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Van, aki családi körben az ágyon heverve, van, aki kerthelyiségek projektorain, baráti 
körben követi az olimpiát, van, aki még azt sem tudja, hogy az ötkarikás játékok idején 
lesz-e egy pillantásnyi ideje arra, hogy nézze az eseményeket. Különbözőképpen 
fi gyeljük az olimpiát, de az biztos: olyan ember nem nagyon lesz az országban, aki ne 
szurkolna a Rióban rajtkőre, startvonalra, szőnyegre vagy asztal mellé álló, pályára vagy 
pástra lépő, hajóba szálló vagy kerékpárra ülő, medencében küzdő sportolóinknak.
Gyémánt Bálint gitáros például nem fanatikus sportrajongó, de a világ nagyobb esemé-
nyeit azért mindig követi, a komolyabb mérkőzéseket igyekszik megtekinteni. Az úszósport 
különösen érdekli: mint mondja, ami ezen a területen ma Magyarországon történik, az óri-
ási jelentőséggel bír. Sportolóink egészen kivételesek, neki is megdobban a szíve, amikor 
eredményeiket, sikereiket látja és hallja. Emiatt az olimpikonok közül leginkább az úszókat 
emeli ki, ezt a sportágat követi leginkább nyomon. Figyelme nem csak Hosszú Katinkára 
összpontosul. Arra a magyar jelenségre pedig külön fel is hívja a fi gyelmet, hogy nálunk 
valamiért csak az arany számít. A bronznak, ezüstnek valahogy nem tudunk örülni, a nagy 
nevek mellett pedig sokakra nem fi gyelünk eléggé. A kvalifi kációt szerzett úszók teljes 
névsorát persze ő sem tudja fejből, és tisztában van azzal is, hogy mindenképpen Hosszú 
Katinka és Cseh László az a két személy, akit az emberek leginkább fi gyelnek.

Az úszás mellett a többi vízi sport is közel áll a gitároshoz, 
rögtön utána a kajak-kenut és a vízilabdát is kiemeli. Ezek 
nálunk szintén nagyon erősek, így nagy hírverést kapnak, főleg 
egy olimpián. Annak nagyon örül, hogy az ötkarikás játékokra 
rengeteg vendéglátóhely készül projektorokkal, külön helyisé-
gekkel, televíziókkal: ha ideje engedi, akkor a versenyeket ilyen 
egységekben tervezi megtekinteni baráti körben. A közös szur-
kolás mindenképp jobban vonzza, mint otthon nézni a meccse-
ket, versenyeket. Korábbi élményei közül Koko olimpiai aranyát 
emeli ki: az ökölvívó 1996-ban, Atlantában állt fel a dobogó 
legmagasabb fokára, a gitáros akkor csupán 13 éves volt. 
Mégis a mai napi föl tudja idézni a mérkőzést, az emlékezetébe 
nagyon bevésődött: szüleivel nyaralt a Balatonnál, a szomszéd 
pici tévéjén nézték a küzdelmet. Akkortájt már az is komoly 
hírverést kapott, hogy magyar ökölvívó egyáltalán az olimpiai 
érem közelébe került. Belegondolni is hihetetlen volt, hogy Koko 
ezen a területen ilyen hatalmas sikereket érhet el. Emiatt ez 
gyerekkora legmeghatározóbb olimpiával kapcsolatos élménye.

VERSENYBEN A FOCIVAL
Lackfi  János költő szintén 
árgus szemekkel fi gyeli majd az 
olimpiát, több okból is: nemcsak 
azért, mert szurkol a mieinknek, 
hanem azért is, mert életében 
a sport mindig fontos szerepet 
töltött be. Tizenöt évig cselgán-
csozott, gyerekeknek edzéseket 
is tartott, még most is megeszi 
a fene, ha hetente kétszer-
háromszor nem jut el focizni 

