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Szabó S. András 

Néhány sorban...
A mögöttünk hagyott három hónapra, az év harmadik ne-

gyedévére kiemelkedô, hatalmas érdeklôdést kiváltó nemzet-
közi események nyomták rá bélyegüket, mondhatni, világszer-
te: 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 be-

számolók alkotják szakmai folyóiratunk tartalmának jelentôs hányadát. A szakem-
berek, 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 ez-
zel az összteljesítményünk imponáló: 168 arany, 148 ezüst, 169 bronz. Terjedel-
mi korlátaink miatt teljesítményünk szakmai és egyéb értékelésétôl ugyan kény-
telenek 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 elôkészületek-
rôl, már korábban stratégiai ágazattá minôsítette sportkultúránkat. Erre kötelez
bennünket londoni helytállásunk, olimpiai hagyományaink, sôt mellénk szegô-
dött ezúttal a szerencse is egy kicsit. A Magyar Olimpiai Bizottság a sportirányí-
tás, finanszírozás, szervezés tekintetében teljes hatáskört kapott ebben az év-
ben. Ebbôl következôen világos: a most következô hetek-hónapok munkája ha-
tározza meg, dönti el – mennyire tudunk élni a London után kialakult kedvezô
alaphelyzettel. A sokrétû munkában szavatolhatjuk: a magyar edzôi karra – mint
eddig is  –  biztosan számíthat a magyar sporttársadalom. GGaalllloovv  RReezzssôô
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London után
Nem remélt magyar sikerekkel ért vé-

get a londoni olimpia. A mértéktartó becs-
lések szerint is legfeljebb a pekingi sze-
replés, vagy annál egy kicsivel jobb ered-
mény volt várható a magyar olimpiai csa-
pattól. 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 pénz-
hiánnyal küzdenek, az állami támogatások
rendre késve, jó esetben az év közepén
érkeznek, holott a szövetségi programok –
felkészülés, versenyek – már januárban el-
kezdôdnek. Nem lett szélesebb a tehetsé-
gek merítési bázisa és a sportlétesítmé-
nyek sem lettek fiatalabbak, szebbek. Jel-
lemzô, hogy az egyik leghagyományosabb
sikersportágunkban, a vívásban, egyetlen
csapatunk sem tudta kiharcolni a részvé-
teli jogot. Minden fegyvernemben magá-
nyos harcosok vették fel a küzdelmet a vi-
lággal.

Az, hogy mindezek ellenére mégis több
mint dicséretes volt a helytállás, elsôsor-
ban 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 eredmé-
nyek sikerkovácsai között olyan kiváló
szakemberek vannak – a felsorolás termé-
szetesen nem teljes – mint, Somlai Béla,
Széles Sándor, Szilárdi Katalin, Fábiánné
Rozsnyói Katalin, Turi György.

Régebben, a magyar sport eredménye-
sebb idôszakaiban mondogattuk, hogy a
magyar sportsikerek záloga elsôsorban a
magyar sport szürkeállománya, az edzôk
felkészültsége és tudása. A londoni ered-
mények most is igazolták ezt a korábbi
megállapítást. Ezért is lényeges, hogy a jö-
vôben milyen lesz az edzôképzés színvo-
nala, gondot fordít-e a sportvezetés arra,
elôsegíti-e, hogy az edzôk folyamatosan
karbantartsák, gondozzák, fejlesszék szak-
mai felkészültségüket, munkájukba be-
építsék a rohamosan gazdagodó sporttu-
domány legfrissebb értékeit, ismereteit.

Az év folyamán gyökeresen átalakult a
sportirányítás. A magyar sport legfôbb
szakmai irányító szervezetévé a Magyar
Olimpiai Bizottság vált. A MOB – lehetô-
ségeihez mérten – korábban is szívén vi-
selte az edzôk problémáit. Anyagi támoga-
tásban, elismerésben részesített edzôket,
részt vett az edzô-továbbképzési esemé-
nyek megszervezésében, finanszírozásá-
ban. A jövôben ezek törvényileg szabályo-
zott feladatai lesznek a MOB-nak és anya-
gi lehetôségei is kibôvültek e feladatok si-
keres ellátásához.

A Magyar Edzôk Társasága – már csak
nevébôl és sajátos célkitûzéseibôl, filozófi-
ájából adódóan is – eddig is élharcosa volt
a magyar edzôképzés színvonala, nemzet-
közi 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 – me-
lyet a MOB a londoni olimpián mutatott
be, s amely ez alkalommal az ország veze-
tôihez is eljutott – jelentôs helyet kaptak
mind a sportszakember képzés, mind a to-
vábbképzés kérdései. A munkaanyag he-
lyesen veti fel a szakemberképzésben –
fôként az OKJ-s képzésben – a felvételi-
és vizsgakövetelmények megszigorítását,
valamint az általunk régóta hangoztatott –
és szakmai alapjaiban kidolgozott – kredit-
rendszerû továbbképzés bevezetését.
Már csak részletkérdés, hogy ezt a mun-
kaanyagot a pedagógus továbbképzés
mintájára valósítaná meg, míg szerintünk
az egészségügyi dolgozók továbbképzé-
sének rendszerét kellene – sajátos viszo-
nyainkra alkalmazva – követnünk.

Ugyancsak felveti a fejlesztési terv az
államilag elismert sportszakmai képesítési
követelmények és az egyes szövetségek
által preferált sportági licencek kérdésé-
nek újra gondolását és szabályozását. Na-
gyon helyesen megállapítja, hogy a szö-
vetségek nem írhatják felül az állam által
megállapított, szakmailag és jogilag szabá-
lyozott képzési rendszert.

A másik, az edzôkre vonatkozó örven-
detes felvetés a MOB fejlesztési tervében
az állami edzôk rendszerének kialakítása
az olimpiai eredményesség szempontjá-
ból fejleszteni kívánt sportágakban. Ezt jó-
magam már többször felvetettem szóban
a különbözô rendezvényeken, konferenci-
ákon, sportági megbeszéléseken és írás-
ban is javasoltam a MOB vezetôinek. A
példa Franciaországból származik, ahol az
állam tízezer edzôt alkalmaz, állami stá-
tuszban. A franciák ezt a rendszert a
nyolcvanas években vezették be. Hatásá-
ra 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 elsôsor-
ban azokra az edzôkre nézve lenne áldá-
sos, akik az olimpiai sikersportágak után-
pótlását nevelik a sportegyesületekben,
sportiskolákban áldozatos munkával és
ma többnyire méltatlan bérezéssel. Ez
rangot adna az utánpótlás edzôi státusz-
nak. A közoktatási törvény a mindennapos
iskolai testneveléssel kapcsolatban lehe-
tôvé teszi, hogy a délutáni sportfoglalkozá-
sokat az iskolákban edzôk is megtarthas-
sák. Ez jó lehetôséget nyújthatna az után-
pótlás bázis kiszélesítésére, a tehetségek
intenzívebb felkutatására, a sportágak bá-
zisának szélesítésére.

A fejlesztési terv egyik legfontosabb ré-
sze a TAO törvény rendszerének közép-
és hosszú távú átgondolása. A múlt szá-
zad hatvanas-hetvenes éveiben – NDK
mintára – az állami sportvezetés elhanya-
golta a csapatsportokat és az egyéni olim-
piai sportágakat részesítette elônyben, ki-

emelt támogatás-
ban. Állásfoglalások
születtek az atlétika,
a torna, az úszás fej-
lesztésére. Az ideo-
lógia alapja az volt,
hogy míg a csapat-
sportokban egy csa-
pat – tizenvalahány sportoló – csak egy ér-
met tud szerezni az olimpián, az egyéni
sportágakban sokkal több érem és olimpi-
ai pont érhetô el. Az utánpótlás-nevelés-
ben is – bár a gyerekek körében akkor is a
csapatsportok, labdajátékok voltak a nép-
szerûbbek – 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 támogatás-
ban részesülô egyes látvány-csapat sport-
ágak eredményességben messze elma-
radnak az egyéni sportágaktól. Kétségte-
len, hogy ma is a foci, a kézilabda, a kosár-
labda vonzza a rendszeres sportoláshoz a
legtöbb gyereket és a vízilabda válogatott
három olimpiai bajnoki címe a vízilabdá-
zást is rendkívül népszerûvé tette a fiata-
lok körében. Ugyanakkor a sportközvéle-
mény által változatlanul elvárt olimpiai
eredményességet, az érmeket és a ponto-
kat továbbra is a hagyományosan eredmé-
nyes egyéni sportágak – kajak-kenu,
úszás, vívás, birkózás stb. – szállítják.
Ezért mindenképpen indokolt ezek fejlesz-
tése, ami elsôsorban a bôvülô anyagi for-
rások függvénye. Az öt sportág által fel
nem használt TAO pénz erre jó fedezetet
nyújthat.

A Magyar Edzôk Társasága alkalmaz-
kodva az új sportstruktúrához és sportirá-
nyításhoz, 2012. évi programját már a vál-
tozások figyelembe vételével tervezte
meg. A tavasz folyamán rendeztünk sza-
badidôsport konferenciát az ezen a terüle-
ten dolgozó edzôk, szakemberek részére.
Ezt követte az egyetemi, fôiskolai és diák-
sport fórum, majd a fogyatékosok sportjá-
nak a konferenciája. Igyekeztünk tehát a fi-
gyelmet azokra a területekre is ráirányíta-
ni, amelyek az új sportirányítási rendszer
szerint a MOB szakmai fennhatósága alá
kerültek. Az ôsz folyamán továbbra is eb-
ben a szellemben kívánunk tevékenyked-
ni. A hagyományos olimpiai értékelô kon-
ferencián túl rendezünk – a MOB-bal kar-
öltve – egy olyan konferenciát, amelyen a
TAO törvény hatásait elemezzük az öt tá-
mogatott sportágra, valamint a törvény ki-
terjesztésével a további támogatandó
egyéni sportágakra. Foglalkozni kívánunk
a szakemberképzés és továbbképzés kér-
déseivel, az ezen a területen szükséges
reformokkal, jogi szabályozással.

Örömmel üdvözöljük, hogy a magyar
sportban most egy olyan szakmai fejlesz-
tési program körvonalazódik, amelynek az
anyagi forrása – az eddigi fejlesztési prog-
ramoktól eltérôen – világosan körvonala-
zódik. Rajtunk is múlik, hogy élni tudjunk a
lehetôséggel KKööppff  KKáárroollyy
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Csoportmérkôzések
Magunkról csak annyit, hogy hosszú

évtizedek után – 1972 óta, hogy ponto-
sak legyünk – ezúttal sem sikerült vá-
logatottunknak kiverekednie a részvé-
tel 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, világ-
bajnokunk, Kovács Péter fellépésével
a megnyitó ünnepségen.

AA  ccssooppoorrttookk::  
AA..:: Lengyelország, Görögország,

Oroszország, Csehország.
BB..:: Hollandia, Dánia, 

Németország, Portugália. 
CC..:: Spanyolország, Olaszország, 

Írország, Horvátország. 
DD..:: Franciaország, Anglia, 

Ukrajna, Svédország.

JJúúnniiuuss  88..  
OOrroosszz  iisskkoollaa,,  mmeegg  ggöörröögg  ddrráámmaa  

aa  nnyyiittáánnyyoonn
A nyitó mérkôzésen a vendéglátó

lengyelek a korábbi Európa-bajnok gö-
rögök ellen léptek pályára 60 000 nézô
elôtt Varsóban. Óriási becsvággyal,
akarattal küzdöttek, a 17. percben már

1-0-ra vezettek a Bundesliga egyik leg-
inkább gólerôs dortmundi játékosa, Le-
wandowski jóvoltából, ám ez csak az
izgalmas, meglepetésekkel és fordula-
tokkal bonyolódó izgalmas dráma elô-
játékának bizonyult. Elsôsorban Velas-
co Garbella spanyol játékvezetô jóvol-
tából, aki – s ez egyáltalán nem valami
pozitív megállapítás – fôszerepet vál-
lalt a mérkôzés alakításában: az elsô
félidô utolsó percében sárga lapot mu-
tatott 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 ját-
szó görögök – igaz, kiáltó védelmi hiba
eredményeként – a csereként pályára
lépett Szalpingidisz góljával egyenlítet-
tek. Ezt ugyan már korábban is megte-
hették volna, a lengyel Perquis nyilván-
való kezezését azonban a tizenhatoson
belül – nem vette észre a bíró… A 75.
percben aztán ellentétes fordulat kö-
vetkezett: a lengyel kapus, Szczesny a
11-es pont tájékán elkaszálta Szalpingi-
diszt, piros lap, kiállítás – büntetô. A
cserekapusként beállt Tyton azonban
remek vetôdéssel kiütötte a labdát.
Mindezekkel együtt, illetve ellenére,
maradt az igazságos döntetlen – LLeenn--
ggyyeelloorrsszzáágg--GGöörrööggoorrsszzáágg  11--11. A nap

második találkozóján iskolajáték tanúi
lehettünk az oroszok jóvoltából, akik
Wroclawban kitömték a világ egyik
legjobb hálóôrének tekintett Petr Cech
hálóját. OOrroosszzoorrsszzáágg--CCsseehhoorrsszzáágg  ––  44--11..

JJúúnniiuuss  99..  
AAzz  eellssôô  mmeegglleeppeettééss::  

DDáánniiaa  eelliinnttéézzttee  HHoollllaannddiiáátt
Zajlott az élet. A politikusok közül so-

kan valóban betartották a szavukat, ig-
norálták az Eb-t, s a rendezôknek nem
maradt más megoldásuk, sietve leszû-
kítették a díszpáholyokat, a felszaba-
dult üléseket pedig feltöltötték nézôk-
kel, mintha mi sem történt volna.
Wroclawban az örömmámortól és vod-
kától-sörtôl ittas orosz szurkolók elsöp-
rô gyôzelmük után tort ültek, s alapo-
san helyben hagyták a rendezôket,
még a segítségükre sietô rendfenntar-
tó erôket is. Varsóban ugyancsak
összetûzés történt a biztonsági embe-
rek és az indulatossá vált nézôk között,
s kiderült, egy – Doneck mellett né-
hány napja eltûnt spanyol szurkoló
gyilkosság áldozata lett… A pályákon
ellenben minden rendben folyt, erô-
szaknak nyomát sem látták  a szurko-
lók, – sportszerû mederben peregtek
le a mérkôzések. Megszületett a soro-
zat elsô meglepetése, amelyet Dánia
szállított, legyôzve a végsô sikerre is
esélyesnek tartott Hollandiát Harkiv-
ban. A jól csengô nevek ismeretében
kétség kívül a „narancsosok" sikere
tûnt valószínûnek, a látottak alapján el-
lenben a dánok megérdemelték a gyô-
zelmet. Rendkívül egységes, kiegyen-
súlyozott csapat benyomását keltet-
ték, 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.
DDáánniiaa--HHoollllaannddiiaa  11--00.

Lvivben ötvenezren követték az elsô
nagy rangadót, a német-portugál
összecsapást. Folytatódott a különös
német hagyomány: az ellenfélnek
akadtak nagyobb lehetôségeik, a vé-
gén mégis csak hozták, nehézségeik
ellenére, a gyôzelmet a németek: Go-
mez harmadik fejes próbálkozását vé-
gül siker koronázta, s ez az „egyke"
elegendônek bizonyult az ezúttal gólín-
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Sporttörténeti siker: 
megvédték címüket a spanyolok

IIggaazz,,  aa  ggyyoorrssffoorrggaallmmii  sszzttrrááddáákk  ttúúllnnyyoommóó  ttööbbbbssééggee,,  ss  áállttaalláábbaann  aazz  iinnffrraassttrruukkttuu--
rráálliiss  ffeejjlleesszzttéésseekk  jjeelleennttôôss  rréésszzee  uuggyyaann  iiddôô  ééss  ppéénnzz  hhiiáánnyyáábbaann  nneemm  kkéésszzüülltt  eell,,  ddee
mmaagguukk  aa  lléétteessííttmméénnyyeekk  vvééggüüll  iiss  ttöökkéélleetteess  áállllaappoottbbaann  vváárrttáákk  aa  22001122..  éévvii  LLaabbddaarrúú--
ggóó  EEuurróóppaa--bbaajjnnookkssáágg  kküüzzddeellmmeeiitt  LLeennggyyeelloorrsszzáággbbaann  ééss  UUkkrraajjnnáábbaann  ((kkööllttssééggeeiikk
22,,333355  mmiilllliiáárrdd  EEuurróórraa  rrúúggttaakk))..  

TTéénnyy  aazz  iiss,,  hhooggyy  aa  ppoolliittiikkaaii  bboonnyyooddaallmmaakk  sseemm  ttiisszzttáázzóóddttaakk  aa  vvoolltt  uukkrráánn  mmiinniisszz--
tteerreellnnöökk  aasssszzoonnyy,,  JJuulliiaa  TTiimmoosseennkkóó  üüggyyee  mmiiaatttt,,  aakkiitt  eeggyyeesseekk  sszzeerriinntt  kkoorráábbbbii  ppoollii--
ttiikkaaii  eelllleennffeellee,,  VViikkttoorr  JJaannuukkoovviiccss  eellnnöökk  bboosssszzúújjaa  kköövveettkkeezzmméénnyyeekkéénntt  hhééttéévveess
bböörrttöönnbbüünntteettéésssseell  ssúújjttootttt  aa  bbíírróóssáágg,,  mmaajjdd  ôôrrzzôôii  áállllííttóóllaagg  ttööbbbbsszzöörr  ffiizziikkaaiillaagg  bbáánnttaall--
mmaazzttáákk  iiss,,  ss  vvééggüüll  kkóórrhháázzbbaa  kkeerrüülltt  HHaarrkkiivvbbaann..  AAzz  ééhhssééggsszzttrráájjkkoollóó  TTiimmoosseennkkóóvvaall
sszzoolliiddáárriiss  sszzáámmooss  nnyyuuggaatt--eeuurróóppaaii  ppoolliittiikkuuss  lleemmoonnddttaa  aazz  EEbb  eesseemméénnyyeeiinneekk  mmeegg--
tteekkiinnttéésséétt,,  ssôôtt  UUkkrraajjnnaa  kkéénnyytteelleenn  vvoolltt  eelltteekkiinntteennii  aa  kkoonnttiinneennss  ttoorrnnáátt  nneemm  ssookkkkaall
mmeeggeellôôzzôô  nneemmzzeettkköözzii  ppoolliittiikkaaii  kkoonnffeerreenncciiaa  mmeeggrreennddeezzééssééttôôll  iiss  JJaallttáábbaann  aa  kköözzéépp--
eeuurróóppaaii  áállllaammookk  vveezzeettôôiinneekk  hhaassoonnllóó  ookkookkbbóóll  bbeekköövveettkkeezzeetttt  ssoorroozzaattooss  lleemmoonnddáá--
ssaaii  mmiiaatttt..

MMéégg  aazz  eellssôô  mméérrkkôôzzééssnnaapprraa  iiss  mmaarraaddtt  rrááaaddáássuull  eeggyy  rreennddhhaaggyyóó  ttüünntteettééss  aa  vvaarr--
ssóóii  nnaaggyy  ssttaaddiioonn  kköözzeelléébbeenn,,  mmeerrôôbbeenn  mmááss  jjeelllleeggûû  aazzoonnbbaann,,  aahhooll  ffééllmmeezztteelleennrree
vveettkkôôzzöötttt  pprroossttiittuuáállttaakk  ddeemmoonnssttrráállttaakk  lleehheetteettlleenn  kköörrüüllmméénnyyeeiikk  ookkáánn  aa  sszzuurrkkoollóókk
ccsseeppppeett  sseemm  ttiittkkoolltt  tteettsszzééssnnyyiillvváánnííttáássaaii  kköözzeeppeettttee……

VVééggeezzeettüüll  aazzoonnbbaann  mmiinnddeenntt  ffeelleeddtteetteetttt  vvééggrree  aa  llááttvváánnyyooss  üünnnneeppii  nnyyiittáánnyy,,  ss
mmaaggaa  aa  jjááttéékk,,  aammeellyy  ttöörrttéénneellmmii  jjeelleennttôôssééggûû  mméérrffööllddkköövveett  jjeelleenntt  aa  nneemmzzeettkköözzii
llaabbddaarrúúggááss  hhiissttóórriiáájjáábbaann,,  hhiisszzeenn  eezz  aazz  eellssôô  aallkkaalloomm,,  hhooggyy  vvoolltt  sszzoocciiaalliissttaa  oorrsszzáágg--
bbaann  zzaajjllóóddttaakk  llee  ––  kköözzööss  „„vváállllaallkkoozzáássbbaann""  --  aa  mmeeccccsseekk..  TTeeggyyüükk  hhoozzzzáá,,  hhooggyy  aa  jjöö--
vvôôbbeellii  kkiiíírráássookk  éérrtteellmméébbeenn  uuttoolljjáárraa  1166  ccssaappaattttaall,,  hhiisszzeenn  aa  kköövveettkkeezzôôkk  mmáárr  eemmeelltt
sszzáámmmmaall,,  2244  nneemmzzeett  lleeggjjoobbbbjjaaii  sszzáámmáárraa  kkeerrüüllnneekk  ssoorrrraa..
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ségben szenvedô Ronaldóék ellen,
akiknek – fôként a találkozó utolsó ne-
gyedében pedig szokatlanul nyomasz-
tó fölényben játszottak – csak kapufák-
ra futotta a lövôtudományukból, két
óriási helyzetben pedig a kapus Neuer
bravúrosan hárított. NNéémmeettoorrsszzáágg--PPoorr--
ttuuggáálliiaa  11--00.   

JJúúnniiuuss  1100..  
DDöönntteettlleenn  aazz  „„eellôôrreehhoozzootttt""  

ssppaannyyooll--oollaasszz  ddöönnttôô  
Gdanskban 45 000 nézô, telt ház

elôtt, sokak szerint – mint késôbb kide-
rült, egyáltalán nem véletlenül – akár
elôrehozott döntônek beillô összecsa-
pásra került sor a címvédô spanyolok,
és az utóbbi idôben mindenféle átok-
kal sújtott olaszok között.  A  játék ma-
gas színvonalon zajlott, pompás akci-
ók, remek védekezés, látványos tech-
nikai megoldásokkal fûszerezett igazi
foci csemegének bizonyult a 90 perc.
Taktikai különlegességnek számított,
hogy Vicente del Bosque, a spanyolok
szakmai vezetôje lényegében 1-4-2-4-
es felállással, tehát csatár nélkül küld-
te tizenegyét a pályára: jóllehet Fabre-
gas ék-szerepet töltött be, ám a csere-
padon maradt Torres és Llorente is.
Jellemzô, hogy amikor végre Torres le-
hetôséget kapott, nyomban két-három
óriási gólszerzési lehetôséget terem-
tett, noha sorra elhibázta azokat. Érde-
kes tanulsággal szolgáltattak a cserék
a másik oldalon is, hiszen alapvetôen
az azzurik gólkirálya, di Natale beállítá-
sának (az ellentmondásos Balotelli he-
lyére jött be) és nem sokkal késôbb
lôtt góljának köszönhetôen alakult ki az
1-1-es iksz.  Lehetett volna ez a dön-
tetlen akár 3-3, vagy 4-4 is, ám egy má-
sik jellemzôje a találkozónak mindkét
kapus bravúros, hibátlan teljesítménye
volt: Casillas és Buffon is sziporkázott.
Ha már a teljesítményeknél tartunk,
okvetlenül kiemelést érdemel a vete-
rán, 34 esztendôs olasz Pirlo, nagysze-
rûen irányított, mindvégig bírta, indítá-
sai hibátlannak bizonyultak.

Akadt – nem is jelentéktelen – ma-
gyar vonatkozása a mérkôzésnek.
„Kassai Viktor remekül vezette az elsô
kör legrázósabb mérkôzését" írta sport
napilapunk vaskos címmel… A magyar
sípmester mindvégig határozottan ítél-
kezett, 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: honfi-
társ segítôi is kifogástalanul mûködtek
közre, pedig esetenként – a legképzet-
tebb csatárok mozgását kellett helye-
sen megítélniük a leshatár környékén –
egyetlen egyszer sem tévedtek. OOllaasszz--
oorrsszzáágg--SSppaannyyoolloorrsszzáágg  11--11.

A nap másik találkozóján Poznanban
a horvátok a várakozásnak megfelelô-
en, elég sima gyôzelmet arattak az egy
ideig jól védekezô írek ellen, bár bizo-
nyára másként alakulhatott volna az
eredmény, ha a viszonylag gyengén bí-
ráskodó holland Björn Kulpers az ír
Keane buktatásáért büntetôt ítél 2-1-es
állásnál. HHoorrvvááttoorrsszzáágg--ÍÍrroorrsszzáágg  33--11..

JJúúnniiuuss  1111..  
SSeevvccsseennkkóó  ––  kkééttsszzeerreesseenn  iiss  jjóó  ffeejj    
A labdarúgás azért is varázslatos,

mert olykor csodákra képes. Erre volt
fényes, lenyûgözô példa a D-csoport-
ban Ukrajna és Svédország összecsa-
pása Kijevben 65 000 nézô elôtt, pon-
tosabban a már leírt, úgymond kegye-
lembôl lehetôséget kapó ukrán vete-
rán, 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 své-
deket. Ez, bármit is hoztak a késôbb
események, az Eb egyik felejthetet-
len sztorija maradt. A rokonszenves
sztárjátékos annak idején a Kijevi Di-
namóból 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 világá-
nak 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 (Ibrahi-
movics volt eredményes) követte
rendkívüli feltámadása, egyedül fordí-

tott, s repítette nem csak szövetségi
kapitányát, Oleh Blohint, a hajdan vi-
lághírû szovjet gólzsákot, hanem
egész Ukrajnát a mennyekbe.UUkkrraajj--
nnaa--SSvvééddoorrsszzáágg  22--11. 

Az Anglia-Franciaország találkozó
mindig is rangadónak számít. Nem le-
het más. Köszönhetôen a régi nagy
csaták, a hagyományos, az élet min-
den területén élô-létezô brit-francia ri-
valizálásnak, a történelmi konfliktusok-
nak, nem is szólva a labdarúgás törté-
netébôl fakadó hagyományok ösztön-
zô erejérôl. Az Európa-bajnoki keretek
meg csak még tovább erôsíthették vá-
rakozásunkat a donecki derbijükön a
Donbasz Arénában. ...Nos, minden fel-
csigázott várakozás helyett csalódást
okozó lagymatag mérkôzést láthat-
tunk. Mindkét csapat tartott a másik-
tól, s fôként az angolok, szinte kizáró-
lag a védekezésre összpontosítottak.
A góljuk mellett – írd és mondd –
egyetlen igazi helyzetük akadt, de Mil-
ner elpuskázta. A franciák sokkal töb-
bet támadtak, többnyire távolról pró-
bálkoztak, 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 féli-
dôben kialakult döntetlen eredmény
mindkét fél igényét kielégítette volna.
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg--AAnngglliiaa  11--11.

JJúúnniiuuss  1122..  
AAzz  uuttccáánn  hháábboorrúú  ––  aa  ppáállyyáánn  bbéékkee

Tudtuk elôre, nem is történhetett
volna ez másként, ismerve az orosz-
lengyel politikai és egyéb elôzmények
mélyen élô hatásait. Anélkül, hogy itt
hosszas történelmi fejtegetésekbe

Sevcsenkó fejes gólja
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kezdenénk, elég talán csak annyi,
hogy 1990. június 12-én deklarálta
Borisz Jelcin Oroszország független-
ségét, ez tehát nemzeti nap – 1994 óta
– a hatalmas országban. Továbbá, a
másik oldalon, sok minden egyéb mel-
lett, a lengyelek még mindig az oro-
szokat okolják a Szmolenszk közelé-
ben 2010-ben lezuhant lengyel Tu-104-
es katasztrófájáért, amely a Katyni tö-
meg-tragédia 70 éves évfordulójára
vitte a köztársasági elnöküket, Lech
Kaczinszkit és kíséretét. 

Az indulatoktól túlfûtött szurkolók
összecsapásának közvetlen elôidézôjét
pedig a lengyel-orosz találkozó szolgál-
tatta. Varsó utcáin-terein ezen a napon
harcok alakultak ki, „pofonok csattan-
tak, öklök sújtottak, sôt fegyverek ro-
pogtak". 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.  Hozzá-
járult ehhez természetesen az is, hogy
maga a mérkôzés végig sportszerû ke-
retek között maradt, sôt – fôként az
utolsó félórában – kifejezetten a dön-
tetlenben való kölcsönös belenyugvás
békés hangulatában telt el. A gólok
klasszis megoldásként maradnak em-
lékezetesek. Arsavin a 37. percben vé-
gezhetett szabadrúgást a baloldalon,
mintegy öt méterrel a tizenhatos sarká-
tól, tökéletesen ívelt, s a berobbanó
Dzagajev, háttal a kapunak, látványo-
san csúsztatott a kapu bal sarkába… A
lengyelek egyenlítô gólja az 57. perc-
ben született, amikor Blaszczykowski a
jobb oldalon 17 méterrôl ballal a jobb
felsô sarokba bombázott. OOrroosszzoorrsszzáágg--
LLeennggyyeelloorrsszzáágg  11--11.

A nap másik találkozója páratlan tü-
neménnyel nyitott Wroclawban. A bi-
zonytalankodó és sérülések-eltiltások
miatt tartalékos görögök még fel sem
eszméltek, amikor a szárnyaló lendü-
lettel nekik esô csehek káprázatos ro-
hamokkal lepték meg ôket. Az Eb-k
történetében még nem fordult elô,
hogy az elsô hat percben kétgólos
elônyre tegyen szert egy csapat: Jirá-
cek a 3., Pilar a 6. percben talált a há-
lóba. A görögök becsületére legyen
mondva, a sokkot elôidézô jeges zu-
hany után fokról-fokra szedték össze
magukat, s végül nem sok hiányzott az
egyenlítéshez. CCsseehhoorrsszzáágg--GGöörrööggoorr--
sszzáágg  22--11.

