás
cselgáncs
birkózás
atlétika
vívás
torna
vízilabda
öttusa
kézilabda
sportlövészet
ökölvívás

1
3
2
–
–
1
1
1
–
–
–
–
–

2
2
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–

3
1
1
1
1
–
–
–
–
1
–
–
–

4
–
2
–
–
–
–
–
1
–
1
–
–

5
–
1
2
1
–
–
–
1
–
–
–
1

6
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–

pont
37
28
13
11
7
7
7
5
4
3
3
2

Usain Bolt, a jamaicai csodafutó – London atléta hôse

Magyarország legjobb szereplései a nyári olimpiákon
Olimpia
1. 1952, Helsinki
2. 1992, Barcelona
3. 1988, Szöul
4. 1968, Mexikóváros
5. 1964, Tokió
6. 1948, London
7. 1936, Berlin
8. 1956, Melbourne
9. 2000, Sydney
2004, Athén
11. 2012, London

A

E

B

16
11
11
10
10
10
10
9
8
8
8

10
12
6
10
7
5
1
10
6
6
4

16
7
6
12
5
13
5
7
3
3
5

(forrás:www.medalspercapita.com és MOB)

összes
A mieink helyezése
érem száma az érem-táblázaton
42
3.
30
8.
23
6.
32
4.
22
6.
28
4.
16
3.
26
4.
17
13.
17
13.
17
9.

A nem hivatalos
pontverseny
1. Egyesült Államok
718
2. Kína
584
3. Oroszország
523
4. Nagy-Britannia
457
5. Németország
321
6. Ausztrália
279
7. Franciaország
241
8. Japán
237
9. Olaszország
209
10. Dél-Korea
208
11. Hollandia
147
12. Ukrajna
147
13. MAGYARORSZÁG
127
14. Kanada
121
15. Spanyolország
107
16. Brazília 103, 17. Kuba 93, 18. Fehéroroszország 91, 19. Kazahsztán
88, 20. Dánia 81, 21. Új-Zéland 77,
22. Csehország és Jamaica 76-76,
24. Kenya 73, 25. Irán és Lengyelország 72-72, 27. Svédország 68, 28.
Románia 67, 29. Azerbajdzsán 59,
30. Etiópia 58, 31. Mexikó és Törökország 50-50, 33. Dél-Afrika 47, 34.
Üzbegisztán 45, 35. Horvátország 44,
36. India és Kolumbia 41-41, 38.
Észak-Korea, Grúzia és Mongólia 4040, 41. Litvánia 36, 42. Szerbia 33,
43. Argentína 32, 44. Írország 31, 45.
Norvégia, Svájc és Thaiföld 29-29,
48. Belgium 27, 49. Trinidad és Tobago 24, 50. Bulgária 21, 51. Egyiptom
és Szlovákia 20-20, 53. Tajvan és Tunézia 19-19, 55. Szlovénia 18, 56.
Finnország és Görögország 17-17,
58. Dominikai Köztársaság és Örményország 15-15, 60. Indonézia, Lettország, Malajzia, Puerto Rico és Venezuela 14-14, 65. Ausztria és Hongkong 13-13, 67. Szingapúr 12, 68. Algéria, Észtország és Portugália 11-11,
71. Bahama-szigetek 10, 72. Marokkó 9, 73. Botswana, Katar, Marokkó,
Moldova és Montenegró 8-8, 78.
Grenada, Guatemala, Kuvait, SzaúdArábia és Uganda 7-7, 83. Afganisztán, Chile és Vietnam 6-6, 86. Ciprus,
Gabon és Nigéria 5-5, 89. Bahrein 4,
90. Izrael, San Marino és Szenegál 33, 93. Barbados, Izland, Luxemburg,
Mali és Zimbabwe 2-2, 98. Elefántcsontpart, Eritrea, Kamerun, Szamoa,
Szíria és Türkmenisztán 1-1
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Végsô tisztelgés

