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Államosítják az NHL-t?
Ma kezdődik az észak-amerikai profi liga maratoni sorozata

[JÉGKORONG
MUNKATÁRSUNKTÓL '

Ezerhatvanhatszor háromszor 
húsz perc, meg még jó néhány
szor ugyanannyi, mi az? A 
„sportágfej” árulkodó: hokiról 
lévén szó, mi mást is takarhat
na a különleges adat, mint az 
NHL-t? Ma kezdődik az észak
amerikai profi jégkorongliga 
nyolcvanadik idénye.

Az alapszakaszban nyolc
vankét mérkőzést játszik vala
mennyi együttes, s ez a szám 
annak ismeretében döbbenetes 
igazán, hogy az első etap ápri
lis 13-ig tart. Vagyis: a huszon
hat csapat játékosai átlagosan 
két és fél naponta korcsolyáz
nák jégre...

A két konferenciára osztott 
és négy alcsoportba sorolt me
zőnyben a legnagyobb várako
zás kétségtelenül a New York 
Rangers együttesének szerep
lését előzi meg. A társulat
hoz szerződött ugyanis a liga 
máig legünnepeltebb csillaga, 
Wayne Gretzfcy. A „művész” 
fellépése nemcsak azért lehet 
különleges élmény, mert har
minchat évesen semmit nem 
kopott a tudása, hanem azért 
is, mert ismét egy sorban ját-

Gretzky, a New York-i
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szik majd hajdani kiváló part
nerével, Mark Messierrel. Jó
részt kettejük érdeme, hogy az 
Edmonton Oilers csapatánál 
korábban bérelt helye volt a 
Stanley Kupának. A kérdések

kérdése: vajon mire mennek 
együtt, évtizeddel a közös si
kerek után?

A legutóbbi sorozat bomba
meglepetését a Colorado Ava- 
lanche hokisai szolgáltatták, 
akik fennállásának első eszten
dejében bajnoki címre vezették 
együttesüket. A tájékozottak 
mondhatják: ez így nem igaz. 
Valóban nem szerencsés a kife
jezés, hiszen a denveriek annak 
előtte másutt (Québecben), más 
néven (Nordiques-ként) már 
állandó szereplői voltak a 
NHL-nek, csupán az „új ruhá
ban” debütáltak az elmúlt év
ben. Méghozzá felülmúlhatat- 
lanul. A Claude Lemieux-vel, 
Guszarovval, Kamenszkijjel, 
Lefebrve-vel, Joe Sakiccsal, 
Patrick Roy-jal felálló „Lavi
na” a döntőben 4:0-ás összesí
téssel sodorta el a Florida 
Panthers együttesét.

A most induló alapszakasz 
után már csak a két konferen
cia nyolc-nyolc legjobbja foly
tatja majd a küzdelmet, egye
nes kieséses rendszerben. De 
hol vagyunk még ettől?

A rajt előtti legfontosabb hír
-  persze Gretzky St. Louisból 
New Yorkba költözése mellett
-  arról szól, hogy hiányzik a 
mezőnyből a Winnipeg Jets 
csapata. A kanadaiak tulajdo
nost váltottak, az új főnök 
Phoenixbe tette át a nagy múl
tú klub székhelyét, és az együt
test Coyotesként jegyeztette 
be. Tovább folytatódik tehát a 
liga „Államosítása”, hiszen a 
huszonhatból már húsz csapat 
otthona található az ígéret 
földjén. Csak idő kérdése, és az 
NHL-ről szólva a legkisebb 
túlzás nélkül jelenthetjük ki: 
tiszta Amerika...

KELETI KONFERENCIA

Északkeleti csoport: Boston  
Bruins, Buffalo Sabres, Hartford 
Whalers, Montreal Canadiens, Ot
tawa Senators, Pittsburgh Pen- 
guins.

Atlanti-óceáni csoport: Florida 
Panthers, New Jersey Devils, New 
York Islanders, New York Rangers, 
Philadelphia Flyers, Tampa Bay 
Lightning, Washington Capitals.