JJúúnniiuuss  1133..  
MMaarriioo  ((GGoommeezz))  ––  aa  vvaarráázzssllóó

Való igaz, a java még hátra volt, de
az mindentôl függetlenül, pontosab-
ban az eddig látottak alapján, bizton ál-
lítható: a német futballkultúra megint
csak remek csapattal rukkolt elô. A

Harkivban 40 000 nézô elôtt a hollan-
dok elleni „örökrangadón" mutatott tel-
jesítményük 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" szem-
pontjából létfontosságú, lévén, hogy
nulla ponttal néztek elébe. A stabilan,
kiegyensúlyozottan, remek állóképes-
séggel játszó germánok együttesében
ráadásul nem egy hamisítatlan klasszis
található. Érthetôen ezúttal is minden-
ki Mario Gomezt, a Bayern München
gólkirályát emlegette, aki ezúttal is szi-
porkázott, két nagyszerû alakításával
nem csak a mérkôzés legszebb élmé-
nyét nyújtotta, hanem biztosította a
nagy riválisok ellen a 2-1-es gyôzel-
met: mindkét találat a nevéhez fûzô-
dött. Az elsônél pazar fordulattal kezel-
te le a labdát, s fordult is ugyanazzal a
mozdulattal kapura a 24. percben, s ta-
lált a kapu bal sarkába, míg a második-
nál – mintegy 12 méterrôl – a jobb-
összekötô 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 kivi-
telezett átadást  kapott a végig remek-
lô Schweinsteigertôl. Ami a hollando-
kat illette, a vereség okainak fejtegeté-
se közben nehéz választ találni arra,
hogy az általában támadószellemû és
gólerôs gárda miért kezdett két „szû-
rôvel", 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 formaidôzítés-
sel sem lehetett minden rendben, hi-

szen ugyanez a gárda pompásan ját-
szott a selejtezôk idején mindvégig.
NNéémmeettoorrsszzáágg--HHoollllaannddiiaa  22--11.  

Gomez – sztár. Christiano Ronaldo
már régen ragyogó csillag a nemzetkö-
zi labdarúgás egén. Marióval ellentét-
ben az utóbbi – legalábbis eddig, s
mindenekelôtt a dánok elleni csata
idején – sajnálatosan alulmúlta önma-
gát és a játékához fûzôdô várakozáso-
kat. Jellemzô, hogy sportnapilapunk
„A világsztár bénázása" címmel, két
képpel  is illusztrálta a portugál nagy-
ság szegényes produkcióját, azt, hogy
miként puskázott el – tôle teljesen szo-
katlan módon – két ordító helyzetet.
Ebben az úgynevezett „halál-csoport-
ban" Portugália végül – remekiramú és
élvezetes mérkôzésen – legyôzte a
mezôny legegységesebb együttese-
ként minôsíthetô dánokat, s maradt
ekként nyitott a továbbjutás kérdése.
PPoorrttuuggáálliiaa--DDáánniiaa  33--22. 

JJúúnniiuuss  1144..    
SSppaannyyooll  lleecckkee  ––  zzuuhhooggóó  eessôôbbeenn  

Az olaszok elleni döntetlent követô-
en semmi nem volt jó a spanyoloknak.
Kritizálták Del Bosque szövetségi kapi-
tányt, merthogy csatár nélkül állította
össze a csapatát, nem adott bizonyítá-
si lehetôséget Torresnek, szidták a já-
tékvezetést, a technikát megölô
egyenlôtlen pályát meg különöskép-
pen. Minden ellenük szólt. Gdanskban
most a pályát annyira kímélték, hogy
még edzésre sem vették igénybe, hát-
ha ez is segít majd a mérkôzés idejére.
Az írek meg fogadkoztak természete-
sen, hogy a spanyol ármádiának ellen-
állnak, s végtére is valóban nem lebe-
csülendô társaság képviselte együtte-
süket, 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 va-
laki, akkor szakvezetôjük, az itáliai Gio-
vanni Trapattoni aztán minden ízében
ismerte az ellenfelet, s ennek megfe-
lelôen igyekezett rendkívüli módon
megerôsíteni a középpályáját, ahová
Duff és McGeady is rendszeresen
igyekezett besegíteni, legalábbis a ta-
lálkozó kezdeti szakaszában.  A találko-
zó kezdetére ráadásul jócskán eleredt
az esô, amely, sokan úgy vélték,
ugyancsak az íreknek kedvez. 

Nem lenne érdemes részletesen
elemezni az összecsapást, amely a bri-
liáns spanyol iskola fôszereplôinek kö-
szönhetôen végtére is valójában csu-
pán egy bemutató jellegû edzômérkô-
zésnek minôsíthetô. Torres erôtôl duz-
zadó 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-részvé-
telét, még ha korai búcsú vetett is en-
nek véget. SSppaannyyoolloorrsszzáágg--ÍÍrroorrsszzáágg  44--00.  

A veterán olasz „mindenesrôl", Pirló-
ról már a korábbiakban is a dicséret és
elismerés hangján szóltunk, s a tavaly
már-már búcsúzónak tekintô nagysze-
rû játékos, aki a Milánból a Juveba iga-
zolt át, szinte megtáltosodott. A horvá-
tok ellen  Lvivben látványos csemegé-
nek illett be szabadrúgásból szerzett
gólja a 37.  percben, amellyel egészen
a 74. percig vezettek, mert régi rossz
szokásuknak megfelelôen ráültek az
egygólos elônyre, nemigen kezdemé-
nyeztek, s a szilajul küzdô horvátokkal
szemben ezzel nem lehet sokra men-
ni. Igazságos döntetlen született.
OOllaasszzoorrsszzáágg--HHoorrvvááttoorrsszzáágg  11--11.  

JJúúnniiuuss  1155..  
VViihhaarrsszzüünneett  DDoonnyyeecckkbbeenn  
––  SSvvéédd  bbúúccssúú  KKiijjeevvbbeenn

A szurkolóknak jó orruk volt: az élet-
ben maradásért hôsies elszántsággal
küzdô svédek és a felfrissített, még
mindig az eltiltott Rooney nélkül felálló
angolok csatájára dugig töltötték a kije-
vi arénát, 70 000 nézô láthatta így a
helyszínen az Eb addigi legérdekesebb,
végig izgalmas, változatos rangadóját.
A jelentôs tét és magasfeszültség rá-
nyomta a bélyegét ugyan az elsô fél-
idôre, de az átélt drámai izgalmak ké-
sôbb bôségesen kárpótolták a szemta-
nukat a helyszínen és a tévék képer-
nyôi elôtt egyaránt. Összességében re-
mek hírverése volt a labdarúgásnak ez
a nem mindennapos hullámázó-lüktetô
találkozó. A történelmi statisztikák a

svédek mellett szóltak, hiszen az ango-
lok focitörténetében nem akadt még
olyan együttes, mint a svédeké, amely
hét alkalommal egymás után képes
volt megôrizni vele szemben a veret-
lenségét. S most persze arra készült,
hogy a nyolcadszor is ezt tegye. A hóri-
horgas, újoncnak tekinthetô Andy Car-
roll pompás fejesével indult a gólok vál-
tozatos sora a 23. percben, s lényegé-
ben a szigetországiak enyhe fölényé-
ben pergett le az elsô 45 perc. A máso-
dik félidôre egy feltámadt, a brit orosz-
lánt 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 megszerez-
te a három koronásoknak. Mindkét fél
fenntartások nélkül, abszolút nyílt si-
sakkal, gyôzelemre játszott, hallatlanul
változatos játék alakult ki, amelybôl a
remekül cserélô angol Hodgson fiai ke-
rültek ki gyôztesen. Beállása után nem
sokkal Walcott egyenlített elôbb, majd
ugyancsak az ô pompás elfutása és be-
adása révén – látványos sarkalással –
szerezte meg a gyôztes, egyben a své-
dek sorsát megpecsételô gólt Wel-
beck. AAnngglliiaa--SSvvééddoorrsszzáágg  33--22..

Tulajdonképpen még arra sem jutott
idô Donyeckben, hogy a játékosok,
meg a játékvezetôk egy kicsit is beme-
legedjenek. A ceremónia alatt a csu-
pán még szemerkélô esô szempillan-
tás alatt dörgéssel-villámlásokkal kísért
hatalmas viharba tört ki, özönvíz om-
lott le az egekbôl. A svéd „dirigens",
Björn Kuipers néhány perc után felfüg-
gesztette a játékot, s csaknem egy
órás szünet után folytatódhatott a küz-
delem 50 000 bôrig ázva is lelkesen ki-
tartó nézô elôtt. A remekül megépített
pálya talaja – kifogástalan maradt. Lau-
ren Blanc újjászervezett válogatottja,
bár többet kezdeményezett, az elsô
félidôben képtelen volt gólt lôni, elsô-
sorban mert az ukrán cerberus, Pjatov
kivédte a szemüket.. Furcsán alakult a
második játékrész. Az egyik oldalon
ezúttal nem jöttek be Andrij Sevcsen-
ko próbálkozásai, s a védelem is egyre
nehezebben állt ellen a támadásoknak,
másrészrôl Blanc két fiatal „bizalma-
sa", tulajdonképpen néhány röpke perc
alatt lôtt két góllal (Menez az 55. Caba-
ye pedig a 63. percben) lerendezte a
három pontot a gallkakasos társaság
javára. FFrraanncciiaaoorrsszzáágg--UUkkrraajjnnaa  22--00..

JJúúnniiuuss  1166..
OOrroosszz  ttrraaggééddiiaa  ––  ggöörröögg  „„aannttii--ffuuttbbaallll""
Erre aztán senki nem számíthatott,

nagyon kevesen várhatták – persze, a
görögök kivételével – az oroszok kiesé-
sét, vereségét a hellénektôl, fôként a

korábban a csehek ellen nyújtott ma-
gas színvonalú teljesítményük után. A
politikát ne keverjük lehetôleg össze a
focival, de tény, hogy a sorsdöntô gö-
rögországi választások elôestéjén a
szavazók legalább nagyszerû, emelke-
dett, örömteli hangulatban térhettek
nyugovóra, ha egyáltalán megtették,
hiszen egész éjjel az utcákon ünnepel-
tek. A futball egyik különleges jelensé-
gének tanúi lehettünk a 90 perc alatt:
ismét bebizonyosodott, hogy ebben a
sportágban a legképtelenebb dolgok is
megtörténhetnek. Szinte az elsô perc-
tôl az utolsóig az oroszok irányították a
játékot, végig támadószellemben küz-
döttek, a görögök tíz emberrel véde-
keztek. 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 meg-
esett). A számok nyomasztó orosz fö-
lényt jeleznek. Arsavinék 25 lövésével
szemben Karaguniszék mindössze 5-
tel próbálkoztak ebbôl kapura ment 10,
illetve – írd és mondd – 2!  És mind-
összesen egyetlen gól születetett. A
labdabirtoklásban 62 százalék szólt a
vesztesek és 38 a gyôztesek javára.
De hát a labdarúgást nem statisztikák-
ra játsszák, hanem – gólra.  Az egyke
gólnál azért jegyezzük meg, hogy a 62.
percben Karagunisz parádés cselekkel
játszott át négy(!) orosz védôt, buktat-
ták a tizenhatoson belül, de a svéd Jo-
nas Eriksson sípja néma maradt. Min-
dent összevetve: egy támadásra be-
rendezkedett, ám a lövésekkel bajban
lévô és kevéssé motivált gárda hajtha-
tott fejet a hallatlanul, szívvel-lélekkel
harcoló és a védekezésben mindvégig
önfeláldozóan, szinte hôsisen küzdô
görögök elôtt Varsóban, ahol a mint-
egy 60 000 nézô között helyet foglaló
orosz szurkolók is mintha elfáradtak
volna – feltûnôen csendesen szemlél-
ték kedvenceik kudarcát… GGöörrööggoorr--
sszzáágg--OOrroosszzoorrsszzáágg  11--00.

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 ját-
szották, a csehek ugyanígy éppen itt
Wroclawban, ahol minden kétséget ki-
záróan már otthonosan mozogtak. Az
elsô negyedórában a lengyelek teljes
erôbedobással igyekeztek korán dûlôre
vinni az ügyet, az alaposan megszerve-
zett csehek biztonságosan védekeztek,
s fokozatosan vették át az irányítást, lé-
nyegében 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 igény-
lô csatárnak. Az egyetlen gólt szerzô Ji-
rácek (72. perc) mellett a veterán Ba-
ros nyújtott kiemelkedô, meghatározó
teljesítményt. CCsseehhoorrsszzáágg--LLeennggyyeelloorr--
sszzáágg  11--00..

JJúúnniiuuss  1177..    
RRoonnaallddoo  mmeeggttáállttoossooddootttt  

aa  hhoollllaannddookk  eelllleenn
Az Eb úgynevezett „Halál-csoportjá-

ban", tudható volt, hogy két nemzetkö-
zileg elismert, nagyra tartott elit gárdá-
tól kell búcsút vennünk, bárhogyan is
alakulnak a dolgok. Kevesen gondol-
hatták ellenben, hogy egyikük a végté-
re akár a bajnoki címre is esélyes, csil-
lagokkal telitûzdelt Hollandia lesz, azt
pedig bizonyára teljesen ôrültnek te-
kinthették, 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 táma-
dójátékot produkáltak, s a 11. percben
Van der Vaart  20 méterrôl leadott re-
mek lapos lövése vezetéshez is juttat-
ta a narancsosokat. Öt perc sem telt
el, s Ronaldo – aki eddig meglehetô-
sen halvány teljesítménnyel rukkolt ki
az elôzô két megjelenése alkalmával –
vészt jelzôen megvillant, J.Pereira át-
adásával ugrott ki Vlaar mellett, s mint-
egy 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 eldön-
tötte a mérkôzés sorsát, amikor, az el-
sô találatát megelôzô szituációhoz ha-
sonló módon, ezúttal is hat-hét méter-
rôl talált be Stekelenburg kapujába.
Ronaldo játékkedvére jellemzô, hogy
mesteri góljai mellett nagy lövô kedvé-

ben kétszer a kapufát is eltalálta. PPoorr--
ttuuggáálliiaa  ––  HHoollllaannddiiaa  22--11..

Nehéz megmagyarázni, de a mérkô-
zés még el sem kezdôdött Lvivben,
mégis, kimondatlanul is benne volt a
levegôben, hogy az eddig pontveszte-
ség nélkül álló németek továbbjutása
nem lehet kérdôjeles, ehhez elegendô
egyetlen pontocska. A dánok – fôként
az elején – igyekeztek egyenlô ellen-
félként viselkedni, de ahogy telt-múlt
az idô, a németek taktikája mind job-
ban szembe tûnt: kockázatot nem vál-
lalni, tartani a labdát a végtelenségig, a
passzivitás lényege az idô múlatása.
Podolski ráadásul a 20. percben a
gyengébb lábával (a jobbal) nyolc mé-
terrôl bôdületes bombát zúdított An-
dersen kapujának közepébe. A mind-
össze huszonhét éves csatár tehát
nem akárhogyan ünnepelte 100. válo-
gatottságát. (Magyar vonatkozás, hogy
elsô alkalommal éppen a mieink ellen
lépett pályára nemzeti színekben 2004
nyarán.) A profi módon futballozó né-
metek csak annyit adtak ki magukból,
amennyire okvetlenül szükség volt, Jo-
achim Löw cseréi is azt célozták, hogy
alkalmat adjon néhány, eddig kevéssé
használt játékosának (Shürrle, Kroos,
Klose). NNéémmeettoorrsszzáágg--DDáánniiaa  22--11..

JJúúnniiuuss  1188..    
HHaajjsszzááll  hhííjjáánn  kkeerrüüllttee  eell  aa  bbllaammáátt  

aa  ccíímmvvééddôô
A fentiekben leírt kényelmeskedés-

hez, amely jellemezte a németek mu-
tatványát, sokban hasonlított a spa-
nyolok játékfelfogása is a horvátok el-
len egy nappal késôbb. Úgy tûnt, mint-
ha képtelenek lennének megfelelôen
összpontosítani az éles helyzetek ki-
dolgozására. Lagymatag, meddô lab-
datartogató játékuk nyomta rá a bélye-
gét a mérkôzésre, s hogy ez nem
bosszulta meg magát, az nem rajtuk,
hanem ellenfelükön múlt. Slaven Bilics
edzô ügyes taktikát igyekezett alkal-
mazni, szívós, önfeláldozó, szigorú vé-
dekezés, s ebbôl a fegyelmezett rend-
szerbôl, amikor adódott, hirtelen vil-
lámgyors ellentámadásokat vezettek
Modric-ék. Az í-re a pontot azonban
képtelenek voltak feltenni, sorra pus-
kázták el még a szinte százszázalékos
közeli helyzeteiket is. Védelmük – lest
érzékelve – egyetlen egyszer ingott
meg, éppen a legvégén, a 89. perc-
ben: Fabregas ívelte a labdát a lesha-
tárhoz közel induló Iniestához, aki a tö-
kéletesen üresen hagyott Jesus Na-
vashoz játszott – 1-0… És vége – a
horvát álmoknak. SSppaannyyoolloorrsszzáágg--HHoorr--
vvááttoorrsszzáágg  11--00.

A másik találkozón is a legvégén dôlt
el visszavonhatatlanul a pontok sorsa,
s ezzel az olaszok továbbjutása. A cse-

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 két-
szer is pompás bravúrt kellett bemu-
tatnia. Az „azzuriak" elsô gólját, eléggé
érdekes módon a viszonylag alacsony
termetû Cassano nagyszerû fejessel
érte el a 36. percben az ír védôk to-
ronymagasságú tagjai között. A 0 pon-
tos Trapattoni legénység – az esélyte-
lenek nyugalmával küzdve – szép já-
tékkal akart búcsúzni, egyáltalában
nem adta fel, s így – becsületükre le-
gyen mondva – végig maradt feszült-
ség és változatosság a játékban.
OOllaasszzoorrsszzáágg  ––  ÍÍrroorrsszzáágg  22--00.

Ezzel az összecsapással az A-, B- és
C-csoportban is befejezôdtek az elô-
csatározások: az elsô két helyezettek
jutottak a negyeddöntôbe, a 3. és 4.
helyezettek pedig – indulhattak haza.

AA  vvééggssôô  ssoorrrreenndd  ccssooppoorrttoonnkkéénntt::
AA--ccssooppoorrtt::    

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 gö-
rögök javára az oroszokkal szemben)

BB--ccssooppoorrtt::
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

CC--ccssooppoorrtt::
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 vég-
eredményre egy napot kellett várnunk,
így a negyeddöntô párosítására is.

JJúúnniiuuss  1199..    
JJááttéékkvveezzeettôôiinnkk  ––  nneeggaattíívv  ffôôsszzeerreeppbbeenn  

A csoportmérkôzések utolsó napjára
is maradtak meglepetések, köztük az,
hogy a már kiesett svédek becsületü-
kért éppen úgy játszottak a franciák el-
len Kijevben, mintha gyôzelmük ese-
tén még továbbjuthattak volna. A fran-
ciák, akik szinte páholyban érezhették
magukat, csak azután szedték össze
magukat, miután a svédek elsôszámú
csillaga, kapitánya, Ibrahimovics alig-
hanem az egész sorozat leglátványo-
sabb góljával vezetést szerzett. Az 54.
percben – Mexes mellôl – tizenöt mé-
terrôl, félfordulattal bemutatott vetô-
déssel pompás kapáslövéssel bombá-
zott Lloris kapujába – szépségdíj!... Rá-
adásként a lazsáló Riberyék a rendes
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játékidô utáni hosszabbításban újabb
gólt kaptak (Larsson), s így SSvvééddoorr--
sszzáágg--FFrraanncciiaaoorrsszzáágg  22--00.. Mivel ellenben
az angolok legyôzték a csoport másik
találkozóján az ukránokat, a franciák
így is továbbjutottak,  – a második he-
lyen –, ami azt jelentette, hogy nem az
olaszok, hanem a spanyolok ellen kel-
lett kiállniuk az egyenes kieséses sza-
kaszban.

Átkot szórtak a magyarokra Doneck-
ben az 50 000 nézô elôtt játszott Ang-
lia-Ukrajna összecsapáson. Az addig
Kassai Viktor vezetésével kiválóan, ál-
talános elismerést aratva mûködô já-

tékvezetô csoportunk lett a vezetô ne-
gatív beszédtéma – még hosszú idôn
át a meccset követôen is. Sajnos, leg-
feljebb 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 fele-
zôvonaltól, már az angol térfélen ka-
pott hosszú labdát Artem Milevszkij (a
visszajátszások tanúsága alapján lesen
volt az ukrán), majd a tizenhatos elôte-
rében finom passzal Marko Devicset
hozta helyzetbe, aki 11 méterrôl jobbal
lôtt, a labda felpattant, a kapujából ki-
rontó Joe Harton és a háló felé szállt, a
becsúszva mentô John Terry pedig ki-
kanalazta 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 kimereví-
tett képeken egyértelmûen látszott,
hogy a labda teljes terjedelmével bent
volt.

A BBC Sports közvetlenül az eset
után élô közvetítésében azzal poénko-
dott, hogy van egy új orosz partjelzô-
jük, Vad II István – utalva az 1966-os
vb-döntôre, amikor a partjelzô kétes
körülmények között adta meg az ango-
lok találatát, míg a válogatottból ezúttal
kimaradt Rio Ferdinand arról értekezett
twitter-csatornáján, hogy visszakapták
a sorstól azt, amit 2010-ben elvett a vi-
lágbajnokságon 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-

len" – mondta a korábbi angol váloga-
tott Chris Waddle az esetrôl.

„Sikerült összeszedettebben játsza-
nunk, a szünet után egy fokozattal fel-
jebb kapcsoltunk" – mondta Steven
Gerrard a meccs után, aki kitért az uk-
ránok meg nem adott góljára is: „A
csapat képes volt újítani a szünet után.
Kell egy kis szerencse is, a nélkül sen-
ki sem nyert nagy tornát. Meglátjuk,
mire jutunk majd." 

Az ukránok edzôje, a volt szovjet
szupersztár, Oleg Blohin szó szerint
csaknem agyvérzést kapott az eset lát-
tán – vigasztalhatatlan maradt, pedig
nekik az 1-1-es döntetlen sem lett vol-
na elegendô a továbbjutáshoz. AAnngglliiaa--
UUkkrraajjnnaa  11--00..

AA  DD--ccssooppoorrtt  vvééggeerreeddmméénnyyee::
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 in-
dulhattak haza. Az egyenes kieséses
szakasz június 21-én a Csehország-
Portugália találkozóval kezdôdött, majd
következtek a többiek: Németország-
Görögország, Spanyolország-Francia-
ország, Anglia pedig Olaszország ellen.

Ami pedig Kassaiék szereplését ille-
ti, a „baleset" után erre szemernyi esé-
lyük sem lehetett, az UEFA egyértel-
mûen határozott ebben az értelemben.

Negyeddöntôk
JJúúnniiuuss  2211..  

AAzz  ööttsszzáázzaaddiikk  nnéémmeett  ggyyôôzzeelleemm
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 el-
sôszámú szurkolója a Nationalelfnek.
Könnyen elintézhetnénk a mérkôzést
azzal az állítással, hogy a papírforma ér-
vényesült, nyertek a germánok és
kész, bejutottak az elôdöntôbe. Ennél
azért sokkal több volt ez a 90 perc, fô-
ként mert az 55. percben még 1-1-re
állt. A görögök ugyanis, most már jól is-
mertük ôket errôl az oldalukról, nagy
mesterei a ritka, de annál veszélyesebb
ellentámadásoknak, amelyeket fantasz-
tikus aránnyal érlelnek góllá. Itt is ez
történt: hiába a nyomasztó és állandó
német fölény, amikor arra lehetett szá-
mítani a második félidô kezdetén, hogy
Hellász legényei befáradtak a szívós
védekezésbe, Szamarasz egy ritka el-
lentámadás végén bevette Neuer ka-
puját, két német védô között is reme-
kül csúszott be a labdáért. Ráadásul
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mindez a görög kapitány, Jorgosz Kara-
gunisz nélkül zajlódott, aki eltiltás miatt
kénytelen volt kihagyni ezt furcsa, egy-
oldalú csatát. Mert aztán, amit a néme-
tek mûveltek egy negyedórán át a 61.
és a 75. perc között – az egyenesen
káprázatos, igazi élmény volt: Khedira
magasan a levegôbe felugorva bemu-
tatott kapás-bombája, Klose felhôfeje-
se, majd Reus keresztlécrôl bevágódó
lövése, – s máris 4-1, amelyet egy já-
tékvezetôi kegyeletes döntés révén
megítélt büntetôvel szépítettek a most
is csupa szívvel harcoló görögök a vé-
ge 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 száza-
lékkal a jelenlegi kapitány minden elôd-
jét felülmúlja. Sporttörténeti jubileumi
diadalként is elkönyvelhetik a nyerte-
sek a görögöktôl elvett pontokat, mert
a (nyugat) németek ezzel éppen 500.
gyôzelmüket ünnepelhették, amely
elôdöntôbe jutásukat jelentette. NNéé--
mmeettoorrsszzáágg--GGöörrööggoorrsszzáágg  44--22.

JJúúnniiuuss  2233..    
MMeeggttöörrtt  aa  ffrraanncciiaa  ááttookk

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".  Világsztá-
rok mindkét oldalon, komoly tét, a leg-
jobb négy közé jutás, remek labdarúgó
idô – minden adott volt ahhoz, hogy a
lelátók dugig teljenek. Mégsem telt
ház fogadta a fôszereplôket. A semle-
ges szurkolók mintha jó orral megsej-
tették volna, hogy mi következik. A
spanyolok, akik eddig azért még nem
nyújtották a tôlük okkal elvárható ki-
emelkedô teljesítményt, tulajdonkép-
pen ezúttal is kimondott csatár nélkül
léptek pályára, bár Del Bosque kapi-
tány ismét hangsúlyozta, hogy az ék-
nek elôretolt Fabregas kifejezetten
csatárfeladatokat kapott. Az óvatos
franciák csapatában öt hamisítatlan vé-
dô mellett két védekezô középpályás,
sôt még Florent Maluda is védekezô
feladatokat látott el, egyedül Benzema
alkotta a csatársort, s ô is sokat húzó-
dott a szokottnál hátrább.  Laurent
Blanc szövetségi kapitány semmit
nem óhajtott kockáztatni, s nyilván ab-
ban bízott, hogy ritkább ellentámadási
kísérleteit klasszisai, elsôsorban Ri-
bery gólra válthatja. Mindezek ered-
ményeként az összecsapás jelentôs
részében „tili-toli"  (ahogyan elnevez-
ték: tiki-taka), meddô – sajnos, le kell
írnunk – lendület nélküli unalmas me-

zônyjáték zajlott, amely ezúttal egyet-
len akciógólt hozott, mégpedig vi-
szonylag korán, a 19. percben. A kitö-
rô Jordi Alba mellett Debuchy elcsú-
szott, hasra esett, s Alba pontos be-
adását a jobb oldalon felfutó Xabi a ka-
pu jobb oldalába fejelte mintegy kilenc
méterrôl, okosan,  a felé induló védô
és a rugaszkodó kapus mozgásával el-
lenkezô irányba. Ennek következtében
a spanyolok mindvégig szinte „meget-
ték" a labdát, s ha már Xabiról ejtettünk
szót, a nagyszerû játékos a találkozó
utolsó percében a Pedro buktatásáért
megítélt büntetôt is biztosan értékesí-
tette, s ezzel teljessé tette nem min-
dennapos ünnepét: ugyanis ezen a
mérkôzésen jutott el a jubileumi, 100.
válogatott szerepléséig! 

„Hát ezzel a mérkôzéssel biztosan
nem lehet jó reklámot csinálni a fut-
ballnak, és egyetlen gyerek sem lesz
szerelmes ebbe a gyönyörû játékba" –
summázta véleményét volt válogatott
labdarúgónk, Bodnár György.  SSppaannyyoo--
lloorrsszzáágg--FFrraanncciiaaoorrsszzáágg  22--00,, s ezzel el-
dôlt, hogy ezen az ágon az elôdöntô-
ben Portugália-Spanyolország össze-
csapásra kerül sor június 27-én Do-
nyeckben.

JJúúnniiuuss  2244..    
TTiizzeenneeggyyeess  ppáárrbbaajj  ––  „„AAnnggooll--kkóórr""  

Ötvenhétezer nézô volt kíváncsi Ki-
jevben 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 hosszabbí-
tás lejátszására, ám végül ezek sem
hoztak döntést, s így végsô soron 11-
esek döntöttek az olaszok javára.  A

gólínség ellenére, bármennyire is fur-
csa ezt állítani, mindvégig változatos,
élvezetes, szórakoztató játékkal, hely-
zetekkel bôven tarkítottan zajlottak az
események. Mindkét együttes nyílt si-
sakkal, bátran támadva kezdte a mér-
kôzést, egymás után következtek az
akciók, átlövések, remek cselek, ka-
pusbravúrok, illetve kapufák is, fôként
az olaszok jóvoltából, amelyek közül az
elsô De Rossi nevéhez fûzôdött, re-
mek lövése nyomán a bal kapufa tövé-
rôl vágódott ki a labda. Az angolok elsô
gólhelyzetét – az ötödik percben –
Glen Johnson hagyta ki közvetlen kö-
zelrôl, pontosabban Buffon, valami el-
képesztô 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 mezônyfö-
lénybe kerültek. A végén az angolok
szinte teljes csapatukkal betonvéde-
lemre rendezkedtek be, alig várták a
büntetôk szakaszát. Jellemzô a találko-
zó néhány statisztikai adata. Az összes
leadott lövés tekintetében az olaszok
fölénye számottevô – 34. Ezzel szem-
ben az angolok 9-szer lôttek, s ezekbôl
a kapura tartó pontosabb „lövegek"
száma 20-4-re alakult – az „azzurik" ja-
vára.