Sipos János (1951-2012)
Sipos János. Élt 61 évet. Egy dráma, egy felfoghatatlan dráma. Pár napja még könnyes szemmel ugráltam a
TV elôtt, hogy Vino, az öreg Vino, a
nagy Vino, végre megcsinálta! ...És
most ugyanolyan könnyes szemmel
ülök. Csakhogy ezek a gyász könnyei.
Milyen nagy hatással voltál rám! Miket beszélek? Nem csak rám: egy országra. Ó, hányszor fordult elô, hogy
azt mondták: Magyarországon nincsenek jó kommentátorok, mire én kihúztam magam és azt mondtam: de igenis vannak! Csak hallgasd Knézyt és Sipit a Touron! Ezrek, tízezrek, talán százezrek ültek le a tv elé a Te hangodra,
akár több héten keresztül minden nap,
hallgatták sajátos humorodat, a humort, amit már ismerni kellett, hogy
értsd.
De nincs többé. A Sors furcsa fintora, hogy két nappal az olimpia idôfutama után, de egy évvel a 100. Tour
elôtt mentél el.

Bár nem ismertél, még csak nem
is láttalak, menthetetlenül befolyásoltad az életem. 2005-2006 környékén
lehetett, amikor végképp rászoktam
a Tourra. Csak hallgattalak Titeket,
amilyen könnyedséggel közvetítettetek egy egész délutános versenyt (ó,
milyen boldog voltam, amikor válaszoltál egy kérdésemre!) és elhatároztam, én is ezt szeretném csinálni.
Szeretnék ennyire szenvedéllyel lenni, szeretnék ennyire szakértô lenni,
szeretnék ennyire élvezetesen közvetíteni. Én reménykedtem, hogy ez
megvalósulhat, hogy egyszer munkatársként üdvözöllek – hiszen Te örökké élsz! Ott vagy minden körversenyen, ismered a kerékpáros világ
minden rezdülését, nélküled nem is
indulhatnak el, nélküled nincs szökés, nincs eléhezés, nincs nagy áttétel, nincs szembe folyó patak, nincs
hazaérés és nincs sprint sem. Semmi nincs.

Fájdalmasan hamar hagytál itt minket, gyászoló nézôket, szurkolókat, rajongókat. Most már csak egyet tudok
kívánni: nyugodj békében, Sipi!
P. A.

Bogár Pál (1928-2012)

Hosszú betegség után 84 éves korában elhunyt az 1955-ben kosárlabda Európa-bajnok válogatottunk kapitánya. A Magyar Kosárlabda Szövetség saját halottjának tekinti.
A 40-szeres válogatott játékos a
Székesfehérvári Építôkben kezdte
pályafutását, majd a soproni Erdészeti Egyetem elvégzése után tért
vissza Fehérvárra. Sopronban, az
1950-es években a Bogár-fivérek

fémjelezte csapat eljutott a megyei
bajnokságtól az NB I-ig.
Az 1952-es helsinki olimpián is
szerepelt a magyar válogatottban és
mind a hat mérkôzésen pályára lépett. Az 1955-ben Budapesten Ebaranyérmes válogatott csapatkapitánya. 1948 és 1961 között csapatainak edzôje is volt.
Munkahelye hosszú évtizedeken
át a Fejér Megyei Közúti Igazgatóság volt, ahonnan fômérnökként vonult nyugdíjba az útépítô szakma országos szaktekintélyeként. 2007ben Székesfehérvár sportjáért-díjban részesült.
•••
Pali bácsi karrierje véget ért ezen a
földön. Mostantól a mennyország
csapatának lesz halk szavú kapitánya.
Bogár Pál zárkózott zseni volt, bajait, gondjait magában emésztgette,
szavát alig lehetett hallani a Bakony
eldugott szegletében, Tés faluban
született hátvédnek. Noha 190 centis magasságával leginkább hátvédként szerepelt, nem szikár termetével, hanem azzal emelkedett ki a
többiek közül, hogy bármilyen poszton klasszis teljesítményt nyújtott.

