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K edvenc igénk az olimpia ideje alatt: győztünk! Történelmünk, különös tekintettel a 20.
század, sportnemzetté kovácsolt, sikereink ízét pedig megannyi formában fogalmaztuk 
és fogalmazzuk meg. Ugye, emlékszünk még ezekre a mondatokra: „Gyere Egérke, 
gyere kicsi lány!” (Török László Egerszegi Krisztinának Szöulban); „És a leugrás, meg 
kell hogy legyen, meg kell hogy legyen! Mert ha nincs meg, akkor nincs igazság!” 

(Méhes Gábor Csollány Szilveszterről Sidney-ben); „Nagy csókot annak a puskának, nagy 
csókot!” (Somos Ákos Igaly Diána győzelme után Athénban); „Olimpiai bajnok mester, olimpiai 
bajnok tanítvány!” (Horváth Mariann Szász Emeséről, Rio de Janeiro); „Kemény Dénes szinte 
már a vízben, onnan instruál! Sose hittem volna, hogy tizenhárom fürdőgatyás férfitől még 
elsírom magam!” (Hajdú B. István a férfi vízilabdacsapatról Athénban).

Megannyi emlék, amelyet könnyes szemmel követtünk a televízió előtt, és amelyet ma is 
megkönnyezünk. Mert így volt ez már 1896-tól, az első modernkori olimpiától – természetesen 
minden kor sajátos eszközével tudtunk örülni a sikernek. Hiszen az első olimpia úszóversenyeiről 
távirat érkezett a Sport-Világ szerkesztőségébe: „ATHÉN, április 11. 12 óra délben. A B. T. C. 
kiküldöttje és a M. U. E. tagja GUTTMANN (Hajós) Alfréd rövid és hosszú távúszásban első lett. 
György királyi herceg maga húzta fel a magyar lobogót” – ekképp látott napvilágot az első 
és második olimpiai sikerünk híre. Volt ebben öröm, energiák felszabadulása, frusztráció 
levetkőzése, a siker feledhetetlen öröme.

De gondoljunk csak a londoni 1908-as olimpiára, ahol múltak a napok és a versenyszámok, 
magyar győzelem nélkül. Mindenki reménykedett, hogy majd a kardvívás, ahol az eddigi 
versenyeken elbabráltak velünk, de talán most… És aztán az öröm, a felszabadulás, mert 
győztünk! És jött a tudósítás is: „hét napi rettenetes küzdelem után lezajlott az olimpiai 
vívóverseny. Eredménye a magyar kardvívás teljes és tökéletes győzelme a világ minden nemzete 
felett! Megnyertük a kardcsapatversenyt, az egyéniben pedig az első, második, negyedik, ötödik 
és hatodik helyet foglaltuk le. Ehhez fogható diadalt soha még nemzet e világversenyeken el nem 
ért” – jelent meg szinte minden napilap és sportlap hasábjain.

Hamarosan pedig az örömhír is megjött: 1920-ban rendezhetünk olimpiát. De ezt 
a világháború eltörölte. Magyarországot feldarabolták, vesztesként részt sem vehettünk azon 
a játékokon, amelyet nekünk kellett volna rendeznünk. Mi pedig elutaztunk Párizsba, hogy 
a jobbak legyünk a Kisantant országainál. És fényes diadalt arattunk! Budapest örömmámorban 
úszott, a sportkávéházakban egymás nyakába borultak az emberek. Halassy dr. nevében 
az ipszilont dupla vastag betűkkel szedték a napilapok.

Feledhetetlen, hihetetlen élmények és eredmények. Berlin, 1936: 10 aranyérem! A maratoni 
futás befutója közben zajlott a női magasugrás díjátadása. Ragyogó szemekkel és mosolygó 
arccal lépett fel a győzelmi dobogó közepére Csák Ibolya. Muzsa Gyula adta át az aranyérmet, 
és kezet csókolt neki. A Himnuszt a magyar közönség fennhangon énekelte. A magyar női 
atlétika történetében ez volt az első olimpiai győzelem. 

1952, Helsinki: 16 arany! Máig megismételhetetlen… A labdarúgótornán a magyar csapat 
könnyedén győzte le 1948 olimpiai bajnokait, a svédeket. A londoni aranycsapat rendkívül nehéz 
helyzetben volt ezen a mérkőzésen, és igen „keserves” játék után kapott ki – írta az elődöntőről 
a korabeli sajtó. Akkor kevesen gondolták, hogy az aranycsapat jelzőt véglegesen felvettük. 
És talán nem fájt, hanem büszkék voltunk, hogy a finn sajtó azt írta a meccsről: „könnyedén 
játszva győzték le a svédeket a pusztai fiúk”. A svédekről nem mondhatunk mást, csak azt: 
sajnáljuk őket, örülhetnek, hogy csak hat gólt kaptak, hiszen kétszerannyit is rúghattak volna 
a magyarok.

A technológiának köszönhetően egyre közelebb került a sport, a verseny, a közvetítés és 
a győzelem a magyar szurkolókhoz. Még akkor is, ha nekünk, erdélyieknek ezért a hegyre kellett 
mennünk a kis televízióval és a házilag tákolt antennával. Vannak, akik látták, amikor Balczó 
1972-ben Andrást olimpiai bajnokká avatták. Vagy a lólengés legyőzhetetlen tornászbajnokát, 
Magyar Zoltánt, ráadásul kétszer is, egymás után: 1976-ban és 1980-ban. És pár évvel később, 
1984-ben a zágoni kislányt, Szabó Katit, amint a világ egyik legsikeresebb tornásza lett. Darnyi 
Tamást és Egerszegi Krisztinát. És 1992-től immár Erdélyben is élőben láthattuk az összes 
sporthősünket.

Négyévente már a versenyek megkezdése előtt találgatunk, vajon az idén hány érmet 
nyerünk? Hányszor ünnepelhetjük, kiálthatjuk együtt, hogy győztünk?

2021 minden szempontból atipikus év. Olimpiai játékok páratlan évben – ilyet még a két 
világháború sem okozott. De az örömhír, az örömhír: Tokióban lesz olimpia. Ünnepeljük együtt 
a sportot, éljen a sport nagy ünnepe, hajrá magyarok!

Győztünk!
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Igencsak úgy tűnik, hogy a derék japánokat valamiféle átok sújtja, ha olimpiai 
játékok megrendezéséről van szó. Mint az ismert, a COVID–19- járvány világmé-
retűvé válása miatt a 2020 nyarára tervezett tokiói olimpiai játékokat 2021-re 
halasztotta el a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. S bizony erre még nem volt pél-
da a modern kori ötkarikás események 1896 óta íródó történetében! Olyan vi-
szont, hogy olimpia elmaradjon, több alkalommal is volt. 1916-ban az első, míg 
1940-ben és 1944-ben a második világháború szólt közbe. Nézzük is, hogyan tör-
tént mindez!

Az első eset: 1916, Berlin

erlint még 1912. július 4-én, Stockholm-
ban jelölték ki hivatalosan a VI. újko-
ri olimpiai játékok helyszínének; igaz, 
a német főváros az első körben nem 
óhajtott pályázni. Ám 1911-ben − miután 
kiderült, hogy Cleve land, Alexandria és 
Budapest is versenybe száll − sürgős-
séggel nyújtotta be igényét a rendezés 

jogára. Mivel pályázatát a modern kori 
olimpiai játékok megálmodója, Pierre 
de Coubertin báró is támogatta, nem is 
volt kérdés, hogy 1916-ban a német fővá-
rosban találkozzanak a sportolók. Ber-
lin nagyon készült az olimpiára, sorra 
épültek a sportlétesítmények. 1913. jú-
nius 8-án felavatták a 33 000 néző be-
fogadására alkalmas Deutsches, a köz-
nyelvben Grünewald-stadiont, amely 

Az elmaradt  
olimpiák története
Így szólt közbe a történelem 

1940 telén sem Szapporóban, sem Garmisch -Partenkirchenben nem rendeztek téli olimpiát
Az 1916-os, elmaradt berlini olimpia plakátja 
bélyegen

B

Horváth Vilmos
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az olimpia központi létesítménye lett 
volna. A Berlinhez közeli, akkor közigaz-
gatásilag még nem a fővároshoz tarto-
zó Charlottenburgban felépített stadiont 
– Volker Kluge német olimpiatörténész 
szerint – „a német sportszellemiség köz-
pontjának” szánták. Az ezüst-arany ju-
bileumát, azaz császárságának 25. év-
fordulóját ünneplő II. Vilmos császár 
jelenlétében tartott avatón több mint 
60 000 sportoló és néző vett részt.

Otto March, a stadion tervezője a kor 
legmodernebb, londoni stadionjának 
mintájára készítette el tervét, számos 
újítással egészítve ki azt. Középen gyep-
pálya, körülötte az atlétika számára 
a salakpálya. A főtribün előtt a futópá-
lya 20 méteresre szélesedett, így a rö-
vidtávú atlétikai versenyeket a közép-
távfutással párhuzamosan lehetett 
lebonyolítani. A főtribünnel szemben 
épült a 100 méter hosszú úszómedence. 
A stadion mindkét oldalán antik stílu-
sú oszlopcsarnokok épültek öltözőkkel, 
mosdókkal és raktárakkal. (A grüne-
waldi sportkomplexumot 1934-ben 
Hitler ösztönzésére elbontották, hogy 
az 1936-os berlini játékok  létesítménye-
it fel tudják építeni a helyén, amelyek 
a mai napig működnek.)

A játékok 1916. július 1-jén kezdődtek 
volna. A programot a szervezők három 

különálló versenyidőszakra osztották. 
Először tartották volna meg a „Játékok 
Hetét”, amit a „Stadion Hete”, majd a „Vi-
torlázás és Evezősportok Hete” követett 
volna. A tervek szerint a berlini játéko-
kon mutatták volna be először az olim-
pia új szimbólumát, az ötkarikát.

A történelem azonban közbeszólt, 
hiszen 1914-ben kitört a Nagy Hábo-
rú. A sportolók nagyobb része a fronto-
kon harcolt, nagynevű versenyzők sora 
esett ott el. A világháború kitörése után 
a német ellenes országok kérték Német-
ország kizárását a Nemzetközi Olim-
piai Bizottságból, illetve az 1916-os já-
tékok rendezési jogának megvonását. 
1915-ben Pierre de Coubertin lemondott 
NOB-elnöki pozíciójáról, miután őt is 
behívták a francia hadseregbe. Az ide-
iglenes elnök a semleges svájci alelnök, 
Godefoy de Blonay lett. Ebben az év-
ben tette át székhelyét is Lausanne-ba 
a NOB. A lemondástól függetlenül to-
vábbra is befolyásos Coubertin mind-
végig kitartott Berlin mellett, mondván, 
hogy az olimpia eszméje független a po-
litikai döntésektől, és a háború előtti 
békés állapotokat tükrözi; az olimpia 
megrendezési jogát nem lehet ily mód 
megváltoztatni. Ám a háború elhúzó-
dott, az olimpiai játékok pedig elma-
radtak. Ezért az esemény így került be 
a sporttörténetbe: „VI. olimpiai játékok, 
Berlin, 1916. A háború miatt elmaradt.”

Háborúk sora:  
1940, Tokió, Helsinki
Az 1940. évi, XII. nyári olimpiai játékokra 
eredetileg Tokióban 1940. szeptember 21-
étől október 6-áig került volna sor. Ez lett 
volna az első ázsiai olimpia. A rendezés 
jogáért nagy küzdelem zajlott. A csá-
szárság 2600. évfordulóját ily módon is 
megünnepelni készülő japánok biztosra 
akartak menni. Ezért nemcsak a NOB-ot 
próbálták meggyőzni, hanem igyekez-
tek különféle diplomáciai csatornákon 
is nyomást gyakorolni a döntéshozókra. 
Az egyik szóvivőjük az a Dzsigoró Kano 
volt, akit a dzsúdó, vagyis a cselgáncs 
atyjának is tekintenek. Kano a Kül-
ügyminisztérium tisztviselője, 1927-től 
a Népszövetség főtitkárhelyettese és 
a politikai ügyek igazgatója volt 1933-ig, 
1934-től 1937-ig római nagykövet, majd 
párizsi nagykövet, a NOB első ázsiai 
tagja. Röviden: befolyásos személy volt, 
aki fontos és elévülhetetlen szerepet ját-
szott abban, hogy Tokió legyen a későbbi 
befutó.

Ahogyan a 2011-es szökőár után To-
kió elnyerte a 2020-as játékok rende-
zési jogát, úgy az 1940-es kandidálás is 

lehetőséget adott nekik arra, hogy a fő-
várost sújtó, nagy, kantói földrengés 
okozta károkat az olimpia megrende-
zésével orvosolni tudják, lehetőséget te-
remtve így az újjáépítésre. 

Bár Kano már 1932-ben részt vett – és 
bejelentette Japán rendezési szándé-
kát – a Los Angeles-i NOB-ülésen, a já-
tékok helyszínéről mégsem – az ere-
deti terveknek megfelelően – az 1935. 
évi NOB-ülésen döntöttek, hanem csak 
az 1936-ban Berlinben tartott ülésen. 
A japánok Tokióban tett látogatása so-
rán először meggyőzték a kezdetben 
velük szemben kritikus NOB-elnököt, 
a belga Henri de Baillet-Latourt. Máso-
dik lépésként rábírták – éppen a diplo-
máciai csatornákon keresztül – Rómát 
és Londont, hogy vonják vissza kan-
didálásukat. (Róma esetében a Kano 
melletti másik két japán NOB-tag, Mi-
chimasa Sojesima és Jotaro Sugimu-
ra 1935-ben személyesen is találkozott 
Mussolinivel.) Így egyetlen riválisként 
Helsinki maradt, amelyet a szavazáson 
36:27 arányban le is győztek.

Tokiónak 24 évet kellett várnia, hogy 1964-ben 
ténylegesen olimpiát rendezhessen

Helsinki beugrására végül nem volt szükség
Otto March, a stadion 

tervezője a kor 
legmodernebb, londoni 
stadionjának mintájára 

készítette el tervét, 
számos újítással  
egészítve ki azt.
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1937. szeptember 2-án nagy trauma 
érte a világ sportéletét. Báró Pierre de 
Coubertin szívbénulás következtében 
Genfben – miközben a La Grange park-
ban sétált – meghalt. Előtte azonban 
még volt ideje eljuttatni Werner Klin-
geberghez (a szervezőbizottság techni-
kai tanácsadójához) utolsó, kevesek ál-
tal ismeretlen üzenetét. Ez 1937. július 
29-én kelt, amelyről úgy tartják, hogy 
az olimpizmus atyjának utolsó jelen-
tős üzenete volt: „Az a misszió, ame-
lyet Japán vállal azáltal, hogy megszer-
vezi a XII. olimpiai játékokat Tokióban, 
a legnagyobb, amit valaha egy népre 
bíztak. Nem csak arról van szó, hogy 

az olimpiai láng végigfut szinte az egész 
világon, és így az olimpia szellemisége 
társul egész Ázsiához. Így egyesülhet 
a hellenizmus Ázsia kifinomultabb kul-
túrájával és a művészetével. Nagy öröm 
számomra, hogy valamilyen módon 
hozzájárulhattam ehhez.”

 Igen ám, csakhogy 1937. július 7-én 
kitört a második japán–kínai háború, 
aminek nyomán hamarosan a japánok 
Mandzsúriában egy bábállamot hoztak 
létre. A háborúskodás a szigetország 
kormányát megszorító intézkedések 
megtételére kényszerítette. Ezek közé 
tartozott az olimpiai játékok megrende-
zésének esetleges le mondása is. Hosszú 

belső viták után végül is 1938. július 14-
én a japán kormány megvonta támoga-
tását a szervezőbizottságtól. Ezek után 
– két nappal rá – tájékoztatták a NOB-
ot is a döntésről, amely Helsinkit kér-
te fel a rendezésre. A finnek vállalták is 
a rendezést. Más kérdés, hogy a világ-
háború eszkalálódása miatt nemcsak 
az első ázsiai, hanem a finnországi 
olimpia is elmaradt.

Kettős japán bukás: 
1940, Szapporó, de St.Moritz 
és Garmisch-Partenkirchen 
is hoppon maradt
Hogy a történet még érdekesebb legyen, 
a japánok mindjárt két olimpia meg-
rendezését bukták el. Az történt ugyan-
is, hogy 1940-ben az V. téli olimpiai játé-
kokra szintén a felkelő nap országában, 
nevezetesen Szapporóban került volna 
sor. A fenti okok miatt azonban a feb-
ruár 3–12-re tervezett eseményt szin-
tén lemondták. 1938. szeptember 3-án 
a NOB az 1940-es téli játékokat átadta 
St. Moritznak. A svájci szervezőbizott-
ság és a NOB között azonban viták ke-
letkeztek, így St. Moritz megbízatását 
1939. június 9-én visszavonták, a ren-
dezési jog átszállt a felső-bajororszá-
gi Garmisch-Partenkirchenre. A má-
sodik világháború azonban eldöntötte 
a dilemmát: a három hónappal később 

A japán csapat bevonulása az 1964. október 10-i megnyitó ünnepségen

Cortina d’Ampezzo 1944 helyett 1956-ban fogadhatta világ legjobb téli sportolóit
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elkezdődő háború miatt a játékokat 
törölték.

1944, London  
és Cortina d’Ampezzo
Négy évvel korábban még nem sejthet-
ték, hogy a második világháború mi-
att tizenkét éves szünet lesz az olim-
piák sorában. Az elmaradt 1944-es XIII. 
nyári olimpia, amelynek rendezésére 
a NOB nyolc város közül – szavazás-
sal – Londont választotta ki, csak sor-
számot kapott. (A brit főváros hamar 
vigasztalódhatott, miután négy évvel 
később, 1948-ban a NOB a rendezési jo-
got szavazás nélkül Londonnak ítélte.) 
Az 1944-es téli játékok a Dolomitokban, 
Veneto tartományban lévő településen, 
Cortina d’Ampezzóban lettek volna, de 
szintén elmaradtak. (Az olasz kisváros 
1956-ban fogadta ötkarikás havas-jeges 
játékokon a világ legjobbjait, 2026-ban 
pedig Milánóval együtt közösen ren-
dezhet olimpiát.)

Japán vigasz: 1964, Tokió 
és 1972, Szapporó
Az elmaradt 1940. évi olimpia után 24 
évvel mégiscsak Ázsiába ért az olimpi-
ai láng. A japán főváros 1964. október 10. 
és 24. között rendezhette a XVIII. nyá-
ri olimpiai játékokat. A versenyeken 

93 nemzet 5151 sportolója vett részt. 21 
sportág 163 versenyszámában avat-
tak bajnokot. Magyarország 10 arany-, 
7 ezüst-, valamint 5 bronzéremmel 
az előkelő 6. helyen zárt az éremtáblá-
zaton. Itt, az első ázsiai olimpián védte 
meg címét a temesvári születésű Balázs 
Jolán magasugrónő is. Tokióban a lebo-
nyolítást biztosító létesítmények a leg-
korszerűbb módon épültek, a modern 
technikai eszközök pedig ámulatba ej-
tették a sportvilágot. 

Nyolc esztendővel később a másik, 
korábban hoppon maradt város is vi-
gasztalódott. 1972. február 3. és 13. között 
Szapporóban 35 nemzet 1006 sportolója 
10 sportágban mérette meg magát az 

Ázsiában megrendezett első jeges-ha-
vas játékokon. Érdekesség, hogy Ma-
gyarország mindössze egy sportolóval, 
Almássy Zsuzsa műkorcsolyázóval kép-
viseltette magát, aki amúgy a dicsére-
tes ötödik helyen végzett.

Epilógus

A NOB döntése értelmében a 2020. évi, 
elhalasztott játékokat 2021. július 23. 
és augusztus 8. között fogják megren-
dezni. Reményeink szerint az egészsé-
gét visszanyerő emberiség nagy játéka 
a sport győzelme is lesz, sok-sok magyar 
sikerrel!

A grünewaldi Deutsches Stadion avató ünnepsége 

A stadion megnyitóján 35 000 atléta működött közre
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teljes küldöttség egyetlen hatalmas kü-
löngéppel repült Los Angelesbe. Előtte 
a szokásos protokoll, fényképek, nyil-
vános köszönet Ceaușescu elvtársnak 
és a pártnak a kitűnő felkészülési kö-
rülményekért, hasonló szövegelések. 
Az ismerős arcok, sportolók, edzők mel-
lett rengeteg, korábban soha nem látott 
alak, szekuritátésok minden lépésre. 
Kicsik voltunk, tudatlanok, de azért 
érzékeltük, mennyire ellenőrzés alatt 
tartanak bennünket. Túl sokat azon-
ban nem foglalkoztunk vele, bennünket 

kizárólag a torna, az eredmények érde-
keltek. Arra azonban pontosan emlék-
szem, hogy amikor utolsóként ültem fel 
a gépre, azt mondtam magamban: aki 
utolsóként száll fel, hazatéréskor első-
ként száll majd le.”