NYUGATI KONFERENCIA

Központi csoport: Chicago
Blackhawks, Dallas Stars, Detroit 
Red Wings, Phoenix Coyotes, St. 
Louis Blues, Toronto Maple Leafs.

Csendes-óceáni csoport: Ana- 
heim Mighty Ducks, Calgary 
Flames, Colorado Avalanche, Ed
monton Oilers, Los Angeles Kings, 
San Jose Sharks, Vancouver 
Canucks.

Saját zsebből 
nem megy

I ATLÉTIKA __
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Fővárosi Tervtanács szerda 
esti, a sportlobby szempontjából 
kellemetlen döntését -  amely 
szerint a Népstadion szobor
parkja elmozdíthatatlan -  köve
tően az 1998-as Európa-bajnok- 
ság szervezőbizottsága feltárta 
annak anyagi vonzatait, ha az 
edzőpálya a létesítmény másik 
oldalán épülne fel. Lapunk ér
deklődésére Szalay Péter, az 
esemény sajtófőnöke a követke
zőket nyilatkozta.

-  Továbbra sem vetjük el a 
szoborpark elmozdításának gon
dolatát. Ha Helsinkiben és Ró
mában át lehetett építeni 1983- 
ban, illetve 1987-ben az olimpiai 
stadiont; ha Barcelonában fel
forgathatták a történelmi Mont- 
juich-hegyet, akkor nem hiszem 
el, hogy Magyarországon meg
oldhatatlan tizenkét méterrel 
odébb tolni ezeket az építménye
ket. Hétfőn sajtóértekezletet tar
tunk az egyik szobor talapzatá
nál, s az összejövetelre meghív
juk Eltér Istvánt, a tervtanács el
nökét, továbbá Ráday Mihályt, a 
városvédők szószólóját. Ha való
ban nincs megoldás, akkor csak 
a központi szervekhez fordulha
tunk azért a három-négyszáz
millió forintért, amennyi több
letköltséget jelent ez a döntés. 
Rendbe kell hozni a szoborpark 
környékét, edzőpályát kell építe
ni, ehhez azonban a közműveket 
fel kell bontani; gondoskodni 
kell továbbá minden igényt ki
elégítő, olimpiai bajnokokhoz 
méltó öltözőkről, valamint olyan 
buszszolgáltatásról, amelynek 
segítségével az edzőpályáról a 
verseny színhelyére szállítjuk az 
atlétákat. És ezeket a pluszki
adásokat az Eb szponzorai nem 
vállalják magukra.

Ha kissé megkésve is, rájöttem: 
Varga Zoltánnak messzeme
nően igaza van. A ferencvárosi 
edző Athénban, az Olimpia
kosz elleni UEFA Kupa
visszavágót követő sajtótájé
koztatón azzal fordult a ma
gyar újságírókhoz: „Mondtam 
nektek -  így, tegeződve beszélt 
-, hogy a magyar futballban 
nincs semmi probléma, csak 
hagyjatok dolgozni! ”

Probléma tényleg nincs.
Elvégre ott, ahol egy NB III- 

as együttes képes az első osztá
lyú bajnokság címvédőjének 
színvonalán -  vagy annál is 
jobban -  futballozni, csak a 
menthetetlenül negatív beállí
tottságúak kongathatják a 
vészharangot.

Varga viszont -  nem győzi 
emlegetni -  pozitív töltésű. A 
dunaszekcsői 0-1-bői sem csi
nált tragédiát, éppen ellenke
zőleg: emlékeztetett rá min
denkit, hogy a kupában két 
mérkőzésen dől el a továbbju
tás.

Lehet vele vitatkozni?
Ugye, nem...
Sőt az edző helyében még azt 

is megemlítettem volna, hogy 
ez az eredmény kifejezetten so
kat sejtet, hiszen ha New- 
castle-ban ugyanolyan fegyel
mezetten védekezik az FTC, 
mint Szekcsőn, akkor egy ha
sonlóan kis különbségű vereség 
akár az UEFA Kupában is a 
következő fordulóba röpítheti 
a zöld-fehéreket.