Páder Jánosnak, az 1955-ben Európa-bajnoki aranyérmet nyerô válogatott szövetségi kapitányának sokak
szerint az egyik legjobb húzása volt,
hogy Bogárt nevezte ki csapatkapitánnyá. Azt a játékost, aki nem hangjával, fontoskodásával, hanem emberi értékeivel tûnt ki, ezen tulajdonságai miatt ismerte el, fogadta el
mindenki. Vezéregyénisége lett a
csapatnak, amely a sportág legnagyobb hazai sikerét jegyezte immár
több mint fél évszázada.
Pali bácsi sokat küzdött, s nem
csak a pályán. A második világháborúban az osztrák Welsh hadifogolytáborának lakója volt, 1956-ban kémkedés vádjával letartóztatták, fél évre bebörtönözték, azt hitték róla,
hogy CIA-ügynök. Eltiltották, útlevelét elvették, utána önként lemondott
a válogatottságról, amit egész életében fájlalt. Mérnöki végzettsége a
pályán is hasznára vált, a legforróbb
pillanatokban is helyesen döntött,
precízen játszott. Az Alba Regia, a
Soproni MAFC, a Budapesti Honvéd
és a Székesfehérvári Építôk együttesében is vezér volt. A kapitány elment.
Fazekas Zoltán
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Egyéb, nem fémes mikroelemek
a sportolók táplálékában
A cikksorozatunk jelen része nyilvánvalóan kapcsolódik bizonyos mértékig
az elôzô részekben tárgyalt valamennyi
témakörhöz, de igazán szorosan csak
az ásványi anyag szükséglet, s azon
belül a mikroelem tárgykörhöz illeszkedik. Lényegében tehát folytatása azon
korábbi részeknek, amelyek a fémes
(Na, K, Mg, Ca) és nem fémes makroelemek (P, S, Cl), valamint a fémes (Fe,
Mn, Zn, Cu, Mo, Co, Ni, Cr, V) és nem
fémes (Se, F, I) létfontosságú mikroelemek kérdéskörét tárgyalták.
A cikksorozat elôzô, 36. részben rátértünk az egyéb mikroelemek tárgyalására, azokéra, amelyeknél az esszencialitás ugyan valószínû, de még nem
egyértelmûen bizonyított illetve az
élettani hatást tekintve legalább stimulatív, biopozitív szerep mutatható ki.
Elôször az ide sorolható fémes mikroelemeket (Li, Ti, Sn, Sr) tárgyaltuk, ez
a rész pedig a nem fémek közé sorolható három másik mikroelemmel (Si,
B, As) foglalkozik.

A szilícium (Si) jelentôsége
a táplálkozásban
A szilíciumot az emberi szervezetben mérhetô koncentrációja alapján –
bár a litoszférában az oxigént követôen a legnagyobb mennyiségben elôforduló elem – egyértelmûen a mikroelemek közé soroljuk, de egyes növényekben, növényi eredetû élelmiszerekben mérhetô mennyisége alapján
inkább mezoelemnek (sôt makroelemnek) tekinthetô.
Bár a növények számára létfontossága nem egyértelmûen bizonyított,
de az állati szervezetek számára a létfontosság kétséget kizáróan igazolt.
Az 1970-es években már kimutatták,
hogy csirkéknél és patkányoknál a szilíciumhiány gátolja a növekedést s a
csontképzôdést. Mindez nagyon valószínûsíti azt is, hogy az Si az ember
számára is esszenciális elem. A szilícium a kötôszöveti anyagcserében játszik fontos szerepet, keresztkötéseket
képez a mukopoliszacharid molekulák
között – a szilícium atomok a szénhez
hasonlóan egymáshoz is tudnak kapcsolódni – illetve a mukopoliszacharidok és a kötôszöveti fehérjék között.
Valószínûleg ezen strukturális szerepe
mellett a csontkalcifikációban is betölt
katalitikus funkciót.
Bár igen nagy valószínûséggel állítható, hogy a szilícium az ember számára is létfontosságú, egyértelmûen defi-