Így emlékezik Szabó Kati, a Los An-
geles-i olimpia négyszeres bajnoka és 
egyszeres ezüstérmese, ama ötfős elit-
klub egyik tagja – Keleti Ágnes mel-
lett még egy magyar –, akik egyetlen 
olimpián négy aranyérmet szereztek. 
Hogy a küszöbön álló tokiói olimpián 
bővül-e a kör, aligha lehet megjósolni, 
legfeljebb annyit lehet megállapítani, 
hogy épp a legutóbbi, politikai bojkot-
tok által nem sújtott olimpián csatlako-
zott az amerikai tornász, Simone Biles 
az exkluzív társasághoz.

Mert anélkül, hogy bármiben is 
csorbítanánk az immár 53 esztendős, 
zágoni születésű tornásznő érdemeit, 
a történelmi hűség megköveteli annak 
megemlítését, hogy az 1984-es olimpián 
bizony korántsem volt teljes a mezőny. 
A XXIII. Nyári Olimpiai Játékok rende-
zési jogát 1977-ben ítélték oda Los An-
gelesnek, mint egyetlen jelentkezőnek. 
A többieket elsősorban az riasztotta el 
a pályázástól, hogy időközben egyér-
telművé vált: egy évvel korábban, 1976-
ban Montreal nagyon költséges, súlyo-
san veszteséges játékokat rendezett. 
Csak a kaliforniai metropolisz csapata 
nem bátortalanodott el, igaz, a szerve-
zők a montreali tapasztalatokból okul-
va menet közben alaposan átrajzolták 
az amúgy is jelentős mértékben ma-
gánvállalkozásként tervezett, piaci ala-
pú játékok finanszírozási terveit.

Ezzel párhuzamosan az olimpiai 
mozgalom környékén egyre jegesebb 
szelek kezdtek fújni. Afganisztán 1979-
es szovjet lerohanása miatt a nyuga-
ti államok jelentős része – élükön ter-
mészetesen az Egyesült Államokkal 
– bojkottálta az 1980-as moszkvai játé-
kokat. A szovjetunióbeli küzdőtereken 

„A

Szabó Kati: arany éremben 
és farmernadrágon

Csinta Samu

Szabó Kati és a Los Angeles-i termés: négy arany-, egy ezüstérem
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mindössze 81 ország sportolói vonultak 
fel, s bár a csonka olimpia a szocialista 
tábor nagy fölényét, a kommunista esz-
me páratlan diadalát hozta, benne volt 
a pakliban, hogy a szovjetek a Los An-
gelestől való távolmaradással is igye-
keznek majd revansot venni. Hosszas 
tárgyalások, végeláthatatlan demagóg 
szólamok, ködösítések és halasztgatá-
sok után „papírforma” eredmény szü-
letett: arra való hivatkozással, hogy 
az amerikaiak nem képesek garan-
tálni a küldöttségek tagjainak bizton-
ságát, a kommunista blokk országai 
a Nagy Testvér által meghirdetett boj-
kott mellett sorakoztak fel. A szovjetek 
az utolsó pillanatban, 1984. május 7-én 
jelentették be a döntésüket, amelyhez 
a következő napokban a világ egyre 
több, a Szovjetunió befolyásolási öve-
zetéhez tartozó országa csatlakozott. 

Az utolsók között Magyarország is, ahol 
május 16-án jelentették be a döntést, 
épp azon a napon, amelyen a magyar 
női kosárlabda-válogatott Havannában 
kivívta az olimpiai szereplés jogát.

Mindössze két ideológiai „dezertőr” 
akadt: Jugoszlávia és Románia. A külön 
utasságról szóló határozat meghozatalá-
ban Nicolae Ceaușescu kitűnő alkalmat 
látott a Szovjetuniótól való független-
ségének bizonyítására, valamint arra, 
hogy megerősítse az Egyesült Államok-
kal folytatott, a legnagyobb kereskedel-
mi kedvezmény megszerzése ügyében 
zajló tárgyalási pozícióit. A szocialista 
bojkott ellenére a Ronald Reagan elnök 
által megnyitott olimpia 221 aranyér-
mére 140 ország 6829 sportolója jelent-
kezett be. A szervezők természetesen 
alaposan rájátszottak a legfüggetlenke-
dőbb kelet-európai ország jelenlétére, 

a megnyitó ünnepségen felvonuló ro-
mán csapatot állva tapsolta az Olimpi-
ai-stadion 90 ezres közönsége.

A versenypályákon is hasonlóan szé-
les körű elismertség övezte Románia 
sportolóinak szereplését. Az egyetlen 
kivételt a tornaversenyek jelentették, 
ahol az Egyesült Államok csapata soha 
vissza nem térő lehetőséget látott arra, 
hogy a szovjet válogatott távollétében 
átvegye a sportág vezető helyét. De a ro-
mán válogatott is hasonlóban remény-
kedett, amely az 1979-es Fort Worth-i 
világbajnokságot leszámítva mindig 
a szovjet válogatott árnyékában volt 
kénytelen senyvedni a királykategóriát 
jelentő csapatversenyben. 

A futószalag egyetlen pillanatra sem 
állt meg. Az 1983-as ünnepnapokat, 
Szabó Kati talajon szerzett aranyérmét 
hozó budapesti világbajnokságot köve-
tően az út egyenesen Dévára vezetett, 
kezdődött minden újra vakációzás, pi-
henés nélkül. Törölni, új lapot nyitni, 
hangzott Adrian Stan, a felemáskor-
látért felelős edző mondása, amelyet 
az akkori tornászberkekben többet em-
legettek, mint a Tízparancsolat bárme-
lyikét. Persze mindenki szerette volna 
kicsit még élvezni a rivaldafényt, de 
elölről kellett kezdeni mindent. 

Hiába, nyakukon volt az olimpia, 
ahol két nagy rivális készült hát a világ 
tetejére: Románia és az Egyesült Álla-
mok. Utóbbi szakmai vezetői az 1981-es 
„disszidensek”, a román tornásziskola 
megteremtői, Nadia Comăneci felfede-
zői – Károlyi Béla és Márta, valamint 
a koreográfus Pozsár Géza –, ami két-
ségtelenül kölcsönzött a versenynek 
némi pluszpikantériát.

„Az edzőterem messze volt az olim-
piai falutól, a két helyszín között több 
mint egy órát kellett buszoznunk. Bár 
valamennyi csapat edzésideje percre be 
volt osztva, egy alkalommal mégis a te-
remben találtuk Bélát, egy lánnyal dol-
gozott, később tudtam meg, hogy ő volt 
Mary Lou Retton. Láttam, hogy Béla fi-
gyelt a szeme sarkából, intett, megpró-
bált jelezni, magyarul szólt hozzám, 
amint hallótávolságba kerültünk. Így 
adta a tudtomra, hogy menjek a vécé-
re, mindjárt jön utánam egy amerikai 

A legendás csárdás a budapesti világbajnokságon „Láttam, hogy Béla 
figyelt a szeme sarkából, 

intett, megpróbált jelezni, 
magyarul szólt hozzám, 

amint hallótávolságba 
kerültünk.”



10 • www.muvelodes.net

tornászlány. Nem volt könnyű vállalko-
zás, hiszen a küldöttség tagjain kívül 
senkivel sem szabadott szóba állnunk 
a teremben, a ránk állított szekus is fo-
lyamatosan a nyomunkban volt, még 
a vécé ajtajáig is elkísért. Ennek ellené-
re, amikor a szekus odébb ment, gyor-
san kikérezkedtem a mosdóba. Valóban 
utánam jött egy lány, és egy borítékot 
adott át. Pénz volt benne, már nem em-
lékszem, mekkora összeg, de jól jött, 
hiszen az olimpia teljes időtartamára 
60 dollárnyi költőpénz kaptunk, plusz 
még volt 100 dollárom, amit a szüle-
im szereztek valahonnan az elutazás 
előtt. A borítékot a tornadresszem alatt 
rejtegettem, míg valahogy be tudtam 

csempészni a táskámba. Később meg is 
köszöntem Bélának.”

A verseny közeledte nem nyomasz-
totta különösebben, mesélte Kati, any-
nyira felkészültnek érezte magát, hogy 
behunyt szemmel is képes lett vol-
na elvégezni a gyakorlatait. Arra meg 
végképp nem gondolt, hogy bárme-
lyik amerikai tornász legyőzheti őt. 
A csapatverseny azonban nem egészen 
az elképzelések szerint alakult. Lavi-
nia Agache fekete napja volt, valameny-
nyi szeren hibázott, s mivel közvetlenül 
utána következett, Katinak kellett fo-
lyamatosan visszarángatnia a csapa-
tot a rontott gyakorlatok árnyékából. 
Mert a bírók bizony többnyire az előző, 

9,30–9,40-es jegyből kiindulva pon-
toztak, így aztán tökéleteshez közelí-
tő gyakorlatra volt szükség, hogy vala-
mennyire törölni lehessen az agyakból 
az előző képet. Katinak tízes körül kel-
lett teljesítenie, hogy 9,90-et kapjon, de 
rendre megcsinálta, a román válogatott 
pedig ilyen körülmények között is meg-
nyerte a csapatversenyt. 

Az egyéni összetett verseny termé-
szetesen a nulláról indult, már persze 
ha nem számoljuk azt az azonosíthatat-
lan szubjektivitást, ami a csapatverseny 
alatt a tornászok formája és gyakorlatai 
láttán szokott felhalmozódni a ponto-
zókban. Úgy tűnt, Kati szilárd alapokról 
indul: a felemáskorlátot leszámítva sen-
ki sem rendelkezett nagyobb anyagerős-
ségű gyakorlatokkal, a csapatverseny 
során pedig egyértelműen jó formáról, 
mentális stabilitásról tett tanúbizony-
ságot. Mintegy üzenve a bíráknak, a vi-
lágnak, hogy ez az ő olimpiája.

Gerendán kezdett, azon a szeren, 
amelyet a leginkább szeretett, és amely 
mindig a legfőbb erősségének számí-
tott. A másik csoportba sorolt amerikai 
Mary Lou Retton felemáskorláton. Egy-
más produkcióját nem nagyon láthat-
ták, csak a hatalmas eredményjelzőn 
tájékozódhattak az állásról. A gerenda 
rendben volt, sőt, nagyon rendben, a ta-
laj is, az ugrással sem volt különösebb 
baj, igaz, közben Mary Lou is képtelen 
volt hibázni. A közönség szűnni nem 
akaró szurkolása közepette a két ver-
senyző közel azonos pontszámmal in-
dult az utolsó szercseréhez. Kész építé-
szeti csoda, hogy a Retton gyakorlatait 
megelőző hangrobbanásoktól nem om-
lott a fejükre a terem. „Korábban sosem 
zavart a lelátó zaja, elvoltam a magam 
dolgával, csak a gyakorlatokra koncent-
ráltam. Los Angelesben azonban ezt 
nem lehetett megvalósítani, semmihez 
sem fogható, amolyan igazi amerikai 
hangzavarkeltés zajlott. Ma is itt a fü-
lemben az a pokoli zaj...”

Elég lesz-e vajon Kati ötezred-
nyi előnye? Ez volt a kérdés, amikor 

Csapatkép az 1984-es olimpiára indulás előtt 

A verseny közeledte 
nem nyomasztotta 

különösebben, annyira 
felkészültnek érezte 

magát, hogy behunyt 
szemmel is képes 

lett volna elvégezni 
a gyakorlatait.
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az utolsó szerhez vonultak a verseny-
zők. A finálé ugyanis épp fordított hely-
zetet hozott: Mary Lou a legerősebb 
szerén, ugrásban zárt, Kati pedig fele-
máskorláton. A zágoni lányt szólították 
előbb, a gyakorlattal nem is volt külö-
nösebb baj, a leszállást azonban apró 
visszatipegés követte, jött is a menet-
rendszerű egytizednyi levonás, a 9,90-
es jegy. Mary Lou viszont mindkét ug-
rásába úgy beleállt, mintha ragasztóba 
lépett volna. Károlyi Béla pedig csinálta 
a fesztivált, gerjesztette a hangulatot, 
akkor már nem „ismerte” Katit, a te-
rem pedig szinte felrobbant. Kati tudta, 
hogy Mary Lou ugrásai tökéletes kivite-
lezés esetén tízest érnek, és bár ellenfe-
le korábbi gyakorlatait nem látta, érez-
te, hogy Rettonnek áll a zászló. És jöttek 
is a jegyek: mindkettő tízes! Retton öt 
ezreddel megelőzte Szabó Katit. 

„Elviselhetetlennek éreztem azt 
az öt ezredet. Inkább vert volna meg fö-
lényesen, ha már jobb volt. Mert lehet, 
hogy valóban jobb volt azon a napon. 
Én mindent beleadtam, nem volt miért 
szemrehányást tennem magamnak, 
mégsem tudtam elfogadni az ezüstöt. 
Pedig a sport veszíteni is megtanított, 

korábban is, később is sokszor tudtam 
őszintén örülni egy-egy bronzéremnek. 
Ezt az ezüstöt viszont azóta sem tudom 
lenyelni, a gombóc ma is a torkomban 
van...”

Az eredményhirdetés és éremosz-
tás után alig várta, hogy visszaérjenek 
az olimpiai faluba. Fogta az ezüstér-
met, szobatársa, Cristina Grigoraș leg-
nagyobb megrökönyödésére bevágta 
az ágy alá, és csak a hazaindulás előtti 
csomagoláskor halászta elő. Látni sem 
bírta. Másnap Cristinát másik szobába 
költöztették, hadd füstölögje ki magá-
ból a csalódást Kati.

A szerenkénti döntők előtt nem ő szá-
mított az első számú favoritnak, még-
iscsak Mary Lou Retton volt az egyéni 
összetett olimpiai bajnoka, ami ki nem 
mondott előnyt szokott kölcsönözni. 
Kati viszont meg akarta mutatni. Első-
sorban saját magának. Tüzet okádott, 
hegyeket morzsolt szét. Kezdésként 
közvetlen csatát vívott ugrásban Mary 
Louval, de nem nézte ellenfele gyakor-
latait. Két tökéletes ugrást, tökéletes ér-
kezést produkált. És megverte az ame-
rikai lányt! Innentől kezdve pedig már 
végképp senki sem állhatott az útjába. 

Felemáskorláton nem volt döntős, ki-
csit kifújhatta magát. A gerendagya-
korlatot álmából felébresztve is tudta, 
nyitott szemmel és egekig érő adrena-
linszinttel pláne. Csapattársa, Simona 
Păuca vele azonos pontszámot ért el, 
nem is igazán értette, hogyan, de végül 
is nem számított, legfeljebb annyi tör-
tént, hogy ketten álltak fel a dobogó leg-
magasabb fokára. 

A hangosbemondó a talajgyakorlat 
megkezdéséhez szólította. Nagy leve-
gőt vett, a pontozók asztalánál kigyú-
ló, a gyakorlat megkezdését engedélye-
ző zöld lámpácska felvillanására várt. 
Utolsó olimpiai fellépése következett, 
még másfél perc, és kész, vége. 

És ekkor elsötétedett a terem. A biz-
tonsági emberek és Adrian Goreac edző 
szempillantás alatt mellette terem-
tek, olyan szorosan vették körül, hogy 
mozdulni sem bírt. Pedig bizony kellett 
volna, hiszen fennállt a veszély, hogy 
a mozdulatlanságban kihűlnek az iz-
mai. Nem lehetett tudni, mi történt 
a világítással, azt sem, mennyi ideig 
tart az áramszünet, Kati mégsem ér-
zett pánikot. Közel negyedóra elteltével 
gyúltak ki újra a fények, a nemzetkö-
zi szövetség elnöke pedig személyesen 
ment oda hozzá, hogy megkérdezze: 
igényt tart-e pluszbemelegítésre? Nem, 
nincs szüksége rá, válaszolta, aztán tö-
kéletes tartással vonult a szőnyegre. 
Felcsendült a kolozsvári származású 
koreográfus, Valer Puia által választott 
Gershwin-zene, a közönség máris zseb-
ben volt, éljenzett, végigtapsolta a gya-
korlatot. A nap az olimpia királynőjét 
ünnepelte, aki egyetlen délután három 
aranyérmet szerzett. 

„Már-már kezdtem megszokni, hogy 
mindegyre a dobogó legmagasabb fo-
kán állok. Az olimpiai faluban min-
denki gratulált, velem akart fotózkod-
ni, szegény szekusnak nagyon nehézzé 
vált az élete, csak úgy kapkodta a fejét 
a körülöttem zajló népszerűséghullá-
mok láttán. A folytatás is álomszerű 
volt, meghívások tömegének kellett ele-
get tennünk, Disneylandbe vittek ben-
nünket, a Universal Studiosba, ahol 
egy film forgatásába is beleleshettünk. 
A Levi’s cégtől pedig minden aranyérem 
után egy-egy aranygombokkal díszített 
farmernadrágot kaptam ajándékba. 
Már nem is tudom, kinek ajándékoz-
tam belőlük.”

Az Otopeni reptéren a példátlan ered-
ménysorral, 53 éremmel hazatérő 127 
fős román küldöttséget szállító repü-
lőgép lépcsőjén Szabó Kati jelent meg 
elsőként. Nyakában négy aranyérem 
mellett egy ezüst húzta meg magát sze-
rényen.

Szabó Kati az 1983-as világbajnokságon egyértelműsítette: számolni kell vele az olimpián.  
Képek: Szabó Kati családi gyűjteménye
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Stahl István

Szatmári sportolók  
az olimpiai játékokon
Csipler Sándortól Orbán Viktor gratulációjáig

rdély nem sok városában van hagyomá-
nya a vívásnak. Kolozsvár, Nagyvárad és 
Marosvásárhely mellett a szatmári pen-
geforgatók is előkelő helyet foglalnak el 
a sportág ranglistáján, és nem is biztos, 
hogy a fenti sorrendben…

A mesteredző

A több mint 130 éves múlttal rendelke-
ző szatmári vívás olyan elődökkel büsz-
kélkedhet, mint Erdős Vilmos és Payka 
Vilmos, akik a „fehér sport” alapjait rak-
ták le a Szamos-parti városban, majd 
Tereh Géza polihisztor, Luczky Rudolf és 
mindenekelőtt Csipler Sándor folytat-
ta az elődök munkáját. De a lendületes 
fejlődésbe beleszólt a második világhá-
ború, Csipler Sándor is fogságba került, 

majd hazatérve új felségjelekhez kellett 
alkamazkodnia. Ez azonban nem aka-
dályozta a párizsi vívóakadémia okle-
velével rendelkező kiváló sportember 
munkáját. Mellette a „Csipler-dinasztia” 
több képviselője is pástra lépett, akiknek 
munkája nyomán megszületett a világ-
szerte elismert szatmári vívóiskola.

A mesteredző 1950-től kezdődően 
a szatmári klub irányításával egyidejű-
leg a román szövetségi edzői feladatot is 
elvállalta. Elkísérte a csapatot 1956-ban 
a melbourne-i olimpiára, ahol a kolozs-
vári Szabó Olga ezüstérmet nyert női 
tőrvívásban, majd az 1960-as római já-
tékokról se tért haza üres kézzel: Maria 
Vicol bronzérmes lett, de a 1964-es tokiói 
játékokra is a csapattal utazott. Követ-
kezett Mexikó (1968), a mester fáradha-
tatlanul dolgozott, de a játékokra már 
– szövetségi utasításra – nem vitték ki, 
az utolsó pillanatban levették az utazók 
listájáról. A sportszerűtlen gesztus meg-
viselte a mesteredzőt, de nem törte meg. 
Tovább dolgozott, egy egészségtelen, le-
robbant szatmári teremben megkezdte 
a bajnokgyártást. A vívóiskola legjobbjai 
többszörös világ- és Európa-bajnokok, 
olimpiai érmesek: Ardeleanu-Weisz-
böck István, Ardeleanu-Tasi Zsuzsan-
na, Bodóczi Miklós, Fekete Attila, Fun-
kenhauser Zita, Gombos-Orosz Rozália, 
Haukler István, Jeneiné-Gyulai Ilona, 
König Rita, Kuki Péter, Marcela Moldo-
van-Zsák, Stahl-Jencsik Katalin, Sze-
pessy József, Wéber Mónika. A legfia-
talabb nemzedék képviselője, Simona 
Pop-Deac, a riói olimpia aranyérmese is 
gyakorlatilag a Csipler-iskolához tarto-
zik, hiszen 12 évig annak a Csiszár Fe-
rencnek volt a növendéke, aki a meste-
redőztől tanulta a pengeforgatást.