Amióta Varga a Ferencvá
roshoz jött, profizmus van a 
klubban. Az Olimpiakosz el
búcsúztatása ugyan legalább 
akkora -  ha nem nagyobb -  
részben Mucha József érdeme, 
mint Vargáé, ám a 3-1-es hazai 
siker ellenére az első mérkőzés 
idején még a negatív gondol
kodás fertőzte az FTC-t. Mu-

Pozitív
cha a találkozót megelőzően 
nem átallotta kijelenteni: az 
ellenfél sem teljesen esélyte
len, talán még esélyesebb is... 
Novák Dezső mentalitásáról 
pedig már szólni sem érdemes, 
hiszen a korábbi ferencvárosi 
tréner a múlt évben az Ander- 
lechttel szemben elért bravú
ros siker, az első (és eddig 
utolsó) Bajnokok Ligája-sze- 
replés alkalmával sem tudott 
igazán lelkesedni, és fölöslege
sen önmarcangoló megnyilat
kozásaiban rendre kitért arra, 
hogy a magyar futball még 
mindig nem fenékig tejföl...

Szerencsére megérkezett 
Herr Pozitív.

Varga egyszeriben „lenul
lázta” azokat, akik átélték a 
honi labdarúgás utóbbi har
minc esztendejét. Ne idézzük 
folyton a múltat! -  tanácsolta 
a szerinte örökös pesszimis
táknak, és meggyőződéssel 
ajánlhatta ezt, mivel ő maga 
kihagyta Magyarország elmúlt 
három évtizedét. Már Mar- 
seille-t sem érte meg itthon. 
Ugyanígy nem volt részese az 
1971-es, szófiai 0-3-nak, 
amely akkoriban szinte felfog
hatatlan kudarcnak tetszett. 
(Habár: tetszett a fenének!) 
Nem élte át a vb-selejtezők 
második magyar hattyúdalát 
1973-ban, és nem volt ott a 
Népstadionban, amikor 1979- 
ben „sikerült” 2-0-ra kikapni 
az Egyesült Államok addig (és 
utána még sokáig) sehol sem 
ismert válogatottjától. Nem 
hallotta a tévében, hogy a fel
háborodott angyalföldi kö
zönség ütemes „dolgozzatok, 
dolgozzatok!” kiáltással bú
csúzott a Vasastól a Boavistá-

minta
tói elszenvedett 2-0-ás vereség 
után, noha a piros-kékek hívei 
tizenhat évvel ezelőtt még 
csak nem is sejthették, hogy az 
a játék meseszépnek tűnik 
majd a későbbi európai kupa- 
mérkőzések (Győr-Dinamo 
Minszk 3-6, Benfica-Honvéd 
7-0, Apollón Limasszol-Vác 
4-0, és sorolhatnánk) „fényé
ben”. Legfeljebb a tévé előtt 
csodálkozhatott a szovjet 
együttestől elszenvedett, me
xikói 0-6-on, s az újságból 
tudta meg, hogy: Magyar- 
ország-Málta 2-2 és 1-1, vagy 
hogy: Magyarország-Izland
1-2 és 0-2. Nem kellett végig
szenvednie 1994-et, amikor ti
zenkét mérkőzéséből egyet 
sem nyert meg a magyar válo
gatott, sőt annak az évnek a 
tavaszán, néhány napos ott- 
tartózkodása dacára is, egy- 
hétre ment Eindhovenbe. Nem 
szembesült a töküres lelátók
kal, a „kőkorszaki” tempóval 
és körülményekkel, nem szívta 
magába az utóbbi évek 
MLSZ-vezérkarának minden 
bölcsességét.

Azt nem mondom, hogy a 
bundabotrányban sem volt 
benne, mert benne volt. Csak 
nem itt.

Ám az egész nálunk rohadt 
igazán.