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 al-
só sarokba lôtt – 1-0. Gerrard ugyanígy
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– 1-1. Montolivo szintén jobbra helye-
zett, de mellé surrant a labda, majd
Rooney – maradt továbbra a jobbnál –
nagy erôvel bombázott a hálóba – 2-1.
Pirló pimasz „Panenka-módon" pörge-
tett-ívelt finom mozdulattal az elmoz-
duló Hart helyére a kapu közepébe –
2-2. Ezután Young következett, s bô-
dületes erôvel találta el –  a kereszt-lé-
cet. Nocerino is „ragaszkodott" a jobb
sarokhoz, s ezzel már 3-2 az olaszok ja-
vára.  Végezetül – Buffon az Buffon –
nagyszerû vetôdéssel fogta meg Cole
balra tartó labdáját, a pontot az i-re pe-
dig Diamanti tette fel, – a háló közepé-
be vágta a labdát. 4-2.  Az „angol-kór"
idézte elô a szigetországiak kiesését,
hiszen világbajnokságon, illetve Euró-
pa-bajnokságon immár hatodszor buk-
tak el 11-es lövések révén, s mind-
össze egyetlen alkalommal voltak csak
képesek gyôzni.   Világbajnokság, elô-
döntô – 11999900:: NSZK-Anglia 1-1, 11-
esekkel 4-3. Európa-bajnokság, ne-
gyeddöntô – 11999966:: Anglia-Spanyolor-
szág 0-0, büntetôkkel 4-2, ez maradt az
egyetlen siker. Európa-bajnokság, elô-
döntô - 11999966:: Németország-Anglia 1-1,
büntetôkkel 6-5. Világbajnokság, nyol-
cad döntô – 11999988:: Argentína-Anglia 2-
2, tizenegyesekkel 4-3, s végül Euró-
pa-bajnokság negyeddöntô - 22000044::
Portugália-Anglia 2-2, büntetôkkel 6-5.
Világbajnokság, negyeddöntô  – 22000066::
Portugália-Anglia 0-0, büntetôkkel 3-1. 

És most: OOllaasszzoorrsszzáágg--AAnngglliiaa  00--00  ––  ttii--
zzeenneeggyyeesseekkkkeell  44--22. Az olaszok tehát a
németekkel találkozhattak június 28-án
a varsói elôdöntôben.

Elôdöntôk
JJúúnniiuuss  2277..      

KKlluubbttáárrssaakk,,  bbaarrááttookk  --  eelllleennffeelleekk
Az Eb elsô elôdöntôjének spanyol-

portugál párosítása különlegesen pi-
kánsnak tûnhetett, túl azon az általá-
nosságon, hogy az Ibériai félsziget
szomszéd országai válogatottjainak üt-
közetei mindig is rendkívüli esemény-
nek számítottak. Egy olyan mérkôzés-
re került ezúttal sor, ahol az ellenfelek
tökéletesen ismerték egymást, mint
ahogyan ez a legjobb sportbarátokhoz
illik is, hiszen klubszinten együtt küz-
denek hétrôl-hétre, hónapról-hónapra a
bajnoki címért és ugyanígy a nemzet-
közi kupákért. Mindinkább hozzászok-
hattunk tehát, hogy egy-egy játékos
saját hazája színeiben rendre ellenfél-
ként találkozik klubtársaival. (A 2010-
es világbajnokságon a nyolcad-döntô-
ben: Spanyolország-Portugália 1-0).

Donyeckben, 50 000 nézô elôtt szá-
mos esetben furcsa szituációkat lát-
hattak ekként a szurkolók, hiszen pél-
dául a meccs egyik legfôbb kérdése az
volt, hogy a Real Madridban csillogó

portugál világsztár, Christiano Ronaldo
miként képes boldogulni az ellenfél-
ként ôt most minden áron semlegesí-
teni akaró, egyébként szintén a Real
Madrid klubszíneiben szereplô spanyo-
lokkal szemben: Xabi Alonso, Sergio
Ramos, Iker Casillas. Az is érdekes ta-
pasztalata volt az összecsapásnak,
hogy a hazai bajnokságokban hagyo-
mányosan 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 vá-
lasztotta, tehát kifejezett csatár nélkül
(az elôzôekben egyszer-egyszer Fabre-
gast, illetve Torrest szerepeltette leg-
feljebb ékként) küldte pályára együtte-
sét. Arra azonban talán senki nem gon-
dolt, hogy még ezt a taktikai alap-alak-
zatot sem tartotta eléggé biztonságos-
nak, 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 távol-
ról sem voltak képesek olyan hibátlan
és hatékony körömpasszos játékra,
mint az ezt megelôzô találkozókon, sôt
kifejezetten sok hibával, s még a szo-
kottnál is passzívabban játszottak. Fel-
fogásuk nem képviselheti a labdarúgás
jövôjét. Fôként egyik fô dirigensük, Ini-
esta mutatott ezúttal – mellesleg
mindvégig – halvány teljesítményt, ar-
ról nem is beszélve, hogy a hosszabbí-
tás 104. percében a Jordi Albától ka-
pott labdát középrôl, hét méterrôl mel-
lé 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. Lát-
va a gyenge játékot, egyedül eldönt-
hette volna a végül is unalmasnak jelle-
mezhetô mérkôzés sorsát. A hosszab-
bítás sem hozott gólt, s végül izgalmas
körülmények között döntöttek a bünte-
tôk a spanyolok javára. Érdekesen in-
dult a  „rájátszás":  az elsô próbálkozó
–  a spanyol Xabi Alonso, illetve a por-
tugál Mutinhó lapos lövését látványos
vetôdéssel védte itt Rui Patricio, és ott
a spanyol Casillas – 0-0-.  Ezután Inies-
ta a kapu közepébe, Pepe a jobb alsó
sarokba lôtt, majd Pique ugyanoda,
Nani pedig élesen a léc alá bombázott:
– 2-2. Ramos hidegvérrel a Panenka-
Pirlo technikai trükkös alányesést mu-
tatta be sikerrel – 3-2 –, a portugál Bru-
no Alves teljes erôvel viszont a ke-
resztlécet találta telibe – maradt a 3-2.
Ezután, Fabregas úgy szerezte meg a
mindent eldöntô gólt, hogy a jobb ka-
pufa tövérôl pattant a labda a gólvona-
lon túlra – 4-2. Az utolsó portugálnak –
Ronaldónak – már nem jutott szerep.
SSppaannyyoolloorrsszzáágg--PPoorrttuuggáálliiaa  00--00,,  bbüünnttee--
ttôôkkkkeell  44--22. Casillasék készülôdhettek a
kijevi döntôre. A passzív játék mutató-
jaként elegendô a kapura tartott lövé-
sek feltûnôen szerény számát idézni:
Spanyolország-Portugália 5-2 (120 perc
alatt mindösszesen 7!).

JJúúnniiuuss  2288..  
MMaarriioo  eezzúúttttaall  ((BBaallootteellllii))    

kkéétt  ggóólltt  vvaarráázzssoolltt  aa  nnéémmeett  hháállóóbbaa
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 cso-
portmérkôzések során már összecsa-
pott a két gárda, s a találkozó Gdansk-
ban 1-1-es döntetlent hozott. Utólag
persze, sokkal könnyebb okosnak len-
ni, de tény, s ezt nem lehetett figyel-
men kívül hagyni semmiképpen, hogy
a németek, a világbajnokságok és az
Eb-k sorában még soha nem múlták
felül a squadra azzurrát. Az apróságok-
ból esetenként komoly következteté-
seket lehet levonni, akár egy-egy mér-
kôzés elôtt. A tévé közeli képeit figyel-
ve a himnuszok lejátszása közben fel-
tûnt, mennyire feltüzelt, mindenre el-
szánt Prandelli csapata, s mennyire ag-
gódóak és gondterheltek a németek,
beleértve kapitányuk, Joachim Löw
nyugtalan tekintetét is. 

Varsóban 57 000 nézô elôtt ez nem
a németek meccse volt. Jócskán el-
maradtak korábbi teljesítményüktôl,
kivéve talán mindkét félidô elsô tíz-ti-
zenöt percét, amikor igyekeztek len-
dületes támadásokat vezetni, s tény,
hogy az elsô percekben két óriási
helyzetben az akkor teljesen bizonyta-
lan olasz kapusvédô, Buffon kapuját
kétszer is példátlan szerencse men-
tette meg a góltól. Ha csak az egyik
végén a labda a hálóba köt ki – bizo-
nyára másként alakul a helyzet. De
nincs ha! Elôbb a gólvonalon mesteri-
en helyezkedô Pirlóban akadt el a lab-
da – amely talán a kezét is érinthette
– majd hajszállal a balkapufa mellé
hullott. A váratlan német vereség oka-
inak összegzésébôl nem hagyhatók ki
az alábbiak: pszichikailag a korábbi
magabiztosság, az egészséges önbi-
zalom hiánya, pontatlanság az összjá-
tékban, csôd a védekezésben (Bads-
tuber és Lam szarvashibái, a sérülés-
sel bajlódó Schweinsteiger beállítá-
sa). S a másik oldalon a végig higgad-
tan, okosan és pontosabban játszó
olaszok, ahol a kezdeti gyengélkedés
után Buffon, s mellette a kulcsembe-
rek hozták a formájukat: elsôsorban
az ellenállhatatlan, két pazar góljával
(mindkettôt az elsô félidôben szerez-
te) a 21 éves Balotelli, aki Cassanóval
újra és újra roppant veszélyes helyze-
teket teremtett Neuer kapuja elôtt,
azután a karmester, a fáradhatatlan, s
a középpályát uraló örökifjú veterán,
Pirlo. Ami szintén feltûnô volt: a né-
metek egy tucat szögletrúgásig jutot-
tak, míg a másik oldalon, ha három-
négy akadt. A beíveléseknél, s hason-
lóan ehhez a pontrúgások után úgy-
szintén – rendre az olaszok uralták fe-
jeseikkel a légteret mindkét kapu kör-
nyékén. A meccs lényegében sima
volt, hiszen a németek szépítô gólja
már a rendes játékidô hosszabbításá-
ban, 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 ki-
menetelének egyik politikai vonatkozá-
sú következménye. Az elôdöntô idején
az Európai Unió hajnalig tartó fontos
csúcstalálkozója zajlott, a labdarúgást
kedvelô politikusok így személyesen
ezen nem vehettek részt (többek kö-
zött Merkel, Tusk, Orbán). Nos, az ola-
szok „szívességet" tettek Angela Mer-
kel kancellár asszonynak, aki német
gyôzelem esetén állítólag azt ígérte
kedvenceinek, hogy az Ukrajna fôváro-
sában, Kijevben július 1-én sorra kerü-
lô döntôn annak ellenére is személye-
sen jelenik meg, hogy a bevezetônk-
ben taglalt Timosenko-ügy miatt az Eb
idején eredetileg nem tervezett látoga-
tást Ukrajnába. A németek veresége
okafogyottá tette az utazást. OOllaasszzoorr--
sszzáágg--NNéémmeettoorrsszzáágg  22--11.

A döntô
JJúúlliiuuss  11..  

SSppoorrttttöörrttéénneellmmii  ssppaannyyooll  ddiiaaddaall
A 2012-es Eb utolsó, harmincadik

mérkôzése Kijevben, telt ház elôtt, el
sem kezdôdött, máris kijelenthettük:
páratlan, sporttörténeti különlegesség
tanúi lehettünk. A kontinens-bajnoksá-
gok eddigi sorozatának fináléiban
ugyanis még soha nem került sor
olasz-francia találkozóra, mi több, ed-
dig a két ország együttese még a leg-
jobb négy között, tehát az elôdöntôk-
ben sem találkozott egymással. Továb-
bi – eddig soha meg nem esett – érde-
kességet ígért a spanyol gyôzelem,
mert az Európa-bajnokságok (korábban
Európai Nemzetek Kupájának nevez-
ték ôket) históriájában egyetlen válo-
gatott sem tudta egymás után megis-
mételni gyôzelmét, s erre a spanyolok-
nak kétség kívül komoly esélyük ma-
radt. A latolgatók azonban ennél a
pontnál figyelmeztettek: az itáliaiak az
Eb-k és világbajnokságok során még
nem veszítettek a spanyolok ellené-
ben, bár négy esztendôvel ezelôtt a ti-
zenegyesek viadalában végül a rövi-
debbet 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! 

SSppaannyyoolloorrsszzáágg--OOllaasszzoorrsszzáágg  44--00  ((22--00)).
Kijev, 70 700 nézô. Vezette: Pedro

Proenca (portugál). Spanyolország: Ca-
sillas – Arbeloa, Ramos, Pique, Jordi
Alba – Busquets, Xabi Alonso – Silva,
Xavi, Iniesta – Fabregas. Csere: Pedro,
Torres, Mata. Szövetségi kapitány: Vi-
cente Del Bosque.

Olaszország: Buffon – Chiellini, Bo-
nucci, Barzagli, Abate, – De Rossi, Pir-
lo, 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 legna-
gyobb kérdés az volt a mérkôzés elôtt,
hogy továbbra is folytatják-e a csatár
nélküli játékot, vagy újra három támadó-
val állítja ki csapatát Vicente del Bos-
que?   A kezdôk kihirdetésekor aztán ki-
derült: ismét csak szómágiát hallhat-
tunk a szakembertôl, hiszen a három
megjelölt támadó David Silva, Cesc
Fabregas és Andrés Iniesta lett. A baj-
szos 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 legna-
gyobb kritikusai is elnémultak. A rutinos
mester igyekezett elaltatni, agyondi-
csérni az ellenfelet, levéve egyben né-
mi terhet az övéirôl is – már amennyire
lehetséges az ilyesmi. Azt korán kizárta
Prandelli, hogy ismét három védôvel áll-
nak ki a spanyolok ellen, mint a csoport-
körben, majd a 4–4–2-es hadrendben
pályára küldött csapata egyetlen megle-
petést sem tartalmazott.

A mérkôzés elején az olaszok léptek
fel támadószellemben, kezdeti roha-
maikat egy gyengécskére sikerülô
Andrea Pirlo-lövés zárta le. 

Mások néhány kôkemény beleme-
néssel próbáltak meg tekintélyt sze-
rezni maguknak, meg levezetni a fe-
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szültséget, az egyik oldalon Sergio Ra-
mos, a másikon Daniele De Rossi fô-
szereplésével, elôbbi ezt követôen
szabadrúgásból, majd fejjel is veszé-
lyeztetett. 

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 készí-
tett elô, de ezúttal sokkal hatékonyab-
ban: Iniesta passza után elhúzott Gior-
gio Chiellini mellett, tökéletesen pon-
tos és erôs középre adását pedig Da-
vid Silva hat méterrôl a kapu jobb olda-
lába 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 Balo-
telli 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 visszahú-
zódtak az olaszok, halványult a kreativi-
tásuk. 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 belép-
ve pár lépés után higgadtan a kapu kö-
zepébe lôtt, 2–0.

Ez volt Alba elsô gólja a felnôtt válo-
gatottban. Xavi pedig az elsô futballis-
ta, aki két Eb-döntôben is asszisztet je-
gyez.

A szünetben Prandelli Cassanót An-
tonio Di Nataléra cserélte le, aki az új-
rakezdés után nem sokkal alig fejelt fö-
lé. Válaszképpen Fabregas mutatta
meg, hogy a torna végére valójában
belejött a csatárkodásba, mert mind-
össze két négyzetméteren végrehaj-
tott egy cselsorozatot, lövését pedig
csak egyesült erôvel tudta hárítani a
Buffon-Balzaretti páros. Casillas is tor-
názhatott, Di Natale ezúttal lábbal
veszélyeztetett (pontosabban rontott
ordító ziccert), és kiderült az is, hogy
ez nem a játékvezetôk Eb-je, mert Ra-
mos fejese még el sem ért Buffonhoz,
Bonucci máris „lekezelte" azt – az
olasz védô szerencséjére senki sem
vette észre a turpisságot Pedro Proen-
ca stábjából.  

Prandelli a harmadik cseréjével soka-
kat meglepett, hiszen a kétségkívül
szürke Riccardo Montolivo helyére a
karmesteri szerepre kevésbé alkalmas
Thiago Mottát küldte be. Meglepôdött
David Silva is, hogy éppen ô ballagha-
tott le elsôként az övéi közül, ráadásul
ennyire korán: az 59. percben a barce-

lonai Pedróval „pacsizhatott" az oldal-
vonalnál, visszafogott csalódottsággal
az arcán. 

Hasonló érzelmeket láthattunk a
nagyérdemû Prandellin is, egyetlen mi-
nutum múltán, amikor Motta a comb-
jához kapott futás közben, majd kérte
a hordágyat. Egy újabb perc múlva
Motta – izomszakadással – már az öltö-
zôben volt. Mivel az olasz szakember
elôzôleg kihasználta már valamennyi
csere-lehetôségét, így végleg megfo-
gyatkozott a gárdája. Ezzel pedig meg-
változhatatlanul eldôlt a finálé sorsa. 

Nem keltett nagy meglepetést, hogy
a spanyolok – dupla elônyük biztonsá-
gos fedezékében – visszatértek az oldal-
és hátra-passzos" tiki-takához", bár ha
éppen támadásra adták elvétve a fejü-
ket, azok rendre így is veszélyesek ma-
radtak. 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. Tor-
res igazi hôs lett a végére, és nemcsak
azért, mert két Eb-döntôn is lôtt gólt,
hanem azért, mert önzetlenül kiszol-
gálta közvetlenül a befejezés elôtt Ju-
an Matát, s ezzel 4-0 lett a vége. 

Ezzel a magabiztos, megérdemelt
gyôzelemmel az Európa- és világbajno-
ki címvédô Spanyolország megvédte a
trónját saját kontinensén, történelmi
tettet hajtva végre, hiszen korábban
senki sem nyert meg két egymást kö-
vetô Eb-t. „Ráadásként" pedig még vi-
lágbajnokságot is a kettô között.  Az is-
mert futballszakértô Dzurják József
(Csöpi) ekként fogalmazott: „Spanyol-
ország uralja a világ labdarúgását, s ezt
bizonyította a döntôben is. Olyan gaz-

dag repertoárt vonultatott fel, amilyen-
nel egyetlen más csapat sem képes
versenyezni. Az elején jött a rövid-
passzos 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, amelyek-
kel eldöntötték a mérkôzést. Di Natale
beállítása hozott ugyan némi átmeneti
lendületet és veszélyt ellenük, de Mot-
ta balszerencsésen „idôzített" korai sé-
rülése a második félidôben szinte re-
ménytelenné tette az olasz próbálkozá-
sokat. Tulajdonképpen sima döntôt lát-
hattunk, a spanyolok képzettebbnek s
fôként sokkal gyorsabbnak bizonyultak
ellenfelüknél, középpályás teljesítmé-
nyüket ezúttal össze sem lehetett ha-
sonlítani. Ezzel együtt – ismerve az
elôzményeket és azt a derekas utat,
amit megtettek – fenntartás nélküli el-
ismerés illeti az olasz válogatottat is."

• • •
Mielôtt lezárnánk naplónkat, az UE-

FA jelölése alapján, közöljük a 2012-es
Európa-bajnokság legjobbját, váloga-
tottját, pontosabban 23-as keretét és a
legjobb góllövôk listájának élmezô-
nyét.

AA  lleeggjjoobbbb  jjááttéékkooss
A spanyol Andrés Iniestát, az FC Bar-

celona középpályását választották a
lengyel-ukrán közös rendezésû Európa-
bajnokság legjobb játékosának. Iniesta,
aki az olaszok ellen 4-0-ra megnyert
döntô legjobbja is lett egyben, csapat-
társát, Xavit "követte" ezzel, a négy év-
vel ezelôtti, osztrák-svájci rendezésû
kontinensviadalon ugyanis klubtársa
lett a torna legjobbja. Mindketten jelen-
tôs részt vállaltak abból, hogy a spanyol
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válogatott megvédte címét, ezzel négy
éven belül két Európa-, és egy világbaj-
noki trófeát nyert meg.

AA  22001122--eess  EEuurróóppaa--bbaajjnnookkssáágg  vváállooggaa--
ttoottttjjaa

Kapusok: Gianluigi Buffon (Olaszor-
szág), Iker Casillas (Spanyolország),
Manuel Neuer (Németország).

Védôk: Gerard Pique (Spanyolor-
szág), Fabio Coentrao (Portugália), Phi-
lipp Lahm (Németország), Pepe (Portu-
gália), Sergio Ramos (Spanyolország),
Jordi Alba (Spanyolország).

Középpályások: Daniele De Rossi
(Olaszország), Steven Gerrard (Anglia),
Xavi Hernandez (Spanyolország), And-

res Iniesta (Spanyolország), Sami Khe-
dira (Németország), Sergio Busquets
(Spanyolország), Mesut Özil (Németor-
szág), Andrea Pirlo (Olaszország), Xabi
Alonso (Spanyolország).

Csatárok: Mario Balotelli (Olaszor-
szág), 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.

TToorrrreess  aa  ggóóllkkiirráállyy
A lengyel-ukrán közös rendezésû

nagy esemény gólkirálya a spanyol
Torres lett, miután ô töltötte a legke-
vesebb játékidôt a gyepen a háromgó-
losok közül.

3 gólos: Torres (spanyol), Balotelli
(olasz), Dzagojev (orosz), Gomez (né-
met), 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 (spa-
nyol).
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Kiváló szakemberünk, Mezey György
a helyszínen elemezte az Európa-baj-
nokság 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 szerve-
zettségre nem lehet egy szavuk sem.
Sokan reménytelennek találták az uk-
rán-lengyel rendezést, de én csak di-
csérô szavakat tudok mondani. Noha
nincs teljes rálátásom az eseményekre,
de például az Eb technikai, orvosi oldal-
ról 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 ki-
emelkedô játékosok teljesítményét, az
edzôi munkát elemezzük – mindent, ami
a pályán látható. Legutóbb Donyeckben
a spanyol-portugál meccset néztem vé-
gig, és ott voltam a döntôn is.

– Mennyit változott a spanyolok játé-
ka a négy, illetve a két évvel ezelôttihez
képest?

– A futball jövôjérôl is dönthet a spa-
nyolok új stílusa, amely – bármennyire is
tiltakoznak ellene – elsôsorban a Barcá-
éhoz, és kissé a Realéhoz is hasonló.
Egyértelmûen más stílus, mint a néme-
teké, a franciáké vagy akár a hollandoké.
Szerintem megtorpant a spanyol lendü-
let, 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 erôsíte-
nünk  –, hogy igazuk van, jól döntöttek,
jó úton járnak. Egy másik irányvonal a
franciák által is képviselt kicsit erôtelje-
sebb, progresszívabb, szervezettség-

ben még masszívabb fut-
ball, kiváló csapatuk van,
nem is tudom, hogy mi
történt velük.

– A spanyol-portugál
elôdöntôben mindazonál-
tal sokan csalódtak, s nyil-
ván önnek sem tetszett,
amit Donyeckben látott?

– Jogos volt a kifogása
az átlag nézônek, jóllehet
én egy másik szemszög-
bôl néztem a meccset, el-
mélyültem az apróbb
részletekben, s azt lát-
tam, hogy iszonyúan óva-
kodtak a felek attól,  ne-
hogy kikapjanak, netán
gólt kapjanak. Ez rányomta a bélyegét
az egész elôdöntôre, elmaradt a felsza-
badult játék. A spanyolok mintha meg-
szokták volna, hogy mindig nyernek, és
ez kicsit egyhangúvá tette ôket. De vé-
gül is gyôztek, s a döntôben már, láthat-
tuk, 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 te-
levízió elôtt nézik a meccseket az em-
berek, hanem szurkolói zónákba járnak.
Nehéz elmondani, hogy mi történik egy
ilyen helyen, emberek százezrei ôrjöng-
nek színes mezekben, és az már nem is
olyan fontos, ha Ronaldónak volt egy
szép kapáslövése. Persze az eredmé-
nyek is kellenek, mert csak azt lehet
sztárolni, aki gyôz, de a marketingvilág
már egy önálló sínen halad. 

– Gondolom, nem véletlenül Ronal-
dót hozta fel példaként.

– Ô az egyik klasszikus esete a labda-
rúgás mai világának, s – beválasztották
az Eb válogatott csapatába is... Egy sza-

badrúgásnál koreográfiát
mutat be, megáll mere-
ven, négy lépést masszí-
van hátralép, a nézôk pe-
dig az arcizma rezdülése-
it is látják. Az ilyen jele-
neteken kívül a 11-es rú-
gások is növelik a nézô-
számot, ilyenkor bejön a
„nagymuter" is a szobá-
ba, s kíváncsi, hogy ki
rúgja, hogyan rúgja.

– Néhány szót végül a
mieinkrôl…  Az Eb elôtt a
magyar válogatott le-
gyôzte a cseheket, majd
döntetlenezett az írekkel.
A két Eb-résztvevô elleni

meccsek után Dzsudzsák Balázs azt
mondta, hogy ott lenne a helyünk a via-
dalon. Ön szerint mire vitte volna a ma-
gyar csapat?

– Rutinosabb futballedzô vagyok an-
nál, 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 le-
het majd viszonyítgatni, hogy miképp ál-
lunk a többi válogatotthoz képest. A
csehek egyébként szépen teljesítettek,
a cseh média is elégedett volt, mert vé-
gül is csak az utolsó pillanatban kaptak
ki a portugáloktól. 

– Több esélye lehet a magyar csapat-
nak kijutni a 2016-os Eb-re, amelyen
már 24 csapat lesz jelen. Sokan - példá-
ul a németek – nem örülnek a bôvítés-
nek, mondván, a plusz nyolc csapat
miatt jóval alacsonyabb lesz a színvonal.
Ön is így látja?

– Ugyanezt mondták, amikor a világ-
bajnoki résztvevôk számát bôvítették,
de jó döntést hoztak, mert minél széle-
sebb körben kell népszerûsíteni a fut-
ballt. Fontos, hogy ne csak ugyanazok-
nak a nagycsapatoknak adasson meg a
részvétel.

AA  nnaappllóótt  sszzeerrkkeesszztteettttee  
ééss  öösssszzeeáállllííttoottttaa::  GGaalllloovv  RReezzssôô

Mezey az Európa-bajnokságról és a sportág jövôjérôl
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AA  lloonnddoonnii  oolliimmppiiaa  eellssôô  mmaaggyyaarr  éérr--
mméétt,,  eeggyybbeenn  aa  mmaaggyyaarr  ccsseellggáánnccss--ssppoorrtt
eellssôô  nnôôii  éérrmméétt  aazz  eellssôô  vveerrsseennyynnaappoonn,,
jjúúlliiuuss  2288--áánn  CCsseerrnnoovviicczzkkii  ÉÉvvaa  sszzeerreezzttee..
AAzztt  iiss  mmoonnddhhaattnnáánnkk,,  hhooggyy  aa  4488  kkiillóóss  jjuu--
ddóóss  eezzzzeell  aa  bbrroonnzzéérreemmmmeell  kköösszzöönnttööttttee
jjúúlliiuuss  3311--ii  sszzüülleettééssnnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll
eeddzzôô--ééddeessaappjjáátt,,  CCsseerrnnoovviicczzkkii  CCssaabbáátt..  

Az Ippon Judo Tatabánya SE vezetô-
edzôjével 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 Cserno-
viczki Csaba. – Tizenegy korosztályos
országos bajnoki címet, köztük négy
felnôtt aranyat szereztem három súly-
csoportban, 60, 65 és 71 kilóban. Juni-
or Európa-bajnokságokon zsinórban
háromszor voltam bronzérmes: 1984-
ben, 1985-ben és 1986-ban. 1982-tôl
már a Tatabányai Bányász versenyzôje
voltam, itt teljesedtem ki versenyzô-
ként. Az elsô pillanattól kezdve tet-
szett a sportág, nyugodtan mondha-
tom, nekem találták ki. A kezdetektôl
kezdve a szerelmese vagyok! Az én
generációmban olyan nagyságok vol-
tak, mint Csák József és Bujkó Tamás,
akiket felnôttként nem tudtam meg-
elôzni, 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 fele-
ségével, aki azóta is lelki társa, és az
1986-os junior Eb-bronznál már meg-
született az utód, Évi. 

Húszéves volt ekkor, és lassan el-
kezdett levezetni, hogy a versenyzôi
pályát egyszer majd felváltsa az edzôi.

1993 óta oktatja a fiatalokat, és elsô je-
lentôs 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 terem-
be, ott szaladgált az edzéseken, és be-
léivódott a dzsúdó szeretete. Hétéves
korában, 1993 karácsonyán elém állt,
hogy szeretne cselgáncsozni, és úgy
érzi, jobban meg tudná csinálni a moz-
dulatokat, mint a többiek. Edzôként na-
gyon 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 jöt-
tek is a sikerek: 24 kilóban kezdett, és
a fiúkat is megverte. Egyetlen egyszer
sem fordult elô, hogy valami miatt ab-
ba akarta volna hagyni ezt a sportot,
sosem mondta, hogy nem csinálja to-
vább. Nagyon céltudatos, még engem
is meglep a kitartása, munkabírása.
Csak az elvégzett munkában hisz, so-
sem 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 el-
különítését, hogy a teremben az edzô
vagyok, otthon pedig az apa. Azt hi-
szem, számomra volt nehezebb meg-

élni ezt a helyzetet. Otthon igyekszünk
normális polgári életet élni, amiben
nagy segítség a biztos háttér, a felesé-
gem. Neki köszönhetjük, hogy ilyen
szinten tudunk a sporttal foglalkozni.
Amennyire lehet, a magánéletbôl
igyekszünk kizárni a dzsúdót, az élet
más területeivel foglalkozunk: lovag-
lás, kirándulás, vadászat, halászat tölti
ki az együtt töltött szabadidônket. Évi
szeret a kutyájával sétálni, zenét hall-
gat, 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 felké-
szültségükkel 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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A Mesteredzô cím kitüntetettjei – 2012
AA  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii  ééss  SSppoorrttttuuddoommáá--

nnyyii  KKaarráánnaakk  ((TTFF))  aattllééttiikkaaii  ccssaarrnnookkáábbaann  kkeerrüülltt  ssoorr  jjúúlliiuuss  77--éénn
aa  22001122..  éévvii  mmeesstteerreeddzzôôii  kkiittüünntteettéésseekk  ááttaaddáássáárraa..  AA  rreennddkkíí--
vvüüllii  eesseemméénnyytt  ––  aa  hhaaggyyoommáánnyyookk  sszzeerriinntt  ––  iissmméétt  eeggyyüütttt  rreenn--
ddeezzttéékk  aazz  iinnttéézzmméénnyy  éévvzzáárróó  ddiipplloommaaoosszzttóó  üünnnneeppssééggéévveell..