Csipler Sándor 1999-ben halt meg, em-
lékét a vívóterem előterében leleplezett 
mellszobor őrzi, a vívócsarnok pedig fel-
vette a Csipler Sándor Vívóterem nevet.

E

Csipler Sándor mesteredző (balról) utódjával, Haukler Istvánnal az első szatmári vívótalálkozón. 
Kép: Nicolae Ferchiu
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Az ötszörös olimpikon

Kétségkívül a szatmári sportélet legki-
magaslóbb alakja Stahl-Jencsik Katalin 
volt. A vívás „nagyasszonya” 1946-ban 
született, 14 évesen ismerkedett meg 
a vívással, a szatmári régi vívóterem-
mel, ahol a mesteredző azzal fogadta 
tehetségesnek ítélt tanítványait: „Fiam, 
ha jól dolgozol, belőled világbajnokot ne-
velek”. Az elején a tanítványok viccesen 
kezelték edzőjük szavait, mígnem 1965-
ben Rotterdamban két szatmári tőrví-
vó, Jencsik és Gyulai az ifjúsági világ-
bajnokság dobogójának két felső fokán 
végeztek. Ezt követően nem volt megál-
lás: a világ pástjain egyre fényesebben 
csillogtak a szatmári pengék.

Stahl-Jencsik Katalin 1968-ban, 
a mexikóvárosi olimpián Románia vá-
logatottjával (ebben a kolozsvári Szabó 
Olga mellett a három szatmári „test-
őr” – Jencsik Katalin, Gyulai Ilona és 
Tasi Zsuzsanna – olyan gárdát alko-
tott, amely 15 éven keresztül a világ 
egyik legjobb kvartettje volt) bronzér-
met nyert. Ezt a bravúrt ismételték meg 
1972-ben a müncheni játékokon.

1975-ben megnyerte a budapesti vi-
lágbajnokságot, ezt követően távira-
tozott az Ausztráliában dolgozó neve-
lőedzőjének, megköszönve munkáját. 
„Jencsik Kati volt a kedvenc tanítvá-
nyom. Olyan szerény mint az ibolya, de 
a páston tigriskarmai vannak” – nyilat-
kozta a vébé után Csipler Sándor.

Aktív sportolóként még részt vett 
az 1980-as moszkvai olimpián, a negye-
dik helyen végzett az egyéni viadalon, 
de ezt követően befejezte pályafutását, 

hazatért szülővárosába, ahol nyugdíjba 
vonulásáig edzősködött. 2006-ban Szat-
márnémeti díszpolgára lett.

Több mint húsz világversenyen volt 
dobogós, egyéniben vagy csapatban, 
a román válogatott vagy a Steaua klub 
színeiben. A szatmári klasszis karrier-
je a maga nemében egyedülálló: 1964-
el kezdődően öt olimpián vett részt (To-
kió, Mexikóváros, München, Montreal 
és Moszkva).

2009-ben hunyt el, 63 évesen. Halá-
lának 10. évfordulóján a Nemzetközi Ví-
vószövetség (FIE) felvette a Halhatatla-
nok Csarnokába (Hall of Fame), ahol egy 
másik szatmári vívó, Kuki Péter is sze-
repelt. A sportág emblematikus alakjá-
nak nevét így örökre bevésték a vívás 
történelemkönyvébe.

Ezüstérem Los Angelesben

Az 1980-as és az 1984-es olimpiai játékok 
amolyan „csonka olimpiának” számíta-
nak, hiszen a moszkvai bojkottot követ-
te a Los Angeles-i távolmaradások sora. 
Ennek ellenére az amerikai játékokon 
nagyon sikeresen szerepelt Románia 

csapata – többek között ezen az olim-
pián a Haukler István edző irányította 
női tőrválogatott értékes ezüstérmet 
nyert. A csapatban nem kevesebb mint 
három szatmári is szerepelt: Marcela 
Moldovan-Zsák, Gombos-Orosz Rozália 
és Wéber Mónika.

Az egyetlen riói arany

Rio de Janeiróban nem sok érmet szer-
zett a román olimpiai csapat, aranyat 
csak egyet, a női párbajtőr csapatver-
senyén. A fegyvernem egyéni viadalát 
a magyar Szász Emese nyerte, a ro-
mánok gyengén szerepeltek, de a csa-
patversenyen megszületett a bravúr: 
az Ana Popescu, Simona Gherman, 
Simona Pop-Deac, Loredana Dinu né-
gyes első lett. A csapat egyik legjobb-
ja a szatmári „fél magyar” sporto-
ló, Simona Pop volt. A győzelem után 
egy fehér lapra a következőket írta: 
„Köszönjük Szatmár! Mulţumim Satu 
Mare!”, és ezt elküldte a Szatmári Friss 
Újság riporterének, aki másnap kö-
zölte is a lapban. (Magyarázat: a pár-
bajtőr-válogatott – miként Szász Eme-
se is – Szatmárnémetiben készült fel 
a brazíliai játékokra.)

Ritka gesztusként Simona Popnak 
a sportszerető magyar miniszterelnök 
is gratulált. Orbán Viktor levelét és jó-
kívánságait a kolozsvári magyar főkon-
zulátus képviselője adta át a riói arany-
érmesnek. 

Érmek a második hazának

Az erdélyi kisebbség (és nem csak…) 
elvándorlási hulláma a sportolóinkat 
is megtizedelte, vívóink gyermekkor-
ban a családdal, vagy már komoly 
eredményekkel a tarsolyukban vá-
lasztották az „exodus” útját. De egy 
dolgot mindegyikük magával vitt: 
a szatmári vívóiskolához való kö-
tődést és mesteredzőjük tiszteletét. 
Az eredmények az új hazában se vá-
rattak sokat magukra: olimpiai és vi-
lágbajnoki címek, helyezések jelezték 
karrierjüket.

Íme egy kis ízelítő ezekből:
Funkenhauser Zita, Németország 

egyik legeredményesebb női tőrvívója-
ként vált ismertté: két olimpiai aranyé-
rem, több dobogós helyezés. Wéber Mó-
nika négy olimpiai érmet nyert – egyet 
román, hármat német színekben.  Kő-
nig Rita sidney-i ezüstéremmel került 
fel az olimpiai dísztáblára. Fekete Attila 
párbajtőröző a magyar válogatottal lett 
ötkarikás sportoló.  

„Jencsik Kati  
volt a kedvenc 
tanítványom.

 Olyan szerény mint 
az ibolya, de a páston 
tigriskarmai vannak.”

A világ egyik legjobb női tőrvívócsapata az 1960–70-es években. Balról jobbra: Szabó Olga, Maria 
Vicol, Jenei-Gyulai Ilona, Stahl-Jencsik Katalin, Ana Pascu. A fényképről hiányzik Ardeleanu-Tasi 
Zsuzsanna. Kép: Agerpres
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Dísztábla

A szatmári Ioan Slavici Líceum bejáratá-
nál Alexandru Contraș testnevelőtanár, 
a Román Olimpiai Akadémia szatmá-
ri fiókja vezetőjének kezdeményezésére 
dísztábla örökíti meg a szatmári olimpi-
konok neveit. Íme a vívók névsora – zá-
rójelben azok az „olimpiai évszámok”, 
amelyeken az adott sportoló részt vett.

Bay Béla (1936, 1948), Csipler Atti-
la (1960, 1964), Jenei-Gyulai Ilona (1964, 
1968, 1972, 1976), Stahl-Jencsik Katalin 
(1964, 1968, 1972, 1976, 1980), Ardelea-
nu-Tasi Zsuzsanna (1972), Budaházi Jó-
zsef (1972), Marcela Moldovan-Zsák (1976, 
1984), Haukler István (1964, 1968, 1972, 
mint edző: 1984), Kuki Péter (1976, 1980, 
1984), Sorin Roca (1980), Funkenhauser 
Zita (1984, 1988, 1992), Wéber Mónika 
(1984, 1992, 1996, 2000), Gombos-Orosz 
Rozália (1984), Adrian Pop (1992), Nyisztor 
Sándor (2004), Stahl Krisztina (2008), Os-
váth  Richárd paralimpikon (2012, 2016), 
Simona Pop-Deac (2016).

Szertorna, evezés, atlétika

Hogy nem csak vívásból áll Szatmár 
sportélete, bizonyítják azok az eredmé-
nyek, amelyekkel a többi sportágak kép-
viselői járultak hozzá a megye olimpiai 
éremtáblájához.

A romániai szertornászok „aranyko-
rában” székelyföldi (Szabó Katalin) és 
szatmári (Cristina Grigoraş) sportolók 
is hozzájárultak a sportág világhege-
móniájához.

Cristina Grigoraş. Szatmárnéme-
tiben született 1966-ban. A tehetsé-
ges gyermekre felfigyelt Felméri Ilona 
testnevelőtanár, akinek javaslatára 
Cristinát a szülők Oneşti-be küldték, 
ahol a Károlyi Márta és Béla irányítot-
ta „bajnokiskola” működött. Európa- 
és világbajnoki érmei után az 1980-as 
moszkvai olimpián Románia csapatá-
val ezüstérmet, majd 1984-ben, Los An-
gelesben, a másik „csonka olimpián” 
aranyérmet nyert, szintén csapatban. 
Az ő nevét viseli egy gerendagyakorlat 

a Nemzetközi Tornászszövetség pon-
tozási rendszerében. Jelenleg a Ro-
mán Tornászszövetség szövetségi edzői 
tisztségét tölti be.

Maricica Titie. Érdekes életrajza van 
az 1962-ben Szatmárnémetiben szü-
letett, majd Kisgercén iskolába járó 
evezősnek. 1984-ban, Los Angelesben 
aranyérmet nyert a négypárevezősök 
versenyén. Ezt követően világ- és Eu-
rópa-bajnokságokon több dobogós he-
lyezést ért el csapattársaival. 1987-ben 
az NSZK-ba emigrált, ahol háromszor 
egymás után országos bajnok lett, 
az 1990-es világbajnokságon egyéniben 
bronzérmet nyert.

Ioan Snep. A Szatmár megyei Avasfel-
sőfaluban született 1966-ban. A Szamo-
son ismerkedett meg a vizes sportággal, 
de legjobb eredményeit a fővárosi Tri-
umf, Dinamo és Steaua klubok színei-
ben érte el. Az 1988-as szöuli olimpián 
kormányos négyesben ezüstérem lett 
a jutalma, majd 1989-ben és 1991-ben 
két világbajnoki ezüstöt is begyűjtött. 

Vaszi Tünde. Piskolton született 
1972-ben, Nagykárolyban kezdett at-
létizálni, aztán 1990-ben Magyaror-
szágra költözött, ahol szép karriert fu-
tott be. Távolugrásban ő volt az, akire 
a magyar szakszövetség úgy tekintett, 
hogy bármikor jó eredménnyel ruk-
kolhat elő. 2001-ben, az edmontoni vé-
bén negyedik lett, egy évre rá, a mün-
cheni Eb-n bronzérmet nyert. Három 
olimpián szerepelt (1996, 2000, 2004), 
és érdekes módon mindhárom esetben 
a 8. helyen végzett. Több éven keresztül 
a legjobb magyar atlétaként tartották 
számon.

És akkor folytassuk a dísztáblával: 
Jankovich Lőrinc (lovaglás, a magyar 
csapattal, 1936, Berlin), Mihai Bârzu 
(íjászat, 1980, Moszkva), Andrei Berki 
(íjászat, 1980, Moszkva), Cristina Grigo-
raş (szertorna, 1984, Los Angeles), Ma-
ricica Titie (evezés, 1984, Los Angeles), 
Ioan Snep (evezés, 1984, Los Angeles).

Hogy nem csak 
vívásból áll Szatmár 

sportélete, bizonyítják 
azok az eredmények, 

amelyekkel a többi 
sportágak képviselői 

járultak hozzá 
a megye olimpiai 
éremtáblájához.

Simona Pop-Deac 2016-ban Rio de Janeiróban a párbajtőrcsapattal olimpiai aranyérmet nyert. 
A bajnok két nyelven köszöntötte szülővárosát. Kép: Simona Pop-Deac gyűjteménye
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ékelyföld lakossága a mindennapi küz-
delmes munka mellett mindig meg-
találta a kikapcsolódáshoz, a fizikai 
és szellemi frissességhez vezető utat. 
A gyönyörű, ózondús tájak mindig jó 
alkalmat szolgáltattak az egyéni vagy 
csoportos kirándulásoknak, s arra vol-
tak hivatottak, hogy felüdítsék a szé-
kely embert az esztendő bármelyik 
évszakában.

Székelyföldnek ezen a vidékén, te-
kintettel a vidék földrajzi és éghajlati 
adottságaira, a téli sporttevékenységek 
voltak a legvonzóbbak. Csíkszeredában 
és Gyergyószentmiklóson, a városo-
kon végigkanyargó Somlyó-, illetve Bé-
kény-patakát, a környező réteken gyak-
ran kiöntött területeket jégmezőkké 
változtatta a téli fagy, sőt, a patakok 
eldugásával és kiárasztásával kiváló 
jégpályákat lehetett létesíteni. Az ilyen 
rögtönzött „létesítmények” biztosítot-
ták a csíki és a gyergyói lakosság, főleg 

az ifjúság számára a sízést és a korcso-
lyázást – hiszen ezeken a tájakon te-
lente bőven akad hó és jég –, s a kez-
deményezéshez később csatlakoztak 
a sepsiszentgyörgyiek, a marosvásár-
helyiek és a székelyudvarhelyiek is. 
A 19. század végéről már vannak fel-
jegyzések az első korcsolyázásról: Mol-
nár Lajos pénzügyi igazgató volt az első 
korcsolyázó csíkszeredai, aki akkor 
már Bécsből hozott acélkorcsolyával 
próbálgatta a Somlyó-patak jegének 
minőségét.

Molnár Lajos példáját sokan követ-
ték, sőt néhány év múlva egyesületbe 
is tömörültek, megalakítva 1881-ben 
a Csíkszeredai Korcsolyázó Egyletet 
(CSKE). A „jégpálya” az 1920-as évek ele-
jétől lampionos-fáklyás világítást ka-
pott, állandósultak a különböző verse-
nyek és események, s mint a legtöbb 
sportágban, a vetélkedés is előtérbe 
került. A székelyföldi városok, Maros-
vásárhely, Székelyudvarhely, Kézdi-
vásárhely, Gyergyószentmiklós és 
Csíkszereda legjobb sportolói boldogan 
vettek részt az éppen esedékes kerüle-
ti versenyeken. A későbbi jégkorongozók 
közül sokan ezen a pályán sajátították 
el a korcsolyázás csínját-bínját.

A csíki jégkorongozás története egy, 
a Városi Vigadóban többször is leját-
szott, jégkorongmérkőzésről tudósí-
tó filmhíradóval kezdődött, valamikor 
1928-ban. A híradóban egy jégkorong-
mérkőzés összefoglalóját láthatták 
a csíki fiatalok. Ennek láttán hangzott 
el Vákár Lajos szájából az azóta híres-
sé vált, már-már legendás mondat, mi-
szerint „ilyent mi is tudunk csinálni”. 
A szót tett követte, az ifjak elkezdtek 
szervezkedni, felszerelést készítettek 
maguknak, s a csíkszeredai korcsolya-
pályán megindult a lázas tevékeny-
ség. A monda szerint a készülődéseket 
edzésnek még nem igen lehetett nevez-
ni, de az ifjak lelkesen gyakoroltak, el-
sajátították az elméleti tudnivalókat. 

Székelyföldi jégkorongozók 
az ötkarikás játékokon

Sz

Csíki András

Jégkorongozók szobra a Vákár Lajos műjégpálya előtt, Tőrös Gábor alkotása, 1979.  
Kép: a Csíkszeredai Sport Klub archívuma
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Ezeket dr. Balogh János ismertette, aki 
Csíkszereda első játékvezetőjeként vo-
nult be a sporttörténelembe. A csíksze-
redai csapat 1931. január 6-án, Sina-
ián játszotta első hivatalos mérkőzését 
a bukaresti TCR (Tenis Club Român – 
Román Teniszklub) ellen, a csíkiak 4–0-
s vereséget szenvedtek. Január 24-én és 
25-én jöttek a visszavágók. A csíkszere-
daiak a következő felállításban léptek 
a jégre: Dóczy János – kapus, Schmidt 
Béla, Löffler Aurél – hátvédek, Vákár La-
jos, Czáka István, Császár Jenő – csatá-
rok, Bedő Ákos és Sprencz György – tar-
talékok. A második mérkőzés is 4–0-s 
bukaresti győzelmet hozott, de a har-
madik mérkőzés eredménye már ked-
vezőbb volt, miután 1–1-re végződött, 
tehát ezen a meccsen született az első 
csíkszeredai gól Császár Jenő jóvoltából. 

Így indult el a csíki jégkorongsport azon 
az úton, s kitartással, kemény munká-
val elért azokhoz az eredményekhez, 
amelyekről ma sokan szuperlatívu-
szokban beszélnek. Hiszen a csíkszer-
daiak voltak azok, akik ezt a gyönyörű 
sportágat Székelyföldön meghonosí-
tották, híressé tették, s amely sportág 
rendszerektől függetlenül mindenkor 
a vidék legnépszerűbb és legmagasab-
ban jegyzett sporttevékenysége, amely 
számos bajnoki címhez és kupasiker-
hez vezetett a székelyek legnagyobb 
örömére. Túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy a csíkiaknak köszönheti Erdély e 
szép sportágat, s ezért hálás lehet Ko-
lozsvár, Marosvásárhely, Gyergyószent-
miklós, Sepsiszentgyörgy s talán még 
Székelyudvarhely is. Bizonyítottan in-
nen indult el e játék, a mai napig szép 

számmal szerepelnek csíki jégkoron-
gozók a hazai, valamint a magyaror-
szági csapatokban is, így kapcsolva ösz-
sze a jégkorong révén az egész magyar 
nemzetet.

1940-ben, a második bécsi döntés 
után új szakasz kezdődött az erdélyi 
jégkorongozásban. A csapatok a magyar 
szakszövetség tagjai lettek, és indultak 
az országos bajnokságban. A magyar 
bajnokság erdélyi és felvidéki csapatok-
kal bővült, és hasznos tagjai lettek en-
nek a bajnokságnak 1944 végéig, amikor 
az erdélyi hoki történelmében lezárult 
ez a korszak.

A második világháború után meg-
változott a politikai rendszer, újra Bu-
karest-központúvá vált az erdélyi jég-
korongéletet, ami hozott jót is, rosszat 
is. Az újabb hatalomváltás után az er-
délyi egyesületeknek is újra kellett kez-
deniük mindent, s igencsak lassan tért 
vissza az élet a megszokott kerékvágás-
ba. Csapatok szűntek meg, alakultak át, 
cseréltek nevet Erdély-szerte, de a jég-
korongélet elindult a mai napig tartó 
diadalútján, s reméljük, hogy ez az út 
még sok örömet szerez a jégkorongsport 
minden kedvelőjének.

Természetes volt tehát, hogy a szé-
kelyföldi csapatok legjobbjai váloga-
tottak lettek, sok sikerrel képviselve 
a hazai színeket a nemzetközi vetélke-
dőkön, és nem váratott sokat magára 
az olimpiai részvétel sem.

A téli olimpiai játékok majdnem 
egyidősek a csíki jégkoronggal. Az első 
téli olimpiát 1924. január 25. és febru-
ár 5. között rendezték a franciaországi 
Chamonix-ban. 16 ország 258 sporto-
lója, köztük 11 női versenyző vett részt 
hat sportág 16 versenyszámában. Érde-
kesség, hogy az alpesi sí és a jégkorong 
még nem szerepelt az olimpiai játékok 
műsorán. A jégkorong az 1936-os, gar-
misch-partenkircheni téli olimpián je-
lent meg, meglepetésként Anglia válo-
gatottja nyert.

A székelyföldi jégkorongozók olimpi-
ai részvétele az 1964. január 27. és feb-
ruár 9. között az ausztriai Innsbruck-
ban rendezett téli olimpiai játékokon 

Természetes volt tehát, 
hogy a székelyföldi 
csapatok legjobbjai 

válogatottak lettek, sok 
sikerrel képviselve a hazai 

színeket a nemzetközi 
vetélkedőkön.