niálható szilíciumhiányt emberben még
nem sikerült kimutatni, tehát hiányállapot elôfordulása nem várható. Ugyanakkor sportolók esetében – fôleg, ha a
táplálkozás döntôen állati eredetû (azaz
Si-ban szegény) élelmiszereken alapul
– a szervezetbe jutó szilícium mennyisége elmaradhat a kívánatostól.
Az emberi szervezet tényleges Siszükséglete nem egyértelmûen meghatározott. Az biztos, hogy a felnôtt
ember szervezete csupán mintegy 1 g
szilíciumot tartalmaz, s mivel a naponta felvett mennyiség kb. 100-400 mgra becsülhetô, az állapítható meg,
hogy a szervezet a szilíciumot gyakorlatilag nem tárolja. A tápcsatornába jutó Si nagyobb része a széklettel ürül, a
vizelettel távozó napi mennyiség csupán 10 mg körüli érték.
Jelenlegi ismereteink szerint a szilícium jelenléte növeli a fejlôdô csontok
kollagén tartalmát, hiánya pedig törékeny körmöket, száraz, törékeny hajat,
csökkent Ca-hasznosulást, az artériákban gyenge érfalat s bôrelváltozásokat
okozhat. Jelenléte viszont – optimális
koncentrációban – antibakteriális,
gombaölô, vírusölô, dezinficiáló, gyulladásgátló, az immunrendszert erôsítô,
betegségekbôl a gyógyulást elôsegítô
hatású.
A szervezetben a Si felszívódása
oldható kovasav formájában történik.
Bármilyen testszövetben kimutatható,
de a csontokban s a bôrben a koncentráció magasabb. Fôleg az inhalációval
magyarázható, hogy a tüdôszövetek
Si-tartalma felnôtt korban lényegesen
magasabb, mint a csecsemôknél.
(Foglalkozási ártalomként ismert a súlyos betegséget okozó szilikózis, amit
a szilíciumot (is) tartalmazó por huzamos belégzése okoz, s ez krónikus fibrózist vált ki a tüdôben).
A szilícium különbözô vegyületei viszonylag jelentôs mennyiségben találhatók a növényekben, sôt az ivóvízben
is. Egyes ásványvizekben pedig kifejezetten magas a kovasav-tartalom, így
pl. az Apenta ásványvíz mintegy 60
mg/l metakovasav tartalmú. Az állati
eredetû élelmiszerek Si-tartalma alacsony, többnyire 1-5 mg/kg körüli érték, s alacsony a zöldség- és fôzelékfélék Si-koncentrációja is. Az adott állati
testszövet Si-koncentrációja – ez is bizonyítja a Si esszenciális jellegét – nem
nagyon függ a takarmány Si-tartalmától, egy szabályozó mechanizmus révén viszonylag szûk határok között van
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Korszerû sporttáplálkozás

Szabó S.
András
rovata

az egyes állati szervek (s a belôlük készült élelmiszerek) szilícium-tartalma.
Étrendünkben a gabonafélék a fô Siforrások, ennek oka, hogy az egyszikû
növények Si-tartalma nagyságrendileg
haladja meg a kétszikûekét. Si-ban különösen a zab és a rizs gazdag, italaink
közül pedig az árpából készült sör számít jelentôs Si-forrásnak. Kihangsúlyozandó, hogy túlzottan magas Si tartalmú étrend fogyasztása esetén a vizeletkiválasztó rendszerben szilícium tartalmú kövek képzôdése is elôfordulhat.