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

eezzúúttttaall  iiss  mmeeggeellôôzzttee  aazz  oorrsszzáággooss  ssppoorrttáággii  sszzaakksszzöövveettssééggeekk
jjaavvaassllaattaaiinnaakk  öösssszzeeggyyûûjjttééssee  ééss  ggoonnddooss  éérrttéékkeellééssee..  SSzzeerr--
kkeesszzttôôssééggüünnkk  eezzúúttttaall  iiss  ––  eelliissmmeerrééss  ééss  kköösszzöönnttééss  ggyyaannáánntt
––  iiggyyeekksszziikk  bbeemmuuttaattnnii,,  oollvvaassóóiinnkkhhoozz  kköözzeelleebbbb  hhoozznnii  aa  kkiittüünn--
tteetteetttteekkeett..

AAzz  iiddeeii  MMeesstteerreekk::  BBaallaasskkaa  ZZssoolltt  ((ööttttuussaa)),,  CCsseerrnnoovviicczzkkii
CCssaabbaa  ((ccsseellggáánnccss)),,  LLaauuffeerr  BBééllaa  ((ttoorrnnaa))..  

Peking tapasztalataival lett Londonban dzsúdó-ünnep
CSERNOVICZKI CSABA: „SPORTTÖRTÉNELMET ÍRT A LÁNYOM!"
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kor utaztunk ki Pekingbe. Ráadásul
kettôs átállásra lett volna szükség:
egyrészt alkalmazkodni kellett a 9 órás
idôeltolódáshoz, másrészt pedig a szo-
katlan 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 el-
sô olimpiája volt a pekingi, és egy olim-
pia valóban más, mint bármilyen ver-
seny. Ezt is tanulni kell. Olyan csillagok
jártak-keltek közöttük, mint a focizseni
Messi, vagy a világhírû teniszezôk, Fe-
derer és Nadal, ami elvonta a verseny-
zôink figyelmét. Állítom, hogy a most
ezüstérmes Ungvári Miki akkor volt
élete csúcsformájában, de az említett
okok miatt nem jött ki neki a lépés. Eb-
bôl már következik is, hogy miért lett
London jóval sikeresebb Pekingnél.
Egyrészt európai a helyszín, nem volt
szükség akklimatizációra. Most a ver-
seny elôtti kint-tartózkodásra is na-
gyon figyeltünk: Évivel 26-án utaztunk
ki, 28-án volt a versenye, Ungvári Miki
pedig 27-én utazott és 29-én volt a ver-
senye. Direkt választottuk ezt az idô-
pontot, nem akartunk korábban menni,
több idôt Londonban tölteni. 26-án én
feltérképeztem a helyszíneket, lemér-
tem a távolságokat, mi hol van, hogy a
verseny idején még a mellékhelyisé-
get se kelljen keresgélni, Évi pedig az

olimpiai faluban pihent. A gondos elô-
készületeknek meglett a gyümölcse:
Tatabányának két olimpiai érme lett
Londonban, Évi bronza és Miki ezüst-
je. Az ô felkészülésük szinte teljesen
megegyezett. Miki edzôjével, Bíró Ta-
mással 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 is-
mernek. 2008 után kerestem fel dr.
Katics Lászlót, kértem, segítsen: mi-
ként lehet növelni a versenyzôk erejét
úgy, hogy minimális legyen az izomnö-
vekedés? Súlycsoportos sportág lévén
ez nagyon fontos szempont. Nos, a
szinkronizációs edzésmódszer segít-
ségével hatalmasat fejlôdtek, a 48 ki-
lós 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 le-
bontott erôfejlesztés, a fejlôdés pedig
robbanásszerû és folyamatos. Ezúton
is köszönetet mondok dr. Katics Lász-
lónak az együttmûködésért. Állítólag
20-30 százalék lehetôség még a ver-
senyzôkben van, úgyhogy Rióig min-
denképp folytatjuk! „

Londonról beszélgetve nem hagy-
hattam ki a kérdést: mit érzett, amikor
lánya a negyeddöntôs meccsen, egy
fojtás következtében elájult? Mint
mondta, az ilyen elôfordul, egy rossz

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 edzô-
ként is ezt mondtam utána. A bronz-
meccsen ipponnal gyôzte le a világbaj-
nok, olimpiai ranglistavezetô japánt,
aki ellen még sohasem sikerült nyer-
nie! Mint mondta, megsokszorozta az
erejét, hogy engem közben elküldtek a
tatami mellôl, egyedül kellett teljesíte-
nie a feladatot. Büszke vagyok a lá-
nyomra, aki sporttörténelmet írt azzal,
hogy megszerezte a magyar judo elsô
nôi olimpiai érmét. Az sem mindenna-
pi, hogy 2002 óta, amikor az ifi Eb-n
megnyerte elsô nemzetközi érmét,
minden világversenyrôl éremmel tért
haza".

Végezetül mesél a mûhelyrôl, a tata-
bányai klubról, ahol irányításával négy
szakképzett edzô, Fábián Béla, Esôsi
Ákos, Szeles Viktor és Staudt Béla fog-
lalkozik a gyerekekkel. 

„104 óvodás és 45 igazolt verseny-
zô jár a klubba. Az ovisokkal a sportág
alapjait ismertetjük meg, hogy hogyan
kell esni. A versenyzôk között ifi és ju-
nior Európa-bajnoki helyezettek is van-
nak. Bízom benne, ôsszel még többen
jönnek majd, hogy egyszer Cserno-
viczki Évik és Ungvári Mikik legyenek
belôlük is. Az ilyen példaképek nagyon
kellenek a magyar sportnak!"
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AAzz  eeggyykkoorrii  ööttttuussáázzóó,,  BBaallaasskkaa  ZZssoolltt
vveerrsseennyyzzôôii  ppáállyyaaffuuttáássáánnaakk  vvééggéétt  mméégg
lláátthhaattttaamm,,  aazzttáánn  sszzáámmooss  hhaazzaaii  ééss  vviilláágg--
vveerrsseennyytt  ééllttüünnkk  áátt,,  iizzgguullttuunnkk  vvééggiigg
eeggyyüütttt..  ÔÔ,,  mmiinntt  aazz  ööttttuussaa--vváállooggaattootttt  lloo--
vvaasseeddzzôôjjee,,  éénn  ppeeddiigg  mmiinntt  aa  ssppoorrttáágg
eesseemméénnyyeeiirrôôll  ttuuddóóssííttóó  úújjssáággíírróó..  AA  ssookk--
ssookk  éévveess  kkaappccssoollaatt  mmaaggyyaarráázzzzaa,,  hhooggyy
aa  MMeesstteerreeddzzôôii  ccíímm  eellnnyyeerrééssee  aallkkaallmmáá--
bbóóll  kkéésszzíítteetttt  iinntteerrjjúú  ––  mmiinntt  mmiinnddeenn  bbee--
sszzééllggeettééssüünnkk    ––  tteeggeezzôôddvvee  ffoollyytt..  

– 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 öt-
tusázó, miért éppen ezt a nehéz spor-
tot választottad.

– Öttusázni valóban a KSI-ben kezd-
tem, 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 sportág-
ban, köztük öttusában. Nyolcéves vol-
tam, és nem tudtam, mi az öttusa, de
a szó megragadt bennem. Otthon
rögtön megkérdeztem a szüleimet,
ôk pedig elkezdték sorolni, hogy mi-
bôl áll ez a sportág. Amikor a lovaglás-
hoz értek, már tudtam: ha ebben a
sportban ló is van, akkor ez kell ne-
kem! – eleveníti fel a múltat Balaska
Zsolt.

– Mi vonzott ennyire a lovakhoz?
Pesti gyerekként láttál egyáltalán élô-
ben 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 Jó-
zsef, a népszerû José volt az elsô
edzôm, majd Gelley István és a mai
szövetségi kapitány, vagyis a fônö-
köm, Pálvölgyi Miklós.

– Bár az öttusa egyik száma valóban
a lovaglás, de a sportág oktatása nem
azzal kezdôdik. Hogy tetszett a többi
tusa?

A versenyzôként megspórolt izgalmakat edzôként éli át
BALASKA ZSOLT: AZ ÖTTUSA ÉS A LOVAK SZERELMESE
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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 má-
ig emlékezetes az elsô edzôtáborunk.
Somogysárdon töltöttünk tíz napot
Gelley István vezetésével, és ez alatt
az idô alatt csak fociztunk és lovagol-
tunk. Ez a tábor megadta a végsô lö-
kést, és mivel háromtusában eredmé-
nyes voltam, úgy éreztem, hogy érde-
mes foglalkozni ezzel a sportággal. Az
1980-as olimpiát együtt drukkoltuk vé-
gig a tévé elôtt, és akkor már a lovag-
lás is bekapcsolódott a programba.
Szerencsém volt, mert olyan edzôk-
höz kerültem, akik megszerettették
velem a lovaglást. A legmeghatáro-
zóbb mégis az elsô lovasedzôm, Tóth
Béla bácsi volt. Megfogott az a nyu-
godtság, 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 tehet-
séged volt, mint az említett tusákhoz?

– Az elsô lóra üléseknél természete-
sen még nem lehetett tudni, hogy te-
hetséges vagyok-e, de azt hiszem, az
lehettem, mert nemsokára Béla bácsi
„segédje" lettem, engem kért meg,
hogy ugorjak az általa idomított Pa-
rancs nevû lóval. Ekkor éreztem rá iga-
zán a lovaglás szépségére… A követ-
kezô lovasedzôm Molnár Tamás lett,
aki már lovasversenyekre is vitt en-
gem. Amikor kiöregedtem a KSI-bôl, az
Újpesti Dózsába kerültem, ahol Mizsér
Jenô és Pécsi Gábor foglalkozott ve-
lem. 1985-ben a válogatott keret tagja
lettem, lovasedzôm pedig a késôbbi-
ekben Ákos Ajtony, Ferdinandy Géza
és Szabácsy István volt. Géza ugyan-
csak mély nyomokat hagyott bennem,
néhány kulcscsonttörés emlékeztet a
vele töltött idôszakra – de a mai fejem-
mel már értem, mit is akart elérni. 

– Fiatalon, hagytad abba a verseny-
zést, ráadásul csak egy világverse-
nyen, 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 elsôsor-
ban azért fejeztem be korán az öttusá-
zást, mert nagyon vonzott a lovak vilá-
ga. Másrészt pedig igen sûrû volt ak-
koriban 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 csa-
patba. Lehet, hogy más idôszakban

több nemzetközi versenyre is kijutot-
tam volna, ám felismertem, hogy ez
nem az az idôszak. Az öttusázás mel-
lett, az érettségi után rögtön beiratkoz-
tam a TF-re, és 1989-ben öttusa-szak-
edzôi diplomát szereztem. Nem ma-
radt 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 öröm-
mel vállaltam a feladatot. 

– Aki ennyire szereti a lovakat, az
miért nem az „igazi" lovasokat választ-
ja? Ott nem kellene más sportágakra
is figyelnie, mint ahogy egy öttusa-lo-
vasedzônek kell.

– Nem akartam elhagyni az öttusa-
közeget! 1973 óta az öttusa szinte a
családom volt, és ma is így érzek. Meg
se fordult a fejemben, hogy ezt a tár-
saságot elhagyjam. Szóval, 1992-ben
elkezdtem az edzôsködést az utánpót-
lás, a kicsik mellett, majd elvégeztem a
kaposvári Pannon Agrártudományi
Egyetem lótenyésztô szakmérnöki ka-
rát, hogy még többet tudjak a lovakról,
a tenyésztésükrôl, kiképzésükrôl, ver-
senyeztetésükrôl.  Azóta is folyamato-
san képezem magam, mert ez elen-
gedhetetlen. Négy év múlva a fiatalok
mellôl a felnôtt válogatotthoz kerül-
tem, ami kezdetben nagyon furcsa
volt, mert sok olyan srácnak tartottam
edzést, akikkel valaha még együtt öttu-
sáztam. El kellett fogadtatnom ma-
gam, hogy hallgassanak rám. A lovag-
lás „veszélyes üzem", elengedhetetlen
a fegyelem, mert káosz lenne, ha min-
denki azt csinálná, amit akar. No és ak-
koriban kezdtek lovagolni azok a kez-
dôk, 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 olimpi-
ám, de nem hagyhatom ki az elôtte lé-
vô évet, az 1999-es margitszigeti világ-
bajnokságot. Csupán három éve vol-
tam a válogatott mellett, mégis örökre
meghatározta az életemet az az ese-
mény. Az a sok ezer ember, aki része-
se volt a magyar sikereknek, a fiúk ta-
rolásának, sosem felejtem el. Ma is
beleborzongok, ha a lovaglásra, az aré-
na-szerûen kialakított lovaspályára, a
lovaglások alatti néma csöndre, majd a
fölcsattanó tapsviharra gondolok! Az a
világbajnokság lendületet adott a to-
vábbi munkámhoz. Szóval, Sydney,
Balogh Gábor ezüstérme. Mivel már

befejezte az öttusázást, elmondha-
tom, hogy az egyik kedvenc tanítvá-
nyom volt, minden idôk egyik legte-
hetségesebb öttusa-lovasának tartom.
Nagyon szeretett lovagolni, jó érzéke
volt hozzá, és füle is ahhoz, amit
mondtam neki. Szerettem vele dol-
gozni. A 2004-es olimpián hibátlan tel-
jesítménnyel megnyerte ugyan a lo-
vaglást, de talán az esélyesség terhe
miatt, az elôzô számokban gyengéb-
ben szerepelt, és már nem volt esélye
az éremre. Egy példa, amely jelzi a te-
hetségét: Athénban ugyanazt a lovat
sorsolta, amit a másik magyar, Kállai
Ákos. Ákos hét verôhibával jött le a pá-
lyáról, míg Gábor nem hibázott! 

– A 2008-as olimpia lovaglása is em-
lékezetes marad, sokat játszották a té-
vék…

– Mindkét magyar, Horváth Viktor és
Balogh Gábor is lóról esett. A sors ke-
gyetlensége, igazságtalansága, hogy
ilyen lovaglással ért véget egy pályafu-
tás. Balogh életében ez csak egyszer
történt meg, éppen a pekingi olimpián.

– Jó, jó, de ott irreálisak voltak a kö-
rülmények: esett, sôt zuhogott az esô,
felázott, mély volt a talaj…

– A jó lovasnak éppen ebbôl kellett
volna elônyt kovácsolnia! A nehéz kö-
rülmények a jókat segítik, a kisebb tu-
dásúak pedig elbuknak. Baloghnak
meg kellett volna oldania a feladatot.

– Londonba világversenyeket meg-
járt, de olimpiai újonc versenyzôk utaz-
nak. 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 le-
het, hogy a másik négy számban na-
gyon tehetséges. Nekem is volt olyan
tanítványom, aki félt. Azt a megoldást
választottam, hogy nem állítottam
megoldhatatlan feladat elé, hogy le-
gyen önbizalma. Ám amikor számára
véget ért a gyakorlás, nem mehetett
el, néznie kellett a többieket, hogy ôk
mire képesek, és a közösség húzóere-
je 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 ver-
senyzôk szeretik a lovaglást, és na-
gyon szorgalmasak is. Egyébként pe-
dig 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 üs-
se a másikat. Minden edzés elôtt fel-
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– Nagyon mozgékony kisgyerek vol-
tam, állandóan bukfenceztem, cigány-
kereket hánytam az Ôrs vezér tér
egyik füves részén, ahol laktunk. A
szomszéd néni figyelt fel az állandó
nyüzsgésemre, és ô tanácsolta a szü-
leimnek, hogy vigyenek el tornászni.
Így is történt, és tízévesen, 1965-ben
beálltam a KSI csoportjába dr. Leopold
Józsefhez. Nála voltak a kicsik, a kez-
dôk. Valószínûleg ügyes lehettem,
mert, ahogy figyeltem a többieket, le
tudtam kopírozni, amit az elôttem lé-
vôk csináltak. Hamar megszerettem a
tornát és a közösséget is, jól éreztem
magam a sportos társaságban – eleve-
níti 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, gyû-
rûn és szekrényugrásban versenyez-
tünk, utóbbi a fiataloknál a lóugrás
elôdje, megfelelôje volt. A Nemzeti
Sportcsarnokban rendezték a döntôt,
és már oda bekerülni is hatalmas ered-
ménynek számított. Egykor nagyon
népszerû volt a torna, nemcsak az Út-
törô 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 verse-
nyeztem, és amikor onnan „kiöreged-
tem", az akkori szabályok szerint egye-
sületet kellett váltanom és a Vasas Iz-
zóhoz 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 ug-
rásnak és a talajnak kedvezett, míg a ló-
lengésben nagyon nehéz volt egyensú-
lyoznom a lovon. Ehhez a szerhez nem
volt megfelelô az alkatom, az adottsá-
gom, így a tehetségem sem, ezért so-
kat kínlódtam. A válogatott akkori nagy
lovasai, Magyar Zoli és Donáth Feri pró-
báltak „eldugni" a csapatban, hogy ne
lógjak ki a sorból ezen a szeren, ne tûn-
jön fel a gyengébb képességem.

(Nevetve meséli, hogy az egyik vi-
lágversenyen nem kezdônek állították
be lólengésben, hogy alacsony pont-
számmal ne húzza le a csapat eredmé-
nyét, hanem Magyar Zoltán után utol-
sónak következett. A külföldi edzôk
pedig rohantak a szerhez filmezni a
gyakorlatát, mondván: biztos szuper
lehet az a versenyzô, aki még a világ-
bajnok Magyar Zoltánnál is jobb, hi-
szen utána, mintegy csattanóként mu-
tathatja be a produkcióját. Néhány pil-
lanat múlva azonban leálltak a kame-
rák, hamar kiderült, hogy csupán takti-
kai húzásról volt szó.)

– Elégedett a versenyzôi pályafutá-
sával, vagy maradt önben némi kese-
rûség?

– Ha nem is keserûség, de szomorú-
ság, fájdalom maradt, ugyanis az
1976-os montreali olimpián csapatban
csupán két tizeddel maradtunk le a do-
bogóról az NDK mögött. El sem tudom
mondani, milyen minimális különbség
az a két tized… szét sem tudom oszta-
ni a csapattagok között. Nagyon közel
voltunk az éremhez, és mégis csak
„majdnem érem" lett belôle. Ezt leszá-
mítva elégedett vagyok a pályámmal,
úgy érzem, összetett negyedikként a
helyemen voltam. Nem voltam szer-
specialista, 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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mérem, hogy milyen szellemi és fizikai
állapotban vannak a versenyzôk, és
ennek megfelelôen kapják a feladato-
kat. Megbeszéljük, hogy van-e valami
zavaró tényezô, de ha mégsem tudnák
elmondani a gondjaikat, már abból lá-
tom, 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 sok-
kal nehezebben élem meg a versenye-
ket: elôfordul, hogy annyira izgulok,
hogy nem is merem nézni a pályát,
csak a hallottakból következtetek arra,
mi történt. Iszonyú a tehetetlenség ér-
zése, hogy nem segíthetsz. Éppen
ezért kell olyan felkészültséggel odaáll-
ni egy versenyhez, hogy ott már sem-
mi se számítson. Az itthoni edzéseken
dôl el szinte minden, külföldön már
csak az apróságok miatt kell az edzô:
például én tudom, hogy a váltóban ki-
húzott lovak közül kit melyikre kell fel-
ültetni, mi felel meg az egyéniségé-
nek, és észreveszem, ha a kisorsolt lo-
vat a gazdája máshogy szerszámozta

föl, nem „öttusázó kéznek" megfelelô-
en, és igazítok rajta. Ugyanakkor nem-
csak 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 tel-
jes az életem!

• • •
Balaska Zsolt tanítványai a londoni

olimpián is kitûnôen szerepeltek a lo-
vaglásban: a férfi mezônyben csupán
három versenyzô teljesítette hibátla-
nul, 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
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– Már menet közben éreztem, hogy
ezt szeretném csinálni. Tetszett a
sport világa, hogy gyerekekbôl jó tor-
nászt 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 hiva-
tás, nem elég csak szakmailag elmon-
dani, mit hogyan kell csinálni. Minden
gyerek más személyiség, törôdni kell a
lelkével, oda kell figyelni arra, hogy mi
történt az iskolában, otthon a család-
ban, vagy a magánélet más területén.
Mindenkivel foglalkozni kell, még az
ügyetlenebb versenyzôvel is. Elsôsor-
ban embert akartam faragni a hozzám
kerülô gyerekbôl, aztán, ha lehet, jus-
son el a válogatott szintig. Ehhez köz-
ben el kell érni, hogy edzô és tanítvány
megbízzon egymásban. A gyerek
azért, mert kis túlzással az életét bízza
az edzôre egy-egy gyakorlat megtanu-
lásánál, bemutatásakor, az edzônek
pedig hinnie, tudnia kell, hogy ha a ta-
nítványa valamit nem akar megcsinál-
ni, annak nyomós oka van, és nem lus-
taságból ellenkezik. Nem véletlen,
hogy a tornában nem alakult ki a fel-
adásos rendszer, mint más sportágak-
ban, a gyerek jobban ragaszkodik az
edzôjéhez, aki az elsô lépésektôl kezd-
ve vele van, ismeri a személyiségét,
tulajdonságait, szokásait. Engem ré-
gen az edzôm földobott, és tudtam,
mert hittem benne, hogy el is fog kap-
ni. Ma már jobbak a feltételek, például
szivacsgödör segíti a gyakorlást, de a
bizalom ugyanúgy elengedhetetlen!

– Legsikeresebb tanítványával, a ta-
valy lólengésben vb-negyedik helyen
végzô, a londoni olimpikon Hidvégi
Viddel mikor ismerték meg egymást?

– Nem nálam kezdte a tornát, nyolc-
éves korában került át hozzám a Hon-
védból egy volt kollégától, vagyis már
tornászott, amikor megismertem ôt. 

– Vissza tud emlékezni, milyen volt
akkor Vid?

– Nem tûnt ki a többiek közül, vé-
konyka kisgyerek volt. Ügyesnek
ügyes, de hogy is mondjam? Nem volt
vakmerô… bizonyos elemek végrehaj-
tását nagyon megfontolta, úgy is mond-
hatnám, hogy félt. Mindig alaposan elô
kellett készíteni, ha egy új elemet akar-
tunk megtanulni. Elôbb az agyát kellett
fölkészíteni, és ha fejben már elfogadta
az elemet, könnyebb dolgom volt. 

– Nem akarom megbántani, de a ré-
gi krónikákat lapozgatva föltûnt, hogy
ön minden szeren jó volt, bajnokságo-
kat, 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 gon-
doltam magam is erre a furcsaságra. Va-
lóban nem volt eredményem ezen a
szeren, pontosabban egyszer bekerül-
tem a Mesterfokú Bajnokság döntôjé-
be, a Körcsarnokban hatodik lettem lo-
von, de csak azért jutottam idáig, mert
elôttem sokan rontottak. Mint már szó
volt róla, az alkatom nem volt megfele-
lô, ám mindent tudtam a lóról. A legjobb
lovasokkal, Magyar Zolival, Sivadó Jani-
val készültem, láttam, hogy mit csinál-
nak edzésen – csak nem tudtam meg-
csinálni. 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. Nyu-
godtan mondhatjuk róla, hogy alkata
alapján lóra termett, míg a többi szer
erôs lábakat és vállat igényelt volna.
Ilyen a sors: olyan versenyzô akadt a ke-
zembe, aki alkata alapján, ellentétben
velem, a lólengésben képes arra, hogy
kiemelkedôt nyújtson. Persze, meg kell
jegyezni, hogy eredetileg Vid is „össze-
tett" versenyzô, vagyis mind a hat sze-
ren jó, ám tovább specializálódott lólen-
gésre. Januárig mind a hat szeren ké-
szült, mindegyikben edzett és szerepelt
a magyar bajnokságokon, ám ahogy
megszerezte a londoni kvótát, már a ló-
ra összpontosítottunk. A tavalyi világbaj-
noki negyedik hely jelentette nála az át-
törést, 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, mi-
lyen vele foglalkozni?

– Most már nagyon jó! Úgy három
éve tudatosan készül a nemzetközi
eredményekre, sikerekre. Sosem kell
noszogatni, pedig volt olyan verseny-
zôm is. Vid tudatos, megbízható, ha fá-
radtságot vagy betegséget jelez, tu-
dom, hogy valóban úgy van. Ma már
megbeszéljük az elemeket, hogy mi
„feküdne" neki, eljutott odáig, hogy
tudja, mit képes megtanulni, és egy-
másra építjük az elemeket. Elôfordul,
hogy ô hoz egy ötletet, aztán megbe-
széljük, hogy megfelel-e az adottságai-
nak. Sokkal könnyebb így dolgozni!  

– Minden olimpiát megjárt sportoló
állítja, hogy az olimpia más, mint a töb-
bi verseny. Beszélgettek errôl az elsô
olimpiájára készülô Viddel?

– Két részbôl állt az ez irányú felkészü-
lése: elnökünk, Magyar Zoltán, a lólen-
gés kétszeres olimpiai bajnoka is beszél-
getett Viddel, hogy ne lepôdjön meg a
rengeteg embertôl, a nagy forgatagtól.

Én pedig próbáltam átadni a saját mont-
reali élményeimet, hogy mennyire izgul-
tunk. Persze, mindenki másként éli meg
az olimpiát, én például a verseny elôtt iz-
gultam, de a tornacsarnokban megnyu-
godtam, mert az már „hazai pálya" volt.
Vidnek is a gyakorlatára kell koncentrál-
nia, nem arra kell gondolni, hogy olimpi-
án van. Csak magára és a lóra kell figyel-
ni. Segítség lehet az is, hogy már több-
ször indult universiadén, ami egy kisebb-
fajta olimpia, hiszen ott is több sportág
képviselôi vannak együtt. Úgy érzem, fi-
zikailag 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 világ-
és Európa-bajnokságon, de mégis más
lesz. Odakísérem Videt a lóhoz, meg-
próbálom megnyugtatni ôt, bár valószí-
nûleg ô lesz a nyugodtabb, én viszont
izgulni fogok a tehetetlenség miatt.

– Van valamilyen kabalájuk, rituáléjuk?
– Próbálkoztam sok mindennel, kü-

lönbözô trikókba öltöztem, aztán föl-
hagytam vele, mert igazából nem hi-
szek a kabalákban. Rituáléim voltak
versenyzôként, például a ruha elpakolá-
sa, a kezem befáslizása mindig ugyan-
úgy történt, de kabalám sosem volt.  

– Éppen a születésnapján, július 27-
én nyitják meg az olimpiát. A gondola-
tot kabalából – mivel én viszont kaba-
lás vagyok – nem folytatom.

– Tudja, eljutottam egy olyan hely-
zetbe, 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 szüle-
tésnapi ajándékom. Most már csak az
a vágyam, hogy Vid csináljon két jó
gyakorlatot, és akkor biztos a megfele-
lô helyre fogják rangsorolni. Ha rontás
nélkül megcsinálja a gyakorlatait… 

• • •
Laufer Béla vágya csak részben tel-

jesült a londoni olimpián: a selejtezô-
ben Hidvégi Vid parádés, remek gya-
korlatot mutatott be, 15.100 ponttal a
harmadik legjobb eredménnyel jutott a
lólengés döntôjébe. A fináléban sajnos
hibázott, lecsúszott a szerrôl a KSI ver-
senyzôje (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.  