Gondoltuk és láttuk mi.
Varga hazajött, és másképp 

látja. Vagy másképp mondja. 
Jó eset nincs: ha nem ugyanar
ról beszél, mint amit tapasztal, 
az is rossz; ha nem veszi észre 
az észre nem vehetetlent, az is.

Mikor az FTC-ben beiktat
ták, hangsúlyozta: nem Messi
ásként érkezett. Azóta viszont 
csak adja és adja a pozitívat,

nem gondolva arra, hogy hang
zatos megállapításaival azok
hoz csatlakozik, akik idehaza 
régóta törvényesítették a sem
mit^

Elvégre, ha így is jó...
Pedig Varga -  ez valóban 

unikum a hazai futballpályá- 
kon! -  szeret és akar dolgozni. 
Hogy tud-e, az két okból is kér
déses. Egyrészt -  kölni főisko
lai diplomája ellenére -  csak 
harmadrangú csapatoknál te
vékenykedett odakinn, és leg
inkább a biztosítást kötők 
összetételét mondta fel, más
részt -  érthetően -  túl sok fo
galma nem lehet a honi viszo
nyokról.

A legújabb kori magyar fut
ballban még a tehetségesek is 
menthetetlenül elbuknak, vagy 
feladják. És bár magam is 
szurkolok Vargának (meg min
denkinek), hogy hátha egyszer 
valakinek sikerül, de tisztában 
vagyok vele: itt egyedül áttörni 
lehetetlen.

Megjegyzem, Varga a szí
vemben van. Ha ő már nem is, 
én emlékszem a Honvédnak 
lőtt, legendás szabadrúgásgól
jára, és amíg élek, nem felejtem 
a Varga, Albert, Farkas válo
gatott belső hármast. „Zoli
kát”, a tüneményes dribblert -  
sokakkal együtt -  a magamé
nak tudom; Zoltánt, az edzőt 
még nem igazán ismerem.

Abban viszont biztos va
gyok: csendesebben kellett vol
na kezdenie. (Noha a szekcsői 
blamázs fel sem merült ben
nem.) Lehet a tréner Petrarca, 
szebben soha nem beszélhet a 
valódi eredményeknél.

Na, azokra várunk mi, meg
rögzött negatívak.

Nem is tudja, Varga úr, mi
óta.

Hegyi Iván

Madisont táncolnak Körmenden
Podgorica után tovább az európai úton?

■ k o sá r l a b d a
A hétközi európai kupaküzdel
mek legváratlanabb és legked
vezőbb eredménye a Körmend 
férfi együtteséhez fűződik. A 
vasi bajnokcsapat az Európa 
Kupában (a kontinens második 
legrangosabb sorozatában) ide
genben győzte le négy ponttal, 
81:77-re a jugoszláv Buducs- 
noszt együttesét, és ezzel a hat
tagú csoportban három forduló 
után a második, azaz továbbju
tó helyen áll. Miután a csapat 
tizenhét órás buszutazást köve
tően hazaérkezett, Patonay Im
rével, a Körmend edzőjével be
szélgettem.

-  Magyar együttes idegenben  
győzött az olimpiai ezüstérmes Ju
goszlávia egyik élcsapata ellen. Mit 
mondjak, szinte hihetelenül hang
zik...

-  Lehet, de szerencsére igaz. 
Pedig a Buducsnoszt remek já
tékosokból áll, tavaly a bajnok
ság harmadik helyén végzett, 
úgy, hogy a négy között, a play- 
offban már 2:0-ra vezetett a 
Partizán Belgrád ellen. Ráadá
sul a csarnokban ötezren biz
tatták a hazaiakat, s ha ehhez 
hozzáteszem, hogy a po.dgori- 
caiaknak két videofelvételük 
volt rólunk, mi pedig egyet sem 
tudtunk szerezni, akkor szá
momra is szinte hihetetlennek 
tűnik, ami történt.

-  A jegyzőkönyv alapján a frissen 
igazolt amerikai légiós, Madison ját
szotta a főszerepet, harmincnyolc 
pontjával. Nem kétséges, ki lehetett 
a mezőny legjobbja...