A bór (B) jelentôsége
a táplálkozásban
A bórról már több, mint 100 esztendeje tudjuk, hogy a növények számára
esszenciális elem, ugyanakkor az állati
és emberi szervezetekben nem fordult
elô még hiánya, így a biológiai szereppel nem rendelkezô mikroelemek közé
sorolták hosszú ideig. Az újabb kutatási eredmények azonban azt valószínûsítik, hogy az ember számára is
esszenciális mikroelem, s fontos szerepe van a csont metabolizmusban,
hatékony szerepe a Ca és Mg hasznosulásban s jelenléte létfontosságú az
endokrin funkciókban. Jelenléte csökkenti a Ca veszteséget (oszteoporózis)
a csontokból – ez fôleg az 50 év feletti nôknél jelentkezô egészségi probléma – s szerepe lehet a különbözô biológiai membránok permeabilitásának
szabályozásában, a glükóz transzportjában. Nem kizárt, hogy a csökkent
mérvû bórbevitel a kollagén rostok idô
elôtti öregedésében (rheumatoid arthritis) is szerepet játszik s ez a tény figyelmet érdemel azon sportágakban,
ahol az ízületek komoly terhelésnek
vannak kitéve az edzésmunka illetve a
sportversenyek során.
Az emberi szervezetben a bórforgalomra az jellemzô, hogy az abszorpció
teljes és gyors, sôt a bór a bôrön s a
tüdôn keresztül is felszívódik. A kiürülés fôleg (kb. 90 %) a vizelettel történik, így a vizelet bórkoncetrációja döntôen a bevitt táplálék bórtartalmának
függvénye. A szervezet nem tárolja a
bórt, a bevitt bórnak csak nagyon kis
hányada épül be a szövetekbe, ahol a
mérhetô koncentráció többnyire 0.10.6 mg/kg. A vizsgálatok szerint a bór
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a placentán is átjut. Ha létfontossága
egyértelmûen igazolást nyer, akkor is
állítható, hogy a szükségleti érték legfeljebb 0.15 mg/kg-ra tehetô a táplálékban. Hiánya tehát nem valószínû, hiszen ekkora koncentrációban az állati
szervek illetve állati eredetû élelmiszerek is tartalmazzák.
Az élelmiszerek bórtartalmáról bôséges adat áll rendelkezésre. Szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva a legtöbb bórt többnyire a zöldség- és fôzelékfélék tartalmazzák, aztán a gyümölcsök következnek, ugyanakkor a gabonafélék (mint egyszikû növények) bórtartalma nagyságrendileg marad el a
zöldségekétôl. Az állati eredetû élelmiszerek többnyire jelentékenyen kisebb
koncentrációban tartalmazzák a bórt,
mint a növényi eredetûek. Így a különbözô állati eredetû termékek – tej, hús,
hal, tojás – bórtartalma a legtöbb növényéhez képest elhanyagolható, s a
döntôen állati termékeket fogyasztó
ember szervezetébe ezáltal lényegesen kevesebb bór jut. A szervezetbe
jutó bór mennyiségének csupán kis
hányada származik ivóvízbôl, a megfelelôség határa 1 mg/liter. Ugyanakkor a
borok pl. 10 mg/liter körüli koncentrációban tartalmaznak bórt. Egyedi esetekben azonban igen magas lehet a bórbevitel, hiszen bizonyos ásvány- és
gyógyvizek bórtartalma akár 100 mg/liter feletti értéket is elérhet. Említést
érdemel, hogy a bórsavat csíraölô hatása miatt néhány évtizede még élelmiszer-tartósítási céllal is alkalmazták.
Miután azonban kiderült, hogy a bórsav a zsírszövetekben s az idegpályákban bizonyos mértékig felhalmozódhat
– s ennek egészségi kihatása nem kellôen tisztázott – jelenleg nem kerül
ilyen célú felhasználásra a bórsav. A
nagyobb mennyiségû (1-2 g) bór azonban az emberi szervezetre már egyértelmûen mérgezô hatású.
Ha rendszeresen nagy a fogyasztott
táplálék bórkoncentrációja, akkor az
anyagcserezavarokon kívül a központi
idegrendszer károsodása is bekövetkezhet. Terheléses vizsgálatok szerint bórenteritisz jelentkezhet, csökken az étvágy, mérséklôdik a testtömeg-gyarapodás, hasmenés lép fel, sôt vese- és májkárosodás, szívelfajulás, ödéma, izomgörcs, izomfájdalom is megfigyelhetô.
A túl sok bór kedvezôtlen hatása a caries (fogszuvasodás) arányának emelkedésében is megnyilvánulhat, ennek oka
a fluórantagonizmus. Nagyobb mennyiségû bór szervezetbe jutása riboflavinuriát – azaz extrém riboflavinhiányt –
okoz. Az akut mérgezés tünete a hányinger, hasmenés, dermatitis és letargia.
Megemlítendô, hogy több egészségvédô jellegû, s a sportolók kiegé-

szítô táplálkozásában fontos szerepet
játszó táplálék-kiegészítô és gyógyhatású készítmény is tartalmaz bórt. Mivel azonban a bór a kétszikû növények
fogyasztásából adódóan akár 2 nagyságrenddel nagyobb mennyiségben is
a szervezetbe juthat, ennek terápiás
hatás nem nagyon tulajdonítható. Bórhiány ugyanis még fôleg állati eredetû
élelmiszereket fogyasztók esetében
sem regisztrálható.