AAzz  öösssszzeeáállllííttáásstt  kkéésszzíítteettttee::  
FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee
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JJúúlliiuuss  2288..  
EEllssôô  éérrmmeessüünnkk  ––  CCsseerrnnoovviicczzkkii  ÉÉvvaa
A játékok teljes gépezete beindult

ezen a szombaton, s emelkedett han-
gulatban, izgalommal töltve vártuk a
mieink bemutatkozását számos sport-
ágba, elsôsorban is úszásban és csel-
gáncsban. Ami az úszóstadiont illeti,
csodálatos – mint építészeti alkotás is.
Ami ellenben ezen a kezdônapon tör-
tént benne, már kevésbé. Egyik nagy
reménységünk, Cseh László fô számá-
ban, 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

jutott be a döntôbe, s mivel Cseh meg-
elégedett a szoros második hellyel az
amerikai mögött – a kilencedik helyen
végzett. Nincs tovább, nem jutott be a
döntôbe! Eltaktikázta, bízott Phelps-
ben – bár ne tette volna! – s be is is-
merte az elemi hibát, segíteni ezen
már nem lehetett. A kilencedik hely
rossz ómennek bizonyult, mert a höl-
gyek hasonló számában így esett ki Ja-
kabos Zsuzsa is…  A döntôbe jutottak
azután igyekeztek kitenni magukért,
Hosszú Katinka a 400 vegyesen (má-
sodik 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 csel-
gáncssportnak: a nôi 48 kilogrammo-
sok között a tatabányai versenyzô úgy
szerzett bronzérmet, hogy elôtte a ne-
gyeddöntôben belga ellenfele majd-
nem megfojtotta, mert Éva – ahogyan
késôbb jellemezte az esetet – „elbam-
bult egy pillanatra”. A bronzért vívott
csatára végül a japán Fukumi Tamakót
kapta ellenfélül, akit elôtte még soha
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A végelszámolásnál: 8 arany, 4 ezüst, 5 bronz
– az éremtáblázaton a 9. hely

ÍGY TÖRTÉNT – NAPRÓL-NAPRA

AA  lleegguuttóóbbbbii  sszzáámmííttáássookk  sszzeerriinntt  aa  bbrriitteekk  nneemm  kkeevveesseebbbb,,
mmiinntt  99  mmiilllliiáárrdd  ffoonnttoott  kkööllttöötttteekk  aa  XXXXXX..  NNyyáárrii  OOlliimmppiiaaii  JJááttéé--
kkookk  eellôôkkéésszzüülleetteeiirree..  NNeemm  kkiiss  áállddoozzaatt,,  áámm  aa  ssppoorrttsszzeerreettôô
rreennddeezzôôkk  ttúúllnnyyoommóó  ttööbbbbssééggee  úúggyy  éérreezzttee,,  mmeeggéérrii,,  vvééggttéérree
iiss  nneemm  aakkáárrmmiillyyeenn  eesseemméénnyyrrôôll  vvaann  sszzóó,,  hhiisszzeenn  bbáárrmmeennnnyyii--
rree  iiss  ggyyaakkrraann  iissmméétteellttüükk  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann,,  aa  mmooddeerrnn  ööttkkaarrii--
kkááss  üünnnneeppeekk  ttööbbbb  mmiinntt  sszzáázzéévveess  ttöörrttéénneettéébbeenn  eeggyyeeddüülláállllóó
eesseemméénnyyrree  kkeerrüülltt  ssoorr,,  hhiisszzeenn  LLoonnddoonn  aazz  eeggyyeeddüüllii  aazz  eeddddiigg
oolliimmppiiáátt  rreennddeezzôô  vváárroossookk  kköözzüüll,,  aammeellyy  iimmmmáárr  hhaarrmmaaddiikk  aall--
kkaalloommmmaall  ggyyüürrkkôôzzhheetteetttt  nneekkii  aa  ffeellaaddaattnnaakk..  MMeeggéérrddeemmeellttee  aa
jjeellöölléésstt  ééss  ddöönnttéésstt,,  mmáárr  ccssaakk  sszzáámmooss  eeggyyéébb  éérrvv  mmeelllleetttt
aazzéérrtt  iiss,,  mmeerrtt  aazz  eellssôô  aallkkaalloommmmaall,,  11990088--bbaann,,  ssôôtt  mmáássoodd--
sszzoorr,,  11994488--bbaann  iiss  lléénnyyeeggéébbeenn  aa  nneemmeess  jjááttéékkookk  mmeeggmmeennttéé--
sséérree  vváállllaallkkoozzootttt,,  eellôôbbbb  aazzéérrtt,,  mmeerrtt  aa  VVeezzúúvv  kkiittöörrééssee  kköövveett--
kkeezzttéébbeenn  éérrtt  vveesszztteessééggeekk  mmiiaatttt  RRóómmaa  lleemmoonnddttaa  aa  lleebboonnyyoo--
llííttáásstt,,  mmáássooddsszzoorr  ppeeddiigg  aalliigg  tteelltt  eell  hháárroomm  eesszztteennddôô  aa  mmáássoo--
ddiikk  vviilláágghháábboorrúú  bbeeffeejjeezzééssee  uuttáánn,,  mméégg  aa  rroommookkaatt  iiss  aalliigg  ttuudd--
ttáákk  eellttaakkaarrííttaannii..

AA  hhuusszzoonneeggyyeeddiikk  sszzáázzaadd  oolliimmppiiááii  --––  SSyyddnneeyy,,  AAtthhéénn,,  PPee--
kkiinngg  ––  jjeelleennttôôss  vváállttoozzáássookkaatt  ttüükkrröözztteekk,,  aa  tteelleekkoommmmuunniikkááccii--
óóttóóll  aa  ssppoorrttbbeellii  tteelljjeessííttmméénnyyeekkiigg  uuggrráásssszzeerrûû  ffeejjllôôddééss  kköövveett--
kkeezzeetttt  bbee,,  ss  éérrtthheettôôeenn,,  ffeellffookkoozzootttt  vváárraakkoozzááss  eellôôzzttee  mmeegg  aa
lloonnddoonnii  kküüzzddeellmmeekkeett  iiss..  FFéénnyyûûzzôôbbbb,,  nnaaggyyvvoonnaallúúbbbb,,  mméérreettee--
iinnééll  ggiiggaannttiikkuussaabbbb  mmeeggnnyyiittóótt  aa  PPeekkiinnggiinnééll  aalliigghhaa  lleehheetteetttt  eell--
kkééppzzeellnnii,,  ttiippiikkuussaann  aannggooll,,  aazzaazz  bbrriitt  ffeellffooggáássúú  ssaajjááttooss  mmeeggooll--
ddáássookkaatt  aazzoonnbbaann  aannnnááll  iinnkkáábbbb..

MMéégg  mmiieellôôtttt  aazzoonnbbaann  mmaaggáárróóll  aa  mmeeggnnyyiittóórróóll  eejjtteennéénnkk  nnéé--
hháánnyy  sszzóótt,,  jjeeggyyeezzzzüükk  mmeegg,,  hhooggyy  aa  vveerrsseennyyeekk  mméégg  eell  sseemm
kkeezzddôôddtteekk,,  nnaapp  mmiinndd  nnaapp  ttöörrttéénntteekk  mmáárr  éérrddeekkeessssééggeekk..  NNaa--
ddaall  ppééllddááuull,,  ééss  mméégg  nnééhháánnyy  nnaaggyy  ssppoorrttccssiillllaagg,,  kkéénnyysszzeerrûû
ookkookk  mmiiaatttt,,  nneemm  ttuuddootttt  rréésszztt  vveennnnii  aazz  oolliimmppiiáánn..  AA  nneemmzzeettii
hhôôsssséé  aavvaannzzssáálltt  BBeecckkhhaamm  nneemm  kkaappootttt  hheellyyeett  aa  bbrriitt  oolliimmppiiaaii
ccssaappaattbbaann,,  aa  ccssooddaa--vváággttáázzóó  jjaammaaiiccaaii  JJuussaaiinn  BBoolltt  kkééttsszzeerr  iiss
vveerreessééggeett  sszzeennvveeddeetttt  „„ffeellvveezzeettôôkkéénntt””..  AAzzuuttáánn  FFeeddeerreerr,,  aa
tteenniisszz  ssvváájjccii  vviilláágg  eellssôôjjee  ááttaaddttaa  aa  nneemmzzeettii  lloobbooggóó  vviitteelléétt
oolliimmppiiaaii  bbaajjnnookk  ppáárrooss  ttáárrssáánnaakk,,  WWaawwrriinnkkáánnaakk,,  ssttbb..,,  ssttbb..,,  SS
hhooggyy  aa  mmiieeiinnkk  ssee  mmaarraaddjjaannaakk  kkii  aa  ssoorrbbóóll,,  aa  ttíízz  ddooppppiinnggvvéétt--

sséégg  mmiiaatttt  aa  jjááttéékkookkrróóll  eelleevvee  kkiittiillttootttt  aattllééttaa  kköözzüüll,,  ssaajjnnooss,,  aazz
eeggyyiikk,,  bbáárrmmeennnnyyiirree  iiss  vviittaatthhaattóó  mmóóddoonn,,  KKôôvváággóó  ZZoollttáánn,,  ddiisszz--
kkoosszzvveettôônnkk  vvoolltt..  TToovváábbbbáá,,  aa  NNeemmzzeettkköözzii  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg
ttiisszzttssééggvviisseellôôii  kköözzüüll  SScchhmmiitttt  PPááll  nneemm  jjeelleenntt  mmeegg  eezzúúttttaall  aazz
aannggooll  ffôôvváárroossbbaann..  MMeeggjjeelleenntt  vviisszzoonntt  kkéétt  ffeejjkkeennddôôss  hhööllggyy
rréésszzttvveevvôô,,  eeggyy  ccsseellggáánnccssooss,,  ss  eeggyy  ffuuttóónnôô  SSzzaaúúdd--AArráábbiiáábbóóll,,
aammii  eeddddiigg  ––  vvaalllláássii  ookkookkbbóóll  ––  mméégg  ssoohhaa  nneemm  ttöörrttéénnhheetteetttt
mmeegg..  HHaallllaattllaann  eerrôôss  bbiizzttoonnssáággii  iinnttéézzkkeeddéésseekk  kköözzeeppeettttee  kkeezz--
ddééss  eellôôtttt  mmáárr  óórráákkkkaall  iiss  ccssaakk  nneehheezzeenn  lleehheetteetttt  mmeeggkköözzeellííttee--
nnii  SSttrraattffoorrddoott,,  aazz  OOlliimmppiiaaii  SSttaaddiioonntt,,  aazz  ooddaaiiggyyeekkvvôô  nnyyoollccvvaann--
eezzeerr  nnéézzôô  tteelleezzssúúffoollttaa  aa  ffööllddaallaattttii--,,  aa  vvaassúútt--  ééss  aauuttóóbbuusszz  jjáá--
rraattookkaatt..  

AA  mmeeggnnyyiittóóüünnnneeppééllyy  lleennyyûûggöözzôô  vvoolltt  ––  lleeggaalláábbbbiiss  aa  bbrriitteekk
sszzáámmáárraa  mmiinnddeenn  bbiizzoonnnnyyaall..  ÁÁmm  sszzeerréénnyyeenn  ffooggaallmmaazzvvaa,,  kkiiss--
sséé  eelllleennttmmoonnddáássoossnnaakk  ttûûnnhheetteetttt  aa  nneemmzzeettkköözzii  ssppoorrttvviilláágg  ééss
aa  vviilláággsszzeerrttee  kkééppeerrnnyyôôkk  eelléé  üüllôô  nnéézzôôkk  sszzáázzmmiilllliióóii  sszzáámmáárraa..  AA
vviilláágghhíírrûû  ffiillmmrreennddeezzôô,,  DDaannnnyy  BBooyyllee  aallaappoossaann  kkii  aakkaarrtt  tteennnnii
mmaaggááéérrtt::  jjeelleenneetteeiivveell  iiggyyeekkeezzeetttt  áábbrráázzoollnnii  aa  bbrriitteekk  ttöörrttéénneell--
mmii,,  kkuullttuurráálliiss  nnaaggyyssáággáátt,,  vvíívvmmáánnyyaaiitt,,  ss  mmiinnddeenntt  bbeelleeoollvvaasszz--
ttaannii  aazz  oolliimmppiiaaii  ttééggeellyybbee  aazz  iippaarrii  ffoorrrraaddaalloommttóóll  aa  BBeeaattlleesseekkiigg
ééss  aazz  uurraallkkooddáássáánnaakk  ggyyéémmáánntt  jjuubbiilleeuummáátt  iiddéénn  üünnnneeppllôô  EErr--
zzsséébbeett  kkiirráállyynnôôttôôll  aa  000077--eess  üüggyynnöökkiigg,,  JJaammeess  BBoonnddiigg,,  aazzaazz
DDaanniieell  CCrraaiiggiigg..  DDee  ffeelloollvvaassootttt  iitttt  JJ..  KK..  RRoowwlliinngg,,  aa  HHaarrrryy  PPoott--
tteerr  kköönnyyvveekk  sszzeerrzzôôjjee,,  ””sszzeerreeppeelltt””  aazzuuttáánn  aa  ppáállyyáánn  hháárroomm--
sszzáázz  bbeetteeggáággyy  ggyyeerreekkeekkkkeell  ééss  ááppoollóóiikkkkaall  eeggyyüütttt  --––  aa  NNeemm--
zzeettii  EEggéésszzssééggvvééddeellmmii  PPrrooggrraamm  nnééppsszzeerrûûssííttééssee  éérrddeekkéébbeenn
((!!??))..  IItttt  vvoolltt  aazzuuttáánn  BBaann  KKii  MMuunn  EENNSSZZ  ffôôttiittkkáárr,,  mmiinntt  oolliimmppiiaaii
zzáásszzllóóvviivvôô,,  aa  ccssaakknneemm  tteelljjeesseenn  bbéénnaa  MMuuhhaammmmaadd  AAllii,,  SSiirr
PPaauull  MMccCCaarrttnneeyy,,  mmóókkáázzootttt  nneekküünnkk  RRoowwaann  EEttkkiinnssoonn  ((MMrr..
BBeeaann))……  AA  ffáákkllyyáátt    aazz  ööttsszzöörrööss  oolliimmppiiaa  bbaajjnnookk,,  eevveezzôôss,,  SSiirr
SStteevvee  RReeddggrraavvee  hhoozzttaa  vvééggüüll,,  mmaajjdd  aaddttaa  áátt  ffiiaattaallookknnaakk,,  ss  ffeell--
ggyyúúlltt  eeggyy  óórriiáássii  mméérreettûû,,  ttööbbbb  mmiinntt  220000  lláánnggnnyyeellvveett  ööllttôô  kkaann--
ddeelláábbeerr..  AAzz  üünnnneeppii  bbeesszzééddeekk  uuttáánn  ––  LLoorrdd  CCooee,,  JJaaccqquueess
RRooggggee  ––  EErrzzsséébbeett  kkiirráállyynnôô  hhiivvaattaalloossaann  mmeeggnnyyiittoottttaa  aa  jjááttéékkoo--
kkaatt..  AA  nnééhhaa  nneehheezzeenn  éérrtthheettôô,,  bbiizzaarrrr  bbrriitt  hhuummoorrtt,,  vveeggyyííttvvee  aazz
eemmeellkkeeddeettttssééggggeell,,  aazz  oolliimmppiiaaii  sszzeelllleemmeett  aazz  öönnggúúnnnnyyaall  ––
hháátt……  lleeggffeelljjeebbbb  aannnnyyiitt  mmoonnddhhaattuunnkk  ––  éérrddeekkeess  vvoolltt..
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nem tudott legyôzni.  Óriási küzdelem-
ben kezdôdött a mérkôzés, a feléig
azonban nem volt értékelhetô akció,
igaz, a japánt megintették, amiért kilé-
pett a küzdôtérrôl. Egy perccel a vége
elôtt a magyar dzsudóka jó akciót indí-
tott, de nem sikerült pontot szereznie.
Másodpercekkel a befejezés elôtt a mi
versenyzônket is megintették, így kö-
vetkezett a háromperces hosszabbí-
tás. Csernoviczki Csabát, az edzôt az
elején elküldték a szônyeg mellôl, ám
ezt követôen a magyar lány gyö-
nyörûen kivitelezett ippont hajtott vég-
re ellenfelén, miután kirúgta a bal lá-
bát, és vállra fektette a 2009-es világ-
bajnokot – aranyponttal gyôzött. Cser-
noviczki Éva bronzérme a magyar csel-
gáncssport elsô nôi érme az olimpiá-
kon, és az elsô érmünket szerezte
Londonban!

JJúúlliiuuss  2299..      
SSzziilláággyyii--ccssooddaa  ––  aazz  eellssôô  aarraannyy..  IIssmméétt

fféénnyyeesseenn  rraaggyyoogg  aa  mmaaggyyaarr  kkaarrdd
Ôszintén mondva, erre a szinte va-

rázslatos teljesítményre senki nem
számított, talán még maga Szilágyi
Áron sem. Nem emlegettük ôt az esé-
lyeseink között, annál is kevésbé, mert
egyedüli magyarként vágott neki a ver-
senynek, nem számíthatott kiváló tár-
sai segédletére, arra, hogy igyekeznek
esetleg néhány nagy ellenfelet elsö-
pörni 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 Ko-
valjovot az elôdöntôben. 

A döntôben az olasz Diego Occhiuz-
zival vívott és valósággal elsöpörte –
15:8-ra gyôzött, megszerezve a londo-
ni elsô magyar aranyérmet – vívó spor-
tunk 35. olimpiai aranyát!

Szilágyi Áron abban a tudatban vár-
hatta a döntôt, hogy ha gyôz, szenzáci-
ós magyar sportolók örökébe léphet.
Az olimpiák történetében a férfi kard
egyéniben eddig 12 aranyat és 7 ezüs-
töt szereztünk, legutóbb 1992-ben,
Szabó Bence révén volt olimpiai bajno-
kunk.

A magyar vívó ellenfele, mint emlí-
tettük, Diego Occhiuzzi volt. A döntô
magyar idô szerint 20.10-re volt kiírva,
de a bronzmeccs elhúzódott, ezért né-
hány perces késéssel kezdôdött. Az
angol szervezôk igazán megadták a
módját a döntônek, zöld és piros ünne-
pi fények világították be az egész ter-
met.

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 vissza-
vágott, 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! Ki-
váló 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 me-
hettek pihenôre.

A szünet után Occhiuzzi szerezte, vi-
szonylag könnyen, az elsô és a máso-
dik pontját is (8:3).

Együttes találatok után Szilágyi kon-
centrált jobban, és vállon vágta az
olaszt (9:3), majd Occhiuzzi  két pontot
is szerzett egymás után (9:5). Erre a
kettôre azonban ismét Szilágyi vála-
szolt, megszerezte a tízediket!

A talján erôszakosabban kezdett tá-
madni, újabb pontot szerzett, ellenben
a következô akcióban kiválóan vágott
közbe Szilágyi (11), sôt gyorsan növel-
te tovább az elônyt (12:6).

Az olasz nem adta fel, átvette a tem-
pót, és közbevágott (12:7). Együttes
találat után Szilágyi védett, visszavá-
gott vállra, és máris megvolt a 13.
pont, és érkezett a 14. is, egy gyö-
nyörû 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 új-
donsült olimpiai bajnok Fuchs Jenô
(kétszer), Pósta Sándor, Terstyánszky
Ödön, Jekelfalussy Piller György, Ka-
bos Endre, Gerevich Aladár, Kovács
Pál, Kárpáti Rudolf (ugyancsak két-
szer), Pézsa Tibor és Szabó Bence
nyomába lépett, megszerezte a 13.
aranyat a számban, s lett egyben 11.
olimpiai bajnokunk.

Az ünnepélyes eredményhirdetés-
kor himnuszunknak egy eddig soha
nem hallott, „eredeti”, elfogadhatatlan
változatát játszották.

Szilágyi Áron 1990-es születésû, te-
hát 22 esztendôs – ezzel 1896 óta ô a
legfiatalabb olimpiai bajnok a fegyver-
nemben – tudatta a Sportnet informáci-
ós szolgálat. Az elsô modern olimpián
(1896, Athén) a görög Joannisz Georgi-
adisz húszévesen diadalmaskodott.

Cselgáncsban folytatódott az érem-
szerzés, ezúttal ezüsttel, amely kis

szerencsével változhatott volna arany-
nyá is akár.

A háromszoros vb-bronzérmes és
Európa-bajnok tatabányai Ungvári Mik-
lós, a 66 kilósok kategóriájának a finá-
léban a nála 11 évvel fiatalabb, junior
Eb-n elsô grúz Lasa Savdatuasvili ellen
lépett tatamira, aki azonban már a fel-
nôttek között is letette névjegyét idén
egy Eb-bronzzal. Ungvári afgán, belizei,
szlovén, lengyel és spanyol, míg riváli-
sa chilei, francia, brit és japán dzsúdó-
son keresztül jutott a döntôbe.
Savdatuasvili az egész nap folyamán
rendkívül agresszívan küzdött, a világ-
bajnok japán Ebinuma Maszasit ippon-
nal verte például az elôdöntôben.
A rutin és a fiatalság összecsapására
telt ház, 8000 nézô volt kíváncsi az Ex-
CeL központban.

Savdatuasvili rendkívül vehemen-
sen, szinte vadul támadott, egy perc
múlva pedig jukót érô levitellel meg-
szerezte a vezetést. Ungvári a földön
megpróbálta megkontrázni, de nem si-
került. Két perc elteltével a japán veze-
tôbíró meg is intette a magyar ver-
senyzôt.

Ungvári innentôl folyamatosan táma-
dott, 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 végé-
ig. Húszéves pályafutást követôen
Ungvári aranyat érdemelt volna, nem
is sokon múlt, s láthatóan nem volt
boldog. Mi hálával vettük és méltá-
nyoltuk a teljesítményét.

JJúúlliiuuss  3300..    
KKaarraakkaass  HHeeddvviigg  

sséérrüülltt  lláábbbbaall  iiss  hheellyyttáálllltt  
Igaz, a cselgáncsozók – indokoltan –

még jobb szereplést reméltek maguk-
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tól, becsülettel helytálltak, s egy nap-
pal Ungvári után az 57 kg kategóriá-
ban, Karakas Hedvignek jelentôs esé-
lye maradt a bronz megszerzésére.
Fájdalmas lábsérülése azonban szem-
mel láthatóan zavarta, s végül az ötö-
dik, pontszerzô helyet szerezte meg. A
22 éves, vb-bronzérmes újpesti dzsú-
dós elsô olimpiáján a vigaszági mecs-
csét megnyerve jutott el a bronzcsatá-
ig, míg ellenfele, a francia Automne
Pavia az elôdöntô elvesztésével. Pavia
brit és ausztrál riválisát megverte,
osztrák ellenfelét pedig szabálytalan
fogásért leléptették, akár csak Kara-
kassal szemben a brazil Rafaela Silvát
a 16 között. Az idei Eb-n harmadik Pa-
viát eddig csak egyszer tudta legyôzni
a magyar cselgáncsozó, négyszer pe-
dig kikapott tôle.

A bronzmérkôzésbôl még egy perc
sem telt el, amikor a vezetôbíró mind-
két versenyzôt intette fogásbontásért.
Bár folyamatosan Karakas ment elôre,
a francia pedig hátrált, mégis 2:23-nál
a magyar cselgáncsozó kapott újabb fi-
gyelmeztetést, így a francia jukóhoz ju-
tott. Mint késôbb kiderült, ez döntô-
nek 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 meg-
intsék.

Az uszodák környékérôl... A négy
elôdöntôs magyar úszó közül csak
Hosszú Katinka jutott tovább és került
be a 200 m vegyes kedd esti döntôjé-
be a londoni olimpiának ezen a hétfôi
versenynapján. A világbajnoki bronzér-
mes kissé elmaradt ugyan délelôtti
idejétôl, de így is magabiztosan, fu-
tamgyôztesként 2:10.74 perccel,
összesítésben pedig ötödikként bizto-
sította helyét a legjobb nyolc mezô-
nyében.

Vele egy futamban szerepelt Ver-
rasztó Evelyn is, aki délelôtti idejét je-
lentôsen megjavította (2:11.53), s
ezúttal a mellúszása is sokkal rende-
zettebb volt, ám így is kiszorult a finá-
léból: 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 “határ-
esetet” 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 ví-
zilabdázó lányok is (Egyesült Államok –
Magyarország 14-13).

Világbajnok sportlövônk, otthon az
elsô olimpiai kvótásunk, Sidi Péter el-
kezdte londoni versenysorozatát – sze-
rényebben, mint ahogyan várta. „Sze-
rencsétlen” 13. lett az alapverseny-
ben, így nem jutott döntôbe a férfi lég-
puskások között, aki a pekingi játéko-
kon ebben a számban a hatodik helyen
végzett, s az egyik esélyesnek számí-
tott. Javításra, véltük, bôven jut lehe-
tôség, a kisöbû szabadpuska fekvô,
majd kedvenc számában, a kisöbû sza-
badpuska 3x40 lövéses összetett szá-
mában is, hiszen ez utóbbiban ô a vi-
lág- és Európa-bajnoki címvédô.

JJúúlliiuuss  3311..    
KKéézzii  ggyyôôzzeelleemm  DDééll--KKoorreeaa  eelllleenn

Gyurta Dániel a második legjobb idô-
vel jutott a szerda esti döntôbe 200 m
mellen a londoni olimpia keddi ver-
senynapján.

A szám kétszeres világbajnoka a má-
sodik elôdöntôben szerepelt, s 100
méterig  – szokásának megfelelôen –
közvetlenül az élboly mögött tempó-
zott, majd a táv második felében min-
denkit lehagyva elsôként csapott a cél-
ba – 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 Ki-
tadzsima 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 ve-
gyes úszás döntôjében, s bár pillangón
még jól tartotta magát, késôbb látható-
an elfáradt, így fokozatosan visszae-
sett, s végül 2:14.19 perccel nyolcadik-
ként csapott a célba (egy nappal koráb-
ban 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 leg-
jobb 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 ame-
rikai négyes szerezte meg, s így befu-
tó embere, az olimpiák történetének
legeredményesebb sportolója, Michael
Phelps 15. ötkarikás aranyának örülhe-
tett, melybôl ez volt az elsô London-
ban, ahol eddig két ezüstöt gyûjtött…
S hol volt akkor még a vége?!

Az újabb érme egyúttal azt jelenti,
hogy már nemcsak az aranyak tekinte-

tében, hanem az érmek számában is
minden idôk legjobbja, Larissza Latinyi-
na szovjet tornász tartotta az eddigi re-
kordot 18 dobogós helyezéssel,
Phelpsnek viszont ez volt a 19. Itt je-
gyezzük meg, hogy naplónk szándéko-
san és kifejezetten magyar szempon-
tok alapján íródott – és teljességre így
sem törekedhet – ám az amerikai „em-
berfeletti ember” elképesztô teljesít-
ménye nem maradhat külön említés
nélkül. Egyébként egy külön statisztikai
kiegészítô részként közöljük küldöttsé-
günk teljes eredménylistáját… 

Néhány méterrel odébb, a Vízilabda
Arénában férfi válogatottunk újabb
megpróbáltató mérkôzés elé nézett,
és gyôzni ezúttal sem sikerült: végig
kiegyensúlyozott, hatalmas küzdelem-
ben, de védekezési hibákkal és a nagy
helyzetek kihagyása után Montenegró-
tól is vereség – egy apró kis góllal – 11-
10 arányban.

Ki gondolta volna, hogy éppen egy
vízilabda csoportmérkôzésen tesz vil-
lámlátogatást az Arénában Sir Sebasti-
an Coe, a rendezôbizottság elnöke. Így
történt, s mivel e sorok írójától néhány
méterre beszélgetett a helyi rendezôk-
kel, nem lehetett kihagyni egy szívé-
lyes, néhány mondatos udvarias esz-
mecserét vele (errôl majd késôbb, kü-
lön helyen beszámolunk).

A dánok legyôztek bennünket, a fér-
fi kézilabdázók „Halál-csoportjában”,
de a Mocsai-csapat változatlan küzdô-
szellemmel nézett a második, Dél-Ko-
rea elleni csata elé, s ezt az akadályt,
Copper boxban, fôként a találkozó
utolsó részében mutatott remek játék-
nak köszönhetôen, tulajdonképpen
biztosan vette: Magyarország-Dél-Ko-
rea 22-19.

A nap érdekessége: Zara Philips, II.
Erzsébet brit uralkodó legidôsebb uno-
kája ezüstérmet szerzett az olimpián.
A 31 éves Zara – Anna hercegnô lánya
– Nagy-Britanniát képviselte a lovas tu-
sában egyéniben és a csapatverseny-
ben egyaránt. Az utóbbiban a britek
végül a második helyen végeztek. A vi-
lág- és Európa-bajnok Philips szülei
nyomdokain halad: apja, Mark Philips,
Anna hercegnô elsô férje 1972-ben
Münchenben olimpiai arany-, 1988-
ban Szöulban pedig ezüstérmet nyert
a csapatban. Anna hercegnô 1976-ban
a montreali olimpián versenyzett, bár
nem szerzett érmet.

AAuugguusszzttuuss  11..  
GGyyuurrttaa  nnaapp::  AArraannyy  ––  vviilláággccssúúccccssaall!!
Csonka Zsófia pontot szerzett, hato-

dik lett a hölgyek sportpisztolyos szá-
mában. Kellemes meglepetés, bár ô
nem volt elégedett a döntôbeli szerep-
lésével, mint mondta, ennél többet
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várt és többre képes. Imre Géza ideje
korán szállt ki a párbajtôr küzdelmek-
bôl, 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, fô-
ként a védekezésben, a kínaiak vették
át az irányítást, két, sôt háromgólos
elônyt szereztek, szinte reménytelen-
nek tûnt a helyzet, már azért is, mert
az orosz játékvezetô rendre ellenünk
ítélt. Merész András – merész húzá-
sokra szánta el magát: kapust váltott,
megszilárdította a védelmet, ügyesen
cserélt, okosan kért idôt, a szünetek-
ben rendbe tette a fejeket, elôl a kö-
zépcsatár játék helyett távoli, pontos
lövésekkel operált – Szûcs és Keszthe-
lyi révén – s fokról fokra jöttünk fel. A
roppant izgalmas összecsapáson
mindössze egyetlen alkalommal vezet-
tünk – az utolsó húsz másodperctôl!
Magyarország-Kína 11-10.  

Az Aquatic Centre-ben Gyurta Dániel
hallatlan elszántsággal készült fô szá-
mára, a 200 m mellúszás döntôjére, vi-
selve 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 közön-
ség 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 csök-
kent 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 kez-
dett, nem a hajrára tartalékolt, nem ha-
gyatkozott a táv utolsó szakaszára, s
már 31 százados elônnyel fordult 150-
nél. 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 ered-
ményhirdetéskor Gyárfás Tamásnak, a
Nemzetközi Úszó Szövetség végrehaj-
tó testülete tagjának jutott a megtisz-
teltetés, ô adhatta át az érmek után a
virágcsokrot a dobogósoknak. 