vagy kosarazni. Talán azért van ez így, mert munkája során 
rengeteget kell ülnie, nagy szüksége van mozgásra. Hazudni 
nem akar, így kiemeli, hogy a labdarúgó Európa-bajnokságot 
legalább annyira várta, mint most az olimpiát, de persze más 
okból: a foci az utóbbi években nagyon közel került a szívéhez. 
Persze nézni fogja az ötkarikás játékok úszószámait is, pedig 
nem tartja magát nagy békaembernek: elvan a medencében, de 
hamar megunja. A versennyel viszont más a helyzet, azt szereti 
követni. Mint mondja, valahogy úgy van ezzel, mint az egyszeri 
ember a kapálással: imádja, napokig el tudja nézni, ahogy más 
műveli. Volt példa arra, hogy úszásnál az Európa-bajnokságot 
és a világbajnokságot is követte: egyrészt, mert megnyugtatja 
a végtelen vízfelület, másrészt, mert ebben a sportágban igen 
reális esélyeink vannak. Idézi egy belga barátját is, aki föltette 
neki a kérdést: a magyarok eléggé nullák sportból, nem? A költő 
erre sorolni kezdte a vízilabdát, az úszást, kajak-kenut, a birkó-
zást. Mire érkezett egyből a válasz: na jó, de azokra mindenki 

tojik, nem? Tehát lehet, hogy ezeket a versenyeket csak mi 
tartjuk fontosnak, máshol a tenisz és a foci fontosabb sportág. 
Mindenhol az, ahol kiemelkedő eredmények születnek.
Lackfi  János korábbi olimpiai emlékei közül Risztov Éva londoni 
aranyát emeli ki. Mint mondja, a versenyeket jellemzően családi 
körben nézi: közösen az ágyra heverednek, és drukkolnak, 
Risztov Évának is legalább négyen-öten szurkoltak. Szilágyi 
Áron győzelme is bevésődött emlékezetébe: akkor éppen 
Fövenyesen voltak, Lovasi Andrással koncerteztek egy strand-
büfénél. Amikor vége lett, mindenki ment kardvívást nézni, az 
arany pedig hatalmas élmény volt a fellépés után. Az úszás és 
a vívás mellett idén nézné szívesen a cselgáncsot is, mert azt 
érintettsége miatt nagyon élvezi, viszont abból keveset adnak. 
Ellentétben a kerékpárral, amiből érthetetlen módon rengeteget 
közvetítenek. Az athéni közvetítésénél bosszantotta, hogy álló 
nap bringások tekertek a képernyőn.

AHOL „SPORTFELELŐS” 
IS VAN
Szalóki Ági énekesnő nagyon 
drukkol a vízilabdásoknak, a 
kajak-kenu versenyeket szívesen 
nézi, és persze követi az úszókat 
is. Nagyon szép teljesítményeket 
lát, örül annak, hogy az új gene-
ráció kiváló eredményeket ér el. 
Bár az alapvető információkkal 
maga is tisztában van, családjá-
ban inkább látássérült testvére 

az igazi sportrajongó: ő gyerekkorában atletizált, a híreket 
mindig nagy lelkesedéssel követte, most is ezt teszi. Ahogy az 
énekesnő fogalmaz: a testvére a család sporthírbemondója, 
sőt, két lábon járó sportlexikon. A nagyobb eseményekre mindig 
felhívja a fi gyelmet, a nevezetesebb megmérettetésekről rend-
szeresen tájékoztatja a családot.
Az énekesnő bánja, hogy gyerekkorában nem sportolt. Felnőtt 
fejjel tudatosodott benne, milyen elemi szükséglete a rendsze-
res testmozgás. Négy éve ismerkedett meg a jógával, lelkesen 
és rendszeresen gyakorol. Hozzáteszi, hogy a látássérültek 
is jógáznak, testvére már két alkalommal is részt vett a LÁSS 
jógatáborában. Az énekesnő a fogyatékkal élők problémáira 
mindig is érzékeny volt, amióta pedig a testvére látássérült 
lett, különösen fontosnak tartja ezt az ügyet. Ki is emeli, hogy 
az olimpia után szinte azonnal kezdődik a paralimpia, és 
fontosnak tartja, hogy nagyobb fi gyelem irányuljon erre az 
eseményre, mint eddig. Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai 
bajnok úszó és Juhász Veronika paralimpikonokat ismeri sze-
mélyesen is, nagyon tiszteli őket.

Az olimpiát mindenki habitusa szerint követi, a szurkolás mikéntje is egyéni. 
Ismert embereket kérdeztünk arról, hogy állnak az ötkarikás játékokhoz, 
van-e kedvenc sportáguk vagy versenyzőjük. Összeállításunk is rámutat 
arra, hogy a nagy esemény mennyire sok irányból közelíthető meg.