Az arzén (As) jelentôsége
a táplálkozásban
Az arzén kémiailag a foszforhoz hasonló elem, amely már félfémes (metalloid) tulajdonságokat is mutat. Már
régóta folynak kísérletek annak igazolására, hogy az arzén esszenciális
elem, de csak a XX. sz. 70-es éveiben
sikerült patkányok és egerek esetében
igazolni a létfontosságot. A növekedés lelassulása s durva szôrzet kifejlôdése volt érzékelhetô arzénmentes
környezetben, arzénhiányos táp esetében, s kimutatható volt a hematokrit
érték csökkenése, a lép megnagyobbodása s fokozódott a vörösvértestek
ozmotikus fragilitása. Az arzén jelenléte illetve hiánya befolyásolja a foszfatidilkolin szintézist. Késôbb más állatok
– csirkék, minisertések, kecskék –
esetében is igazolható volt az arzén biológiai fontossága. Egyébként a szerves arzénvegyületek alkalmazásának
kedvezô hatása az állattenyésztésben
(disznó, baromfi) – jobb takarmányhasznosulás, jobb egészségi állapot –
már régóta, az esszenciális jelleg bizonyítása elôtt is ismert volt.
Bár a gerinces állatokkal végzett s az
esszenciális jelleget egyértelmûen bizonyító kísérletek alapján igen nagy valószínûséggel állítható, hogy az arzén az
emberi szervezet számára is létfontosságú, de a kutatók, mikroelem-metabolizmussal foglalkozó szakemberek nagy
része az arzént inkább az ún. toxikus
mikroelemek közé sorolja. Hasonló okok
miatt, mint pl. a kadmiumot is. Ugyanis
bár arzénre az emberi szervezetnek is –
minden bizonnyal – szüksége van, de az
élettani igény olyan minimális, hogy a
táplálkozás gyakorlatilag minden esetben fedezi a szükségletet. Tehát az arzént tekintve – természetes körülmények között – nem fordulhat elô a hiány
emberben, ugyanakkor a túlzott bevitel,
azaz a toxikus hatás fellépése esetenként realitás lehet. Azaz abból adódóan,
hogy a feltételezhetô szükségleti érték
nagyon alacsony – valószínûleg 0.01 és
0.05 mg/kg közötti a táplálék szárazanyagtartalmára vonatkozóan – gyakorlatilag csupán toxicitása okozhat gondot.
S van még egy jellemzô, ami meglehetôsen eltér a tipikus esszenciális