Közben a bajnok edzôjét, Szélest, aki
a tribün mellett állva követte tanítvá-

nya küzdelmét, a rendezôk el akarták
verseny közben távolítani, persze,
mindhiába. A nagyszerû edzôi munká-
ról még annyit, hogy Gyurta, és általá-
ban a Széles-csoport esetében, kifeje-
zett edzôi közösségrôl beszélhetünk,
hiszen okvetlenül hozzájárult a siker-
hez Virth Balázs és a szárazföldi mun-
kát irányító Kovácshegyi Ferenc is.

A programban Jakabos Zsuzsáért is
szurkolhattunk a 200 m pillangó
döntôjében, 7. lett, majd Cseh – ezút-
tal önmagához méltóan úszott a rövi-
debb vegyes számban, 200 méteren
(1:56.74), s jutott elôkelô helyen a csü-
törtöki döntôbe.  

AAuugguusszzttuuss  22..    
CCsseehh  LLáásszzllóó  kkiikköösszzöörrüüllttee  aa  ccssoorrbbáátt
Folytassuk is mindjárt ezzel, úszás-

sal, hiszen ezen a napon jutott utolsó
lehetôséghez Cseh László, akinek az
eddigi londoni szereplése mélyen saját
és mindannyiunk várakozása alatt ma-
radt, hiszen hatalmas meglepetésre
400 vegyesen és 200 pillangón sem
tudott a döntôbe jutni. Végül tehát már
csak itt, a 200 m  vegyesen ragadha-
tott meg még egy utolsó esélyt az
éremszerzésre.  Az elôfutamokból a
legjobb, az elôdöntôkbôl pedig a máso-
dik legjobb idôvel jutott tovább, így re-
álisnak tûnt, hogy feljut a dobogóra. A
két amerikai nagyság, Phelps és Loch-
te között kapott helyet, s bizony, a rajt-
ját sem kísérte szerencse, nem sike-
rült, s nyomban hátránnyal kezdte a pil-
langót. A rajt után utolsó elôttiként jött
fel a víz alól, az elsô ötvenet követôen
azonban már a harmadik helyen for-
dult. Háton visszacsúszott a negyedik-
re, s mellen sem tudta megelôzni a
Phelps, Lochte, Pereira hármast. Az
utolsó ötvenen, gyorson azonban vala-
mi emberfeletti hajrával elôbb beérte,
majd meg is elôzte a brazilt, láthatóan
a szíve vitte az utolsó métereken és re-
mek benyúlással biztosította a minden
korábbit feledtetô roppant értékes har-
madik 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 dön-
tôje után, amelyet nem sikerült meg-
nyernie, miként itt sem gyôzhetett.
Két remélt arany helyett egy sem, ma-
radt egy ezüst, s egy bronz. Az uszodá-
nál maradva, 100 pillangón Pulai az elô-
döntôig 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 cselgáncstor-
nán.

A negyeddöntôtôl sérült magyar
dzsúdós a tavalyi világ- és Európa-baj-
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nok francia Audrey Tcheumeo ellen lé-
pett tatamira a harmadik helyért, aki az
elôdöntôben a hazaiak versenyzôjétôl,
Gemma Gibbonstól szenvedett megle-
petésre ippon-vereséget. A kétszeres
Európa-bajnok Joó hôsiesen küzdött a
bronzmérkôzésen, de jobb láb sérülé-
se láthatólag akadályozta a dobásindí-
tásokban. Bár a mérkôzésvezetô ôt in-
tette meg, ellenfele sem volt sokkal
aktívabb. Joó továbbra sem talált fo-
gást a francián, aki viszont 1:18 perc-
cel a vége elôtt villámgyorsan eldobta
ôt, s ipponnal gyôzött. Abigél minden
elismerést megérdemel nem minden-
napos körülmények közötti helytállásá-
ért.

Bognár Richárd 182 koronggal a ha-
todik, azaz pontszerzô helyen végzett
csütörtökön férfi dupla trappban. A 45
esztendôs mosonmagyaróvári korong-
lövô, a magyar küldöttség legidôsebb
tagja az alapversenyben 137 találatot
ért el, s ezzel a hatodik helyen még ép-
pen bekerült a fináléba (a vb-címvédô
kínai Li Jun csak 10., míg a pekingi baj-
nok amerikai Walton Eller csupán 22.
lett). Derekas teljesítmény!

Az ökölvívók 75 kg-os kategóriájában
Harcsa – ezúttal a namibiai Kasutó el-
len lépett tovább (16-7) magabiztos ök-
lözéssel.

Két csapatunk játszott, a vízilabdá-
zók a románokkal, a kézilabdázók a
horvátokkal. Egy-egy. Egy vártnál ne-
hezebben megszületett gyôzelmet
arattak a Kemény-fiúk a románok ellen
(17-15), míg kéziseink a horvátoktól
szenvedtek vereséget 26-19-re. A ve-
reség nem meglepetés, az arány azon-
ban az. Mindkét csapat táján megnôtt
az elégedetlenség elsôsorban a véde-
kezés hiányosságai miatt.

AAuugguusszzttuuss  33..  
AA  hhaattooddiikk  hheellyy  iiss  öörröömm

Ez a péntek naplónk írója számára a
találkozások napja is volt. A Vízilabda
Arénában összefutott a magyar csapat
vezetôjével, Borkai Zsolt MOB elnök-
kel, aki – félidô elôtt – vegyes érzések-
kel, de bizakodva tekintett a következô
napok elé. Utána Gyárfás Tamással, aki
elégedettségét fejezte ki úszói (ô a
szövetség elnöke) összteljesítményei-
vel, majd a nemzetközi olimpiai család
legidôsebb aranyérmese, a Kaliforniá-
ból érkezett, immár a 99.  évét taposó
Tarics Sándort (vízilabda – 1936) kö-
szönthette körünkben Martin György, a
vízilabda szövetség elnöke. Végül Szé-
les Sándornak gratulálhattunk szemé-
lyesen Gyurta „Dani” bajnokságához a
tévének adott interjúját követôen a Saj-
tóközpontban… (Még az orosz elnök,
Putyin is erre a napra idôzítette angliai
látogatását – jegyezzük meg, kiváló

cselgáncsozó egyébként – hogy tár-
gyalásokat folytasson Cameron kor-
mányfôvel)… Gyönyörû idô köszöntött
a városra, s az Olimpiai Parkra ki lehe-
tett volna tenni a Megtelt táblát, sok
tízezer látogató hömpölygött az útjain.

A mieink viszonylag csendesebb na-
pot élveztek, bár – mivel elôzô napon
elkezdôdött az atlétika – Pars Krisztián
révén máris érdekeltek voltunk. A leg-
nagyobb dobással került a vasárnapi
döntôbe. Az úszó finálékban csak egy
helyen voltunk érintettek. Kapás Bog-
lárka 8:23.89 perces új országos
csúccsal a hatodik helyen végzett a
800 méteres gyorsúszásban. A szá-
mot az amerikai Katie Ledecky nyerte.
Az úszófenomén amerikai Phelps a
100 m pillangón aratott újabb gyôzel-
mével immár a 21. ötkarikás érmét
gyûjtötte be – minden idôk rekordja,
persze – s várt rá még egy lehetôség a
vegyesváltóban (természetesen ké-
sôbb ezt is beteljesítette, s a vége 22
érem – belôle 18 arany, s nem keve-
sebb, mint 32 világrekord!).

- Nem vagyok csalódott, bár én még
ennél is jobb idôt szerettem volna –
nyilatkozta az MTI-nek Boglárka, ifjúsá-
gi olimpiai bajnokunk, akinek a pont-
szerzése minden dicséretet megérde-
mel. A délelôtti selejtezôk során a nôi
vegyes-váltót kizárták, a férfi staféta
viszont bejutott a szombat esti döntô-
be, ráadásul két országos csúccsal is
gazdagodott a magyar mérleg.

A férfiváltó a hetedik legjobb idôvel
vette az akadályt: a Cseh László, Gyur-
ta Dániel, Pulai Bence, Kozma Dominik
összetételû négyes 3:34.44 perc alatt
ért célba, s a múltnak adta át azt a re-
kordot, amelyet a válogatott a debre-
ceni Európa-bajnokságon állított fel
3:34.57-tel. Nem ment Kis Gergônek,
a 400 m gyorson olimpiai hatodik he-
lyezett 1500 méteren bágyadtan ver-
senyzett, s 15:21.74 perces ideje csu-
pán a 19. helyhez volt elegendô. Gyur-
ta 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 Ale-
xander Dale Oen, nagy norvég ellenfe-
le családjának. Visszatérve a vízilabdá-
zók arénájához. A kínaiak ellen leírt
csoda másodszor már nem mûködött.
Az edzô ugyan most is mindent elkö-
vetett, de a hiba máshol lehetett a spa-
nyolok ellen. A csapat tompa és lassú
volt, a lövések pontatlanok és gyen-
gén helyezettek, a helyzetfelismerés
pedig meghökkentôen gyatra. Simán

kaptunk ki, s be kell vallanunk, a spa-
nyolok megérdemelték a gyôzelmet
(13-11), ráadásul a harmadik negyed
végén még edzôjüket is – piros lappal
– elzavarták a kispadról. A cselgáncs-
torna utolsó napjának küzdelmei során
az Atomerômû SE nehézsúlyú vb-
ezüstérmese, Bor Barna képviselte a
színeinket, aki két gyôzelemmel és két
vereséggel végül a hetedik helyen
végzett. Sidi Péter szétlövés után le-
maradt a kisöbû szabadpuska fekvô
nyolcas döntôjérôl, s végül 11.-ként
zárta a számot. Igazi száma még ez-
után következett, s reménykedtünk.

AAuugguusszzttuuss  44..    
TTiisszztteelleett  aa  rreennddeezzôôkknneekk

Ez a szombat, mintha az erôgyûjtés-
re kellett volna a „szuper” vasárnap
elôtt, amely számos izgalmat és em-
berpróbáló küzdelmet ígért a mieink-
nek, s talán érthetô, hogy ezt az alkal-
mat használjuk most ki a rendezôknek
méltán kijáró tisztelet és elismerés le-
rovására, már azért is, mert hiszen ez
a versenynap parádésan, egész kivéte-
lesen sikerült a számukra. Mielôtt
azonban erre kerítenénk sort, tömören
a mieinkrôl: A Cseh László, Gyurta Dá-
niel, Pulai Bence, Kozma Dominik
összeállítású magyar négyes 3:33.02
perces országos csúccsal az ötödik he-
lyen végzett a 4x100 méteres vegyes-
váltóban az úszóversenyek záró szá-
mában.  Összességében úszóink telje-
sítményével elégedettek lehettünk,
egy kis szerencsével, két-három érem-
mel még többet is hozhattak volna ha-
za (például a negyedik helyek helyett).  

A címvédô magyar vízilabda váloga-
tott 11 góllal legyôzte a házigazda bri-
teket (17-6) és így az utolsó csoport-
mérkôzés eredményétôl függetlenül
bejutott a negyeddöntôbe. A fokozato-
san leeresztô magyar férfi kézilabda-
válogatott viszont 33-22-re kikapott a
vb-harmadik, Eb-negyedik spanyol csa-
pattól, s így majd hétfôn, az Eb-ezüst-
érmes 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 máso-
dik, szombati mérkôzésén, így nem ju-
tott 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 gazda-
gították 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 ke-
rékpárban is tovább növekedett az ara-
nyak 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 (99-
84).

AAuugguusszzttuuss  55..    
KKrriisszzttiiáánnookk  aarraannyy--vvaassáárrnnaappjjaa

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 mife-
lettünk is az ég. Aranyakkal – gyôzel-
mekkel – a két Krisztián, Berki és Pars
jóvoltából. Tornában a hatalmas érdek-
lôdés (17 000 nézô) a briteknek szólt,
akik meglepôen jó, mi több,  remek tel-
jesítményt értek el a csapatverseny-
ben, s várták, hogy a lólengésben Pe-
kingben bronzérmes legjobbjuk, Louis
Smith – hibátlan gyakorlatot mutatott
be a elôzôek során – arannyal fejezhe-
ti be ezt a számot, s mellette még egy
további honfitársa, Max Whitlock is be-
jutott a döntôbe.

A királyi családból Katalin hercegnô
látogatott ki a szerenkénti döntôkre, s
éppen a lólengéshez közeli szektor fö-
lött foglalt helyet – a magyar tábor kel-
lôs közepében, Kamuti Jenô, Mezô
Mária és a drukkoló sporttársaik tár-
saságában.

Hidvégi harmadikként lépett a sze-
rekhez, a tavalyi vb-n negyedik helye-
zettünk, ám rontott, leesett - 14,300-et
kapott.

Ötödik volt a sorban Berki, kétszeres
világbajnokunk, hatszoros Európa-baj-
nokunk. Parádés, látványos, ritkán lát-
hatóan tökéletes kivitelû gyakorlatot
mutatott be, a tôle megszokott hatal-
mas ollókkal. A pontozók 16,066-ra ér-
tékelték produkcióját, és ezzel, torony-
magas 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 szólítot-
ták, robbanásig feszült az aréna légkö-
re. Mivel Berki elôtte hibátlan gyakorla-
tot 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

magyar kiviteli pontszáma magasabb
volt (9,166-9,066), így Berkié lett az
arany, Smith-é az ezüst. A páratlan tel-
jesítmény elismerése jeléül az Interna-
tional Herlad Tribune világlap, sport-
oldalai címlapján háromhasábos képet
közölt Berkirôl – bajnoki „mûvelete”
közben. 

A kalapácsvetés esti döntôjében
Pars Krisztián az Olimpiai Stadionban
elképesztôen magabiztos versenyzés-
sel, egyedüliként 80 méter fölé jut-
va nyerte meg az aranyérmet. Ezzel
egy csodálatos magyar hagyományt
folytatott, külön köszönet és kalap le-
emelés érte, hiszen dobóatlétáink kö-
zül 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 Atlan-
tában Kiss Balázs nyerte a látványos
számot.      

A birkózás elsô versenynapján, a
kötöttfogásúak 55 és 74 kg súlycso-
portjában is egy-egy magyar résztve-
vôvel indult. Módos Péter magabiztos
gyôzelemmel kezdett az üzbég ellen-
féllel szemben. Bácsi Péter az elsô
menetben kivédekezte a térdelô hely-
zetet, a másodikban ô támadhatott,
de a térde súlyosan megsérült, végül
kénytelen volt feladni a mérkôzést
(kórházba is vitték) a litván Kazake-
viccsel 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 küz-
delem után a döntô menetben a más-
fél percet követôen megejtett sorso-
lásnak köszönhetôen a dán térdelt le.
Módos egybôl összefogta, s egy gyö-
nyörû pörgetéssel eldöntötte a mecs-
cset (3-1).
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Örömében cigánykereket hányt és
dupla hátra-szaltóval örvendeztette
meg a publikumot – immár hetedik do-
bogós 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 elôdön-
tô, lehet javítani a spanyolok ellen! A
nap nagy sztorijai: Murray nagyon si-
mán verte Federert a teniszdöntôben.
Atlétikában a hatalmas felhajtással be-
harangozott férfi 100 méteres síkfu-
tást Usain Bolt, a címvédô imponáló
könnyedséggel nyerte… A híres dél-
afrikai futó,  Oscar Pistorius, az olimpi-
ák történetének elsô mûvégtagokkal
versenyzô atlétája (háromszoros para-
limpiai bajnok) a tavalyi világbajnokság-
hoz hasonlóan a londoni játékokon is
bejutott az elôdöntôbe férfi 400 méte-
ren, 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 Pe-
kinget, s gondoltuk, hol van még a vé-
ge? Hiszen, véltük,  Sidi Péter napja
következik, hátra voltak az öttusázók,
kajakosaink, nem sokkal ezelôtt érkez-
tek meg, a vízilabda is nyitott maradt –
mindkét ágon – folytatódik a birkózás,
egyebek…. Biztatóan álltunk, no.

AAuugguusszzttuuss  66..      
„„JJáátt--sszziikk  aa  ccssaappaatt!!  

––  JJáátt--sszziikk  aa  ccssaappaatt!!......
Csodát mûveltek a csapataink! Kora

délelôtt jól indította a hetünket a férfi

kézilabda válogatott, bejutott a ne-
gyeddöntôbe, miután a csoportkör
hétfôi zárásán kiélezett küzdelemben
26-23-ra gyôzött a szerbek elleni ki-ki
mérkôzésen – nem akármilyen körül-
mények között.

Egyszerû volt a képlet: ha a magya-
rok nyernek, bejutnak a negyeddöntô-
be és szerdán a másik csoport elsô he-
lyezettjével, a pekingi olimpián ezüst-
érmes 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, fel-
javult a védekezésük, negyedóra eltel-
tével 7-5-ös elônyt szereztek, s a féli-
dôben 7-9-re álltunk, úgy, hogy kilenc
percig (!) képtelenek voltunk gólt lôni.

A második félidôben feljöttünk, Mo-
csai elkapta a fonalat, duplázott, így
megint szoros lett az állás. A 38. perc-
ben Harsányi találata már az egyenlí-
tést jelentette (14-14). Negyedórával a
vége elôtt 17-16-ra vezettek a szerbek,
ám ezután ismét Mocsai Tamás re-
meklô 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 ka-
pitány, de Mocsai Tamás ismét meg-
villant, majd ugyan kiállították, de Nik-
cevic a kapufát találta telibe, s ezzel el-
érhetô közelségbe került a gyôzelem.
A szerbek szépítettek ugyan az utolsó
percben, azonban idôkérésünk után –
egy tökéletesen megjátszott figurából

Nagy László betalált, eldôlt a meccs –
26-23 – ide.

Délután a vízilabdázók parádéztak!
Némi megengedhetô túlzással a pe-
kingi olimpiai döntô „visszavágóján”,
utolsó csoport meccsükön, az Egye-
sült Államok csapatát leiskolázták, lát-
ványos, imponáló gyôzelmet arattak –
11-6 arányban. A továbbjutás szem-
pontjából nem volt ugyan tétje a talál-
kozónak, ettôl függetlenül azonban az
amerikaiak is teljes erôbedobással küz-
döttek – mindhiába. Védekezésünk tö-
kéletesen mûködött – hátrányban is –
támadásainkat szellemesen vezettük,
a lövések (még távolról is) nagyszerû-
en sikerültek, egyszóval ellenállhatatla-
nok voltak a Kemény-fiúk. Öröm játék
volt a javából, a közönség túlnyomó
többségét alkotó magyarok ütemes
buzdítása érthetôen zúgott percrôl-
percre: „Ját-szik a csapat! ...Ját-szik a
csapat!” …Az utolsó negyed elôtt már
10-3 volt az eredmény, s a befejezô já-
tékrészben, érthetôen, kissé kienge-
dett a társaság. 

A nap további krónikájához tartozik,
hogy Sidi Péter hatodik helyen végzett
a kisöbû szabadpuska 3x40 lövéses
összetett számában, miután szétlö-
véssel jutott a döntôbe (a négy érintett
közül az egyetlen versenyzôként).

A világ- és Európa-bajnok a nyolca-
dik, az utolsó helyen kezdte meg a tíz,
álló helyzetû lövésbôl álló finálét,
amelyben 101 körrel a második leg-
jobb teljesítményt nyújtva a pont-
szerzô 6. helyre jött fel. Sidi végül
1269 körrel fejezte be a versenyt. Az
aranyérmet, az alapversenyt nagy fö-
lénnyel, 1180 körös olimpiai csúccsal
megnyerô olasz Niccolo Campriani ér-
demelte ki.

Sidi úgy végzett a hatodik helyen,
hogy vasárnap – vagy szombaton? –
példátlan módon ellopták a felszerelé-
sének fontos részét, többek között az
álló testhelyzetben használatos teljes
elsô irányzékát. Példátlan. Olyan hát-
rányba került, mondta, mintha egy For-
ma-1-es autóba egy Trabant kormá-
nyát szerelték volna az ellopott eredeti
helyére. – Ha ez nincs, akkor is legfel-
jebb 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 ne-
gyeddöntôben a tavaly vb-harmadik
iráni Bashir Asgari Babajanzadeh Darzi
ellen is nyert, a fináléba jutásért azon-
ban három menetben kikapott a 2006-
ban világbajnok észt Heiki Nabitól. Ez
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azt jelentette, hogy a negyedik olimpi-
áján szereplô, ötszörös világbajnoki
ezüstérmes Deák Bárdos befejezte,
nem került vigaszágra.

Harcsa Zoltán pontozással kikapott
brazil ellenfelétôl az olimpiai ökölvívó-
torna 75 kg-os kategóriájának negyed-
döntôjében hétfô este, így lemaradt az
éremrôl. Florentino Falcao 14-10-re
gyôzte le a 19 éves magyart.

Holnap érkeznek Londonba az öttu-
sázók.

AAuugguusszzttuuss  77..    
EEggyy  eezzüüsstt,,  

ééss  ––  eellkkaappttuukk  aa  ssppaannyyoollnnáátthháátt??
A kötöttfogású birkózók 66 kg-os

csoportjában a 2006-ban Európa-baj-
nok, 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 elôdön-
tôben pedig a vb-ezüstérmes grúz Ma-
nuhar Tszhadaját gyôzte le. Sorozatban
meggyôzôen birkózott. A döntôben az-
után azzal a dél-koreai Kimmel találko-
zott, akit a 2010-es vb-n már két me-
netben legyôzött.

A döntô elôtt, a felvezetésnél látha-
tó 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 védeke-
zésének 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, aki-
nek jobb szemén hatalmas monokli
“díszelgett”, a kifelé menekülô Lôrinc-
zet 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 ve-
reség, meg is könnyezte, pedig így is
szépen szerepelt, csupa szívvel har-
colt, ahogy kell, s az ezüst – ha a vere-
ség pillanatában talán neki nem is
annyira, a mi számunkra nagyon is tisz-
teletre méltónak és – sikernek számí-
tott. A magyar birkózás történetének
16. olimpiai ezüstérmét és 53. dobo-
gós helyezését szerezte meg.

Zsúfolt ház és hatalmas magyar tá-
bor  fogadta a Vízilabda Arénában a

magyar-spanyol nôi elôdöntô részt-
vevôit. Öt napon belül immár másod-
szor mérte össze erejét a nemzetközi
mezôny két fiatal, s máris szép remé-
nyekre jogosult együttese. Sajnos,
mint az elôzô mérkôzésen (13-11-re
kaptunk ki), most sem sikerült nyerni.
Mint ha valami babonás erejû spanyol-
nátha kerítette volna hatalmába Drá-
vuczékat. Tulajdonképpen megis-
métlôdött minden: az elején most is
nehézkesen kaptunk lábra, a hispániai-
ak két, majd három góllal is vezettek, s
mi a késôbbiekben is legfeljebb csu-
pán megközelíteni tudtuk ôket. Soha,
még egyenlíteni sem voltunk képesek,
ezt tükrözte a jegyzôkönyv is, a negye-
dek alakulása: 2-1 oda, majd 5-4 oda,
egy 2-2-es rész döntetlen, befejezésül
pedig egy 2-1-es magyar negyed. Két-
gólos spanyol elôny maradt gyakorlati-
lag mindvégig, a befejezés elôtt né-
hány másodperccel szépítettünk csu-
pán. Megérdemelten elveszített
mérkôzést követôen ugyan nem illik
véleményezni a játékvezetést, mégis,
annyit megengedhetünk maguknak,
hogy megállapítsuk, a részrehajló bí-
ráskodás jelentôsen a hátrányunkra
szolgált. Ám maradt az éremszerzés
lehetôsége – a bronzért két nap múlva
Ausztrália következett. 

Két hazai szuperlatívusz: a brit pálya-
kerékpáros legenda, Sir Chris Hoy, a
keirin (motorvezetéses) számban
újabb aranyérmet nyert, s ezzel min-
den idôk legeredményesebb brit olim-
pikonjává vált – hat olimpiai bajnoki
címmel! Eddig az evezôs Steven
Redgrave-vel holtversenyben vezettek
5-5 arannyal. Más. Nick Skelton a ren-
dezô ország lovasa a válogatott díjug-
rató együttes tagja olimpiai aranyat
szerzett, hibátlanul lovagolt. Csoda,
hogy egyáltalán itt lehetett.  Az ötven-
hatodik évét taposó veterán egyszer
már visszavonult, 12 évvel ezelôtt,
mert a lova ledobta, csúnyán bukott,
nyakát törte, mármint a lovas, hónapo-
kig olyan rögzítô fejkoronát viselt, mint
anno kormányfônk, Horn Gyula. Ebbôl
kifolyólag „örökre” visszavonult, örült,
hogy egyáltalán gyalogolni tudott…
Majd visszatért – most olimpiai bajnok
lett!

AAuugguusszzttuuss  88..    
„„NNeemmzzeettii  üünnnneepp””  EEttoonn  DDoorrnneeyy--nn::  

aarraannyyaakk--hhiimmnnuusszzookk--ddiiaaddaallookk!!
Nem tudhattam, ki mit álmodott az

éjszaka, de az biztos, hogy kevesebbet
aludhattak azok az újságíró kollégáim
is, akik igyekeztek a kajak-kenu szín-
helyre szerdán reggel, mert hét-fél-
nyolc 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 épü-
letekkel ritkán szórt területnél, s a cso-
dás csónakháznál aligha lehetett volna
jobb helyszínt találni az ötkarikás ver-
senyeknek. 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, ver-
senyzôket, vendégeket.

Borús, de kellemes hômérsékletû
és viszonylagos szélcsendes idôben
kezdôdtek 10 órakor a döntôk, s a be-
vezetô fejezet, az elôszó nem úgy si-
keredett, ahogyan vártuk. A kenusok
1000 m egyes számában olimpiai- és
világbajnokunk, Vajda Attila jócskán
beragadt a rajtnál, majd még a táv felé-
nél is csak a nyolcadik helyen haladt,
miközben az élen Menkov, Brendel és
Goubel robbantott, elment a többiek-
tôl. 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 magabizto-
san vezetett, s ekkor már látszott,
hogy Vajdának csodára lenne szüksé-
ge az éremszerzéshez. Ez nem követ-
kezett be, s miközben a friss Európa-
bajnok 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 so-
káig megérdemelten emlegetjük. Ne-
kik sikerült a rajt a legjobban, nyomban
átvették a vezetést, s ezt nem adták ki
a kezükbôl, visszavertek minden táma-
dási kísérletet, kitartottak a végéig, ám
a cél elôtti métereken a portugál egy-
ség irtózatos hajrát vágott ki, s a mie-
ink aligha látták, mert ôk a hármas, a
portugálok pedig  az ellenkezô oldal
szélsô pályáján haladtak. Olyan parányi
különbséggel gyôztek, mint annak ide-
jén Atlantában a Kolonits-Horváth duó,
a zsûri itt is jócskán kivárt a végsô ver-
dikt elôtt. A különbség mindössze 5
századnyi volt...! Megvan az ötödik
arany! Külön élménnyel szolgált az
eredményhirdetés. Persze, hogy a mi-
eink repestek az örömtôl, de vitustán-
cot jártak a portugálok és a bronzér-
mes németekkel is alig lehetett bírni.
A képnek nyugodtan adhattuk volna –
A sport öröme címet… A virágcsokro-
kat a nemzetközi szövetség alelnöke,
hajdani olimpiai bajnokunk, Vaskúti Ist-
ván nyújtotta át utódainak. S persze,
még nem volt vége, következett a nôi
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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 hato-
dik elsôségét. Magyarország húsz év
elteltével nyert ismét ebben a szám-
ban. Az elmúlt három évben a magyar
kvartett gyôzött, beleértve a világbaj-
nokságot, a júniusi, zágrábi Európa-baj-
nokságon azonban csak harmadik lett,
s ezért sokan féltették is, nem szólva
az elôfutamokról, ahol a németek négy
másodperccel jobb idôt értek el. A ma-
gyar négyes elôfutam-gyôzelemmel
került a nyolcas döntôbe, ahol remekül
rajtolt, s az Eb-második fehéroroszok-
kal, valamint a németekkel együtt ér-
kezett a táv feléhez. Az utolsó 200 mé-
teren aztán már tisztán a magyarok ve-
zettek, s bár a riválisok megpróbáltak
velük tartani, ôk méterrôl méterre nö-
velték elônyüket. A finis már nem tar-
togatott izgalmakat, egyértelmû fô-
lénnyel a magyarok hajója ért elsôként
a célba. Újabb magyar diadal, újabb
arany született, újabb himnusz, leng-
tek a magyar zászlók – egész kis nem-
zeti sportünnep színhelyévé avanzsált
Eton Dorney ezen a délelôttön. Ko-
vács Katalin pályafutása harmadik öt-
karikás aranyérmét szerezte, míg a
többiek elôször állhattak az olimpiai
dobogó tetején. Magyarország nôi ka-
jakos kvartettje az ötkarikás játékokon
1992-ben, Barcelonában tudott diadal-
maskodni legutóbb. Azóta mindig a
németek nyerték ezt a számot.