A SZURKOLÓ
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ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNYEK
Amikor az olimpiáról kérdeztük, 
Fehér Gyula, a Ustream társala-
pítója és technológiai igazgatója 
Hosszú Katinka nevét emeli 
ki kapásból, de rögtön hozzá 
is teszi, hogy persze mellette 
minden magyar résztvevőnek 
nagyon szurkol. Katinka azért 
van központi helyen, mert ered-
ménye mondhatni borítékolható, 
nyilván iszonyatosan készül, 

de akkor sem fair azt várni tőle, hogy automatikusan mindent 
megnyerjen, aminél csak rajtkőre áll. Ez egyszerűen nem lehet 
magától értetődő, neki is ugyanúgy szurkolni kell, mint a többiek-
nek. Másrészt tőle is hatalmas teljesítmény lesz, ha olimpiát nyer, 
hiszen ez a verseny más, mint a többi.
Az úszáson kívül a vízilabda foglalkoztatja leginkább Fehér 
Gyulát, azt is értelemszerűen követni fogja. Utóbbi viszont nem 
azt jelenti, hogy a mérkőzéseket feltétlenül nézni tudja: mind 
mondja, örülni fog, ha ilyesmire jut majd bármennyi ideje. Arra 
vonatkozó tervei még nincsenek, hogy miként fog szurkolni, 
minden attól függ, hogyan alakul majd az élete az olimpia 
időszakában. A korábbi játékokon a nagy klasszikusok vésődtek 
be leginkább az emlékezetébe: mint korosztályának, neki is 
Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás győzelmei jelentettek sokat, 
és persze a vízilabdacsapat emlékezetes meccsei is élnek a 
fejében. Ugyancsak emlékezetes számára a női kézilabdacsapat 
ominózus meccse: a lányok Sydneyben, 2000-ben lettek ezüst-
érmesek, miután a döntőben a hajrát elbukva kikaptak a címvédő 
Dániától. Mocsai Lajos csapata hatgólos vezetésről az utolsó 
negyedórát 14:4-re vesztette el. Viszont ez is hatalmas eredmény 
volt, hiszen a csapat a dobogó második fokára állhatott fel.  

VERSENYZŐK 
REFLEKTORFÉNYBEN
Zalán János színművész, a 
Pesti Magyar Színház 
igazgatója szintén kiemeli a 
paralimpikonokat: vélemé-
nye szerint nemcsak az ép 
sportolókról kellene beszélni, 
hanem a nehézségekkel élő 
versenyzőkre is jobban kel-
lene fi gyelni. 
A színház számára a fogya-

tékkal élők nagyon fontosak, ezért is indítottak audionarrációs 
programokat, és van jelnyelvi tolmácsuk a színdarabokhoz. 
A sport a társulat életében szintén nagyon fontos: sport a 
kultúra szentélyében, a színházban! „Amiről még nem mesél-
tem…” címmel emiatt is indítottak olyan sorozatot, amelyre 
sportolókat hívnak meg. Ebben az évadban vendégük volt 
Balzsay Károly profi  ökölvívó világbajnok, Hegedűs Csaba 
olimpiai bajnok birkózó, Kammerer Zoltán háromszoros 
olimpiai bajnok kajakos, Igaly Diána olimpiai bajnok skeetlövő, 
Szuper Levente, a jégkorongosok legendás kapusa, Vajda 
Attila olimpiai bajnok kenus, Törökgyörgy Melinda, a latin 
amerikai táncok világbajnoka, és legutolsó alkalommal Jakabfi  
Zsanett, az egyetlen kétszeres BL-győztes magyar női lab-
darúgó. A színház fontosnak tartotta, hogy ők személyesen 
meséljenek arról, mit jelent számukra a küzdés, a kitartás, 
miben tudnak példát mutatni a fi ataloknak.
A színházigazgató az olimpiát magánemberként is követni 
fogja, a Hufnágel Tibor–Dombvári Bence kajakpárosra külö-
nösképpen fi gyel. Kiemeli, hogy esetükben olyan párosról van 
szó, akiket érdemes követni, nagy jövő előtt állnak. Kammerer 
Zoltánt is külön említi, de itt az ok más: a sportoló háromszoros 
olimpiai bajnokként már olyasmit produkált, hogy rá már bizton 
számíthatunk. Emiatt emelt ki inkább olyan fi atalokat, akik a 
stafétabotot átvehetik majd a nagy elődöktől. Zalán Jánost a 
direkt szurkolástól munkája valamelyest távol tartja, de lehe-
tőségeihez mérten igyekszik majd megtekinteni a versenyeket, 
lehetőleg élőben, de ha valamiről lemarad, akkor felvételről.
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