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Csúcson a világrekorder

„Ne boncolgassuk, miért és hogyan, 
többen próbálták már a »titkot« megfej
teni, de szerintem Sándor sem tudta, 
csak borzasztóan sajnálta, és soha nem 
gyógyult be ez a sebe. Valahogy úgy le
hetne összegezni a dráma (de talán a 
tragédia is illik ide) több motívumait, 
hogy a szögescipő, a szoknya (szere
lem?) és a szabadság (kalandvágy?) tel
jesen összekeveredett Iharosban, így 
azután -  ahogyan az lenni szokott -  
egyikből sem lett semmi. Iharos Sándor 
csak világcsúcsot tudott futni tizenvala- 
hányszor, de elviselni, feldolgozni a vi
lágcsúcsot, arra már nem volt képes” — 
olvashatjuk a Száz év atlétika című 
könyvben.

Ezt a titkot már sok-sok évvel ez
előtt próbáltam megfejteni, nem sok si
kerrel, de még egyszer nekivágtam, 
mert az idő sürget, már csak néhány 
szemtanú él. A nyolcvanas évek végén 
először természetesen Iharos Sándortól 
reméltem választ, de hosszú ideig hiába 
kutattam az ötvenes évek legendája 
után. A Magyar Atlétikai Szövetségtől 
azt a felvilágosítást kaptam, hogy ben
zinkutas lett, a megadott töltőállomás
nál viszont azt közölték, már nem dol
gozik ott, keressem a Nagyvásárcsar
nokban, ahol tojást árul. Folytattam a 
nyomozást, amelynek végén az Iharos 
névre egy kofa elkapta a kezem. Majd 
azt követelte, hogy fizessem vissza Iha
ros több ezer forintos tartozását.

Jól tudom, most megvádolhatnak az
zal, hogy bálványt akarok ledönteni, de 
az egykori világcsúcstartó — önhibájá
ból — sohasem lehetett az. Végül egy 
óbudai kocsmában találkoztunk, mert a 
megbeszélt időpontban nem találtam 
otthon, a szomszédai árulták el, hogy a 
közeli borozóban lehet. Először nem 
akart nyilatkozni, aztán nagy nehezen 
kötélnek állt, de amikor azt kérdeztem 
az akkor már bottal járó Iharos Sándor-

Ha vannak vásárlási hajlamaink, 
ha nincsenek, az idegen ország 
pénzével mindenképpen kap

csolatba kerülünk. Ha idehaza nem si
kerül hozzájutnunk a célország valutá
jához, érkezéskor azonmód kellemet
len helyzetbe kerülhetünk. Ez történt 
velünk a tel-avivi repülőtéren, ahol ko
csit akartunk bérelni -  éjjel háromkor. 
Nekem dollárom, a társamnak schil- 
lingje volt; önmagában egyik sem elég 
a bérleti díj és a biztosítás kifizetésé
hez. Az egyetlen nyitva tartó autóköl
csönző alkalmazottja azt tanácsolta, az 
egyik pénznemet váltsuk át sékelre, azt 
meg vissza a másikra, akkor fizethe
tünk. Ügyes (mondaná Kohn bácsi), 
tudniillik az átváltáson csak veszíteni 
lehet (és nem a bank veszít). Nem tu
dom, mivel nyertük meg az ifjú höl
gyet, szerintem csak a szép szemünk
kel, mert végül belement a nekünk 
megfelelő variánsba.

Albán lekhez nemcsak idehaza, ha
nem magában Albániában is nehéz 
(volt) hozzájutni (legalábbis 1994 tava
szán). Bemegy az ember a bankba, ahol 
a tisztviselő azt mondja, ők nem válta
nak pénzt, viszont ha kimegyünk a pi
acra... Tényleg: ott álltak szép sorban a 
maszek bankárok, és a feltűnés leplezé
sének jele nélkül váltottak a rendőr sze
me láttára. De micsoda pénzeket! 
Mocskosakat, fakultakat, szakadtakat, 
némelyiket szigetelőszalaggal restau
rálták. Mindegy, amelyikről még fel le
het ismerni, hogy valaha pénz volt, el
fogadják.