Az első csapat, balról jobbra: Bedő Ákos, Schmidt Béla, Vákár Lajos, Löffler Aurél, Czáka István, Miklós 
Gyula, Dóczy János, Dóczy András intéző-mecénás. Kép: Boda Jenő gyűjteménye

Csíkszeredai jégkorongozók a válogatottban az 1960–70-es években, balról jobbra: Miklós Tibor,  
Basa János, Varga Dezső, Antal Előd. Kép: Antal Előd gyűjteménye
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kezdődött. Ezen az olimpián 36 ország 
1091 sportolója (892 férfi, 199 nő) vett 
részt. Románia 17 tagú jégkorong-válo-
gatottjának soraiban kilenc csíkszere-
dai játékos szerepelt: Czáka Zoltán, Var-
ga Dezső, Kalamár Sándor, Szabó Géza, 
Szabó Gyula, André Miklós, dr. Bíró An-
tal, Ferencz János és Janovits Endre. 
Az előselejtezőben az Amerikai Egyesült 
Államoktól 2–7-re kikapott, de a B cso-
portos, a 9–16. helyért lezajlott tor-
nán a 4., a teljes, 16 csapatos mezőny-
ben a 12. lett, három győzelemmel, egy 
döntetlennel és három vereséggel. Ro-
mánia eredményei: Ausztria ellen 5–2, 
Olaszország ellen 6–2, Magyarország el-
len 8–3, Jugoszlávia ellen 5–5, Lengyel-
ország ellen 1–6, Japán ellen 4–6, Norvé-
gia ellen 2–4. A csapat ugyanakkor fair 
play díjat is kapott. Érdekességnek szá-
mít, hogy a csapat tagja volt a majda-
ni klasszis teniszező, Ion Ţiriac is, a Ro-
mán Olimpiai Bizottság későbbi elnöke, 
aki öt mérkőzést játszott ezen a tor-
nán; és az sem mellékes, hogy a kana-
dai jégkorongozók ezúttal először tértek 
haza érem nélkül olimpiai játékokról. 
Az aranyérmet a Szovjetunió csapata, 
az ezüstérmet Svédország, a bronzot pe-
dig Csehszlovákia szerezte meg.

A következő téli olimpiai játékokat 
1968. február 6. és 18. között rendezték 
a franciaországi Grenoble-ban. 37 or-
szág 1158 sportolója vett részt, ebből 947 
férfi és 211 nő. Románia 30 sportolóval 
nevezett (29 férfi, egy nő) öt sportág ki-
lenc versenyszámában. Ezen az olimpi-
án szerezte a Ion Panțuru–Nicolae Ne-
agoe bob kettes Románia mindmáig 
egyetlen érmét, a bronzot.

Románia jégkorongcsapata erre 
a tornára is megszerezte az indulás 

jogát, a 16 fős keretnek pontosan a fele, 
azaz nyolc játékos volt csíkszeredai: 
Czáka Zoltán, Varga Dezső, Kalamár 
Sándor, Szabó Géza, Szabó Gyula, Basa 
János, Fogarassy Zoltán és Texe István. 
A csapat ezúttal is selejtezőt játszott, 
s miután az NSZK-tól 0–7-es vereséget 
szenvedett, a B csoportban folytatta to-
vább. Eredményei: Ausztria ellen 3–2, 
Franciaország ellen 7–3, Japán ellen 
4–5, Norvégia ellen 3–4, Jugoszlávia el-
len 5–9. A B csoport hatfős mezőnyében 
Románia csapata a 4., az olimpiai játé-
kok teljes, 16 csapatos mezőnyében a 12. 
helyet szerezte meg. Az olimpiai bajnoki 
címet ezúttal is a Szovjetunió csapata 
hódította el, Csehszlovákia ezüst-, Ka-
nada pedig bronzérmes lett. 

A csíki jégkorongozók közvetkező 
olimpiai részvétele 1976-ban, a február 
4. és 15. között szintén Innsbruckban le-
zajlott téli játékokon volt. Ezen az olim-
pián 37 ország 1123 sportolója (892 férfi 
és 231 nő) vett részt. Természetesen ott 
voltak a jégkorongozók is, Románia 19 
fős válogatottjában négy székelyföldi, 
Varga Dezső, Antal Előd, Gál Sándor és 
Miklós Tibor kapott helyet. A „hagyo-
mányos” előselejtezőn a csapat 4–7-
re kikapott Lengyelországtól, ami azt 
jelentette, hogy újra a B csoportban, 
vagyis a 7–12. helyért folytatta. Ered-
ményei: Ausztria ellen 4–3, Svájc el-
len 8–4, Japán ellen 3–1, Bulgária ellen 
9–4, Jugoszlávia ellen 3–4. Ezzel Romá-
nia jégkorong válogatottja megnyerte 
a B csoportot, és összesítésben az eddigi 
legjobb, 7. helyet szerezte meg. Az olim-
piai bajnoki címet ismét a Szovjetunió, 
az ezüstérmeket ezúttal is Csehszlová-
kia, a bronzérmeket pedig az NSZK sze-
rezte meg.

A székelyföldi jégkorongozók ne-
gyedszerre az 1980. február 13. és 24. 
között az Egyesült Államokbeli Lake 
Placid-i téli olimpián vettek részt. 
Ezen az olimpián 37 ország 1072 spor-
tolója (840 férfi és 232 nő) vett részt hat 
sportág 38 versenyszámában. Romá-
nia 35 sportolót nevezett kilenc ver-
senyszámban, köztük két hölgyet négy 
sportágban. Románia 19 fős jégkorong 
válogatottjában hat székelyföldi játé-
kos kapott helyet, Csíkszeredából An-
tal Előd, Antal István, Gál Sándor, Nagy 
Béla, Nagy Zoltán, Gyergyószentmik-
lósról pedig Sólyom László. Románia 
csapata a következő eredményeket érte 
el: az NSZK ellen 6–4, Svédország ellen 
0–8, Csehszlovákia ellen 2–7, az Ameri-
kai Egyesült Államok ellen 2–7, Norvé-
gia ellen 3–3, ami a 12 csapatos mezőny 
8. helyéhez volt elegendő. 

Ha végiglapozzuk a téli olimpiák kró-
nikáit, nyugodt lelkiismerettel állapít-
hatjuk meg, hogy a székelyföldi, ösz-
szességében romániai jégkorongozók 
esetében a coubertini eszme – „a részvé-
tel fontosabb a győzelemnél” – nagysze-
rűen teljesült, s akik ezeken a játékokon 
részt vettek, egyfelől örök emlékeket és 
élményeket szereztek, másfelől pél-
dát mutattak az elkövetkező nemze-
dékeknek.

Az is biztos, hogy a téli sportok, köz-
tük a jégkorong is, híressé tették Csík-
szeredát és Székelyföldet. A jégkorong 
része lett a szeredai hétköznapok-
nak, és nemcsak elviselhetővé, hanem 
örömtelivé is teszi a zord csíki teleket. 
Az itteni olimpikonok előtt tisztelgő 
és az elhunytaknak emléket állító di-
csőségtábla a Vákár Lajos Műjégpá-
lya előtti sétányon arra emlékezteti 
a mindenkori szeredaiakat, hogy téli 
sportokat művelni nem áldozat, ha-
nem öröm, és aki elindul ezen az úton, 
messzire juthat.

Az is biztos, hogy 
a téli sportok, köztük 

a jégkorong is, híressé 
tették Csíkszeredát és 

Székelyföldet. A jégkorong 
része lett a szeredai 

hétköznapoknak, 
és nemcsak elviselhetővé, 
hanem örömtelivé is teszi 

a zord csíki teleket. 

Olimpikonok emléktáblája Csíkszeredában. Kép: Halmágyi Zsolt
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ófalvi Éva minden idők legjobb románi-
ai sílövője. Az 1978. december 4-én szü-
letett hargitafürdői lány hatszor indult 
téli olimpián, sok száz vb- és világkupa-
rajtja mellett 25 éven át uralta a romá-
niai biatlonversenyeket.

A hatszoros olimpikon sílövő leg-
jobb olimpiai helyezéseit 1998-ban és 
2010-ben érte el, mindkétszer 11. lett 
a 15 kilométeres egyéni versenyszám-
ban. Országos bajnoki címei meghalad-
ják a százat, 25 éven át legyőzhetetlen-
nek bizonyult a romániai versenyeken. 
Bronzérmes volt az 1995-ös andorrai ifjú-
sági olimpián, 398 világkupaversenyen 
indult. A 2008–2009-es idényben a 11. 
helyen állt a női sílövő-világranglistán. 
Ekkor, 2008-ban az ausztriai Hochfilzen-
ben szerezte meg első világkupa-győzel-
mét a 15 kilométeres egyéni verseny-
számban. Eredetileg a második helyen 
végzett, de a nyertes orosz Albina Ahato-
vát doppingvétség miatt kizárták a ver-
senyből. Román színekben nem sikerült 

senkinek világkupát nyernie előtte, Éva 
volt az első, és úgy tűnik az utolsó is. Bár 
az aranyérmet a mai napig nem kapta 
meg, ezt a győzelmet nem veheti el tőle 
senki. A 2010-es és 2014-es téli olimpi-
ai játékokon Románia küldöttségének 
zászlóvivője volt.

Tófalvi Éva az első romániai sportoló, 
aki hat téli ötkarikás játékon indult: Na-
ganóban (1998), Salt Lake Cityben (2002), 
Torinóban (2006), Vancouverben (2010), 
Szocsiban (2014) és Pjongcsangban (2018). 
Ez a fegyvertény a nyári olimpiák tör-
ténetében is csak kevés romániai spor-
tolónak – Lia Manoliu és Nicoleta Grasu 
diszkoszvetőknek, Sorin Babii céllövőnek 
és Elisabeta Lipă evezősnek – sikerült.

A romániai biatlonsport legjobb olim-
piai helyezéseit a férfiak között szintén 
székelyföldi sportoló érte el. A gyergyóte-
kerőpataki születésű György Vilmos (1941–
2002) három téli olimpián vett részt (1964, 
1968 és 1972), és az elsőn, Innsbruckban 5. 
lett a 20 kilométeres versenyszámban.

Dobos László

Tófalvi Éva,  
a hatszoros csíki olimpikon

T
A hatszoros olimpikon 
sílövő legjobb olimpiai 

helyezéseit 1998-ban 
és 2010-ben érte el, 
mindkétszer 11. lett 

a 15 kilométeres egyéni 
versenyszámban. 

A hatszoros olimpikon Tófalvi Éva
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Tófalvi Éva elemibe a csíkszeredai Jó-
zsef Attila Általános Iskolába járt, majd 
a Venczel József erdészeti középiskolá-
ban érettségizett. Kolozsváron Testneve-
lési Főiskolát végzett, Budapesten pedig 
sportmenedzseri diplomát szerzett.

A kezdetek

„Először itt, a házunk udvarán gyakorol-
tam, a fásszínnél volt egy kis ereszkedő. 
Édesapám erdész volt, a bátyám, Ernő 
lesikló edzésekre járt. Ő ment az edzé-
sekre, vele mentem én is. Tetszett, amit 
csinált, egy életre belegabalyodtam én 
is a sízésbe, de hozzám a sífutás állt 
közelebb” – mesélte Éva. Hét éves volt, 
amikor nemzetközi versenyt rendeztek 
a Hargitán, ma is felvillan előtte a kép: 
virslit főznek, és ő is kapott belőle. 1985-
ben Romániában nem mentek olyan 
jól a dolgok, nagy szegénység volt, alig 
lehetett húshoz jutni. A kislány számá-
ra természetes volt a hó, az erdő, mert 
gyermekként az erdész édesapja nya-
kában járta az erdőt, együtt néztek meg 
a vadetetőket. Márton Simon, a Csík-
szeredai ISK sífutócsapatának edzője 
1987 őszén hívta sportolni a ház előtt 
játszó harmadikos kislányt, és ő szí-
vesen ment. Az edző-sportoló kapcso-
lat több mint húsz évet tartott. Az első 
versenyén 1989-ben 11. lett Azugán, ami 
lelombozta, mert azt hitte, nyerni tud. 
Mint mondta, csak az önbizalma volt 
meg a győzelemhez, semmi más, nem 
csoda, hogy elsírta magát. Egy év múl-
va visszament ugyanarra a bajnokság-
ra, és már mindenkit lehagyott. Több 
mint százszoros felnőtt román bajnok, 

pontosan nem számolta össze, mennyi 
aranyérme van.

Keményen megküzdött 
mindenért
Tófalvi Éva sportpályafutása alatt min-
denért keményen megküzdött. Még 
ifjúságiként, edzőjével, Márton Simon-
nal együtt kemény harcot kellett, hogy 
vívjon az akkori sport- és szövetségi ve-
zetőkkel minden edzőtáborért, kiszál-
lásért, felszerelésért. Más idők voltak, 
más szelek fújtak, külföldre csak útle-
véllel, vízummal lehetett utazni, nem 
volt korszerű biatlonpálya Hargitafür-
dőn. Ennek ellenére Tófalvi szállította 
az eredményeket.

A Csíkszeredai ISK volt az első klub-
ja, majd amikor kinőtt az utánpótlás 
korosztályból a Brassói ASA-hoz (ké-
sőbb CSAM Bucegi Predeal, ma Bukaresti 
Steaua) igazolt, de mivel itt nem nagyon 
becsülték meg, hazaigazolt a Csíkszere-
dai Sportklubhoz, és szülővárosa klubjá-
nak versenyzett karrierje végéig.

Eredményeit külföldön sokkal job-
ban tisztelték, talán azért, mert a kül-
földiek jobban látták, milyen nehéz 
abban a sportágban egyedül, minimá-
lis segítséggel a csúcsra érni. Ő viszont 
közelről láthatta, milyen támogatást 
kap meg egy német, egy orosz vagy egy 
olasz sportoló, és mennyivel egyszerűbb 
a riválisoknak versenyezni. Ő csak aka-
rattal, kitartással tudta pótolni a hát-
rányt, mert neki például sokáig nem 
volt gyúrója, vaxmestere, orvosa, táp-
lálkozási szakértőről, fegyvermester-
ről nem is álmodhatott. Hosszú időn 

át Márton Simon, az edzője volt a sofőr, 
a masszőr, a fegyvermester, a gyúró, 
az orvos.

Tófalvi Éva rengeteget dolgozott, ren-
geteget kapott a sporttól, de kétségtele-
nül hiányzik az i-ről a pont, egy olimpi-
ai érem. Márton Simon szerint több oka 
is van ennek, elsősorban azok a mínu-
szok tehetnek róla, amelyeket a felké-
szülés orvosi-regenerációs hátterének 
hiánya halmozott fel. Felszerelés tekin-
tetében ugyanis egy idő után már nem 
szenvedtek hiányt, a sportszergyártók 
tudták, kicsoda Tófalvi Éva, de sohasem 
érték el például azt, hogy állandó orvo-
si-masszőri stáb álljon mögöttük.

Tófalvi Éva nevét a román sajtó gya-
korta ő betűvel írta és ejtette ki, és nem 
hosszú ó-val. Zavarta mindez, mert 
szerinte egy kínai szót is meg lehet ta-
nulni pontosan, ha megvan az aka-
rat. Kényelmességből, könnyebbség-
ből azonban Tőfalvinak mondták, és ez 
őket minősíti.

A jelen

A téli sportokban Székelyföld legered-
ményesebb női sportolója jelenleg a VSK 
Csíkszereda biatlon szakosztályának 
az edzője, ahol többek között az olim-
piai kijutást is megcélzó Gegő Hunort 
készíti fel. A magánéletben megtalálta 
párját, férje Sipos Lóránt, a Székelyud-
varhelyi Szejke SK kézilabdacsapatának 
vezetőedzője. Éva aktív a közéletben is, 
önkormányzati képviselőként, nőbizott-
sági elnökként igyekszik előremozdítani 
Hargitafürdő ügyét. Márton Simonnal 
közösen álmodtak nagy dolgokat a har-
gitafürdői biatlonpályára, amelyet nem-
zetközi versenyekre alkalmassá szeret-
nének fejleszteni.

„A pálya bővítése napirenden van, 
ígéretet kaptunk a terület tulajdono-
sától, a csicsói közbirtokosságtól. El-
képzelések, tervek vannak, remélem, 
megvalósulnak. Nemzetközi versenye-
ket szeretnénk rendezni Hargitafürdőn, 
hiszen Európában itt vannak a legjobb 
hóviszonyok. Jelenleg 20 lőállásunk 
van a lőtéren, ezt 30-ra kellene növel-
ni, a futópálya hosszát pedig 1,6 kilo-
méterrel bővíteni. A természeti adottsá-
gok megvannak, az is nagy előny, hogy 
a pálya közelében van két patak és egy 
kis tó, amelynek vizét fel lehet hasz-
nálni hóágyúzásra. A Jóisten mindeze-
ket megadta, mi pedig jól kellene ebből 
gazdálkodjunk” – magyarázta Már-
ton Simon.

S ha mindez meglenne, a következő 
Tófalvi Éváknak könnyebb lenne a világ 
élvonalába jutni.

Tófalvi Éva és edzője, Márton Simon hazaérkeznek Csíkszeredába Szocsiból, a XXII. téli olimpiáról. 
Kristó Róbert felvételei



20 • www.muvelodes.net

lovákiában talán jobban ismerik, mint 
Magyarországon. Az Athéni Olimpia 
Centenáriumára még bélyeget is kiad-
tak róla, mint az első szlovák olimpiai 
érmesről. Jelen tanulmányommal egy 
sokszoros magyar bajnoknak, sportve-
zetőnek, gyűjtőnek, kutatónak és me-
cénásnak kívánok emléket állítani. Egy 
olyan, magát mindvégig magyarnak 
valló sportembernek, aki nem a sport-
ból, hanem a sportért élt.

Szokoly Alajos 1871. június 19-én szü-
letett a Zólyom megyei Kisgaramon (ma 
Szlovákia), Szokoly József zólyombrezói 
főmérnök és Holub Emília első gyerme-
keként. A gyermek Alajos három éves ko-
rában elkerült a szülői háztól, és az őt 
örökbefogadó keresztszülei: Schőnn 
Alajos nyugalmazott negyvennyolcas 
honvédfőhadnagy és felesége, Szokoly 
Amália, atyja nővére Ipolysági házában 
nevelkedett. Elemi iskoláit Ipolyságon, 
a gimnázium első két osztályát Selme-
cen, a többit pedig a kegyesrendieknél, 
Léván végezte. 1887-ben a család a közeli 
Bernecén építtetett kastélyába költözött, 
itt lelt otthonra Szokoly Alajos haláláig.

Szokoly sporttehetsége már a közép-
iskolában megmutatkozott. Már negye-
dikes korában az iskola „legjobb torná-
sza” volt, és az év végi tornavizsgákon is 
rendszeresen ő nyerte a díjakat. Érett-
ségi vizsgája után beiratkozott a buda-
pesti egyetem orvosi karára, s ifjú me-
dikusként rögtön felvételre jelentkezett 
a Magyar Athletikai Clubba. Az 1875-ben 
alapított MAC-ról el kell mondani, hogy 
a kontinens első atlétikai klubja volt, 
s mint ilyen, története során mindvé-
gig a hazai szabadtéri sportok legran-
gosabb és legeredményesebb egyesüle-
te maradt. Ebbe a klubba nyert felvételt 
Szokoly Alajos. A tehetséges fiatalem-
bert szívesen fogadták. Mint azt Dáni 
Nándortól tudjuk, Stobbe Ferenc, a kor 
legnagyobb szaktekintélye a szikár, 
csontos, izmos Szokolyban látta az ide-
ális magyar atléta típusát.

Az első győzelmét 1890 őszén (a MAC 
évi két – egy tavaszi és egy őszi – ver-
senyt rendezett) a juniorok számára 
kiírt 100 méteres síkfutásban aratta. 
(Juniornak tekintették azokat a MAC-
os atlétákat, akik még nem szerepeltek 
nyilvános versenyen.) A „nagyok” részé-
re kiírt 100 yardos síkfutásban 3. lett, 
a 120 yardos gátfutásban viszont helye-
zetlen maradt.

A vidám, jó adottságokkal rendelke-
ző ifjút a többiek hamar maguk közé 
fogadták, így Szokoly Alajos is rendsze-
resen részt vett a MAC és a Budapes-
ti (Budai) Torna Egylet (BBTE) tagjaiból 
álló baráti társaság labdajátékain, ahol 
rendszerint hosszú métával és rótával, 
egyfajta körbenállós labdajátékkal töl-
tötték az idejüket.

A következő év tavaszán 100 yardon 
Sajtos mögött második lett, a 200 mé-
teres vigaszdíjat azonban megnyerte. 
Az egyetemistáknak kiírt versenyen két 
nappal később 100 yardon Sajtost meg-
előzve győzött. Ősszel a „nagyok” között 
már biztosan nyerte a 100 métert, és 
a negyed angol mérföldes akadályfu-
tásban is ő diadalmaskodott.