elemeket (pl. vas, réz, cink) s az arzént
összehasonlítva. Az emberi szervezet,
az egyes szövetek arzéntartalma
ugyanis nagymértékben függ a fogyasztott élelmiszer arzénkoncentrációjától, nem érvényesül a legtöbb létfontosságú elem esetében nagyon jól
kimutatható, erôteljes szabályozó hatás, ami többnyire viszonylag szûk,
vagy nagyon szûk koncentrációtartományokat eredményez. Az arzén esetében az egészséges testszöveteket
tekintve – hasonlóan a nem esszenciális jellegû mikroelemekhez, de eltérôen a legtöbb, életfontosságú elemtôl –
nem jellemzô a normál eloszlás, inkább az ún. lognormál eloszlás figyelhetô meg.
Az arzén táplálékban illetve az emberi szervezetben való jelenléte illetve
magas koncentrációja több mikroelem
(pl. Zn, Cu, Mn) és mikrotápanyag (E
vitamin) esetében antagonizmust
eredményez. Az arzén jellegzetesen
golyvakeltô anyag, jelenléte jódra vonatkozóan relatív hiánytüneteket eredményezhet, s szerepe lehet egyes területeken az endémiás golyva kialakulásában. Az arzén a szelénnel is egyértelmûen antagonista hatású, nagyobb
mennyiségben való jelenléte lerontja a
szelén hasznosulását.
Felszívódása a szervezetben általában jó, s a felszívódott arzén nagy része viszonylag gyorsan ürül. Fôleg a vizelettel választódik ki, széklettel a teljes arzénbevitel csupán néhány %-a
távozik. Az emberi szervezetben általában 15-20 mg körüli az arzén teljes
mennyisége, de arzénban gazdag élelmiszereket s ivóvizet fogyasztva ez jelentôsen magasabb érték is lehet. Az
emberi testszövetek arzéntartalma
többnyire 0.1 mg/kg alatti érték. A bôr,
a máj és a vese viszont több arzént tartalmaz, mint a többi szövet illetve
szerv. Kiugróan magas a köröm s a haj
As-tartalma, s az arzénexpozíció megítélésére általában a vizelet vagy/és a
haj arzéntartalmát használják.
A legtöbb élelmiszer 0.5 mg/kg-nál
kevesebb arzént tartalmaz. Egyes területeken azonban az ivóvíz arzéntartalma elérheti az 1 mg/liter értéket is.
Magyarországon, az Alföld mélyfúrású
kútjaiban is mértek 0.5-0.8 mg/liter arzénkoncentrációkat. A természetes ásványvizek megengedett maximális Astartalma egyébként 0.02 mg/liter. Bányák, ipari üzemek közelsége s növényvédôszerek alkalmazása is növelheti az arzénexpozíciót.
A napi átlagos As-felvétel általában
0.1 mg-ra becsülhetô. Ha azonban az
ivóvíz As-szennyezettsége jelentôs,
vagy a kérdéses egyén táplálkozásában a tengeri eredetû élelmiszerek
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meghatározó szerepet játszanak, akkor a napi As-bevitel meghaladhatja az
1 mg értéket is. Itt természetesen kihangsúlyozandó az As-specieszek jelentôsége, hiszen ha az arzénbevitel
döntô része szerves kötésben lévô,
pl. halakban, rákokban elôforduló arzénbôl származik, akkor ennek nagyon
minimális a mérgezô hatása, míg a
szervetlen eredetû arzén viszonylag
kis koncentrációban is veszélyes lehet.
Hazánkban rendelet írja elô az élelmiszerekben megengedhetô As-tartalmat. Az intervallum egyébként meglehetôsen széles, az adott élelmiszer
eredetétôl függôen 0.05 és 4.0 mg/kg
közötti határértékek vannak. Abból (is)
adódóan, hogy Magyarországon több
évtizede tilos As-tartalmú növényvédôszereket alkalmazni, nagyon megnyugtató a kép a hazai élelmiszerek
As-tartalmát tekintve. Általában a tej,
hús (nem belsôség), tojás As-koncentrációja alacsony vagy nagyon alacsony,
többnyire 0.01 és 0.1 mg/kg közötti érték. Zöldségeknél, gabonánál, gyümölcsöknél ennél magasabb értékek is
elôfordulnak, esetenként meghaladhatják a mért értékek a 0.1 mg/kg koncentrációt.
A legmagasabb As koncentrációk
többnyire tengeri eredetû mintákban
mérhetôk. A tengeri növények (algák,
moszatok) és állatok (halak, rákok,
kagylók) As-tartalma egyaránt magas,
s többnyire nagyságrendileg haladja
meg a szárazföldi eredetû élelmiszerekben mérhetô As-koncentrációkat.
Ennek csak részben oka az, hogy a