És most a csapatok….! Szédületes!
Higgadt nyugalommal nem is lehetett
követni mindazt, ami rendhagyó mó-
don a kézilabda válogatottal történt –

kész drámai krimi – happy end-el. Tá-
virati tömörséggel: Negyeddöntô: Ma-
gyarország-Izland 34-33 (16-12, 27-27,
30-30), kétszeri hosszabbítás után!
Kosárlabdacsarnok, 12 000 nézô. A
pekingi olimpián ezüstérmes izlandia-
kat 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 Mo-
csai-csapat a szerbek elleni utolsó dia-
dallal biztosította helyét a nyolc kö-
zött. Az elsô hat perc meseszerû volt:

5-1-es rajt, öt különbözô gólszerzô és
jó védekezés. Lassan magukhoz tér-
tek ellenben az izlandiak, azonos lét-
számnál egyre többször tudták beját-
szani a labdát az északiak a beállósuk-
nak, Gunnarsson pedig élt a lehetôsé-
gekkel. 12-12-nél Fazekas büntetôt fo-
gott, és ismételten létszámhátrány-
ban szerzett vezetést a magyar válo-
gatott. 14-12-es magyar elônynél az iz-
landi kapitány idôt kért, ám csapata
annyira gödörben volt, hogy még két
gólt kapott a szünetig. A fordulást kö-
vetôen, immár a 40. percben 21-18-as
magyar elônyt mutatott az eredmény-
jelzô, s a vége elôtt még mindig 23-
20-ra vezettünk. Keményen harcoltak
azonban az izlandiak, védekezésük fel-
javult, az 50. percben pedig már me-
gint egyenlô volt (23-23) az állás. Az-
tán Gudmundsson két szép védéssel
versenyben tartotta együttesét és Pe-
tersson az 57. percben egalizált, Zuba-
it 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 ki-
szorított helyzetbôl,  jöhetett az ellen-
fél, amelynek edzôje idôt is kért. Hét-
méterest is kaptak az északiak, ám Fa-
zekas 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 há-
gott, – senki nem mert kockáztatni.
Stefansson távolról eredményes volt,
akárcsak Nagy. Atlanson éppen az elsô
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„ráadás félidô” végén egyenlített (29-
29).

A fordulás után mindkét kapus látvá-
nyosan védett lábbal, ám Atlason átlö-
vésével 30-29 lett oda. Harsányi bün-
tetôt lôhetett, de kihagyta, a pattintott
kísérletnél a labda a felsô lécet talált el.
Eladott labda után magyar támadás kö-
vetkezett, Nagy, megint ô egyenlített.
Az izlandiak kihagyták helyzetüket,
Nagy pedig a felsô lécre bombázott.
A második 2x5 percben gyors gólvál-
tás után még két pompás Nagy-gól kö-
vetkezett ebben a szakaszban (33-31),
majd izlandi szépítés, de Császár is
eredményes volt. Még egy északi gól
esett, és még ôk támadhattak a vé-
gén, de a lövés célt tévesztett, így az
athéni olimpia után ismét elôdöntôs
lett a férfi kézilabda-válogatott!
Mocsai Lajos együttese a fináléba ke-
rülésért a svéd-dán párharc továbbjutó-
jával találkozik pénteken. Ôrületes
meccs volt – nagyszerû, hamisítatlan,
felejthetetlen sportélmény!  

Férfi vízilabda válogatottunk sors-
döntô fordulóhoz, a negyeddöntôhöz
érkezett ezen az estén – a négyes dön-
tôbe jutásért a világbajnok olaszok el-
len szállt vízbe. Kikapott, s legjobb
esetben is csak az 5. lehet. E sorok író-
jának, hajdani játékosnak, nem volt,
nincs elég lelkiereje, hogy részletesen
leírja a mérkôzés lefolyását,– bocsá-
nat!  – legyen itt elegendô néhány vé-
lemény a száraz tények után. Ami ez
utóbbit illeti: Olaszország-Magyaror-
szág 11-9 (2-2, 3-2, 3-1, 3-4). A statisz-
tika szerint a két válogatott eddig 12 íz-
ben csapott össze olimpián, és három
döntetlen mellett hét magyar, s csu-
pán két olasz gyôzelem született. Az
eddigi utolsó mérkôzést ötkarikás játé-
kokon 2000-ben, Sydneyben vívták a
felek, hasonlóképpen a negyed-
döntôben, 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 találkoz-
nak. S most a nyilatkozatok

Benedek Tibor, másodedzô: „Amit
ez a csapat az utóbbi 12 évben felmu-
tatott, feljogosít bennünket arra, hogy
sajnos egy ilyen vereséggel elmond-
hassuk: véget ért egy álom. Itt nem
tudjuk bebizonyítani, hogy a legjobbak
közé tartozunk. A játékosok ezzel
együtt büszkék lehetnek arra, amit el-
értek 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-

lyozni a kontráinkat, kapusuk pedig na-
gyon jól védett, ráadásul még sok em-
berelônyt is kaptak.”

Szécsi Zoltán: „Nagyon akartunk,
mindenkit a jó szándék vezérelt, azon-
ban 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!

AAuugguusszzttuuss  99..  
HHuullllaannaakk  aazz  éérrmmeekk  ––  aarraannyyaakk  aa  vvíízzeenn  
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 dolgo-
zott a csak azért is, mióta 2011-ben a
sanghaji világbajnokságon, „dulako-
dás” miatt kizárták a 10 km hosszú tá-
vú maratoni versenybôl, pedig a máso-
dik-harmadik helyen úszott. Óriási aka-
raterôvel készült, eltökélt volt mindvé-
gig, hónapokig, s ezúttal, megfogadta,
nem ad esélyt semmiféle hasonló is-
métlôdésére. A versenyre a szemet
gyönyörködtetô Hyde-Park taván ke-
rült sor, amely 1637 óta áll a lakosság
rendelkezésére, s ahol 1864 óta min-
den 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, dik-
tálta 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 élcso-
port a verseny kétharmadáig a mezôny
élén haladt, a vezetésre ügyelve tem-
pózott – és akkor robbantott. Az utolsó
ellenôrzési ponttól az élcsapat meg-
szökött, majd mintegy másfél kilomé-
terrel a vége elôtt Risztov csapásszá-
mot 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 kar-
csapással 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  Risz-
tov gyôzelmét jellemzô  4-est ragadta
ki másnap, (s ha már itt tartunk, rend-
hagyó módon jegyezzük meg, hogy az
1948-as olimpiára emlékezô rovatában
pedig Papp László ökölvívó nagyságun-
kat méltatta az újság). A brit miniszter-
elnök, David Cameron, aki végig izgul-
ta 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 pá-
lyafutása során nem tudott olimpián
érmet nyerni, (három vb-ezüstöt és hat
Eb-ezüstöt igen!), majd csalódottan és
Athén után korán vissza is vonult. Ál-
mait azonban nem adta fel, s amikor
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visszatért, ezúttal a hosszútávúszás-
ban próbált szerencsét…  És betelje-
sült az álma! Beváltotta még gyermek-
korában az édesanyjának tett ígéretét
– olimpiai aranyérmes lett!   Drámai
sport története fényes példa a kitartás-
ra, szívós akaratra, hitre, eltökéltségre.  

Makulátlan ég alatt, ideális körülmé-
nyek között, zsúfolt lelátók elôtt folyta-
tódtak a kajak-kenu finálék Eton Dor-
ney pályáján. Felfokozott várakozást
éreztünk a népes magyar tábor köré-
ben – 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), vi-
szont az egekbe emelt bennünket Ko-
zák Danuta imponáló, fölényes gyôzel-
me 500 m egyesben, s a maximumot
hozta ki magából az ezüstéremmel az
otthoni ellentmondások, ülés-cserék,
viták után csúcsformát elért és remek-
lô férfi négyesünk 1000 méteren.

Idôrendi sorrendet követve. Ôk,
mármint a négyes adta meg az alap-
hangulatot: a svédeket nem lehetett
megverni, s a második rajt után (elô-
ször visszalôtték a mezônyt) Kamme-
rerék következetesen tartották a má-
sodik helyet, 250, 500 és 750 méter-
nél is.  Az elôzmények ismeretében –
bravúr-ezüst!

A nôi 500 m egyesben Kozák Danu-
ta a 6-os pályán, a címvédô ukrán Oszi-
penkó meg a másik oldalon, a néme-
tek esélyese, Wagner Augus Katerine
pedig sehol, azaz elszúrta az elôfuta-
mát, csupán a b-döntôbe került, ame-
lyet meg is nyert. (Ideje – csak érde-
kességbôl – 1:52.402 volt, Danutáé a
döntôben 1:51.456). A rajt után Oszi-
penko vágott az élre, s ott is maradt,
250-nél Danuta a 2. helyen haladt, de
ezt követôen a magyar lány fokozato-
san magasabb sebességre kapcsolt,
hosszú hajrája ellenállhatatlannak bizo-
nyult, majd hogy nem egy teljes hajó-
hosszal ért Oszipenko elôtt a célba
(idôben mérve 1.3 tizedet vert az uk-
ránra, 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 ka-
jak kettes – a német Weber, Dietze
kettôs rajtja kiválóan sikerült, azonnal
az élre kerültek az 5-ös pályán, a 3-as
pályán Kovács Katiék szorosan ipar-
kodtak a nyomukban, s ez a sorrend
tulajdonképpen nem változott fél táv-
nál, sôt a végén sem. A németek erô-
tôl duzzadóan hajráztak, a mieinken el-
lenben mintha némi fáradtság lett vol-

na úrrá. Nagyon akartak, de egy huszá-
ros hajrára már nem maradt elegendô
erô. A hátrányuk a célban egy másod-
percre nôtt, de mindentôl eltekintve –
tisztelet az ezüstért, nagy érték ez ma-
napság, jól tudjuk.

Megint micsoda nap – két arany az
ezüstök mellett! De még hátravolt a
nôi vízilabda együttes bronz meccse
este az ausztrálokkal... A mérkôzés le-
folyása láttán azt kell mondanunk,
hogy mintha egy makacs magyar be-
tegséggel 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 kie-
gyenlítsük a találkozó állását. A negye-
dek is igazolják ezt: 2-1, majd 5-3, vég-
re egy 3-4-es nyolc perc az ô szem-
pontjukból, 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 Dó-
ra a víz alatt megtámadták, mint vég-
sô, utolsó lehetôséget, az utóbbi el-
csente a labdát, nyomban be is csavar-
ta, 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… Megis-
métlôdött Peking. Ott is – rendkívüli
körülmények között, büntetôkkel –  és
úgyszintén az ausztrálokkal szemben
vesztettük  el a harmadik helyet. Saj-
náltuk a lányokat, noha a negyedik
hely – becsülendô.

Nem hagyhatjuk említés nélkül a
nap világ-sztoriját.  Az olimpiai stadion-
ban a 200 m síkfutásban hármas ja-
maicai siker született. A gyôzelmet
Usain Bolt szerezte meg, biztonsággal,
nem világcsúcs idôvel, nem volt rá
szüksége. Ô lett az olimpiai történe-
lem elsô olyan versenyzôje, aki képes
volt kétszer egymás után olimpiai ara-
nyat nyerni ezen a távon. Ami azt illeti,
három számban gyôzött: 100, 200m-
en, és a 4x100 m váltóban is – világ-
csúccsal. Utolérhetetlen legenda!

AAuugguusszzttuuss  1100..  
KKéézziillaabbddaa::  eeggyyeettlleenn  ggóóllooss  vveerreesséégg  

aa  ssvvééddeekkttôôll
Ha kajak-kenu – akkor korai kezdés.

Eton Dorney-ban a 200 m-es sprintszá-
mok 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 Car-
rington 41.401). Az elôdöntôben a ma-
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gyar lány biztosan nyert a lengyel
Walczykiewicz elôtt 40.57-tel. Nem si-
került így a verseny kenusunknak, Vaj-
da Attilának, viszont sikerrel vette az
akadályt a kajakosok között Dudás
Miklós is (a harmadik elôdöntô futam-
ban 3. lett).

A Hyde Parkban ezúttal a férfi mara-
toni-úszók mérték össze erejüket, Ger-
csák Csaba tisztességgel helytállt, a
roppant erôs mezônyben végül a 18.
helyen kötött ki.

Birkózóink közül ma Hatos Gábor lé-
pett szônyegre. Két gyôzelemmel
kezdte a napot, és ezzel érem közelbe
került, de végül az elôdöntôben és a
bronzmeccsen is kikapott (az üzbég Ti-
gijevtôl) 3-0-ra, így ötödikként zárt a
szabadfogású birkózók 74 kg-os mezô-
nyében. Sajnálja, hogy a második me-
net koronghúzása üzbég ellenfelének
kedvezett, de büszke arra, hogy sza-
badfogásúként pontszerzô lett. Okkal-
joggal…

(Befejezetlen a  történet. Az üzbég
pozitív doppingtesztet produkált, eltil-
tása esetén Hatosé a bronz. – A szerk.)

Kézilabda együttesünk a feltûnôen
magabiztosan nyilatkozgató svédek el-
len lépett pályára az elôdöntô kereté-
ben 14 000 nézô elôtt. Svédország-
Magyarország 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 megtekintet-
te Áder János államfô és Borkai Zsolt,
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is.

A svédek gyakorta éltek a gyors indí-
tás fegyverével, ezzel nem igazán tu-
dott mit kezdeni a védelem, ráadásul
az 1,97 m magas beállós, Nilsson sem-
legesítése sem ment. 8-8-nál Császár
kihagyott hetese és Schuch kiállítása
egyáltalán nem jött jól, Mikler viszont
kivédte Ekberg büntetôjét. Az ember-
hátrányban nem esett gól, majd Karls-
son ült ki, de ebben a szakaszban két-
szer is támadóhibát fújtak a magyarok
ellen, a rivális pedig két gólt lôtt az in-
dításokból. A szünet elôtti hajrában is
az északiak akarata érvényesült, akik
végül háromgólos elônnyel vonultak el
a pihenôre. Az elsô harminc perc há-
rom emberelônyét összesítve 4-1-gyel
veszítette el a Mocsai-gárda.
A második félidôre az “Izland-ölô” Fa-
zekas állt a kapuba, de sokszor kiszol-
gáltatott helyzetbe került. Császár gól-
jaival sikerült tartani a lépést, ám Na-
gyot kiállították, majd minden addiginál
nagyobbra nôtt a különbség (36. p: 16-
20). Petersen sem úszta meg Császár
lerántását, létszámfölényben pedig so-
rozatban háromszor volt eredményes a
magyar együttes (40. p: 20-21).

Az egyenlítés viszont elmaradt, az
amúgy most is jól játszó Császár bün-
tetôt rontott, Nagy labdát adott el, így
pillanatok alatt 20-23 lett az állás. Ma-
radt negyedóra, melyben néhány haj-
meresztô 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 irá-
nyítót le kellett cserélni.

Tíz perccel a vége elôtt, 21-24-nél
Puticsot kiállították, ám két Fazekas
bravúr és két gól meggyôzte a svéd ka-
pitányt, hogy idôt kérjen. Többször is
volt lehetôség az egyenlítésre, ám va-
lami – rossz passz, védés, belemenés
– mindig közbejött.

Három perc volt hátra, amikor 24-25-
nél Mocsai kapitány idôt kért. Vissza-
térve Iváncsik a felsôlécre ívelt, K. An-
dersson pedig nem hibázott. A túlolda-
lon Zubai is betalált, de egy labdaszer-
zés után Harsányi nem tudott egyenlí-
teni. Idôt kértek a svédek is, mert tud-
ták: ha gólt dobnak, bejutnak a dön-
tôbe. 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 má-
sodik 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. Küzdôké-
pességbôl kiválóra vizsgáztak a fiúk,
stratégiailag meccsben voltunk a své-
dekkel. A bronzmérkôzés nehéz lesz,
de egyelôre azzal még nem tudok
most foglalkozni” - mondta Mocsai La-
jos, 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 száza-
lékos teljesítményt nyújtó Fazekas
Nándor szerint hullámzó volt a csapat
játéka: A svédek 1992, 1996 és 2000
után játszhatnak újra döntôt. Aranyér-
met még nem nyertek. A harmadik he-
lyért pedig vasárnap délben a horvát-
francia párharc vesztese lesz az ellen-
felünk.

A nap, számunkra utolsó esemé-
nyén férfi vízilabdázóink – az ötödik-
nyolcadik helyért – végig szoros, izzad-
ságos küzdelemben végül egyetlen
góllal nyertek: Magyarország-Ausztrá-
lia 10-9, s így az ötödik helyért a spa-

nyolokkal mérkôzünk vasárnap, az utol-
só napon.

A krónikához tartozó szenzáció, hogy
az atlétikai döntôk során az Egyesült
Államok 4x100 m nôi váltója végre, hu-
szonhét év után adta át, még az NDK
négyese által tartott világcsúcsot a
múltnak.

AAuugguusszzttuuss  1111..  
NNaattaassaa  kköönnnnyyeeii  ––  MMaarroossii  bboollddooggssáággaa

Már megszoktuk a reggeli „vándor-
lást” a kajak-kenu pályára, ahol erôs re-
ményekkel vártuk a hölgyek 200 m
sprintszámának döntôjét. Tiszta, de
szokatlanul erôsen szeles idô várta a
versenyeket, s ez az arra érzékeny in-
dulók számára nem adott bizakodásra
okot. Natasa a 4-es pályát kapta, mel-
lette az ötösön pedig az az új-zélandi
Lisa Carrington, akivel már az elôfuta-
mukban 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 világbaj-
noki 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 bronz-
érmesünket, 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 világbaj-
nokunk 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 érté-
kes pontot szerzett a hatodik hellyel. A
kenusok B-döntôjében Vajda Attila, aki
nem kifejezett sprintelô típus, tisztelet-
reméltó igyekezettel, teljes erôbedo-
bással harcolt, s végül a harmadik,
összesítésben a 11. helyet szerezte
meg. A magyar kajak-kenu sport a leg-
eredményesebb sportágunk lett Lon-
donban, s komoly nemzetközi elisme-
rést arattunk azzal, hogy a mieink ke-
rültek 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 fénye-
sen, utána azonban fokról fokra zár-
kóztak fel az élmezônyhöz, a hatodik-
hetedik helyre majd Marosi a lovaglás
után már az ötödikre s végül bronz lett
a jutalma. A lovaglás különlegessége
az volt, hogy mindössze hárman mu-
tattak be hibátlan teljesítményt, a két
magyar és az olasz Roccardo De Luc-
ca. 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 Green-
wich-ben a végig vezetô David Svobo-
dát nem lehet behozni, s a nagyszerû
lövô kínai Cao Csung-Zsungot sem.
Megható volt Marosi földöntúli öröme
az eredményhirdetést követôen, s Ka-
sza Róbert a 12. helyen kötött ki vé-
gül.

A napzártát többnyire valamiféle vi-
lágraszóló olimpiai különlegességgel,
eredménnyel, vagy történéssel fejez-
zük be. A mai nem lehetett más, mint
az atlétikai küzdelmek fináléja, a férfiak
4x100 m váltóversenye. Csodálatos
verseny volt az amerikaiak és a jamai-
caiak között, mint várható volt – de
csak az utolsó váltásig… És akkor az
élô legenda, Usain Bolt kápráztatta el a
világot, valami elképesztô könnyed-
séggel szinte szárnyalt a bottal, sima
gyôzelem – káprázatos új világcsúcs,
elsô alkalommal 37 másodpercen be-
lül (36.84, a régi világrekord 37.04,
egyébként ennyit futottak az amerikai-
ak),  Bolt tehát triplázott!   

AAuugguusszzttuuss  1111..  
IItttt  aa  vvééggee::  

KKéézziillaabbddaa……,,  VVíízziillaabbddaa……,,  ÖÖttttuussaa……
Az örömteli olimpiai hetek záróak-

kordjait bizakodással vártuk az utolsó
napon, fôként öttusázó leányaink sze-
replésében reménykedtünk, meg férfi
együtteseink gyôzelmeiben bíztunk.
Ami az öttusát illeti, a vívás után Ko-
vács 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. Sarol-
ta a 11. akadálynál leesett a négylábú-
ról, 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 ho-
zott szerencsét, szemerkélni kezdett
az esô is, Adrienn pedig sorra vette, in-
kább verte az akadályokat, a végül ötig
nem állt meg, idô túllépés, 9 másod-
perces hátrány a futásban, s hát bi-
zony, a kombinált számok sem váltak
be. A vége: Tóth Adrienn 20., Kovács
Sarolta a 33.  Sajnáltuk a két, egyaránt

21 éves versenyzônket, ez azonban
semmit sem segített. 

Idôközben tudtuk meg, hogy hegyi-
kerékpáros verseny közben Parti And-
rás súlyosan bukott, s kórházba kellett
szállítani.

Csapataink közül a kézilabdázók ne-
hezen viselték el a svédektôl az
elôdöntôben elég szerencsétlen körül-
mények között elszenvedett egyetlen
gólos vereséget, amely nyomokat ha-
gyott játékosainkban, és Császár sérü-
lése még csak tovább súlyosbította a
helyzetünket.  A horvátokat szemmel
láthatóan nem zavarta annyira, hogy ki-
kaptak a franciáktól, másfelôl bizakod-
hattak azok után, hogy a csoporttalál-
kozónkon már legyôztek egyszer ben-
nünket (26-19). Tulajdonképpen sok-
ban megegyezett ez az utolsó össze-
csapás az ezt megelôzôvel, a horvátok
akkor, és most is jobban bírták erônlét-
tel, jobban lôttek, jobban védekeztek.
Jellemzô, hogy 24 átlövési kísérle-
tünkbôl mindössze hat gólt szerez-
tünk. A 33-26-os vereségünk valósnak
tekinthetô, s bár nem tölthetett el ben-
nünket egyáltalán elégedettséggel, a
búcsú szebb is lehetett volna, mindent
egybevetve: kézilabda válogatottunk
ebben a hallatlanul erôs, kiegyensúlyo-
zott mezônyben tiszteletreméltó mó-
don helytállt, a negyedik hely kiváló
eredménynek értékelhetô.

Szebben sikerült a búcsúmeccse a
vízilabdázóknak. A spanyolok elleni ta-

lálkozó nem csak olimpiai küzdel-
mektôl vett búcsút jelentette, hanem
egy gigászi, egyedülálló sikersorozatot
a magáénak mondható hamisítatlan
nagy, klasszis együttes búcsúját is, a
keret gerincét alkotók közül többek-
nek, akik sorrendben háromszor egy-
más után hódították el az olimpiai ara-
nyakat. Közülük Kásás már ott a hely-
színen bejelentette - pályafutását befe-
jezettnek tekinti. Kemény Dénes véle-
ménye 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: Magyarország-
Spanyolország 14-8. A teljesség ked-
véért. 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 1992-
ben, Barcelonában és most Horvátor-
szággal diadalmaskodott. Nem akármi,
mert ez edzôi sikereit fémjelzi, ám já-
tékosként sem adta alább ezüstnél
(Moszkva 1980). 

• • •
A csaknem háromórás záróünnep-

ség – a megnyitóhoz hasonló felfogás-
ban pergett – s inkább hasonlított egy
hamisítatlan angol-brit látványos, szó-
rakoztató show-hoz, amely élvezetes
keresztmetszetét adta a hazaiak pop-
kultúrájának. 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 tiszte-
lettel adózott az önkénteseknek: „So-
ha nem fogjuk elfelejteni a csodálatra
méltó önkéntesek kedvességét, mo-
solyát, támogatásukat – mondta – s
azt a hihetetlen lelkesedést, amely a
nézôket eltöltötte mindvégig. Leeresz-
tése után az olimpiai zászlót, London
képviselôje, a fôpolgármester Boris
Johnson nyújtotta át a  2016. évi játé-
kok házigazdának, Rio de Janeiro pol-
gármesterének, Eduardo Paesnek.

S ezennel már el is kezdôdött egy
újabb négyéves olimpiai ciklus.

AAzz  oolliimmppiiaaii  nnaappllóótt  íírrttaa,,  
sszzeerrkkeesszztteettttee::  GGaalllloovv  RReezzssôô
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A szervezôk iránt kifejezni kívánt elisme-
résünk jeleként közöljük az olimpia nagy
napjai egyik legendás brit pályakerékpá-
ros hôsének, Sir Chris Hoy-nak a képét. A
most megszerzett két aranyával ô lett a
brit olimpiai történetben minden idôk
legsikeresebb versenyzôje – hat arany-
éremmel. 
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1. Egyesült Államok 46 29 29
2. Kína 38 27 23
3. Nagy-Britannia 29 17 19
4. Oroszország 24 26 32
5. Dél-Korea 13 8 7
6. Németország 11 19 14
7. Franciaország 11 11 12
8. Olaszország 8 9 11
99.. MMaaggyyaarroorrsszzáágg 88 44 55

10. Ausztrália 7 16 12
11. Japán 7 14 17
12. Kazahsztán 7 1 5
13. Hollandia 6 6 7
14. Ukrajna 6 5 9
15. Új-Zéland 6 2 5
16. Kuba 5 3 6
17. Irán 4 5 3
18. Jamaica 4 4 4
19. Csehország 4 3 3
20. Észak-Korea 4 0 2
21. Spanyolország 3 10 4
22. Brazília 3 5 9
23. Dél-Afrika 3 2 1
24. Etiópia 3 1 3
25. Horvátország 3 1 2
26. Fehéroroszország 2 5 5
27. Románia 2 5 2
28. Kenya 2 4 5
29. Dánia 2 4 3
30. Azerbajdzsán 2 2 6
30. Lengyelország 2 2 6
32. Törökország 2 2 1
33. Svájc 2 2 0
34. Litvánia 2 1 2
35. Norvégia 2 1 1
36. Kanada 1 5 12
37. Svédország 1 4 3
38. Kolumbia 1 3 4
39. Grúzia 1 3 3
39. Mexikó 1 3 3
41. Írország 1 1 3
42. Argentína 1 1 2
42. Szlovénia 1 1 2

42. Szerbia 1 1 2
45. Tunézia 1 1 1
46. Dominikai Köztársaság 1 1 0
47. Trinidad és Tobago 1 0 3
47. Üzbegisztán 1 0 3
49. Lettország 1 0 1
50. Algéria 1 0 0
50. Bahama-szigetek 1 0 0
50. Grenada 1 0 0
50. Uganda 1 0 0
50. Venezuela 1 0 0
55. India 0 2 4
56. Mongólia 0 2 3
57. Thaiföld 0 2 1
58. Egyiptom 0 2 0
59. Szlovákia 0 1 3
60. Örményország 0 1 2
60. Belgium 0 1 2
60. Finnország 0 1 2
63. Bulgária 0 1 1
63. Észtország 0 1 1
63. Indonézia 0 1 1
63. Malajzia 0 1 1
63. Puerto Rico 0 1 1
63. Tajvan 0 1 1
69. Botswana 0 1 0
69. Ciprus 0 1 0
69. Gabon 0 1 0
69. Guatemala 0 1 0
69. Montenegró 0 1 0
69. Portugália 0 1 0
75. Görögország 0 0 2
75. Moldova 0 0 2
75. Katar 0 0 2
75. Szingapúr 0 0 2
79. Afganisztán 0 0 1
79. Bahrein 0 0 1
79. Hongkong 0 0 1
79. Szaúd-Arábia 0 0 1
79. Kuvait 0 0 1
79. Marokkó 0 0 1
79. Tádzsikisztán 0 0 1

Éremtáblázat – 2012. London

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 olim-
pia 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 en-
ged következtetni: a mezôny az óta egyáltalán nem gyen-
gült.

Legutóbb 1992-ben, Barcelonában került Magyaror-
szág az éremtáblázaton az elsô tíz közé, akkor a 8. helyen
végzett, az akkor a magyar küldöttség második legered-
ményesebb olimpiáját jelentette.

A legjobban 1952-ben, Helsinkiben szerepeltek a ma-
gyarok, 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.

Michael Phelps,
az amerikai 
úszónagyság 
– minden idôk 
legeredményesebb 
olimpikonja
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Magyarország legjobb szereplései a nyári olimpiákon
OOlliimmppiiaa AA EE BB öösssszzeess  AA  mmiieeiinnkk  hheellyyeezzééssee

éérreemm  sszzáámmaa aazz  éérreemm--ttáábblláázzaattoonn
1. 1952, Helsinki 16 10 16 42 3.
2. 1992, Barcelona 11 12 7 30 8.
3. 1988, Szöul 11 6 6 23 6.
4. 1968, Mexikóváros 10 10 12 32 4.
5. 1964, Tokió 10 7 5 22 6.
6. 1948, London 10 5 13 28 4.
7. 1936, Berlin 10 1 5 16 3.
8. 1956, Melbourne 9 10 7 26 4.
9. 2000, Sydney 8 6 3 17 13.

2004, Athén 8 6 3 17 13.
11. 2012, London 8 4 5 17 9.
(forrás:www.medalspercapita.com és MOB)

Szereplésünk sportáganként (a pontszám rangsorol) 
11 22 33 44 55 66 ppoonntt

kajak-kenu 3 2 1 – – 2 37 
úszás 2 – 1 2 1 2 28     
cselgáncs – 1 1 – 2 – 13
birkózás – 1 1 – 1 – 11
atlétika 1 – – – – – 7
vívás 1 – – – – – 7
torna 1 – – – – – 7
vízilabda – – – 1 1 – 5      
öttusa – – 1 – – – 4
kézilabda – – – 1 – – 3
sportlövészet – – – – – 3 3
ökölvívás – – – – 1 – 2

Usain Bolt, a jamaicai csodafutó – London atléta hôse

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. Fe-
héroroszország 91, 19. Kazahsztán
88, 20. Dánia 81, 21. Új-Zéland 77,
22. Csehország és Jamaica 76-76,
24. Kenya 73, 25. Irán és Lengyelor-
szág 72-72, 27. Svédország 68, 28.
Románia 67, 29. Azerbajdzsán 59,
30. Etiópia 58, 31. Mexikó és Török-
ország 50-50, 33. Dél-Afrika 47, 34.
Üzbegisztán 45, 35. Horvátország 44,
36. India és Kolumbia 41-41, 38.
Észak-Korea, Grúzia és Mongólia 40-
40, 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 Toba-
go 24, 50. Bulgária 21, 51. Egyiptom
és Szlovákia 20-20, 53. Tajvan és Tu-
nézia 19-19, 55. Szlovénia 18, 56.
Finnország és Görögország 17-17,
58. Dominikai Köztársaság és Örmé-
nyország 15-15, 60. Indonézia, Lett-
ország, Malajzia, Puerto Rico és Ve-
nezuela 14-14, 65. Ausztria és Hong-
kong 13-13, 67. Szingapúr 12, 68. Al-
géria, Észtország és Portugália 11-11,
71. Bahama-szigetek 10, 72. Marok-
kó 9, 73. Botswana, Katar, Marokkó,
Moldova és Montenegró 8-8, 78.
Grenada, Guatemala, Kuvait, Szaúd-
Arábia és Uganda 7-7, 83. Afganisz-
tán, Chile és Vietnam 6-6, 86. Ciprus,
Gabon és Nigéria 5-5, 89. Bahrein 4,
90. Izrael, San Marino és Szenegál 3-
3, 93. Barbados, Izland, Luxemburg,
Mali és Zimbabwe 2-2, 98. Elefánt-
csontpart, Eritrea, Kamerun, Szamoa,
Szíria és Türkmenisztán 1-1
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Sipos János (1951-2012)

Bogár Pál (1928-2012)

Sipos János. Élt 61 évet. Egy drá-
ma, egy felfoghatatlan dráma. Pár nap-
ja 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! Mi-
ket beszélek? Nem csak rám: egy or-
szágra. Ó, hányszor fordult elô, hogy
azt mondták: Magyarországon nincse-
nek jó kommentátorok, mire én kihúz-
tam magam és azt mondtam: de igen-
is vannak! Csak hallgasd Knézyt és Si-
pit a Touron! Ezrek, tízezrek, talán szá-
zezrek ültek le a tv elé a Te hangodra,
akár több héten keresztül minden nap,
hallgatták sajátos humorodat, a hu-
mort, amit már ismerni kellett, hogy
értsd.