-  Valóban ő vitte a prímet. 
De ami számomra óriási tanul
ság volt: Madison mentalitása, 
gondolkodásmódja magával ra
gadta a többieket is. Sok csapat 
mellett dolgoztam már, de min
dig az volt az érzésem, hogy a 
Körmend táblán túl, illetve a 
határt jelző sorompó másik ol
dalán elfogta a félsz a játéko
saimat, ezért idegenben sokszor 
tudásuk ötven százalékát sem 
tudták nyújtani. Most ennek 
éppen az ellenkezője történt. 
Madison élvezte a tömeget, a 
hangulatot, a téves játékvezetői 
ítéletek sem törték le, hanem 
még jobb teljesítményre sar
kallták.

-  A következő ellenfél jövő ked
den, Körmenden az eddig veretlen 
Verona lesz. Elképzelhető, hogy 
újabb kosárlabda-nagyhatalom kép
viselője hódol be a magyar bajnok 
előtt?

-  Annak alapján, ahogyan a 
Róma a Koracs Kupában le
győzte szerdán a Zalaegersze
get, nem sok jót jósolhatok. Ám, 
ha saját példánkból indulok ki, 
akkor nem tartom kizártnak az 
újabb bravúrt, ami minden va
lószínűség szerint a továbbjutá
sunkat jelentené a csoportból.

Sz. A. B.

I  KÜLFÖLDRŐL JELENTIK

Bővítés a BL-ben
Az 1997-98-as idénytől az eddigi 
16 csapat helyett 24 együttes ját
szik a labdarúgó Bajnokok Ligá
jában -  döntött az UEFA végre
hajtó bizottsága. A részvevők 
hat négyes csoportban küzdenek 
majd, s a csoportgyőztesek mel
lett a két legjobb második jut a 
negyeddöntőbe. A címvédő és az 
UEFA-ranglistán az első hét he
lyen álló ország bajnoka auto
matikusan kvalifikálja magát a 
BL-be. A többiek selejtezőket 
játszanak, melyeken az UEFA- 
rangsorban a legmagasabban 
jegyzett nyolc nemzet bajnoki 
ezüstérmese is szerepelhet.

ISZTAMBUL: Vereséggel kezdte 
szereplését a női kosárlabda Euroli- 
gában a Pécs együttese. A Galatasa- 
ray csapata 80:77-re győzött a ma
gyar bajnok ellen.

BARCELONA: M egőrizte első 
helyezését a Reál Madrid együttese 
a spanyol labdarúgó-bajnokság
ban, miután a hatodik fordulóban

a korábban vezető Barcelona  
1-1-es döntetlent ért el a Tenerife 
ellen.

BÉCS: Asztalitenisz Szuper Li
ga-m érkőzésen kettős, egyaránt 
5:2-es vereséget szenvedett a 
Schwechat együttese a Postás férfi, 
illetve a Statisztika női csapatától.

MÖNCHENGLADBACH: A né
met labdarúgókupa 2. fordulójában: 
Borussia Mönchengladbach-Bayem  
München 1-2.

PÁRIZS: Érdekesebb eredmé
nyek a francia labdarúgó-bajnok
ság tizedik fordulójából: Bas- 
tia-N antes 0-0, Bordeaux-Stras- 
bourg 1-2, Olympique M arseille- 
Guingamp 2-1, L yon-P aris-St.- 
Germain 1-1. Az élcsoport állása: 1. 
Paris SG 22 pont, 2. Bastia 19, 3. 
Bordeaux 17.

MARSEILLE: Krónikus ízületi 
gyulladás miatt, 34 éves korában 
visszavonult a labdarúgástól Mami
éi Amoros, az Olympique Marseille 
játékosa. Amoros pályafutása során 
82-szer játszott a válogatottban, ami 
francia csúcs.

FOKVÁROS: A dél-afrikai város
ban szombaton rendezik meg az öt
tusa Világ Kupa döntőjét. Az esemé
nyen a magyar színeket Csemok 
László, Madaras Ádám és Sárfalvi 
Péter képviseli.
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