■

tengervíz As-koncentrációja magasabb, mint általában az édesvizekben
mérhetô érték, ugyanis az édesvizi halakban mért As-tartalmak is jelentôsen
meghaladják a szárazföldi állatok szöveteire jellemzô As-szinteket. Tengeri
kagylóknál esetenként a 100 mg/kg
As-koncentráció is elôfordul.
Bár a hazai fogyasztói szokásokat tekintve a tengeri eredetû élelmiszerek
(ún. seafood) jelentôsége igen mérsékelt, de egyedi esetekben ebbôl adódóan meghatározó lehet az ilyen forrásból származó arzén mennyisége. A
hazai fogyasztók többségénél viszont
inkább az a meghatározó tényezô az
arzénbevitelt tekintve, hogy milyen a
fogyasztott ivóvíz As-tartalma illetve
milyen mértékû a belsôségek fogyasztása. A májban pl. az arzénkoncentráció mintegy 3-szorosa az izomszövetekben mérhetô értéknek.
Ismét kihangsúlyozzuk, hogy az arzén toxicitása alapvetôen attól függ,
hogy milyen kémiai formában fordul
elô. Ha szerves kötésben van – a tengeri eredetû élelmiszermintákban
csaknem kizárólag arzénbetain formában található – akkor a mérgezô hatás
minimális.
Ugyanakkor tény, hogy a szervetlen
arzén erôsen toxikus hatású. Az akut
arzénmérgezés hányással, hasmenéssel, a száj és a torok égésével, továbbá erôs hasi fájdalommal jár. A krónikus mérgezés viszont gyengeséget,
izomfájdalmakat, gasztroenterális panaszokot okoz. Észlelhetô neuropátia,
zavartság, konvulzió, fejfájás s a kör-
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mök lineáris pigmentációja. Az arzénmérgezés tüneteiért egyébként döntôen az arzénnak az aktív SH-csoportokat blokkoló hatása tehetô felelôssé.
Az erôteljes toxikus hatás miatt –
már napi 5 mg bevitele is mérgezést
okozhat – lényeges feladat a tápláléklánc arzén-szennyezôdésének megakadályozása. Ezért szigorodtak az ivóvízre vonatkozó normák is, korábban
0.05 mg/liter volt a határ, az újabb ajánlások már 0.01 mg/liter határértéket
közölnek. Az ételekbôl, italokból származó napi As-felvétel maximumára
egyébként a WHO 0.002 mg/testtömegkg értéket javasol, azaz felnôtt átlagembernél (75 kg) ez 0.15 mg/nap
körüli mennyiséget jelent.
Nagyobb mennyiségben egyébként
a szervetlen arzén nem csupán toxikus, de karcinogén hatású is. Bár akut
és krónikus expozíció egyaránt okozhat mérgezést, de napjainkban az akut
mérgezés ritka. Azonban szubakut és
krónikus mérgezés szennyezett levegô, ivóvíz és magas arzéntartalmú
gyógyszerek és élelmiszerek tartós expozíciójából is bekövetkezhet.
A cikksorozat folytatódik, s terveim
szerint még számos izgalmas, eddig
nem tárgyalt, de a sporttáplálkozás elméleti és gyakorlati kérdéseihez úgy
vélem szorosan kapcsolódó témakör
kerül a késôbbiekben tárgyalásra. A rovat következô részei folytatják a mikroelemes témakört, s a toxikus mikroelemek és a biológiai hatással nem nagyon rendelkezô mikroelemek tárgykört elemzik.

Dr. Farmosi István: Mozgásfejlôdés (III. kiadás)
Szerkezetében változatlanul, de
bôvebb tartalommal jelent meg a Dialóg Campus Kiadó gondozásában
dr. Farmosi István Mozgásfejlôdés c.
könyvének harmadik kiadása. Az elsô fejezetben a szerzô áttekinti a
mozgáskutatás hazai és nemzetközi
történetét, és tisztázza az alapvetô
fogalmakat. Vázolja a fejlôdés összetevôit, szakaszait, és kitér a mozgásfejlôdés biológiai feltételeire is. Ez a
fejezet a testi fejlôdés ismertetésével gazdagodott.
A következô fejezet az egyes életszakaszok motoros fejlôdésének jellemzését és az alapvetô mozgásformák – járás, futás, ugrás, dobás, elkapás és rúgás – kialakulását tartalmazza. Új fejezetként a magzat mozgásairól is ír. A fejezetek végén ajánlásokat fogalmaz meg a fejlôdés elôsegítéséhez. Az egyes fejlôdési szakaszok lezárásaként, a motoros tesztek-

környezet összefügre vonatkozó orientáló
gésérôl fogalmazza
értékek találhatók.
tô meg gondolatait. A
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K
könyvet több mint tízsportolók
teljesítményfejlôdését elemoldalnyi irodalomjegyzi, a felnôttek és idôszék, névmutató, és a
korúak motoros jelhivatkozott motoros
lemzésérôl ír. A könyv,
tesztek leírása zárja.
következô nagyobb feA Mozgásfejlôdés
jezetében ismerteti az
legújabb kiadása, elôegyes képességcsodeihez hasonlóan, a
portok – kondicionális
testedzés, a sport- és
és koordinációs kégyermekgyógyászat
pességek – fejlôdését.
gyakorlatában tevéEzt a fejezetet grafikokenykedô szakembenok egészítik ki. A toreknek – testnevelô
vábbiakban kitér a kétanároknak, edzôkpességfejlôdés szennek, sport- és gyerzitív szakaszainak ismekorvosoknak
–
mertetésére, és táblázatokkal bizo- nyújt értékes ismereteket. Haszonnal
nyítja az általa bevezetett komplex forgathatják a témakörben érdekelt
szenzitív szakaszok meglétét. Utolsó egyetemi és fôiskolai hallgatók is.
M. A.
fejezetként a mozgásfejlôdés és a
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