De nincs többé. A Sors furcsa finto-
ra, hogy két nappal az olimpia idôfuta-
ma után, de egy évvel a 100. Tour
elôtt mentél el.

Bár nem ismertél, még csak nem
is láttalak, menthetetlenül befolyásol-
tad az életem. 2005-2006 környékén
lehetett, amikor végképp rászoktam
a Tourra. Csak hallgattalak Titeket,
amilyen könnyedséggel közvetítette-
tek egy egész délutános versenyt (ó,
milyen boldog voltam, amikor vála-
szoltál egy kérdésemre!) és elhatá-
roztam, én is ezt szeretném csinálni.
Szeretnék ennyire szenvedéllyel len-
ni, szeretnék ennyire szakértô lenni,
szeretnék ennyire élvezetesen köz-
vetíteni. Én reménykedtem, hogy ez
megvalósulhat, hogy egyszer munka-
társként üdvözöllek – hiszen Te örök-
ké élsz! Ott vagy minden körverse-
nyen, ismered a kerékpáros világ
minden rezdülését, nélküled nem is
indulhatnak el, nélküled nincs szö-
kés, nincs eléhezés, nincs nagy átté-
tel, nincs szembe folyó patak, nincs
hazaérés és nincs sprint sem. Sem-
mi nincs.

Fájdalmasan hamar hagytál itt min-
ket, gyászoló nézôket, szurkolókat, ra-
jongókat. Most már csak egyet tudok
kívánni: nyugodj békében, Sipi!

PP..  AA..

Hosszú betegség után 84 éves ko-
rában elhunyt az 1955-ben kosárlab-
da Európa-bajnok válogatottunk ka-
pitánya. A Magyar Kosárlabda Szö-
vetség saját halottjának tekinti.

A 40-szeres válogatott játékos a
Székesfehérvári Építôkben kezdte
pályafutását, majd a soproni Erdé-
szeti 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 lé-
pett. Az 1955-ben Budapesten Eb-
aranyérmes válogatott csapatkapitá-
nya. 1948 és 1961 között csapatai-
nak edzôje is volt.

Munkahelye hosszú évtizedeken
át a Fejér Megyei Közúti Igazgató-
ság volt, ahonnan fômérnökként vo-
nult nyugdíjba az útépítô szakma or-
szágos szaktekintélyeként. 2007-
ben Székesfehérvár sportjáért-díj-
ban részesült.

• • •
Pali bácsi karrierje véget ért ezen a

földön. Mostantól a mennyország
csapatának lesz halk szavú kapitá-
nya.

Bogár Pál zárkózott zseni volt, ba-
jait, gondjait magában emésztgette,
szavát alig lehetett hallani a Bakony
eldugott szegletében, Tés faluban
született hátvédnek. Noha 190 cen-
tis magasságával leginkább hátvéd-
ként szerepelt, nem szikár termeté-
vel, hanem azzal emelkedett ki a
többiek közül, hogy bármilyen posz-
ton klasszis teljesítményt nyújtott.

Páder Jánosnak, az 1955-ben Euró-
pa-bajnoki aranyérmet nyerô váloga-
tott szövetségi kapitányának sokak
szerint az egyik legjobb húzása volt,
hogy Bogárt nevezte ki csapatkapi-
tánnyá. Azt a játékost, aki nem hang-
jával, fontoskodásával, hanem em-
beri értékeivel tûnt ki, ezen tulajdon-
ságai miatt ismerte el, fogadta el
mindenki. Vezéregyénisége lett a
csapatnak, amely a sportág legna-
gyobb hazai sikerét jegyezte immár
több mint fél évszázada.

Pali bácsi sokat küzdött, s nem
csak a pályán. A második világhábo-
rúban az osztrák Welsh hadifogolytá-
borának lakója volt, 1956-ban kém-
kedés vádjával letartóztatták, fél év-
re bebörtönözték, azt hitték róla,
hogy CIA-ügynök. Eltiltották, útleve-
lét elvették, utána önként lemondott
a válogatottságról, amit egész életé-
ben 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 együtte-
sében is vezér volt. A kapitány el-
ment.

FFaazzeekkaass  ZZoollttáánn

Végsô tisztelgés

M Edzo /2012/3/03-38  2012/09/19 12:37  Page 35



A cikksorozatunk jelen része nyilván-
valóan kapcsolódik bizonyos mértékig
az elôzô részekben tárgyalt valamennyi
témakörhöz, de igazán szorosan csak
az ásványi anyag szükséglet, s azon
belül a mikroelem tárgykörhöz illeszke-
dik. Lényegében tehát folytatása azon
korábbi részeknek, amelyek a fémes
(Na, K, Mg, Ca) és nem fémes makro-
elemek (P, S, Cl), valamint a fémes (Fe,
Mn, Zn, Cu, Mo, Co, Ni, Cr, V) és nem
fémes (Se, F, I) létfontosságú mikroe-
lemek  kérdéskörét tárgyalták. 

A cikksorozat elôzô, 36. részben rá-
tértünk az egyéb mikroelemek tárgya-
lására, azokéra, amelyeknél az esszen-
cialitás ugyan valószínû, de még nem
egyértelmûen bizonyított illetve az
élettani hatást tekintve legalább stimu-
latív, biopozitív szerep mutatható ki.
Elôször az ide sorolható fémes mikro-
elemeket (Li, Ti, Sn, Sr) tárgyaltuk, ez
a rész pedig a nem fémek közé sorol-
ható három másik mikroelemmel (Si,
B, As) foglalkozik.

A szilícium (Si) jelentôsége
a táplálkozásban

A szilíciumot az emberi szervezet-
ben mérhetô koncentrációja alapján –
bár a litoszférában az oxigént követô-
en a legnagyobb mennyiségben elô-
forduló elem – egyértelmûen a mikro-
elemek közé soroljuk, de egyes növé-
nyekben, növényi eredetû élelmisze-
rekben mérhetô mennyisége alapján
inkább mezoelemnek (sôt makroelem-
nek) tekinthetô.

Bár a növények számára létfontos-
sága nem egyértelmûen bizonyított,
de az állati szervezetek számára a lét-
fontosság kétséget kizáróan igazolt.
Az 1970-es években már kimutatták,
hogy csirkéknél és patkányoknál a szi-
líciumhiány gátolja a növekedést s a
csontképzôdést. Mindez nagyon való-
színûsíti azt is, hogy az Si az ember
számára is esszenciális elem. A szilíci-
um a kötôszöveti anyagcserében ját-
szik fontos szerepet, keresztkötéseket
képez a mukopoliszacharid molekulák
között – a szilícium atomok a szénhez
hasonlóan egymáshoz is tudnak kap-
csolódni – illetve a mukopoliszachari-
dok és a kötôszöveti fehérjék között.
Valószínûleg ezen strukturális szerepe
mellett a csontkalcifikációban is betölt
katalitikus funkciót.

Bár igen nagy valószínûséggel állít-
ható, hogy a szilícium az ember számá-
ra is létfontosságú, egyértelmûen defi-

niálható szilíciumhiányt emberben még
nem sikerült kimutatni, tehát hiányálla-
pot elôfordulása nem várható. Ugyan-
akkor sportolók esetében – fôleg, ha a
táplálkozás döntôen állati eredetû (azaz
Si-ban szegény) élelmiszereken alapul
– a szervezetbe jutó szilícium mennyi-
sége elmaradhat a kívánatostól.

Az emberi szervezet tényleges Si-
szükséglete nem egyértelmûen meg-
határozott. Az biztos, hogy a felnôtt
ember szervezete csupán mintegy 1 g
szilíciumot tartalmaz, s mivel a napon-
ta felvett mennyiség kb. 100-400 mg-
ra becsülhetô, az állapítható meg,
hogy a szervezet a szilíciumot gyakor-
latilag nem tárolja. A tápcsatornába ju-
tó Si nagyobb része a széklettel ürül, a
vizelettel távozó napi mennyiség csu-
pán 10 mg körüli érték.

Jelenlegi ismereteink szerint a szilí-
cium jelenléte növeli a fejlôdô csontok
kollagén tartalmát, hiánya pedig töré-
keny körmöket, száraz, törékeny hajat,
csökkent Ca-hasznosulást, az artériák-
ban gyenge érfalat s bôrelváltozásokat
okozhat. Jelenléte viszont – optimális
koncentrációban – antibakteriális,
gombaölô, vírusölô, dezinficiáló, gyul-
ladásgátló, 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 koncent-
ráció magasabb. Fôleg az inhalációval
magyarázható, hogy a tüdôszövetek
Si-tartalma felnôtt korban lényegesen
magasabb, mint a csecsemôknél.
(Foglalkozási ártalomként ismert a sú-
lyos betegséget okozó szilikózis, amit
a szilíciumot (is) tartalmazó por huza-
mos belégzése okoz, s ez krónikus fib-
rózist vált ki a tüdôben). 

A szilícium különbözô vegyületei vi-
szonylag jelentôs mennyiségben talál-
hatók a növényekben, sôt az ivóvízben
is. Egyes ásványvizekben pedig kifeje-
zetten magas a kovasav-tartalom, így
pl. az Apenta ásványvíz mintegy 60
mg/l metakovasav tartalmú. Az állati
eredetû élelmiszerek Si-tartalma ala-
csony, többnyire 1-5 mg/kg körüli ér-
ték, s alacsony a zöldség- és fôzelékfé-
lék Si-koncentrációja is. Az adott állati
testszövet Si-koncentrációja – ez is bi-
zonyítja a Si esszenciális jellegét – nem
nagyon függ a takarmány Si-tartalmá-
tól, egy szabályozó mechanizmus ré-
vén viszonylag szûk határok között van

az egyes állati szervek (s a belôlük ké-
szült élelmiszerek) szilícium-tartalma.

Étrendünkben a gabonafélék a fô Si-
források, ennek oka, hogy az egyszikû
növények Si-tartalma nagyságrendileg
haladja meg a kétszikûekét. Si-ban kü-
lönösen a zab és a rizs gazdag, italaink
közül pedig az árpából készült sör szá-
mít jelentôs Si-forrásnak. Kihangsúlyo-
zandó, hogy túlzottan magas Si tartal-
mú étrend fogyasztása esetén a vize-
letkiválasztó rendszerben szilícium tar-
talmú kövek képzôdése is elôfordulhat. 

A bór (B) jelentôsége 
a táplálkozásban

A bórról már több, mint 100 eszten-
deje tudjuk, hogy a növények számára
esszenciális elem, ugyanakkor az állati
és emberi szervezetekben nem fordult
elô még hiánya, így a biológiai szerep-
pel nem rendelkezô mikroelemek közé
sorolták hosszú ideig. Az újabb kutatá-
si eredmények azonban azt valószínû-
sítik, hogy az ember számára is
esszenciális mikroelem, s fontos sze-
repe van a csont metabolizmusban,
hatékony szerepe a Ca és Mg haszno-
sulásban s jelenléte létfontosságú az
endokrin funkciókban. Jelenléte csök-
kenti a Ca veszteséget (oszteoporózis)
a csontokból – ez fôleg az 50 év felet-
ti nôknél jelentkezô egészségi problé-
ma – s szerepe lehet a különbözô bio-
lógiai membránok permeabilitásának
szabályozásában, a glükóz transzport-
jában. Nem kizárt, hogy a csökkent
mérvû bórbevitel a kollagén rostok idô
elôtti öregedésében (rheumatoid arth-
ritis) is szerepet játszik s ez a tény fi-
gyelmet érdemel azon sportágakban,
ahol az ízületek komoly terhelésnek
vannak kitéve az edzésmunka illetve a
sportversenyek során.

Az emberi szervezetben a bórforga-
lomra az jellemzô, hogy az abszorpció
teljes és gyors, sôt a bór a bôrön s a
tüdôn keresztül is felszívódik. A kiürü-
lés fôleg (kb. 90 %) a vizelettel törté-
nik, így a vizelet bórkoncetrációja dön-
tôen 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 0.1-
0.6 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 leg-
feljebb 0.15 mg/kg-ra tehetô a táplá-
lékban. Hiánya tehát nem valószínû, hi-
szen ekkora koncentrációban az állati
szervek illetve állati eredetû élelmisze-
rek is tartalmazzák.

Az élelmiszerek bórtartalmáról bôsé-
ges adat áll rendelkezésre. Száraz-
anyag-tartalomra vonatkoztatva a leg-
több bórt többnyire a zöldség- és fôze-
lékfélék tartalmazzák, aztán a gyümöl-
csök következnek, ugyanakkor a gabo-
nafélék (mint egyszikû növények) bór-
tartalma nagyságrendileg marad el a
zöldségekétôl. Az állati eredetû élelmi-
szerek többnyire jelentékenyen kisebb
koncentrációban tartalmazzák a bórt,
mint a növényi eredetûek. Így a külön-
bözô állati eredetû termékek – tej, hús,
hal, tojás – bórtartalma a legtöbb növé-
nyéhez képest elhanyagolható, s a
döntôen állati termékeket fogyasztó
ember szervezetébe ezáltal lényege-
sen kevesebb bór jut. A szervezetbe
jutó bór mennyiségének csupán kis
hányada származik ivóvízbôl, a megfe-
lelôség határa 1 mg/liter. Ugyanakkor a
borok pl. 10 mg/liter körüli koncentráci-
óban tartalmaznak bórt. Egyedi esetek-
ben azonban igen magas lehet a bór-
bevitel, hiszen bizonyos ásvány- és
gyógyvizek bórtartalma akár 100 mg/li-
ter feletti értéket is elérhet. Említést
érdemel, hogy a bórsavat csíraölô ha-
tása miatt néhány évtizede még élel-
miszer-tartósítási céllal is alkalmazták.
Miután azonban kiderült, hogy a bór-
sav a zsírszövetekben s az idegpályák-
ban bizonyos mértékig felhalmozódhat
– s ennek egészségi kihatása nem kel-
lôen tisztázott – jelenleg nem kerül
ilyen célú felhasználásra a bórsav. A
nagyobb mennyiségû (1-2 g) bór azon-
ban az emberi szervezetre már egyér-
telmûen mérgezô hatású.

Ha rendszeresen nagy a fogyasztott
táplálék bórkoncentrációja, akkor az
anyagcserezavarokon kívül a központi
idegrendszer károsodása is bekövetkez-
het. Terheléses vizsgálatok szerint bór-
enteritisz jelentkezhet, csökken az ét-
vágy, mérséklôdik a testtömeg-gyarapo-
dás, hasmenés lép fel, sôt vese- és máj-
károsodás, szívelfajulás, ödéma, izom-
görcs, izomfájdalom is megfigyelhetô.
A túl sok bór kedvezôtlen hatása a cari-
es (fogszuvasodás) arányának emelke-
désében is megnyilvánulhat, ennek oka
a fluórantagonizmus. Nagyobb mennyi-
ségû bór szervezetbe jutása riboflavinu-
riát – azaz extrém riboflavinhiányt –
okoz. Az akut mérgezés tünete a hány-
inger, hasmenés, dermatitis és letargia.

Megemlítendô, hogy több egész-
ségvédô jellegû, s a sportolók kiegé-

szítô táplálkozásában fontos szerepet
játszó táplálék-kiegészítô és gyógyha-
tású készítmény is tartalmaz bórt. Mi-
vel azonban a bór a kétszikû növények
fogyasztásából adódóan akár 2 nagy-
ságrenddel nagyobb mennyiségben is
a szervezetbe juthat, ennek terápiás
hatás nem nagyon tulajdonítható. Bór-
hiány ugyanis még fôleg állati eredetû
élelmiszereket fogyasztók esetében
sem regisztrálható.

Az arzén (As) jelentôsége 
a táplálkozásban

Az arzén kémiailag a foszforhoz ha-
sonló elem, amely már félfémes (me-
talloid) tulajdonságokat is mutat. Már
régóta folynak kísérletek annak igazo-
lására, hogy az arzén esszenciális
elem, de csak a XX. sz. 70-es éveiben
sikerült patkányok és egerek esetében
igazolni a létfontosságot.  A növeke-
dés lelassulása s durva szôrzet kifejlô-
dése volt érzékelhetô arzénmentes
környezetben, arzénhiányos táp eseté-
ben, s kimutatható volt a hematokrit
érték csökkenése, a lép megnagyob-
bodása s fokozódott a vörösvértestek
ozmotikus fragilitása.  Az arzén jelenlé-
te illetve hiánya befolyásolja a foszfati-
dilkolin szintézist.  Késôbb más állatok
– csirkék, minisertések, kecskék –
esetében is igazolható volt az arzén bi-
ológiai fontossága. Egyébként a szer-
ves arzénvegyületek alkalmazásának
kedvezô hatása az állattenyésztésben
(disznó, baromfi) – jobb takarmány-
hasznosulás, jobb egészségi állapot –
már régóta, az esszenciális jelleg bizo-
nyítása elôtt is ismert volt.

Bár a gerinces állatokkal végzett s az
esszenciális jelleget egyértelmûen bizo-
nyító kísérletek alapján igen nagy való-
színûséggel állítható, hogy az arzén az
emberi szervezet számára is létfontos-
ságú, de a kutatók, mikroelem-metabo-
lizmussal 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 eset-
ben fedezi a szükségletet. Tehát az ar-
zént tekintve – természetes körülmé-
nyek között – nem fordulhat elô a hiány
emberben, ugyanakkor a túlzott bevitel,
azaz a toxikus hatás fellépése eseten-
ként realitás lehet. Azaz abból adódóan,
hogy a feltételezhetô szükségleti érték
nagyon alacsony – valószínûleg 0.01 és
0.05 mg/kg közötti a táplálék száraz-
anyagtartalmára vonatkozóan – gyakorla-
tilag csupán toxicitása okozhat gondot.

S van még egy jellemzô, ami megle-
hetôsen eltér a tipikus esszenciális

elemeket (pl. vas, réz, cink) s az arzént
összehasonlítva.  Az emberi szervezet,
az egyes szövetek arzéntartalma
ugyanis nagymértékben függ a fo-
gyasztott élelmiszer arzénkoncentráci-
ójától, nem érvényesül a legtöbb lét-
fontosságú elem esetében nagyon jól
kimutatható, erôteljes szabályozó ha-
tás, ami többnyire viszonylag szûk,
vagy nagyon szûk koncentrációtarto-
mányokat eredményez. Az arzén ese-
tében az egészséges testszöveteket
tekintve – hasonlóan a nem esszenciá-
lis jellegû mikroelemekhez, de eltérô-
en a legtöbb, életfontosságú elemtôl –
nem jellemzô a normál eloszlás, in-
kább az ún. lognormál eloszlás figyel-
hetô meg.

Az arzén táplálékban illetve az embe-
ri 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 vo-
natkozóan relatív hiánytüneteket ered-
ményezhet, s szerepe lehet egyes te-
rületeken az endémiás golyva kialaku-
lásában. Az arzén a szelénnel is egyér-
telmûen antagonista hatású, nagyobb
mennyiségben való jelenléte lerontja a
szelén hasznosulását.

Felszívódása a szervezetben általá-
ban jó, s a felszívódott arzén nagy ré-
sze viszonylag gyorsan ürül. Fôleg a vi-
zelettel választódik ki, széklettel a tel-
jes arzénbevitel csupán néhány %-a
távozik.  Az emberi szervezetben álta-
lában 15-20 mg körüli az arzén teljes
mennyisége, de arzénban gazdag élel-
miszereket s ivóvizet fogyasztva ez je-
lentôsen 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 tar-
talmaz, mint a többi szövet illetve
szerv. Kiugróan magas a köröm s a haj
As-tartalma, s az arzénexpozíció meg-
ítélésére általában a vizelet vagy/és a
haj arzéntartalmát használják.

A legtöbb élelmiszer 0.5 mg/kg-nál
kevesebb arzént tartalmaz. Egyes terü-
leteken azonban az ivóvíz arzéntartal-
ma elérheti az 1 mg/liter értéket is.
Magyarországon, az Alföld mélyfúrású
kútjaiban is mértek 0.5-0.8 mg/liter ar-
zénkoncentrációkat. A természetes ás-
ványvizek megengedett maximális As-
tartalma egyébként 0.02 mg/liter. Bá-
nyák, ipari üzemek közelsége s nö-
vényvédôszerek alkalmazása is növel-
heti az arzénexpozíciót.

A napi átlagos As-felvétel általában
0.1 mg-ra becsülhetô. Ha azonban az
ivóvíz As-szennyezettsége jelentôs,
vagy a kérdéses egyén táplálkozásá-
ban a tengeri eredetû élelmiszerek
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meghatározó szerepet játszanak, ak-
kor a napi As-bevitel meghaladhatja az
1 mg értéket is. Itt természetesen ki-
hangsúlyozandó az As-specieszek je-
lentôsége, hiszen ha az arzénbevitel
döntô  része szerves kötésben lévô,
pl. halakban, rákokban elôforduló ar-
zénbôl származik, akkor ennek nagyon
minimális a mérgezô hatása, míg a
szervetlen eredetû arzén viszonylag
kis koncentrációban is veszélyes lehet. 

Hazánkban rendelet írja elô az élel-
miszerekben megengedhetô As-tartal-
mat. Az intervallum egyébként megle-
hetôsen 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 növény-
védôszereket alkalmazni, nagyon meg-
nyugtató a kép a hazai élelmiszerek
As-tartalmát tekintve. Általában a tej,
hús (nem belsôség), tojás As-koncent-
rációja alacsony vagy nagyon alacsony,
többnyire 0.01 és 0.1 mg/kg közötti ér-
ték. Zöldségeknél, gabonánál, gyümöl-
csöknél ennél magasabb értékek is
elôfordulnak, esetenként meghalad-
hatják a mért értékek a 0.1 mg/kg  kon-
centrációt.   

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 élelmisze-
rekben mérhetô As-koncentrációkat.
Ennek csak részben oka az, hogy a

tengervíz As-koncentrációja maga-
sabb, mint általában az édesvizekben
mérhetô érték, ugyanis az édesvizi ha-
lakban mért As-tartalmak is jelentôsen
meghaladják a szárazföldi állatok szö-
veteire jellemzô As-szinteket. Tengeri
kagylóknál esetenként a 100 mg/kg
As-koncentráció is elôfordul.

Bár a hazai fogyasztói szokásokat te-
kintve a tengeri eredetû élelmiszerek
(ún. seafood) jelentôsége igen mérsé-
kelt, de egyedi esetekben ebbôl adó-
dóan meghatározó lehet az ilyen for-
rásból 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 fogyasz-
tása. A májban pl. az arzénkoncentrá-
ció mintegy 3-szorosa az izomszöve-
tekben mérhetô értéknek. 

Ismét kihangsúlyozzuk, hogy az ar-
zén toxicitása alapvetôen attól függ,
hogy milyen kémiai formában fordul
elô. Ha szerves kötésben van – a ten-
geri eredetû élelmiszermintákban
csaknem kizárólag arzénbetain formá-
ban található – akkor a mérgezô hatás
minimális.

Ugyanakkor tény, hogy a szervetlen
arzén erôsen toxikus hatású. Az akut
arzénmérgezés hányással, hasmenés-
sel, a száj és a torok égésével, továb-
bá erôs hasi fájdalommal jár. A króni-
kus mérgezés viszont gyengeséget,
izomfájdalmakat, gasztroenterális pa-
naszokot okoz. Észlelhetô neuropátia,
zavartság, konvulzió, fejfájás s a kör-

mök lineáris pigmentációja. Az arzén-
mérgezés tüneteiért egyébként döntô-
en az arzénnak az aktív SH-csoporto-
kat blokkoló hatása tehetô felelôssé. 

Az erôteljes toxikus hatás miatt –
már napi 5 mg bevitele is mérgezést
okozhat – lényeges feladat a táplálék-
lánc arzén-szennyezôdésének meg-
akadályozása. Ezért szigorodtak az ivó-
vízre vonatkozó normák is, korábban
0.05 mg/liter volt a határ, az újabb aján-
lások már 0.01 mg/liter határértéket
közölnek. Az ételekbôl, italokból szár-
mazó napi As-felvétel maximumára
egyébként a WHO 0.002 mg/testtö-
megkg értéket javasol, azaz felnôtt át-
lagembernél (75 kg) ez 0.15 mg/nap
körüli mennyiséget jelent. 

Nagyobb mennyiségben egyébként
a szervetlen arzén nem csupán toxi-
kus, de karcinogén hatású is. Bár akut
és krónikus expozíció egyaránt okoz-
hat mérgezést, de napjainkban az akut
mérgezés ritka. Azonban szubakut és
krónikus mérgezés szennyezett leve-
gô, ivóvíz és magas arzéntartalmú
gyógyszerek és élelmiszerek tartós ex-
pozíciójából is bekövetkezhet.

A cikksorozat folytatódik, s terveim
szerint még számos izgalmas, eddig
nem tárgyalt, de a sporttáplálkozás el-
méleti és gyakorlati kérdéseihez úgy
vélem szorosan kapcsolódó témakör
kerül a késôbbiekben tárgyalásra. A ro-
vat következô részei folytatják a mikro-
elemes témakört, s a toxikus mikroe-
lemek és a biológiai hatással nem na-
gyon rendelkezô mikroelemek tárgy-
kört elemzik. 
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Szerkezetében változatlanul, de
bôvebb tartalommal jelent meg a Di-
alóg Campus Kiadó gondozásában
dr. Farmosi István Mozgásfejlôdés c.
könyvének harmadik kiadása. Az el-
sô fejezetben a szerzô áttekinti a
mozgáskutatás hazai és nemzetközi
történetét, és tisztázza az alapvetô
fogalmakat. Vázolja a fejlôdés össze-
tevôit, szakaszait, és kitér a mozgás-
fejlôdés biológiai feltételeire is. Ez a
fejezet a testi fejlôdés ismertetésé-
vel gazdagodott. 

A következô fejezet az egyes élet-
szakaszok motoros fejlôdésének jel-
lemzését és az alapvetô mozgásfor-
mák – járás, futás, ugrás, dobás, elka-
pás és rúgás – kialakulását tartalmaz-
za. Új fejezetként a magzat mozgása-
iról is ír. A fejezetek végén ajánláso-
kat fogalmaz meg a fejlôdés elôsegí-
téséhez. Az egyes fejlôdési szaka-
szok lezárásaként, a motoros tesztek-

re vonatkozó orientáló
értékek találhatók.

A továbbiakban a
sportolók teljesít-
ményfejlôdését elem-
zi, a felnôttek és idôs-
korúak motoros jel-
lemzésérôl ír. A könyv,
következô nagyobb fe-
jezetében ismerteti az
egyes képességcso-
portok – kondicionális
és koordinációs ké-
pességek – fejlôdését.
Ezt a fejezetet grafiko-
nok egészítik ki.  A to-
vábbiakban kitér a ké-
pességfejlôdés szen-
zitív szakaszainak is-
mertetésére, és táblázatokkal bizo-
nyítja az általa bevezetett komplex
szenzitív szakaszok meglétét. Utolsó
fejezetként a mozgásfejlôdés és a

környezet összefüg-
gésérôl fogalmazza
meg gondolatait. A
könyvet több mint tíz-
oldalnyi irodalomjegy-
zék, névmutató, és a
hivatkozott motoros
tesztek leírása zárja.

A Mozgásfejlôdés
legújabb kiadása, elô-
deihez hasonlóan, a
testedzés, a sport- és
gyermekgyógyászat
gyakorlatában tevé-
kenykedô szakembe-
reknek – testnevelô
tanároknak, edzôk-
nek, sport- és gyer-
mekorvosoknak –

nyújt értékes ismereteket. Haszonnal
forgathatják a témakörben érdekelt
egyetemi és fôiskolai hallgatók is. 

MM..  AA..

Dr. Farmosi István: Mozgásfejlôdés (III. kiadás)

Könyvismertetô
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Sporttáplálkozás
Mikroelemek

Fô támogató:
Nemzeti Erôforrás Minisztérium 

Sportért Felelôs Államtitkárság

Olimpiai 
fogadalomtétel

A Mûvészetek Palotájában rendezett ünnepi eseményen, június
huszonkettedikén, a fogadalomtétel szövegét Kásás Tamás 
vízilabdázó, Jakabos Zsuzsanna úszó és a paralimpikonok 

nevében Dani Gyöngyi kerekesszékes vívó mondta el.

Végsô tisztelgés

Bartha Ferenc
(1943 – 2012)

Zádor Ervin
(1935 – 2012)
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