Indiában váltáskor kötegben kapjuk 
a rúpiát, bankilag fémkapoccsal össze
fűzve. Mivel mindig ugyanazon a felén 
kapcsolják össze a bankókat, egyik fe
lük lyukas, mint a szita. Úgy látszik, ott 
nem bünteti a törvény a pénz rongálását.

• 1998. november 21., szombat
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tói, hogy élete legfontosabb versenyére, 
az 1956-os olimpiára miért nem ment 
el, teljesen berzárkózott. Botjával mér
gesen a padlóra vágott, s ellenségesen 
annyit mondott: „Erre nem válaszo
lok!”

Iharos Sándor 1996 januárjában 
meghalt. Utolsó nyilvános szereplése 
az volt, amikor 1995-ben díszvendég
ként megjelent az atlétabálon. A botor
káló futócsillagot egykori futótársa, 
nagy riválisa, Rózsavölgyi István támo
gatta, akivel háromszor futott világcsú
csot 4x1500 méteren. Rózsavölgyi -  
ugyanúgy, mint halála előtt Iharos -  fé- 
lig-meddig elfeledve, Tatán él, ahol a 
hatvankilenc éves nyugdíjas a Máltai 
Szeretetszolgálat autóján naponta har
minc rászoruló idős embernek hordja ki 
az ebédet. Segítségével próbáltam meg
fejteni a negyvenkét éves titkot...

-  A válogatott atléták 1956 októbe
rében Tatán készültek az olimpiára -  
emlékezett vissza Rózsavölgyi. -  Októ
ber 21-én válogatott viadalon vettünk 
részt a Népstadionban, ha jól emlék
szem, a finnek ellen. Nem, nem, a nor
végok ellen. Negyvenezer néző előtt 
győztünk. Aztán visszautaztunk Tatára, 
ahova viszont a megbeszélés^ ellenére 
Sanyi már nem érkezett meg. Őérte jöt
tünk fel Pestre október 23-án, s így sod
ródtunk bele a forradalomba. Szóval, 
Sztálint láttuk ledőlni, Iharost viszont 
nem találtuk meg. Tatára már nem tud
tunk visszamenni, ezért a Honvéd Tü
zér utcai pályáján húzódtunk meg. 
Megpróbáltam edzeni, nem sok siker
rel, mert kintről rám lőttek.
Hogy mikor láttam újra Iha
rost? Mi október végén bu
szokkal elutaztunk Prágába, s 
egyszer, valószínűleg a felsze
reléseket utánunk Sftálljjó autó
val, Sanyi is megérkezett. Én 
nem vettem részt azon a  meg
beszélésen, amelyen bejelen
tette, hogy nem akar az olimpi
án versenyezni, csak mint tu
dósító utazna Melbourne-be.
Ezt nem engedélyezték neki, 
így a repülőgépre már nem 
szállt fel velünk.

-  Napokig együtt voltak, 
egy szállodában laktak. Nem 
próbálta rábeszélni futótársát, 
hogy ne hagyja ki pályafutása 
nagy lehetőségét?

-  Mi versenyzőtársak vol
tunk, de barátok sohasem, 
ezért csak a futásról beszélget
tünk. így aztán nekem nem in
dokolta meg, hogy miért nem 
akar kijönni az olimpiára,

amelynek egyik nagy esélyese volt. Va
lószínűleg megzavarták az itthoni ese
mények, és megijedt. Ilyen körülmé
nyek között nem tudta elviselni az esé
lyesség terhét. Az már sohasem fog ki
derülni, hogy mire lett volna képes az 
olimpián, de a saját történetem tény. 
Augusztus elején 1500 méteren 3:40.6 
perccel megjavítottam Iharos és Tábori 
világcsúcsát. A kéthetes kihagyás, a sok 
hercehurca és az otthoni események 
miatt Melbourne-ben csak 3:49.4 percet 
futottam, és az előfutamban kiestem. 
Pályafutásom legfájóbb veresége volt, 
amely után megfogadtam, ha belehalok 
is, olyan keményen fogok edzeni, hogy 
a következő olimpián érmet nyerjek. 
Ezt nehezítette, hogy a világ legjobb 
edzője, Iglói Mihály az olimpia után 
nem tért haza, így nélküle sikerült 
1960-ban bronzérmet nyernem Rómá
ban.

-  A legenda szerint Iharos nem csu
pán megijedt, hanem szerelmes lett, s 
ez is szerepet játszott abban, hogy nem 
utazott el az olimpiára.

