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az egyetlen, aki társaival ellentét
ben nem tanult tovább. Nős, két 
gyerek apja.

M ennyire m érhetők az elődökhöz 
a friss világbajnokok? Ez a követ
kező kérdés. Szépek a hagyományai 
a m agyar birkózásnak. 1908-ban. a 
londoni olim pián Weisz Richárd 
kezdte el a remek arany-sorozatot, 
összehasonlítás? Amikor a sportág 
első olimpiai győztese tündökölt, ak 
kor még konflislovak kocogtak Pes
ten és Budán. Más volt a birkózás 
is, m int manapság. A maihoz ké
pest a lassított film ritm usában to
logatták egym ást a porondon a ve- 
télytársak. Weisz Richárd talán  az
zal nőtt ellenfelei fölé, hogy foglal
kozott sportága elm életi kérdései
vel, módszeresen készült fel a nagy, 
erőpróbákra. A lelkiism eretes edzés
sorozat ad ta meg a birkózás első 
magyar olimpiai bajnokának a nél
külözhetetlen önbizalmat.

HUSZONNÉGY TOJÁSBÓL 
RÁNTOTTÁ

Keresztes Lajos 1928-ban A m szter
dam ban nyert. Egy külföldi szakem 
ber m ár korábban így dicsérte a 
m agyar sportolót:

— Viszonylag vékony fiú, az első 
p illanatra kevesen sejtik, hogy mi-

j
Kozma István és a német Dietrich 
küzdelme 1964-ben Tokióban

lyen hallatlan energia rejlik benne. 
Erénye az is, hogy egy tempóval 
előbb mindig megérzi, mire is ké
szül az ellenfél. ..

F iatal éveiben farkasétvágya volt, 
a  kim erítő edzés u tán  rengeteget 
evett, erről Keresztes Lajos később 
ezt m ondta:

— Huszonnégy tojásból készítet
tek nekem otthon rántottét és test
véreimmel együtt ebédre elfogyasz
tottunk egy hétkilós sült bárányt.

Szerencsére annyi olimpiai ba j
nokot vallhat m agának a magyar 
birkózás, hogy valam ennyit h irtele- 
nében nem is lehet felidézni. 1936- 
ban Berlinben hárm an is diadal
m askodtak: K árpáti Károly, Zom- 
bori Ödön és Lőrincz M árton. Az 
első győzelem egyáltalán nem köz
napi. K árpáti Károly erről sokat tud 
m esélni:

1936-ban Berlinben tú lfű tö tt han
gulatban kezdődtek a birkózóverse
nyek. Szabadfogásban, a  könnyű
súlyban ketten szám íthattak  az el
sőségre, a  m agyar K árpáti és a né
met Wolfgang Ehrl. A küzdelem 
színhelyén, a D eutschlandhallébarf' 
pattanásig  feszült volt a légkör. Ho
rogkeresztek és SS-katonák.

Az előjelekből kiderült, hogy itt 
most m ásról is szó van, m int csak 
egy olim piai győzelemről. Sokkal 
több forgott ekkor kockán. Ha 
ugyanis Ehrl szerzi meg a szőnye
gen az aranyérm et, akkor ez lesz a 
ném etek legelső bajnoksága, am it

világraszóló cerem óniával akartak  
m egünnepelni. Ezért kellett a  ren 
geteg lampion. K árpátinak feltűn t a 
felsorakozott SS-katonák tömege. 
O dam ent az egyikhez és m egkér
dezte:

— M iért állnak itt?
A katona így válaszolt:
— Jön a Führer!

K árpáti ekkor érte tte  meg, hogy 
m iért vonult ki ilyen sok SS-legány 
a D eutschlandhalléba, m ert Berlin 
egyik sugárútján  a korábbi napok
ban m ár lá tta  H itlert a testőrség 
eleven gyűrűjében.

Megkezdődött a döntő küzdelem 
az aranyérem ért. Amikor felállt a 
szőnyegre a  két birkózó és farkas
szemet néztek egymással, a  közön
ség tom bolva kezdte biztatni a  né
met versenyzőt. Ehrl úgy érezte, 
hogy elérkezett az ő ideje. Közben 
elterjed t a  terem ben a hír, hogy 
H itler m ár el is indult a  Deutsch
landhalle felé. A nézőtér harsogott. 
K árpátit azonban nem zavarta. K i
tűnően birkózott és egyre jobban 
kibontakozó fölénye fokozatosan le- 
hűtötte, elcsendesítette a  közönséget. 
Győzelme v ita tha ta tlanná  vált, erő
teljes m ozdulatokkal, fogásokkal 
gyűrte le ellenfelét.

Ekkor újabb h ír  érkezett:
„H itler félúton visszafordult, még

sem jön, nem óhajt részt venni az 
ünnepélyes eredm ényhirdetés
nél . . .  !”

K ivonultak a terem ből az SS-ka- 
tonák. K árpáti pedig felállhato tt a 
dobogó legm agasabb fokára. Az 
övé volt egyébként a berlini olim
pián az első m agyar győzelem, 
am elyet azu tán  a következő napok
ban még kilenc követett.

NINCS PARDON

Elidőzhetnénk Bóis Gyulánál, Koz
ma Istvánnál és Varga Jánosnál is. 
Ahány olimpiai bajnok, annyiféle 
egyéniség és annyiféle győzelemhez 
vezető út. Egy vonásuk azonban 
m indenképpen közös: sem m iféle á l
dozattól, erőfeszítéstől nem riadtak  
vissza. A jelek szerin t ezzel az 
adottsággal a mostani négy világ
bajnok is rendelkezik.

íme, az utolsó előtti kérdés, vagy
is a sportág jövője. P illanatnyilag 
3X3 perc a  küzdelem ideje. A m ér
kőzés vezetője m indig h a jtja  a  b ir
kózókat :

— Gyerünk, gyerünk! Akciót, fo
gást tessék produkálni.

Nincs pardon, aki nem fogad szót, 
az t leléptetik.

M indenképpen gyorsítani és lá tvá
nyosabbá akarják  tenni a Nem zet
közi Birkózó Szövetség vezetői a 
küzdelmet. Máris kísérleteznek a 
2X3 és az 1X6 perces m érkőzések
kel. Talán éppen a televízióközvetí
tések érdekében. E lőbb-utóbb sza
bálymódosítás várható, de term észe
tesen csak a moszkvai olim pia után. 
K inek kedvez az ú jítás? Erre még 
korai lenne válaszolni.

E lérkeztünk tehát az utolsó kér
déshez: m ire szám íthatunk jövőre 
az olim pián? Rácz Lajos, Tóth Is t
ván, Kocsis Ferenc és Kovács István 
ott lehet M oszkvában is az élen. A 
sport íra tlan  törvényei és gyakorla
ta  szerint m áról holnapra teljesen 
új ellenfelek aligha bukkanhatnak 
fel, a jelenleg ism ert külföldi ve- 
té ly társakat viszont legyőzhetik He
gedűs Csaba tanítványai. Kedvező 
esetben. Ha a négy m ostani arany 
fokozza a becsvágyat.
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