A kezdeti sikerek után átmenetileg 
megtört a pályája. Bevonult önkéntes-
nek a tiroli hármas császárvadászok-
hoz, itt edzés- és versenylehetőségek 
nélkül telt el csaknem két éve. 1893 ok-
tóberében állt ismét rajthoz, de a hosz-
szú kihagyás meglátszott az eredmé-
nyein: 100 yardon és magasugrásban 
helyezetlen maradt, 120 yardos gát-
futásban Réthy mögött második lett. 
A következő két év jelentősebb eredmé-
nyek nélkül telt el. A MAC által szerződ-
tetett angol edző, John Cash és Szokoly 
kitartó munkája 1896 tavaszán ért be. 
Ekkor az olimpiai próbaverseny 110 mé-
teres gátfutó versenyét megnyerte, így 
bekerült a hattagú csapatba. Az olim-
piai bizottság hat számban nevezte 
(100 m sík, 110 m gát, magas-, távol-, 
rúd- és hármasugrás).

Szabó Lajos 

Szokoly Alajos, a modern 
olimpiák első versenyzője

Sz

Szokoly Alajos (1871–1932)
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Az athéni indulás előtt felhasította 
a talpát, így sérülten utazott az olim-
piára. Dáni Nándor úti beszámolóiból 
tudjuk, hogy nagyon zavarta a sérülé-
se, mégis ő lett a csapat mókamestere. 
A magyarok nagy népszerűségre tettek 
szert Athénban. A külföldiek közül ők 
érkeztek meg elsőnek, és a barátságos, 
segítőkész kis csapatuk – Szokoly javas-
latára kalapjaikon kék-fehér szalagot, 
a görögök színeit viselték – az athéniak 
kedvence lett.

1896. április 6-án a 100 méteres sík-
futással kezdődtek a versenyek. A szám 
első futamában Szokoly Alajos kap-
ta az egyes pályát, így némi túlzással 
igaz a címben található meghatározás, 
miszerint ő lett a modern olimpiai já-
tékok egyes számú atlétája. (Utóbbit te-
kinthetjük a véletlen eredményének is, 
de bizton állíthatom, hogy Szokoly ver-
senyzőként és az olimpiai eszme ápo-
lójaként még egy ilyen hangzatos jel-
zőnek is meg tudott felelni.) Szokoly 
futamában második, a döntőben har-
madik lett. (A harmadik helyezettek 
ekkor még nem kaptak érmet.) Elindult 
a hármasugrásban is, ahol negyedik 
helyre került. 

Igazi száma a gátfutás volt, ebben 
várták tőle a legjobb eredményt. Hogy 
nem sikerült, az fájó sérelme a ma-
gyar atlétikának. Most pedig lássuk 
a részleteket! A versenykiírás szerint – 
és az Akropolis című lap aznap reggeli 
beharangozója szerint is – a gátfutást 
három előfutammal tervezték. Az em-
lítettek győzteseit várták a döntőbe. 
Mint azt a lap esti kiadásából meg-
tudhatjuk, egyes versenyzők távolma-
radása miatt az előfutamokat kettőre 
vonták össze. (Már ez is ellentmondott 

a szabályoknak!) Szokoly Alajos az első 
előfutamban indult, ahol az utolsó előt-
ti gáton, vezető helyzetben bukott, de 
felállva másodikként ért célba az an-
gol Goulding mögött. Ezzel – mint azt 
az Akropolis meg is írta – bekerült a né-
gyes döntőbe. Szokoly így emlékezett 
az esetre: „A gátban a 4 előfutamot ösz-
szevonták 2-re! Ez szabályellenes volt. 
Az én előfutamomban a 9-dik gátig 1 
½ méterrel voltam elöl, egyik társam 
a 9-dik gátat nem tudta átugrani, neki-
ment, véletlenül elém lökte, mikor a le-
vegőben voltam, persze elbuktam ab-
ban, de felugorva véresen értem a célba. 
Egyesek holtversenyt mondtak a franci-
ákkal, mások engemet, s megint mások 
őt deklarálták másodiknak.” Ugyaner-
ről a hivatalos kiadvány (Official Report) 
62. oldalán a következők olvashatók: 
„Első előfutam... A látvány igen érdekes 
és mulatságos. Egyesek megbotlottak, 
elestek és visszamaradtak. Elsőnek ért 
be a célba az angol Goulding, miután 
18,25 mp alatt tette meg a távot, máso-
dik a magyar Szokoly. Második előfu-
tam. A másik négy mérkőzésén győzött 
az amerikai Curtis, miután 18 mp alatt 
tette meg a távot, másodiknak az ame-
rikai Hoyt érkezett a célba. Ez a négy 
kiváló versenyző vesz részt a döntőfu-
tásban...” Lejjebb a döntőről szóló be-
számolóját pedig így kezdte: „Ez a ver-
seny párharc lett az amerikai Curtis és 
az angol Goulding között, mivel nem je-
lent meg a másik két nevezett.”

Szokoly Alajos visszaemlékezéséből 
az is kiderül, hogy miért nem: „Mikor 
a döntő eljött – a sok tárgyalás után 
mindkettőnket mint másodikokat tö-
röltek –, s csak ketten futhattak döntőt; 
persze minket magyarokat csak egy tag 

protegált, dr. Kemény Ferenc, kit ha-
mar leszavaztak – író, lateiner ember 
volt, s előkelő viselkedésével nem akart 
a szimpátián rontani. Az amerikaiak 
ott is már könyökkel dolgoztak; mi ezt 
nem ismertük, mert a magyar jelszó 
mindig »lovagiasság« volt; erről Hajós is 
sokat tudhat beszélni.” Mező Ferenc tet-
te közzé Szokoly azon sorait, amelyeket 
a hivatalos kiadvány egy Konstantin 
hercegtől kapott példányába így jegy-
zett be: „Hivatkozással nem az olimpi-
ai, de az AAA (Amateur Athletic Asso-
ciation) gátszabályaira, maffiával mint 
másodikat nem engedtek indulni, fő-
leg Perry tréner ítélete után.” Szokoly 
az időmérő Charles Perry-re utal, aki 
testvére, Harry Perry révén (aki a MAC 
edzője volt 1895 és 1898 között) jól ismer-
hette Szokoly képességeit, és joggal félt-
hette honfitársát, Gouldingot.

Az 1896-os év nekünk, magyaroknak 
nem csupán az első olimpiai játékokat 
jelentette. Ekkor ünnepeltük ország-
szerte a honfoglalás ezredik évfordu-
lóját. A millenniumi ünnepségek kere-
tében számos rangos sporteseményre 
is sor került. Ezeknek a versenyeknek, 
bemutatóknak, kiállításoknak a ren-
dezése az Országos Torna és Sportbi-
zottságra hárult. A bizottság titkári 
teendőivel Szokoly Alajost bízták meg. 
Amikor Szokoly 1896-os eredményeit 
nézzük, nem szabad elfelejteni, hogy 
a titkári munka miatt edzésekre alig 
maradt ideje.

A korai időpontban rendezett athé-
ni olimpiát követő tavaszi versenye-
ken őt, mint esélyest – a kor szoká-
sainak megfelelően az úgynevezett 
„handicap” futamokban – olyan hát-
ránnyal indították, amit nem sikerült 
behoznia. A második versenye egyben 
az első hazai nemzetközi verseny is 
volt, amelyen a kor egyik legjobb at-
létája, az angol Godfrey Shaw (ekkor ő 
tartotta a 120 yardos gátfutás világre-
kordját) is rajthoz állt. Szokoly alulma-
radt mind a 100 yardos sík-, mind a 120 
yardos gátfutásban, győzött viszont 

Elindult a hármasugrásban 
is, ahol negyedik helyre 

került. Igazi száma 
a gátfutás volt, ebben 

várták tőle a legjobb 
eredményt. Hogy nem 

sikerült, az fájó sérelme 
a magyar atlétikának.

Magyar versenyzők 1896-ban az athéni stadionban
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a hármasugrásban. A versenyről képes 
beszámolót közölt a Sport im Bild című 
neves német lap.

Egy hónappal a MAC versenye után 
a klub versenyzői ellátogattak a prágai 
Athletic Club Sparta versenyére, ahol 
hatalmas sikert arattak. A legnagyob-
bat Szokoly érte el, megnyerte a 100 
yardos bajnokságot és a hármasugrást. 
Tagja volt a győztes MAC-stafétának 
is. Eredményei meglapozták országos 
népszerűségét. Mint az ország legsike-
resebb atlétája, felkerült az ezredéves 
sportversenyek plakátjára is.

1896 őszén a MAC versenye már egy-
ben bajnokság is volt, itt írták ki első íz-
ben Magyarország 100 yardos bajnoksá-
gát, amelyet Szokoly Alajos nyert meg, 
de győzött 120 yard gáton, hármasug-
rásban és stafétában is. Ez volt sport-
pályafutásának csúcsa. Aztán hazatért 
Bernecére, készült az orvosi szigorlatai-
ra, és edzéseit egyedül végezte a falu kö-
zeli réten.

A következő évi prágai versenyén 
a MAC-nak ismét szüksége volt rá, s ő 
az első hívó szóra rendelkezésre állt. 
Megnyerte a 120 yardos gátversenyt, 
a magas- és a hármasugrást. A követ-
kező években azonban már csak ritkán 
állt rajthoz, többnyire balszerencse kí-
sérte próbálkozásait, 1900 nyarán be is 
fejezte versenyzői pályafutását.

Szokoly Alajos korának ünnepelt at-
létája volt, ennél fogva versenyzőként 
részt vett a MAC vezetésében. Az ő ja-
vaslatára alapították meg 1897-ben 
a Magyar Athlétikai Szövetséget. Meg 
kell jegyezni azonban, hogy Szokolynak 
a MAC-on belül is meg kellett küzde-
nie a szövetség létrehozásáért. Szokoly, 
mint egyetemi polgár, a MAC mellett 
a BEAC (Budapesti Egyetemi Athléti-
kai Club) szervezésében és vezetésé ben 

is részt vett. Edzette az atlétákat, nem 
egyszer maga fedezte a bécsi versenyek 
részvételének teljes költségét.

Magánéletében döntő változást ho-
zott az, amikor feleségül vette gróf 
Berch told Charlottot, a Monarchia 
egyik legismertebb családjának lányát. 
Házasságukból öt gyermek született.

Szokoly Alajos nem csupán a főváro-
si sportélettel törődött, hanem szűkebb 
pátriájáé is foglalkoztatta: 1906-ban 
megalakította a Hont vármegyei Sport 
Egyesületet, ahol 1912-ig ellátta az igaz-
gatói teendőket.

1907-ben megyei levéltárossá nevez-
ték ki, a háború alatt pedig ő lett a me-
gyei hadikórház főorvosa. A háború 
után Ipolyság cseh megszállás alá ke-
rült. Ezért hivatalába nem tudott be-
járni, munkáját otthon végezte egészen 
az 1922-ben bekövetkezett nyugal-
mazásáig.

Nyugalomba vonulása után is a gaz-
dasággal és a sporttal törődött a leg-
többet. A szakmájából eredően Szokoly 
összegyűjtött és megőrzött minden em-
léket, dokumentumot, amely a sport-
pályafutása alatt kezébe került. Az ő 
gyűjteménye nélkül szegényebb lett 
volna Zuber Ferenc 50 éves MAC törté-
nete és Siklóssy László A magyar sport 
ezer éve című könyve, valamint a Nem-
zeti Múzeum 1926. évi Sporttörténelmi 
kiállítása. A századvég hazai sportjá-
nak gazdag, talán egyetlen gyűjtemé-
nye volt Szokoly Alajos tulajdonában, 
ő ezt a kiállítás után a Nemzeti Mú-
zeumban hagyta letétként, ahonnan 
1929-ben a Testnevelési Főiskolára ke-
rült, ahol a világháború során részben 
megsemmisült, részben az 1950-es évek 
„nagyvonalú” selejtezéseknek esett ál-
dozatul.

Szokoly felbuzdulva a történeti ku-
tatások fellendülésén, több javaslatot 
terjesztett elő az olimpiai eszme intéz-
ményes ápolása, őrzése és terjesztése 
érdekében. A Magyar Olympiai Közlöny 
1927. évi 3. számában megjelentetett 
elképzeléseiből idézek: „Úgy hiszem, 
hogy elgondolásom helyes célt szolgál, 
ha a »Magyar Olympismus« támoga-
tására összehozzuk – hiszen megvan, 
csak szunnyad – az »Olympiai Gárdá«-t 
– minden eddig kiküldött amatőrver-
senyzőnek, hivatalos bizottsági tagnak 
és az elismert kísérőknek az összessé-
gét. Ha évenként csak egyszer is talál-
kozhat egy ilyen »öreg és fiatal« gár-
dista felemelő baráti körben, sok szép 
eszmét valósíthat meg, és sokban át-
vehetné a hivatalos, de talán túlterhelt 
Magyar Olympiai Bizottság gondjait. Mi 
lenne a hivatása? Az eddigi olympiákon 
részt vett, nemes eszmékkel hazatért, 

készségekkel telített bajtársaink köz-
vetlen összeköttetése, megbeszéléseik, 
tervezeteik ismertetése. A Gárda baráti 
összességétől és becsületes munkálko-
dásából várható el leginkább a Nemze-
ti Stadion minél előbbi megvalósítá-
sa.” (Elhangzott az OTT 1927. április 20-i 
ülésén.)

Számomra természetszerűleg a kö-
vetkező javaslata volt a legfontosabb: 
„A létesítendő »Sportmúzeum« levél- és 
könyvtára részére már most kezdőd-
jön anyaggyűjtés az első olympiádtól 
kezdve; mert a kiküldöttek, a »Gárdis-
ták« csak így hálálhatják meg a Ma-
gyar Haza áldozatkészségét. Az olympi-
ádok magyar vonatkozású történetének 
megírása, mert az idő repül, és a nem-
zetek versengésében igen fontos a hi-
teles történeti adatokkal bizonyítha-
tó, a nagy népeket is megelőző magyar 
fölény!”

Szokoly Alajos kezdeményezésére 
az athéni hat magyar versenyző „Olym-
piai Billikom”-ot alapított (Hajós Alfréd 
tervei alapján, az athéni győzelmi érem 
motívumaival díszítve), hogy azt a ma-
gyar olimpiai győzelmekre emeljék 
a MOB ünnepségein.

Az amszterdami olimpia kapcsán 
más javaslatokat is megfogalmazott. 
Többek között: állítsanak szobrot Cou-
bertin-nek az athéni stadion előtt (eh-
hez rögtön fel is ajánlott 100 frankot); 
alapítsanak Coubertin-vándordíjat, 
amelyet a legeredményesebb olimpi-
ai nemzet kapna meg; alakítsák meg 
az olimpiai győztesek szervezetét; 
az olimpiákon a régi versenyzők is kap-
janak helyet; Vilma királynőnek adják 
át az athéni bajnoki érem máso latát.

Az „Olympiai Gárda” eszméje né-
hány év múlva megvalósult. 1932. áp-
rilis 27-én az OTT székházában meg-
alakult a Magyar Olympiai Társaság, 
amelynek elnökévé gróf Klebelsberg 
Kunó nyugalmazott kultuszminisz-
tert, ügyvezetőjévé Hajós Alfrédet vá-
lasztották. Szokoly Alajos, Dáni Nán-
dor, Hajós Alfréd és Kellner Gyula 
a választmány örökös tiszteletbeli tag-
jai lettek. Szokoly Alajos fél évvel élte 
túl az eseményt, elhatalmasodó beteg-
sége legyőzte őt, és 1932. szeptember 
9-én elhunyt.

Élete túlnyomó részét a sport töltöt-
te ki, az itt leírtak csak a lényegre szo-
rítkoznak. Munkássága, amelyet rész-
ben kiterjedt levelezése útján fejtett ki, 
a sport Kazinczy Ferencévé avatta. Az ő 
szellemében működik ma a Magyar 
Olimpiai Akadémia és a Magyar Olim-
piai Bajnokok Klubja, s mint szellemi 
alapítója előtt, tiszteleg előtte a Magyar 
Olimpiai és Sportmúzeum.

A magyar csapat a Hermész-szobornál 
Athénban, 1896-ban
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ierre de Coubertin olyan vonatkozású 
szerepére és jelentőségére szeretnék 
kitérni, amelyet talán kevésbé ismer 
az olimpia iránt érdeklődő, inkább csak 
az újságírói szólamokkal találkozó köz-
vélemény. Ebben az esetben is nehéz 
helyzetben van a kutató, hiszen az utób-
bi évtizedekben jelentősen felerősödött 
az olimpiai játékok iránti érdeklődés, 
az olimpia a föld lakóinak millióit, de 
mondhatjuk milliárdjait érdeklő kér-
déssé vált. De elmondhatjuk azt is, hogy 
az utóbbi évtizedekben az olimpiakuta-
tás társadalmi, tudományos hátterére is 
nagyobb gondot fordított a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB). Ezen belül is 
Juan Antonio Samaranch elnökségének 
kezdete (1980) számíthat mérföldkőnek. 
Erre az időszakra esett a mozgalom 100. 
évfordulója, 1994-ben a NOB megalapí-
tásának, illetve 1996-ban az első játékok 
megrendezésének centenáriumi ünnep-
ségsorozata. Erre az alkalomra számos 
kiadványt jelentetett meg a NOB, kon-
ferenciasorozatokat szervezett, és nem 
utolsósorban nem kis összeg ráfordítá-
sával megnyitották az impozáns lau-
sanne-i olimpiai múzeum épületét és 
gazdag kiállításanyagát is. Erre az al-
kalomra megjelentetett számos új ki-
advány témája volt Pierre de Coubertin 
életútja, tevékenysége, és ismételten 
kiadták emlékiratait is. Mindezt több 
nyelven is publikálták, így valóban so-
kan megismerhették tevékenységét, an-
nak több esetben nemcsak dicsőítő, ha-
nem néhány esetben kritikai elemzése 
révén is  

Jacques Rogge elnöksége idején, 
a 2010-es évek fordulóján került előtérbe 
Coubertin művészetekkel kapcsolatos 
munkássága. Előbb 2008-ban Norbert 
Müller és Christian Wacker szerkesz-
tésében jelent meg Pierre de Coubertin 
és a művészetek című kiadvány, majd 
2011-ben az ausztrál Richard Stanton 
foglalta össze Az elfelejtett olimpiai mű-
vészeti versenyek című munkájában 

a témával kapcsolatos tényeket, cáfol-
ta meg az esetleges tévhiteket. Az inter-
net segítségével pedig a család egyik le-
származottja, Geoffroy de Navacelle de 
Coubertin segítségével pillanthatunk be 
a család művészetekkel kapcsolatos te-
vékenységébe.

Bevezetőmben röviden a Coubertin 
családjának művészetekkel kapcsolatos 
előzményeiről szólnék. A családfa sze-
rint Pierre Fredy 1477-ben kapott neme-
si jogot XI. Lajos francia uralkodótól, aki 
a címmel a Párizs nyugati részén lévő 
Vallée de Chevreuse kastély birtokosa is 
lett. Egyik leszármazottja 1577-ben vet-
te fel a Fredy de Coubertin nevet, átépí-
tette a kastélyt is, amely ezután a csa-
ládi birtok központjává vált. (Jelenleg 
a Coubertin alapítvány székhelye, ahol 
évente számos kiállítást rendeznek.) 
A család a továbbiakban számos ismert 
személyiséget adott a francia politikai, 
gazdasági és művészeti életnek. Az első 
ismert művész, a grafikus Julien Pierre 
Bonaventure Frédy de Coubertin 1822-
ben született, több grafikai művet ha-
gyott hátra, többek között megrajzolta 
önarcképét is. Az ő fia, Charles Louis 
Frédy Baron de Coubertin vált a család 
legismertebb művészévé. A kiváló fes-
tő 24 és 65 éves kora között körülbelül 
170 ismert művét 18 szalonban állította 
ki, amely alapján megkapta a legmaga-
sabb francia kitüntetéseket is. Impresz-
szionista hatású képein az árnyalatok, 
a fény és az árnyék játéka dominál. El-
sősorban fiatal korában sokat utazott, 
kedvenc témái közé tartozott a tájkép-
festés. A Közel-Kelet, Franciaország és 
Itália tájai vonzották leginkább, de is-
mertek történeti témájú festményei és 
templomi freskói is. 1846-ban kötött 
házasságot a normandiai arisztokrata 
család leszármazottjával, Marie Mar-
celle de Crisenoy-al, aki révén majd 
erősen kötődött a normandiai táj szép-
ségeihez. Felesége révén került a csa-
lád birtokába az egyébként – a francia 

Szikora Katalin

Pierre de Coubertin  
és a művészeti versenyek
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Pierre de Coubertin báró (1863–1937)



24 • www.muvelodes.net

átlaghoz képest – kisméretű 16. száza-
di kastély Mirville-ben. Ez a kastély lett 
később gyermekeik kedves emléke, kü-
lönösen Pierre de Coubertin emlékezett 
vissza mindig szívesen a Mirville-ben 
töltött gyermek évekre. Coubertin édes-
anyja is ismert volt művészetszereteté-
től, tengert ábrázoló festményeket ké-
szített, zongorázott, görögül és latinul 
olvasott, és elkötelezett katolikus fel-
fogása mellett a lovaglás és a vívás is 
kedvelt tevékenysége volt. Az ő hatásá-
ra festett férje a továbbiakban templo-
mi freskókat is, majd többek között IX. 
Pius pápa kérésére vallási ihletettségű 
képeket. Több ezek közül jelenleg a vati-
káni múzeumban található. Gyermeke-
it több képen is megörökítette. 

A házasságból négy gyermek szü-
letett – a családfa ugyan csak hármat 
mutat –, Paul, aki a birtokot örökölte és 
ismert volt művészetszeretetéről, verse-
ket is írt, az életét azonban tragikusan 
befolyásolta felesége balesetben való el-
vesztése, majd az első világháború ese-
ményei. Lánya, Marie Marcelle örököl-
te az ő és talán nagyapja tehetségét, és 
vált később ismert festővé. 

Albert, a katonai pályát választotta, 
róla több adat nem ismert, az egyetlen 
leánygyermekük, Marie-Marcelle dip-
lomatafeleségként élte életét. Az ő utó-
dai Navacelle néven képviselik a Cou-
bertin családot napjainkban, és ő az, 
aki hobbicsillagászként kiváló termé-
szettudományos képességekkel ren-
delkezett, de ismert volt sportszere-
tetéről is, többek között rendszeresen 
lovagolt.

A család negyedik, legkisebb gyer-
mekeként született 1863. január 1-jén 
Pierre de Coubertin. 

Az ő munkásságának a bemutatá-
sa előtt néhány szó erejéig érdemes 
azonban kitérni unokahúga (Paul báty-
jának a lánya) munkásságára is. Ma-
rie Marcelle de Coubertin (1889–1978) 
a 20. század elismert francia festőnője 
lett, hosszú élete alatt a francia poszt-
impresszionista irányzat képviselője-
ként leginkább tájképeket és csendé-
leteket festett. Az ő művészi pályája 
adta az alapot a Coubertin Művészeti 
Alapítvány létrehozásához, amelynek 
ötletadója testvére, Yvonne de Couber-
tin volt. 

Pierre de Coubertin életét tehát ért-
hetően alapvetően befolyásolta a mű-
vészetszeretet, szívesen rajzolt, néhány 
grafikai művét ismeri az olimpiatörté-
neti kutatás.

A művészetek olimpiai programba 
kerülése mindig dédelgetett álma volt, 
első konkrét lépésére azonban az 1906-
os párizsi olimpiai kongresszusig kel-
lett várni. Az ebben az évben a görögök 
javaslatára megrendezett ún. köztes 
olimpia adta a végső lökést ugyanis el-
határozásához. 

Az ókori olimpiák művészeti hagyo-
mányai mindig is lelkesedéssel töltöt-
ték el, többször hangoztatta a „kaloka-
gathia” eszmeiségének a modern korba 
való átültetését. Már 1904-ben a követ-
kezőket írta: „Most elérkezett a pilla-
nat, amikor egy új korszakban lépünk 
és célunk az eredeti olimpiai játékok 
szépségének visszaállítása. Az (ókori) 

olümpiák fénykorában… a szépművé-
szetek harmóniában álltak az olimpiai 
játékokkal, hogy annak fényét emeljék. 
Ez ismét valósággá fog válni.”

Az athéni „nem hivatalos” olimpiát 
1906. április 22. és május 6. között ren-
dezték meg. Coubertin ezen nem vett 
részt, nem értett egyet az időponttal, ő 
ragaszkodott a négyéves ciklusokhoz, 
tehát véleménye szerint 1904 után csak 
1908 lehetett a következő játékok idő-
pontja. Azt azonban felismerte, hogy 
az olimpiai játékok rendezése a világ-
kiállítások kapcsán 1900 és 1904 után 
válságba került, s az antik „olümpiai” 
hagyományok talán segítenek majd 
a modern olimpiák „sportos” arcula-
tának visszaállításában. Ezért ugyan 
nem utazott el Athénba, de nem is kri-
tizálta a görögök tevékenységét. Jó dip-
lomáciai érzékét mutatta, hogy azt 
az egyet nem értő véleményét sem 
hangoztatta, amelyet a görögök vetet-
tek fel 1906-ban, tudniillik, hogy min-
dig Athénben legyenek az olimpiai 
játékok.

Coubertin 1906. május 23. és 25. kö-
zött a párizsi Comédie Française and 
Touring Club épületeibe hívta össze 
az olimpiai kongresszust, amelyen be-
jelentette a művészeti versenyek prog-
ramba vételének a javaslatát.

Korábban a részvételre hívó április 
2-i körlevelében az alábbi indokokkal 
hívta elsősorban a művészeket a kong-
resszuson való megjelenésre: A konfe-
rencia célja szándéka szerint: „Eljönni 
és tanulmányozni, hogy milyen mér-
tékében és milyen módon lehet a mű-
vészetet és az irodalmat a modernkori 
olimpiák részévé tenni.” Kezdeménye-
zését több NOB-tag is támogatta (olasz, 
cseh, angol, svéd, norvég), ők próbálták 
megnyerni honfitársaikat a kezdemé-
nyezés támogatására, illetve a kong-
resszuson való részvételre.

Voltak azonban ellenzők is, többek 
között a svéd írónő, Selma Lagerlöf 

Pierre de Coubertin sírja, bal oldalon dr. Mező Ferenc (1885–1961) a Magyar Olimpiai Bizottság egykori 
elnöke

Felismerte: az olimpiai 
játékok rendezése 1900 

és 1904 után válságba 
került, s az antik 

„olümpiai” hagyományok 
talán segítenek 

a modern olimpiák 
„sportos” arculatának 

visszaállításában.
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– az első női irodalmi Nobel-díjas (1909) 
– is elutasító választ küldött.

Coubertin a kongresszus alatt több-
ször hangoztatta a művészetek jo-
gosultságát a játékokon, hivatkozott 
az ókori hagyományokra, többször is-
mételte azon véleményét, hogy a mű-
vészeti versenyek egy kulturális kere-
tet jelentenének, és a sportversenyek 
önmagukban csak az egyes sportágak 
„világbajnokságai lennének”. (Meg kell 
jegyezni, hogy ekkor a megnyitó és záró 
ünnepségek megtartása, műsora még 
nem volt az olimpiai program része, 
1908-ban Londonban is csak a delegá-
ciók bevonulása, és az üdvözlő beszé-
dek jelentették a játékok hivatalos kez-
detét.) 

A kongresszuson többször is hozzá-
szólt, hosszan érvelt javaslata mellett, 
többek között a következőket mondta: 
„Ha egyetlen nézőpontból kéne meg-
határozni a művészetet, az oktatásban 

betöltött szerepe alapján, azt monda-
nám, hogy mindenekfelett a szépség ér-
zete áll (…) felébreszteni a szépség érze-
tét az ifjú elmékben hozzájárul az egyén 
életének szebbé tételéhez és a társadal-
mi élet tökéletesítéséhez.” Majd hozzá-
tette: „Az (ókori) olümpiák ragyogása 
idején… az irodalom és művészet, har-
monikusan vegyítve a sporttal, biztosí-
totta az Olümpiai játékok nagyságát. En-
nek igaznak kellene lennie a jövőre is.” 
A kongresszuson – amelyet egy nagysza-
bású gálaműsor vezetett be –, körülbe-
lül 30 művész vett részt, akik végül tá-
mogatták a javaslatot. Meg kell jegyezni, 
hogy Coubertin a konferencia megren-
dezésére saját vagyonából nem jelenték-
telen összeget áldozott.

A javaslat szerint öt művészeti ág – épí-
tészet, szobrászat, festészet, zene és iro-
dalom – került volna a játékok program-
jára, Coubertin megfogalmazása szerint 
ez lett volna a „múzsák pentathlonja”.

Coubertin már a negyedik, 1908-
as olimpia (előbb Róma, majd London) 
programjára szerette volna tűzni a mű-
vészeti versenyeket, azonban javasla-
tát a szervezőbizottság nem támogatta. 
Londonban elsősorban az idő rövidsé-
gére hivatkoztak, arra, hogy a meghir-
detésre álló idő nem elegendő a magas 
művészi színvonalú munkák elkészíté-
séhez. Coubertin azonban nem adta fel, 
1909-ben Berlinben, majd az 1910-es lu-
xemburgi NOB-ülésen is előterjesztette 
javaslatát. Végül 1910-ben a NOB-tagok 
megszavazták a javaslatot, és azt, hogy 
az 1912-es stockholmi olimpián már 
meg is rendezik a „versenyt” a korábban 
említett öt kategóriában.

A svéd NOB-tag, Victor Balck – akinek 
nagy szerepe volt a stockholmi olim-
pia létrejöttében – már 1910-ben jelezte 
Coubertinnek, hogy a stockholmi olim-
pia szervezőbizottsága nem támogatja – 
de legalábbis bizonytalan a kérdésben – 
a művészeti versenyek megrendezését. 
Coubertin reakciója rövid és lakonikus 
volt: a művészeti versenyek megtartása 
eldöntött tény, s akkor is a program ré-
sze lesz, ha a szervezők a bevezetésével 
nem értenek egyet.

A játékok rendezésének anyagi fel-
tételeit azonban az olimpiai szervező-
bizottság volt hivatva előteremteni, így 
a NOB elnöke nem hagyhatta figyel-
men kívül a svéd szervezőbizottság vé-
leményét.

Igyekezett azonban minden diplo-
máciai eszközt bevetni, ékesszólásával 
meggyőzni a kétkedőket, sőt a gyakor-
latban is tett konkrét lépéseket. 1910-ben 
és 1911-ben Párizsban próbaképpen építé-
szeti pályázatot hirdetett, felmérve a je-
lentkezők számát és munkájuk színvo-
nalát. Az a terv is szeme előtt lebegett, 
hogy Lausanne-ban, a NOB székhelyén, 
a Genfi-tó partján épüljön meg egy olim-
piai központ, stadionnal, sportpályák-
kal, múzeummal, így Lausanne-t, a NOB 
székhelyét a „gyakorlati” sportélet fel-
legvárává is lehetett volna varázsolni.

A művészeti versenyek olimpiai prog-
ramra kerülésének gyakorlati lépései 
1912 januárjától gyorsultak fel. A stock-
holmi olimpia szervezőbizottsága kör-
leveleket küldött ki a svéd művészeti 
életet reprezentáló társaságokhoz, bi-
zottságokhoz, civil szervezetekhez, hogy 
mondják el véleményüket, foglaljanak 
állást a művészeti, szellemi versenyek 
megtartása ügyében. A svéd művészeti 
intézményeket (Swedish Art Institutions 
and Associations) tömörítő társaság – el-
ismerve a NOB jószándékát – csak az épí-
tészeti versenyt tartotta alkalmasnak 
arra, hogy az olimpiai program része 
legyen. Azon a kérdésen „elmélkedtek” 

Charles Louis Fredy Baron de Coubertin (Pierre apja) egyik festménye: Allégorie aux sports
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válaszukban, hogy a másik négy mű-
vészeti ágban a művészeti szempontok 
lesznek-e elsődlegesek, vagy a „meg-
rendelő NOB” csupán „illusztrációt” vár 
a művészektől, sőt talán azt is feltételezi 
például a szobrászatban és a festészet-
ben, hogy a művészek teljesen tisztában 
vannak a sportági technikai elemeivel. 
Felvetették egy kiállítás megrendezésé-
nek a lehetőségét is. 

Hasonlóan nyilatkozott, hasonlóan 
indokolta „hezitálását” a Svéd Művésze-
ti Társaság (Swedish Society of Arts) is. 
Azt is hozzátéve, hogy csak az építésze-
ti verseny hozhat „gyakorlati” hasznot 
a jövő számára. Azt a véleményt képvi-
selték, miszerint a másik négy művé-
szeti ágban teljesen „céltalan” egy ilyen 
verseny megrendezése.

A Svéd Királyi Művészeti Akadémia 
tisztán nemleges választ adott, azzal 
az indokkal, hogy a modern kori olim-
piai játékok sportversenyei és a mű-
vészeti versenyek nem összeegyeztet-
hetők, és gyakorlati megvalósításuk 
is lehetetlen. Nem látják a minőségi 
megrendezés (pl. a helyszín biztosítása) 
anyagi fedezetét sem.

A Svéd Műszaki Társaság (Section 
for Architecture of Swedish Technologi-
cal Society) üdvözölte az építészeti ver-
senyt, hangoztatva ugyan azt a tényt, 
hogy véleményük szerint a nagy „be-
fektetés” valószínűleg kis eredmény-
nyel járna. Abban a kérdésben, hogy 
„verseny” vagy „kiállítás” legyen-e, úgy 
nyilatkoztak, hogy az olimpiai program 
összeállítói döntsék el, melyik illik job-
ban az elképzeléseikbe.

A művészeket tömörítő szervezetek 
véleménye megoszlott, a Svéd Művé-
szek Társasága (Artists Union) mindkét 
megoldást – verseny, kiállítás – elutasí-
totta, a rivális szervezet (Artists Asso-
ciation) viszont egy kiállítás megren-
dezését jó kezdeményezésnek tartotta. 
A Szabad Művészek Társasága (Free Ar-
tists) üdvözölte azt a törekvést, hogy 
ráirányítsák a művészek figyelmét 
a sport–egészség–szépség témákra, de 
ők is csak egy „kiállítás” megrendezé-
sét javasolták a szervezőknek.

A vélemények hatására a Svéd Olim-
piai Bizottság 1912. február 6-i ülésén 
levette a programról a művészeti ver-
senyek meghirdetését. Tartalékba he-
lyezett azonban 5000 francia franknak 
megfelelő összeget, hogy amennyiben 
a NOB vezetése mégis a megszervezés 
mellett döntene, álljon rendelkezésre 
egy bizonyos anyagi fedezet. A NOB Pi-
erre de Coubertin javaslatára azonban 
megerősítette szándékát a rendezést 
illetően, és az alábbi feltételek szerint 
meg is hirdette a művészeti versenyt:

1. Öt kategóriában lehetett nevezni: 
építészet, festészet, szobrászat, zene és 
irodalom.

2. Pályaműveknek korábban nem 
publikáltnak, kiállítottnak, bemuta-
tottnak és közvetlen sport témájúak-
nak kellett lenniük.

3. A győztesek és helyezettek olimpiai 
érmeket kapnak. A győztes, érmes mű-
veket kiállítják és bemutatják az olim-
piai játékok ideje alatt.

4. A pályaműveknek be kell érkezni-
ük 1912. március 1-ig.

5. Nincs méretnagyság- vagy oldal-
számhatár, de a pályázó szobrok ma-
ximum 80 centiméter magasságúak 
lehetnek.

6. Valamint minden további informá-
cióért a NOB elnökéhez lehet fordulni. 

Az V. olimpiai játékokat 1912. május 
5. és július 27. között rendezték meg 
a svéd fővárosban, Stockholmban. 
A szervező bizottság elnöke az a Sigfrid 
Edström volt, aki később a Nemzetközi 
Atlétikai Szövetség, majd a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottság elnöki pozícióját 
is betöltötte. A nem nagy számú beér-
kezett művészeti pályaműveket külön 
erre a célra alakult bizottságok érté-
kelték. A művek értékelése a NOB pári-
zsi irodájában történt, onnan szállítot-
ták át a díjazott alkotásokat az olimpia 
helyszínére.

Az eredmények

Építészet kategóriában Eugène-Édouard 
Monod és Alphonse Laverrière lett 
az első, Egy modern stadion épületének 
terve című alkotásával. Monod és Laver-
rière elkészítették egy „állandó” olimpi-
ai létesítmény tervét is, amely a Genfi-
tó partján, Lausanne-ban létesült volna 
meg – így elmondható, hogy munkás-
ságuk igazán közel állt Coubertinéhez. 
A többi érmet nem osztották ki.

A szobrászat kategóriájában az első 
helyezést Walter Winans egyesült álla-
mokbeli sportoló-művész nyerte Ame-
rikai ügető című szobrával. Winans 
a korszakra jellemző igazi „all-round”, 
azaz igen sokoldalú sportoló volt, olim-
piai aranyérmes lett lövészetben, kivá-
ló szobrász volt és lövészet témakörben 
tíz könyvet is publikált. 1908-ban futó-
vadlövészetben lett aranyérmes, 1912-
ben Stockholmban pedig az amerikai 
futóvadlövő csapattal lett ezüstérmes. 
Winans amerikai szülők gyermeke-
ként született 1852-ben Szentpétervá-
rott, 18 éves korában költözött Angli-
ába, de hosszabb ideig élt az Egyesült 
Államokban is. Nem sokkal győzelme 
után 1920-ban hunyt el. Az ezüstérmet 

a francia Georges Dubois-nak ítélte 
a zsűri Modell egy modern stadion be-
járatánál című művéért. Bronzérmet 
nem osztottak.

Festészetben Carlo (több forrásban Gio-
vanni) Pellegrini kapta az aranyérmet 
Téli sportok című művéért. A többi érmet 
ebben a kategóriában sem adták ki. 

Zene kategóriában az olasz Riccar-
do Barthelemy kapta az aranyérmet 
Olimpai győzelmi himnusz (Olympic 
Triumphal March) című szerzemé-
nyéért. Barthelemy korának tehetsé-
ges zeneszerzője és zongoristája volt, 
de leginkább Enrico Caruso zongora-
kísérőjeként ismerte meg nevét a ze-
neszerető közvélemény. További ér-
meket ebben a kategóriában sem 
osztottak ki.

És végül jöjjön az irodalom kate-
gória. A bizonytalan források sze-
rint három pályamű érkezett, és csak 
az aranyérmet a zsűri az Óda a sport-
hoz című versért ítélte oda a két szer-
zőnek, Georges Hohrodnak és Martin 
Eschbachnak. Utólag derült ki, hogy 
a két név álnév csupán, és a szerző 
maga Pierre de Coubertin. A vers szüle-
tésének körülményei a mai napig tisz-
tázatlanok.

A művészeti versenyeket 1948-ig, 
a második londoni olimpiáig hirdet-
ték meg a következő olimpiákon is, bár 
tartalmukról, művészeti értékükről to-
vább folytatódtak a viták. Nagyon szép 
magyar eredmények is születtek, erről 
egy másik alkalommal fogunk olvasni. 
Rövid írásomban a kezdeteket,  Pierre 
de Coubertin állhatatos álláspontját, 
és a meghirdetést megelőző vitákat 
szerettem volna bemutatni, azt azon-
ban mindenképpen igazolta az utókor, 
hogy a művészeti versenyek győztesei, 
érmesei elismert személyiségei lettek 
az olimpiai mozgalom nagy családjá-
nak, értékteremtő munkásságuk min-
den ország olimpiai közvéleményében 
példamutató tevékenységet jelentett és 
jelent.

A vélemények 
megoszlottak, 

a Svéd Művészek 
Társasága mindkét 

megoldást – verseny, 
kiállítás – elutasította, 

a rivális szervezet 
viszont egy kiállítást
 jó ötletnek tartott.
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redetileg az orvosi pálya érdekelte volna, 
de aztán egy orvos lebeszélte – „ez nem 
az az orvoslás, ami volt régen” –, mint 
Max Planckot, a kvantumfizika elméle-
ti megalapozóját az egyik fizikatanára, 
merthogy már nincs mit feltalálni a fi-
zikában. Kovács Zoltán – dr. ny. egyete-
mi docens, a Brassai Sámuel Líceum volt 
tanára, többek között a BBTE pedagógus-
konferenciáinak (1999–2008) szervezője, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület újraalapí-
tó tagja, több szakmai díj kitüntetettje, 
számos kötet szerzője vagy társszerzője 
– így átváltott az elektronikára, ami ak-
koriban olyan vonzó volt, mint manap-
ság a számítástechnika. A váltás persze 
nem volt könnyű; a mai Báthory-líceum 
elődiskolájának fizikatanára, Horváth 
József meg is állapította, hogy nem tud 
semmit. De azért ő elment Bukarestbe 
a felvételire, ahol nem is érte el a bejutá-
si szintet… Így járta aztán Kolozsváron 
végig a fizikát, ami, mint ahogy ő maga 
mondja, szép, de kevés egy embernek. 
„Félagyú marad, aki csak fizikával fog-
lalkozik” – fogalmazott, s ezért ő maga 
is elvégzett még egy-két egyetemet, 
mígnem a felesége (Kovács Kiss Gyöngy 
művelődéstörténész, a Korunk főszer-
kesztője – szerk. megj.) „rászólt”, hogy 
fejezze már be a diákéveket… Merthogy 
ötven évesen iratkozott be a pszichológi-
ára, hatvan körül fejezte be – Pécsen – 
a pedagógiát. Hogy a másik agyféltekét 
is fejlessze…

De mindez már egy másik törté-
net. Mert azt sokkal kevesebben tud-
ják róla, hogy fiatal fizikatanárként 
Kovács Zoltán lehetett volna Románia 
első paralimpiai bajnoka. Csakhogy 
1975-ben még nem rendeztek paralim-
piákat, így a mozgássérültek második 
világversenyén (Deuxièmes Jeux Mon-
diaux des Handicapés Physiques) lett 
aranyérmes 100 méter gyorsúszásban 
(továbbá 25 méter gyorson ezüst-, 50 
méter pillangóúszásban pedig bron-
zérmes). Az arany éremmel történő 

kitüntetéséről készült fényképet nem 
tudta megvásárolni… Ez is szóba ke-
rült a Kovács Zoltánnal készített inter-
júm során.

Marika néni és a párnacsata

– Úgy tudom, az édesapja is sportolt…
– Kovács Béla a Református Kollégium-
ba járt a negyvenes évekig, utána köz-
gazdaságot végzett a kolozsvári egye-
temen. Az iskolában valóban sportolt, 
a megmaradt fényképek alapján. At-
letizált, s van egy olyan fényképem is 
róla, amelyiken nyújtón gyakorol. Ké-
sőbb futballozott is; egyszer, emlék-
szem, gyermekkoromban, hogy gipsz-
ben volt a lába. Nem sokat tudok az ő 
sportolói múltjáról, nem sokat mesélt 
nekünk erről. De az úszáshoz semmi 
köze nem volt… Amikor én az uszodába 
elkerültem, az azért volt, mert az akko-
ri 11-es líceumnak az elemi osztályaiból 

Balázs Bence
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E

Dr. Kovács Zoltán

...fiatal fizikatanárként 
Kovács Zoltán lehetett 

volna Románia első 
paralimpiai bajnoka. 

Csakhogy 1975-ben 
még nem rendeztek 

paralimpiát.



28 • www.muvelodes.net

átkerültem ötödikben a mostani Apá-
czaiba, az akkori 3-as számú középisko-
lába, s ott az osztálynak, amelybe be-
kerültem, a fele uszodába járt. Az egyik 
osztálytársam engem is elvitt egyszer, 
s ott maradtam. Az edzőnőnk, Benedek 
Mária – a repülőmodellező Benedek Ist-
ván férje –, akit csak Marika néninek 
szólítottunk, valószínűleg látott ben-
nem valami tehetséget. Ebben talán 
az is közrejátszott, hogy én később kezd-
tem el járni az uszodába az osztálytár-
saimhoz képest, de erős akaratú voltam, 
s be akartam hozni a lemaradást. Noha 
a jobb lábam részben béna volt, és jóval 
fejletlenebb is a másiknál. Ráhajtottam 
hát az edzésekre. Olyannyira komolyan 
vettem, hogy még „bajom” is volt emi-
att: a társaim sokszor unták az edzést, 
vagy fáztak a vízben, s kiszálltak, mi-
előtt leúszták volna a távot. Én viszont 
nem, és tovább úsztam, Marika néni 
rendszerint visszahajtotta őket is a víz-
be. Így kezdődött…

– Ez egyesületi szinten zajlott?
– Igen, az egyesületnek, ahova mi jár-
tunk Sportiskola volt a neve – Şcoala 
Sportivă de Elevi, röviden SSE. Verse-
nyekre is jártunk, voltak városi verse-
nyek, iskolák közötti versenyek… Gyak-
ran Koncz Rudi bácsi mérte az időt 
– arisztokrata származású, magas em-
ber volt; régi, prémes gallérú őzbunda-
kabátban járt, franciát tanított a refor-
mátus kollégiumban –, vagy ott volt 
Boldis László, ő is egy emblematikus 

személyiség, élt-halt a sportért. Az ak-
koriban Ady–Șincai nevű líceum diákja-
it hozta a versenyre, csak nem volt elég 
úszója, s mindig próbált minket megy-
győzni, hogy álljunk be az ő csapatába. 
De nem sikerült neki… Ugyanígy nem 
sikerült a pólósoknak sem megnyerni-
ük minket, pedig ugyanígy udvaroltak, 
hogy álljunk be hozzájuk. Jól tudtunk 
úszni, s az nekik előny volt. 

Aztán voltak megyei és országos ver-
senyek… Az egyesületek közötti kap-
csolat révén sokszor mentünk át más 
városokba, voltunk Nagyváradon, Ma-
rosvásárhelyen, Aradon, az orszá-
gos bajnokságokat pedig Bukarestben 
szervezték évente. Voltunk a Floreasca 
uszodában, nyáron a kinti uszodában; 
egyszer lekéstem egy ilyen versenyt, 
mert az egyedüli óránk, amely az egyik 
kollégámnál volt, a párnaháborúzás 

közben kiakadhatott, megállt. Mi nyu-
godtan játszadoztunk, s amikor ma-
gunkhoz tértünk, rádöbbentünk, hogy 
késő van. Szaladtunk a Floreasca-park-
ba, messziről hallottam a hangosbe-
mondóban a nevemet, amikor a szólí-
tottak a rajtkőhöz, de mire odaértem, 
már lement a szám. Úgyhogy nem volt 
kellemes Marika néni, az edzőnőm elé 
állni. Emlékszem, azt mondta: menjek 
innen, mert olyan svédcsavart kapok!... 
Nem tudtam, mi az a svédcsavar… Na 
de akkor büntetésből betett 200 méter 
pillangóra, az egyik legnehezebb szám-
ra, kiköptem a tüdőmet… 

Zavaros vizekben

– Talán érdekes lenne néhány évtized 
távlatából feleleveníteni, milyen volt 
akkoriban egy úszóedzés…
– Hatodikos gyermek lehettem, ami-
kor elkezdtem úszni járni. Kettőig volt 
óránk, akkor szaladtunk az uszodába, 
ebbe a kis, Tímár utcai uszodába, egy 
óra alatt leúsztunk kétezer métert. Egy 
sovány kis tízórai után még leúszni két-
ezer métert… Mire hazakerültünk, négy 
óra lett, emlékszem, sokszor a klóros víz 
miatt a lámpa körül csak egy folt jelent 
meg, betűket alig láttam; a tanulás nem 
volt könnyű. Minden nap volt edzés, 
kettőtől háromig, utána egy órát szárít-
koztunk. Meg beszélgettünk. Nagyon jól 
összerázódott társaság voltunk, román 
és magyar gyermekek egyaránt…

Szóval rövid száraz bemelegítés 
a parton, majd ugyancsak bemelegítés, 
de már a vízben. Utána ki volt adva, hogy 
milyen távot kellett úszni, rendszerint 
mindig ugyanazokat. A végén kaptunk 
egy kis időt, hogy játszadozzunk. Per-
sze, nyáron kint voltunk a strandokon, 
a néhány éve haldokló városi stran-
don… Sokszor a Herbák-strandra jár-
tunk, ott fűtött volt a víz, viszont mivel 
a cserzésből származott, eléggé zavaros, 
olykor kávészínű volt. A Babeș-parkban 
rendkívül hideg volt a víz, ott nem sze-
rettünk edzeni. De persze, nagyon sokat 
úsztunk hideg vízben, hisz nyaranta 
mentünk úszótáborokba. Emlékszem, 
egyszer Viktóriavárosban voltunk, ott 
rendkívül hideg volt a víz. Egy régi me-
dence volt, az alját sosem láttuk. Vagy 
olyan mély, vagy olyan zavaros volt 
a víz – nem tudom, de arra emlékszem, 
hogy ott rengeteget fáztunk. Ezekben 
a táborokban az volt a jó, hogy mindig 
volt egy záróverseny, ahol nem voltak 
jelen az ország legjobb úszói, s lehetett 
jó eredményeket elérni…

Sajnos, mindez nem sokáig tar-
tott, mert néhány év után kiderült, 

Románia küldöttsége 1975. július 5-én Saint-Étienne-ben, álló sor, balról jobbra: Dan Mărginean,  
dr. Ioan Știrbu, Marie-Paul Maxime, Ioan Psenicică, Alexandru Peev, dr. Ovidiu Chetianu,  
Kovács Zoltán. Guggolnak, balról jobbra: dr. Mircea Bugnaru, Muriel Revenu.
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hogy az edzőnőnknek nem voltak úgy-
mond akkreditált képzései, nem vég-
zett sportszakot, s hiába értette a dol-
gát mind szakmailag, mind emberileg, 
minden előzetes felkészítés nélkül le-
váltották. 

Egy cigaretta, két másodperc

– Az új edzővel már nem volt meg 
az a hangulat, nem volt meg az a tár-
saság. Mert az uszodába nem csak ki-
mondottan az úszásért, a versenyekért 
jártunk, hanem azért is, mert nagyon jó 
közösség alakult ki. S legalább nem te-
keregtünk az utcán, s az energiánkat is 
levezettük alaposan… Érdekes élet volt; 
a lényeg az volt, hogy rendszerességre 
szoktatott. Egyszer például nem mentem 
el edzésre, mert készítettek nekem egy 
fotónagyító gépet, s azt állítottam össze. 
Hazajött Marika néni, látta, hogy szere-
lek, s hiába mondtam, hogy belefeled-
keztem, megfenyegetett: ha még egyszer 
hiányzok, kitesz a csapatból. Nem tré-
fáltak, komolyan kellett venni. És maga 
a felkészülés az edzésekre: rendszeresen 
sportorvosok vizsgáltak, oda is voltunk, 
hogy milyen nagy tüdőnk lett – fújdo-
gáltuk azokat a hengereket… A sportor-
vos rögtön megállapította, ha valamelyi-
künk cigarettázott, s az illetőt azonnal 
figyelmeztették is, hogy kiteszik a csa-
patból. Ha az ember csak egy cigarettát 
elszívott, akkor legalább két-három má-
sodpercet visszaesett az idejében, s ak-
kor dolgozhatott egy hónapot, hogy azt 
visszanyerje. Azóta sem cigarettázom…

– Említésre méltó eredmények? 
– Helyi versenyeken első-második he-
lyek, országos szinten esetleg egy-egy 

ötödik-hatodik. Annyira nem voltak 
szembetűnő eredményeim a francia-
országi versenyig… Olyan tizenegye-
dikes lehettem, amikor leváltották 
Marika nénit. Utána még járogattam 
edzésekre, még városi versenyeken is 
részt vettem, de már nem volt ugyan-
az. Kimaradtam… Az egyetemen már 
egyéni dolog volt számomra az úszás, 
Maria Bâlc nevű edzőnőnk volt, jól be-
szélt magyarul. Ő volt az, aki beajánlott 
egy franciaországi versenyre. Felkereste 
ugyanis egy akkor alakult mozgássérült 
egyesület – a Zefirul – vezetője, a szin-
tén mozgássérült orvostanhallgató, 
Alexandru Peev, aki egy franciaországi, 
mozgássérült világversenyre toborzott 
olyan személyeket, akik valamilyen 
sportot űztek. Valahonnan tudomást 
szereztek rólam. Akkoriban még nem 
rendeztek paralimpiát, vagy külön ver-
senyeket mozgássérülteknek; ez a fran-
ciaországi is egy új kezdeményezés volt, 
úgy tudom, hogy eredetileg a korábbi 
háborúban sérült katonák versenye volt. 
Onnan indult… Ez a második ilyen vi-
lágverseny volt, 1975-ben; akkor én már 
két éve fizikatanár voltam Nagyilondán.

Rájöttem:  
mozgássérült vagyok
– Akkoriban nagyon nehezen lehetett 
külföldre utazni. Végül mégis útra kel-
tünk, és kétnapi vonatozás után meg-
érkeztünk a helyszínre. Egy líceum 
kollégiumában szállásoltak el, ahol 
mindenféle kényelem közepette lak-
tunk. A meglepetés másnap reggel ért, 
amikor a szép parkú campusra lenéz-
tem az erkélyünkről. Világosan emlék-
szem, az első benyomásom a sereglet 

láttán az volt: mit keresek én ezek kö-
zött? Én nem tartozom ezek közé a „bor-
zasztó” állapotú emberek közé! Addig 
nekem szinte minden sikerült, a tanu-
lás, a sport, a rendszeres magashegyi 
kirándulások; talán néhány korai ese-
tet leszámítva velem sosem éreztették, 
hogy sántítok.

Aztán következett a verseny megnyi-
tója, az egyes országok csapatai – ahogy 
tudtak, mankóikkal bicegve, tolóko-
csijukkal – a sportstadion gyepére vo-
nultak. Világosan él bennem számos 
mosolygó arc a zsúfolt lelátókról, akik 
tapsoltak, és nekünk virágot dobtak. 
Nem úgy általában, hanem kimon-
dottan nekem, pont rám mosolyogva, 
ezeridegenként. Ezt nem volt könnyű 
elérzékenyülés nélkül elviselni, a mai 
napig különös érzés fog el, amikor eze-
ket az emlékeimet felidézem. Számos 
felejthetetlen élményben volt még ott 
részem. Így tudatosult bennem, hogy 
egyáltalán nem borzasztó, ha valaki 
mozgássérült. Én az vagyok. Legalábbis, 
amikor eszembe jut. Néha elkerülhetet-
len nem szembesülnöm a ténnyel, hogy 
– kisgyermekkorom óta – egyik lábam-
ra gyermekparalízises vagyok. Nem tu-
dok szaladni, néha járósebem keletkezik 
a lábujjamon, ami olykor befertőződik. 
Aztán nem minden cipő alkalmas, külö-
nös gonddal kell megválasztanom őket. 
Speciális cipőbetétet használok. Az orvos 
megjósolta, a különböző lábhossz miatt 
csak idő kérdése a gerincfájás. De mind-
ezeknek egyelőre nem sok jelentősége 
van az életemben. Nem több, mint bár-
mi más hátrány, amin túlteheti magát 
az ember. A rendezvénynek épp ez volt 
a célja – a protézisreklám mellett –, hogy 
mind a mozgássérültek, mind az ép fi-
zikummal rendelkezők magukat, illet-
ve egymást is értékeik alapján fogadják 
el, az előítéleteiktől megszabaduljanak. 
Ezen a világversenyen sikerült végleg 
levetkőznöm a fogyatékosságom miat-
ti kisebbrendűségi érzésemet. Ha a köl-
tészetben beszélnek Baudelaire előtti és 

Sajtófotó az Almanahul Sportuluiból, a 25 méteres gyorsúszás dobogósai, balról az első Kovács 
Zoltán. Képek: Kovács Zoltán gyűjteménye
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utáni korszakról, úgy az én életemben 
ezt a vízválasztót a franciaországi ver-
senyen való részvételem jelentette. Nem 
a szerzett aranyérem, amit szinte a fo-
gával ellenőrzött a német vámos, ami-
kor hazafele utaztam, hanem az a sza-
bad szellemiség, amit ott tapasztaltam. 
Biztos vagyok benne, hogy ez az élmé-
nyem egész későbbi életemre nagy kiha-
tással volt. Ha volt is tudat alatt bennem 
némi kisebbrendűségi érzés, ott ez való-
ban végleg szertefoszlott.

– Milyen volt maga a verseny?
– A verseny előtt folytak a szokásos ta-
pogatózások a versenyzők között, hogy 
kinek milyen eredményei voltak, és 
némi pszichikai nyomást is próbáltak 
gyakorolni, de rám ezek nem hatottak, 
mert határozott és erős pszichikumú 
voltam. Tudtam, hogyan hozhatom ki 
magamból a maximális teljesítményt. 
Nem lévén edző velem a versenyen, 
magamnak kellett kidolgoznom egy 
taktikát, amivel sikert érhettem el. 
Emlékszem, hogy a medence szélén 

ültem a soromra várva, és azon gon-
dolkoztam – talán összesen egy percig 
–, hogy miképp fogom adagolni az erő-
met a medencében. Akkor, ott, sebtében 
felépítettem az erőadagolás fázisait, 
mekkora erővel kezdem a távot, mikor 
kezdek erősíteni, és pontosan honnan 
dobok be minden erőt? És bejött a ter-
vem. Messze elsőként végeztem a tá-
vot, de ez még nem jelentette azt, hogy 
győztesként jöttem ki. Ugyanis, az or-
vosok előzőleg megvizsgálták, hogy 
mely izmaim bénultak le, és ugyanezt 
tették az összes versenyzővel is. Ezu-
tán a futam idejét súlyozták a fizikai 
hiányosság arányában egy bizonyos 
számítás szerint. Ha jól emlékszem, én 
akkor a 100 métert 1 perc 9 másodperc 
alatt úsztam le, és az izomrendszeri 
hiányosságaim alapján talán 1 perc 2 
másodpercre javították. Volt egy olyan 
nő is, akinek minden végtagja hiány-
zott, kézzel tették be a vízbe, és a pusz-
ta testmozgásával haladt előre irtó las-
san. Amikor célba ért, az egész terem 
felállva tapsolta meg. Természetesen 

az idejét hiába javították ki alapo-
san, mégsem lett dobogós. A speciális 
korrekciós rendszer az ilyen extrém 
esetben biztosan nagyon bizonytalan-
ná válik…

Hogy első lettem, az végül is a vélet-
len, vagy a szerencse kérdése. Amikor 
a dobogó legmagasabb fokára felállhat-
tam, egy olyan beteljesülés-féle érzés 
lett úrrá rajtam, ami igazolta a sok fára-
dozást, a sok edzést a hideg medencék-
ben, sokszor az iskola után, éhesen. Azt, 
hogy mindez nem volt hiábavaló. Hogy 
elértem célomat, feljutottam a csúcsra. 
Hihetetlen érzés. 

Persze, az ember büszke, amikor az ő 
tiszteletére játsszák el a himnuszt, de 
talán nem is ez a legfontosabb: a verse-
nyen csodálatos átváltozást éltem meg 
emberileg. Olyan élmények értek, ame-
lyek hatására megváltozott a mozgás-
sérültekkel kapcsolatos gondolkodás-
módom, illetve magamat is el tudtam 
helyezni közöttük. Azonosulni tudtam 
a problémáikkal, helyzetükkel. Mond-
hatni, új identitásra tettem szert. És ez 
mindenképpen tartalmasabb lett, mint 
a korábbi. Merem hinni, hogy nagyvo-
nalúbb, érdeklődőbb és sokkal nyitot-
tabb lettem a világra.

– Azért egy aranyérem, az mégiscsak 
aranyérem. Miért nem volt folytatása 
ennek a történetnek?
– Akkor már tanítottam vidéken, 
Nagyilondán, elszakadtam az úszás-
tól… És másokat sem igen láttam ak-
koriban, hogy 25 év fölött még úsztak 
volna... Más irányt vett az érdeklő-
désem. Ez csupán egy szakasza volt 
az életemnek. Ma már inkább arra 
vagyok büszke, hogy az egyik kedves 
kollégám, akivel vagy húsz évig együtt 
dolgoztunk, húsz év után megkérdez-
te, hogy mi történt a lábammal? Hogy 
ilyen hosszú idő alatt nem az kötötte 
le, amikor velem találkozott, hogy sán-
títok, hanem az, ahogyan viselkedem, 
amilyen vagyok.

A saint-étiennei versenyen szerzett érmek
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ókori görög világban nem az olimpiai já-
tékok számítottak az egyetlen közössé-
gi sporteseménynek. Mégis ez bizonyult 
annak, amit a 19. század végén Couber-
tin báró és társai érdemesnek éreztek 
feléleszteni, és megújult formájában, 
az ókori elnevezés brandjét megtartva 
a világ legnagyobb sporteseményéve és 
az egyik legnagyobb globális társadalmi 
jelenségévé nőtte ki magát. Az olimpiai 
játékok ugyanis több mint sport: szól 
univerzális értékekről, ideálokról, üzlet-
ről és szórakoztatásról, és minden téren 
önmaga meghaladásáról is. Ez utóbbi-
hoz hozzájárul az is, hogy első pillanat-
tól a modern olimpiai mozgalom jó kap-
csolatokat ápolt a sajtóval.

Coubertin feltűnése előtt is léteztek 
rendszeres, sportelemekkel is rendel-
kező fesztiválok, ezek azonban ritkán 
lépték túl a helyi vagy regionális szin-
tet. A 19. század végére azonban már 
létrejött az a globális infrastrukturális 
és kommunikációs rendszer, ami meg-
teremtette egy nemzetközi projekt élet-
képességét.

A sikeres görög szabadságharcot kö-
vetően 1835-ben Panagiotisz Szoutszosz 
felvetette az olimpiai játékok feléleszté-
sének igényét, aminek az új, független 
görög állam egyik szimbólumává kel-
lett volna válnia, felélesztett kulturális 
örökségként. Evangelisz Zappasz finan-
szírozásával meg is tartották 1859-ben, 
majd halálát követően a görög állam-
ra hagyta vagyonát, azzal a kikötéssel, 
hogy ezt az olimpia megrendezésére 
fordítsák. 1870-ben, 1875-ben és 1888-
ban is megrendezték a Görög Olimpiát. 
Egy brit orvos, W. P. Brookes, szülőfalu-
jában, Wenlockban szervezett olimpiai 
játékokat, majd 1866-ban Londonban is. 
Valószínű, hogy ezek a kezdeményezé-
sek is inspirálták Coubertint.

Maga Coubertin az 1894-es Sorbon-
ne-i Kongresszuson, amelyet nagy 
viták öveztek, mivel a kor francia 
konzervatív elitje nem igazán látott 
értéket az olimpiai eszme felélesztésé-
ben, külön köszönetet mondott a sajtó 
képviselőinek a támogatásért, amelyet 
döntő fontosságúnak érzett. Az első 

Lakatos Artur

Az olimpiai mozgalom  
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nemzetközi olimpiai kongresszuson 
főleg európai és észak-amerikai or-
szágok küldöttei vettek részt. Ez alka-
lommal született megegyezés arról, 
hogy az olimpia hagyományát érde-
mes feléleszteni és nemzetközi szint-
re emelni, valamint abban is sikerült 
megegyezni, hogy az első alkalommal 
Athénban kerüljön sor erre, két év-
vel később - az ellenjelölt város Lon-
don lett volna. Maga Coubertin 1900-ra 
szerette volna az első olimpia megren-
dezését Párizsba időzíteni, ugyanak-
kor a többség túl későinek találta ezt 
az időpontot, így maradt az 1896-es 
év, athéni helyszínnel. Az első, athé-
ni olimpia végül sikeresnek bizonyult, 
ehhez persze hozzájárult az is, hogy 
a résztvevő sportemberek jelentős ré-
sze szerethető, a sajtó által hőssé avat-
ható figura volt, mint például az első 
magyar aranyérmes, Hajós Alfréd is. 
Az esemény sikere erkölcsi feljogosí-
tást nyújtott ahhoz, hogy a precedens 
folytatódjon és hagyománnyá váljon 
az 1900-as második, Párizsban meg-
rendezendő olimpia által. 1924-ben 
pedig a téli sportok is megkapták sa-
ját olimpiai rendezvényüket, az első 
téli olimpia a franciaországi Chamo-
nix-ban volt.

A párizsi olimpián készültek az első, 
olimpiához köthető fennmaradt felvé-
telek is, ezek azonban nem képezték 
a korabeli olimpiai bizottság tulajdo-
nát. Az olimpiák szervezői az 1908-as 
londoni játékokon készíttettek első íz-
ben tudatosan felvételeket rendezvé-
nyükről.

Az 1928-as és 1932-es amszterdami és 
Los Angeles-i olimpiákat részben már 
közvetítette a rádió is, igaz, meglehetős 
nehézségekkel, amelyeknek elsődleges 
okai nem műszaki, hanem hozzáállás-
beli problémák voltak. Amszterdamban 
a BBC akarta restriktíven szabályozni 
a rádióközvetítést, mivel a vállalat csak 
délután hat órától éjfélig tudott hírmű-
sort sugározni, és a napközben zajló 
élő közvetítés rontotta volna a hallga-
tósági mutatókat. Los Angelesben pe-
dig maga a szervezőbizottság óhaja volt 
a rádióközvetítések korlátozása, mivel 
a jegyeladásból származó bevétel csök-
kenésétől féltek a rádiós alternatíva 
megjelenése kapcsán.

Az 1936-os berlini olimpia több 
szempontból is a legemlékezetesebbek 
közé tartozik, és nem feltétlenül min-
den esetben pozitív értelemben. A saj-
tótörténet szempontjából nézve ek-
kor készült az első igazán ízig-vérig 

reklámfilm, a nemzetiszocialista rend-
szer ünnepelt rendezőnője, Leni Rie-
fenstahl munkájaként, valamint ekkor 
zajlott az első zárt láncon keresztül tör-
ténő televíziós közvetítés is. Igaz, még 
nem közszolgálati televíziós hálózaton 
keresztül, hanem 21 auditóriumot lé-
tesítettek a szervezők Berlin, Potsdam 
és Lipcse területén, ahol az élőben zaj-
ló eseményekre be nem jutó érdeklődők 
belépőjegy fejében nézhették képernyőn 
keresztül a versenyeket. A náci Német-
ország hatalmas sikerként könyvelhe-
tett el, mivel első helyen végzett csa-
pata az éremtáblázatban, ugyanakkor 
az ellentábornak is megvoltak és meg-
vannak a maga olimpiai hősei, Jesse 
Owenstől Kárpáti Károlyig.

A második világháborút követően 
a pusztításból helyreálló Londonban 
rendezték meg az 1948-as nyári olimpi-
át, ahol a távolsági sugárzású televízi-
ós közvetítés is megtörtént, igaz, csak 
relatív kis területre korlátozott sugár-
zásban. Az 1960-as római olimpián al-
kalmaztak videófelvételt, ami lehetővé 
tette a rögzített képsorok újra lejátszá-
sát és kereskedelmi forgalomba hozá-
sát. 18 európai országban volt élő közve-
títés, az Eurovision Network jóvoltából, 
az Egyesült Államokban, Kanadában és 
Japánban élő nézők pedig pár óra lefor-
gása alatt szintén hozzájutottak a moz-
góképekhez. Kb. 300 millió főre becsülik 
a római olimpia nézőinek számát.

Az 1964-es tokiói olimpián már szí-
nes televíziós közvetítés, valamint 
a műholdas közvetítés is megjelent. 
Az 1968-as grenoble-i téli olimpiát már 
a színesben közvetítették. Az 1972-es 
müncheni olimpia szervezői 18 millió 
dollárnyi bevételt regisztráltak a televí-
ziós jogok forgalmazásából és a globális 
nézőközönség számát 900 millióra be-
csülték.

Az olimpiai játékok médiaüzletté 
válását a szükség is elősegítette. Mivel 
maga a sporttevékenység alapjában 
véve nonprofit, ezért a rendezvény-
nek már csak a fenntartása is komoly 

Rejtő Ildikó (balról) és Helga Mess, az 1964-es tokiói olimpia első és második helyezettje.  
Kép: Magyar Olimpiai és Sportmúzeum
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pénzügyi kihívásokat jelentettek 
a szervezőknek: Juan Antonio Sama-
ranch az 1980-as moszkvai játékokra 
már lefektette az olimpiai brand ke-
reskedelmi értékesítésének két pillé-
rét: a televíziós közvetítések jogának 
forgalmazását és a csúcsszponzorok 
bevonását, megmentve ezzel a világ-
szervezetet a pénzügyi összeomlás-
tól. Az 1984-es, Los Angelesben tartott 
rendezvény közvetítését az ABC ame-
rikai televíziós vállalat vásárolta meg, 
amely jó pár újítást is bevezetett, hogy 
a közvetített terméket élvezeteseb-
bé tegye. Így például ekkor használ-
ták először az ún. super slow motion 
technikáját versenyesemények visz-
szanézésére, valamint a közvetítéshez 

is optikai szálas kábeleket vezet-
tek be, az addig használt rézkábelek 
helyett.

Az 1992-es barcelonai olimpia re-
kord nézettséget hozott a televízióban, 
amely első ízben közvetítette az ese-
mények legnagyobb részét élőben, és 
becslések szerint nézőinek száma a há-
rommilliárd főt is elérte. Ekkor már két 
High Definition technológiával működő 
rendszert is alkalmaztak: az európai és 
a japán rendszert, amelyből mindket-
tő magas minőségű képfelbontást pro-
dukált. A barcelonai olimpia volt a leg-
utolsó, amelyet még nem közvetítettek 
az interneten. Az 1996-os atlantai já-
tékokat már interneten is követhették 
bizonyos országok nézői, mint a televí-
ziós közvetítés alternatíváját. 1995-ben 
hozta létre az Olimpiai Bizottság saját 
internetes honlapját, és kezdett el élni 
a YouTube videómegosztó által nyújtott 
lehetőségekkel is.

2008-ban Pekingben a szervezők 
már kimondottan nagy hangsúlyt fek-
tettek az internet használatára, támo-
gatván a digitális újságírók munkáját 
és a versenyzők internetes reklámja-
it is. A YouTube ekkor nem verseny-
zett a televíziós közvetítésekkel, csak 
pótolta azokat. A Nemzetközi Olimpi-
ai Bizottság ugyanis külön csatornát 
hozott létre YouTube Olympic Chan-
nel néven, amelyen keresztül 77 olyan 
ázsiai, afrikai és latin-amerikai or-
szágba közvetítették az olimpiát, ame-
lyek nem vásárolták meg a televíziós 
közvetítési jogokat, és e közvetítések 
csakis kizárólag ezen országok terü-
letéről voltak elérhetők. Ugyanakkor 
a YouTube, az olimpiai bizottsággal kö-
tött megállapodás értelmében – a tele-
víziós társaságok nézettségét és ebből 

fakadó profitját védendő –, a lehető 
legrövidebb időn belül törölt minden 
olyan olimpiai eseményekkel kapcso-
latos videót, amit magánszemélyek 
töltöttek fel, és konkurenciát jelent-
hettek volna a televíziós felvételeknek. 
A 2010-es vancouveri téli olimpia ren-
dezvénye ugyanakkor már a Faceboo-
kon és a Twitteren is jelen volt. A 2012-
es londoni rendezvényen pedig már 
teljes mértékben érvényesült az olim-
piai események világhálón történő 
követése is. Nemcsak első ízben köz-
vetítettek olimpiáról 3D-ben, hanem 
megszámolhatatlan világhálós oldalra 
kerültek fel a rendezvénnyel kapcsola-
tos események, ideértve az Instagra-
mot is, a YouTube-on pedig nemcsak 64 
olyan országban közvetítette az Olim-
piai Bizottság élőben az eseményeket, 
ahol működő tévétársaság nem vásá-
rolta meg a jogokat, hanem tizenegy 
párhuzamos online streamet is nyúj-
tott a videómegosztó felületen.

A mostani tokiói nyári olimpián a ko-
ronavírus járvány legújabb fejleményei 
miatt, a NOB és a japán szervezőbizott-
ság egyeztetése nyomán a helyszíneken 
nem lesznek nézők. Ugyanakkor a köz-
vetítés technológiája az otthonokba hoz-
za az olimpiát, élőben vagy későbbi visz-
szanézés lehetőségével. És habár ez nem 
képes pótolni a helyszíni jelenlét élmé-
nyét, jóval olcsóbb és biztonságosabb 
alternatívát jelent. Hosszú utat járt be 
az olimpiai közvetítés jelensége azért, 
hogy idáig eljusson, és ennek megfelelő-
en szükséges meg is becsülni. Egy 2019-
es kimutatás szerint, ami a pjongcsan-
gi téli és a riói nyári olimpiai játékokat 
vette alapul, habár csak nagyon kevesen 
engedhetik meg maguknak, hogy élőben 
jelen legyenek nézőként, az esemény vi-
lágszintű televíziós nézettsége megha-
ladja a 4,5 milliárdot. És ez a továbbiak-
ban csak nőni fog.

Magyar Zoltán olimpiai bajnok, a lólengés egykori királya. Kép: Magyar Olimpiai és Sportmúzeum
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iába a legnevesebb és legrangosabb 
sportesemény a világon, a nyári olim-
piai játékok nem minden sportág szá-
mára egyformán fontosak. Ráadásul 
éppen a legnépszerűbb, a legtöbb nézőt 
és pénzt vonzó sportágak azok, amelyek 
számára az olimpiai részvétel kötelező, 
ám nem feltétlenül létfontosságú: a csa-
patjátékok közül a labdarúgás, az egyéni 
sportok közül pedig a tenisz. 

A futball és az olimpiák viszonyát 
egyaránt befolyásolta a profi–amatőr 
kérdés, és a saját világbajnoksága 
rangját féltő Nemzetközi Labdarú-
gó-szövetség (FIFA) és a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) nem túl ba-
rátságos viszonya. Emiatt aztán csak 
a múlt század ’20-as éveiben (Uru-
guay 1924, 1928) és 1952-ben (a magyar 
Aranycsapat) nyert olimpiai arany-
érmet a korszak akkor legjobb csapa-
ta, a 21. század bajnokcsapatai közül 
csak a 2004-ben és 2008-ban győztes 
argentinok álltak ki világbajnokságon 
is esélyesként induló kerettel. Így lett 

két aranyérme Javier Mascheranónak, 
de Athénban a dobogó tetején állhatott 
Gabriel Heinze, Javier Saviola és Carlos 
Tevez, Pekingben pedig Juan Román 
Riquelme, Ángel Di María, Lionel Mes-
si és Sergio Agüero. Rajtuk kívül a jelen 
szupersztárjai közül csak a brazil Ney-
mar lett olimpiai bajnok, 2016-ban, Ri-
óban, hazai pályán.

A modern sportélet hajnalán, 
a profizmus Nagy-Britannián kívü-
li elterjedése előtt még nem arról szól-
tak a viták, hogy milyen státuszú lab-
darúgók vehetnek részt a játékokon, 
nemcsak azért, mert a korszakot még 
az abszolút amatőr olimpiai szellem 
uralta, hanem azért is, mert Angli-
án kívül nem voltak hivatásos, fizetett 
futballisták. Uruguay megjelenése és 
győzelme az 1924-es játékokon viszont 
rádöbbentette a FIFA addig rendkívül 
Európa-centrikus vezetését a saját vi-
lágbajnokság szükségességére – a sta-
dionban futott tiszteletkört ekkor felta-
láló dél-amerikai csapat párizsi, majd 
amszterdami elsőségére alapozva pá-
lyázta meg sikerrel az első vébé ren-
dezését.

Ráadásul ebben a korszakban kezd-
tek átalakulni profivá a kontinens ad-
dig amatőr vagy álamatőr topbajnok-
ságai. Az 1930-as évek futballját uraló 
Ausztria, Németország, Csehszlová-
kia, Magyarország és Olaszország leg-
jobb játékosai pedig innen kezdve nem 
mehettek az olimpiára. A világbajnok-
ság egyre növekvő sikere miatt a FIFA 
nem akart azzal egyenértékű riválist, 
ezért kapóra jött neki a NOB egyre me-
revebb ragaszkodása az amatőrizmus-
hoz. Így aztán az olimpiai futball közel 
negyven évre a kommunista országok 
álamatőr (angolul shamateur, vagyis 
szégyen-amatőr) válogatottjainak ját-
szótere nyert: csupán 1984-ben, a Los 
Angeles-i játékokat bojkottáló szovjet 
blokk távolmaradása miatt nem került 
Kelet-Európába az aranyérem. A sort 

Az olimpiák 
mostohagyermekei

H

Boros Miklós

A magyar Aranycsapat 1952-ben, Helsinkiben lett olimpiai bajnok
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éppen Magyarország nyitotta meg Hel-
sinkiben, 1952-ben – Puskásék éppen 
az olimpiai győzelemmel érdemelték ki 
az Aranycsapat elnevezést.

A profi–amatőr problémát végül Juan 
Antonio Samaranch NOB-elnök oldot-
ta fel a ’80-as években, hivatalosan is 
kinyitva a játékok ajtaját a hivatásos 
sportolók előtt – ekkor ugyanis nem-
csak az vált egyértelművé, hogy a kom-
munista államok versenyzői is álcázott 
profik, hanem hogy az amatőr, munka 
mellett sportoló versenyzőknek esélyük 
sincs a kizárólag ennek és ebből élő, si-
kerességüknek mindent alárendelő 
profik ellen. A FIFA-nak pedig ki kel-
lett találnia valamit a világbajnokság 
védelmében vagy kivonulnia az olim-
piáról. 

A kompromisszum végül a korha-
tár lett: 1992 óta a férfi futballistáknál 
– csapatonként három túlkoros játé-
kos kivételével – csupán 23 éven aluli-
akat lehet nevezni. Ennek köszönhető-
en lassan 30 éve, a Luis Enriquével és 
Pep Guardiolával kiálló spanyolok bar-
celonai (1992) sikere óta előbb afrikai 
(1996-ban Nigéria, 2000-ben Kamerun), 
majd latin-amerikai (2004-ben és 2008-
ban Argentína, 2012-ben Mexikó, 2016-
ban pedig Brazília) sikereket láthattunk 
– azaz a tehetségexportáló országok 
profitáltak abból, hogy az olimpiai foci 
egy utánpótlástornává silányult. 

Mindeközben pedig az olimpiai prog-
ramba 1996-ban beiktatott női labda-
rúgás továbbra is világbajnoki szin-
tű esemény, kizárólag olyan országok 
nyertek (1996-ban, 2004-ben, 2008-ban 

és 2012-ben az Egyesült Államok, 2000-
ben Norvégia, 2016-ban Németország), 
amelyek az adott időszakban a világ-
bajnoki címet is elhódították. 

Érdekes párhuzam, hogy éppen 
az U23-as korhatár bevezetésének évé-
ben, 1992-ben jelentek meg az olimpi-
án az NBA profi kosarai – azaz miköz-
ben a futball távol tartotta legjobbjait 
az olimpiától, a kosárlabdában lezaj-
lott a teljes integráció. És pont az ame-
rikai sztárok hozzáállása mutatja, 
hogy nekik az olimpia az abszolút első 
számú válogatott esemény: miközben 
az azóta eltelt világbajnokságokon nem 
mindig a legjobb csapatukkal álltak ki, 
és hétből csak hármat nyertek meg, 
az olimpiát teljesen komolyan vették, 
és csak 2004-ben, Athénban csúszott 
ki kezükből az első hely, amikor Ar-
gentína ért fel a csúcsra. A mindkét fél 
részéről erős szándékot és kiváló dip-
lomáciai érzéket igénylő tárgyalások 
sikeréhez kellett két nagy formátumú 
sportvezető is, mint Juan Antonio Sa-
marach és az NBA-t harminc éven át 
vezető, és globális márkává fejlesztő 
David Stern.

A baseball viszont pont azért nem 
tudott gyökeret verni az olimpiákon, 
mert a nyári időpontban javában zajlik 
az amerikai profi liga (Major League), 
így az olimpián a legjobb játékosok csu-
pán elméletileg indulhatnak. Az Egye-
sült Államok éppen ezért csak egyet tu-
dott megnyerni az eddigi öt torna közül, 
Latin-Amerika és a Távol-Kelet egyik 
kedvenc sportja pedig jelenleg „ingázó” 
sporttá vált: 2016-ban és 2024-ben sem 

került a programba, idén és 2028-ban 
viszont ott lesz, mivel a rendező ország-
ban (Japán, illetve az Egyesült Államok) 
roppant népszerű. 

A focival ellentétben a legnépszerűbb 
egyéni sportág, a tenisz főként saját bel-
ső vitái miatt hiányzott 64 évig (1924 és 
1988) között az olimpiákról. A hivatásos 
játékosok ugyanis 1968-ig nem vehettek 
részt a nemzeti és nemzetközi szövet-
ségek által rendezett versenyeken, ami-
kor viszont az „open era” (nyílt korszak) 
beköszöntésével egységesült a sportág 
versenyrendszere, már minden topjáté-
kos profi volt. Végül 1988-ban, Szöulban 
tért vissza a tenisz, de mivel az olim-
piai szereplésért sem ranglistapontok, 
sem pénzdíjak nem járnak, szinte soha 
nem teljes a mezőny. A közelmúlt klasz-
szisai közül az amerikai Pete Sampras-
nek, a jelen sztárjai közül a szerb Novak 
Djokovicsnak nincs olimpiai győzelme, 
de a svájci Roger Federer is csupán pá-
rosban nyert aranyérmet (2008-ban, 
Pekingben). 

A teniszhez hasonló utat járt be 
a golf is, amely azonban – mivel idő-
ben jóval később tudott kitörni az an-
golszász sportkultúrából, és világszerte 
népszerűvé válni – még hosszabb ideig, 
112 évig nem szerepelt az ötkarikás ver-
senyprogramban. Csupán öt éve, a riói 
játékokon került vissza, és a férfiaknál 
nem is a legerősebb mezőny gyűlt ösz-
sze: a világranglista első négy helye-
zettje nem vállalta az indulást. 

A kerékpárosok között is csupán 
1992-től versenyezhetnek a profik, 
így aztán a sportág legendái, a belga 
Eddy  Merckx-től kezdve az olasz Faus-
to Coppiig vagy a francia Bernard Hi-
nault-ig nem is járhattak olimpián. 
Ezért van csupán két olyan Tour de 
France-győztes, aki olimpiai aranyér-
met is magáénak tudhat: a spanyol Mi-
guel Indurain 1996-ban, a brit Bradley 
Wiggins pedig 2012-ben nyert, egyaránt 
egyéni időfutamban. 

A spanyol teniszsztár, Rafael Nadal egyéniben és párosban is nyert olimpiát
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