-  Igen, ez is. Sanyi a tatai edzőtábor
ban ismerkedett meg a válogatott ge
relyhajító Laczó Ilonával, akibe nagyon 
beleesett. Utólag azt is hallottam, hogy 
ha Laczót kivitték volna Melbourne-be, 
akkor ő is kijön. így Ausztriába, majd 
Belgiumba mentek. Amikor én hazaér
keztem az olimpiáról, Sanyi első felesé
ge megkért, hogy adjam el az autójukat. 
Megpróbáltam, de nem sikerült, ezért 
amikor Iharos 1957 májusában haza
jött, a slusszkulcsot neki adtam vissza.

A z idó't csak a pályán  tudta legyőzni

Laczó Ilona vallom ása
Iharos Sándor második feleségét, a hat

vanöt éves dr. Laczó Ilonát legalább olyan 
nehéz elérni, mint korábban volt férjét. Rá
adásul, amikor végre sikerült telefonon be
szélnünk, határozottan közölte, hogy nem 
nyilatkozik.

-  Ezzel az üggyel kapcsolatban az újság
írók már annyi valótlanságot leírtak, hogy 
nincs mondanivalóm. Különben is: ma már 
miért érdekes az, hogy Iharos miért nem 
ment ki 1956-ban az olimpiára?

-  Mert ennek az esetnek egyre kevesebb 
az élő szereplője, aki hitelesen elmesélhet
né, mi is történt Iharossal.

-  Nem igaz, hogy a prágai edzőtáborban 
Sanyi azt mondta, csak akkor megy ki az 
olimpiára, ha engem is kivisznek. Ilyet nem 
is követelhetett, mert ugyan gerelyhajítás- 
ban nyertem magyar és angol bajnokságot 
is, de 1956-ban nem tartoztam a nemzetkö
zi élmezőnybe. Az viszont tagadhatatlan,
hogy miattam jö tt haza Prágából, majd a forradalom leverése után együtt hagy
tuk el az országot.

-- Hogyan fogadták a világ akkori legeredményesebb futóját külföldön?
-  Már Bécsben hatalmas volt az érdeklődés, amikor az újságok közölték, hogy 

Iharos nem utazott el az olimpiára, s az osztrák fővárosban tartózkodik. Renge
teg ajánlatot kapott a világ minden részéről, végül egy belga klub szerződését fo
gadta el. Kint mindent megkaptunk, lakást, autót és megfelelő állást, s mindket
ten elkezdtünk franciául tanulni. A kitűnő lehetőségek ellenére Sanyi egyre fe
szültebb lett, egyre jobban gyötörte a honvágy. így aztán 1957 tavaszán elhatá
rozta, hogy hazajön. A belgák természetesen nem értették, olyan cikkek jelentek 
meg, hogy a vörös futó visszamegy a vasfüggöny mögé. Sanyit azonban semmi 
sem akadályozta meg abban, hogy visszatérjen hazájába. Pedig higgye el, ha ak
kor kint maradunk, teljesen másképpen alakul a sportpályafutása és az élete is.

-  Tudomásom szerint Belgiumban kötöttek házasságot.
-  Igen, de erről nem szeretnék beszélni, mert annyi butaság jelent meg erről is.
-  En csupán azt hallottam, hogy Iharos halálosan beleszeretett magába. Ké

sőbb sohasem tett szemrehányást, hogy emiatt az olimpiát is lemondta?
-  Nem, mert egyedül ő döntött, senki sem befolyásolta. Sőt, én megpróbál

tam lebeszélni, hiszen nagyon jó formában volt, s ha nem jön közbe a forrada
lom, biztosan olimpiai bajnokságot nyer.

-  Ennek a nagy szerelemnek is vége lett, hiszen kilencévi házasság után el
váltak.

-  Hát igen. Mert teljesen más típusú emberek voltunk. Én konzervatív, földön 
járó, az eszemre hallgató, Sanyi viszont egy bohém, aki ráadásul inkább a szívé
re hallgatott. S ezt a barátai ki is használták. Nagyon könnyen lehetett befolyá
solni, és ez lett a veszte.

-  Egykori sporttársai sem tudták megmagyarázni, hogy Iharos Sándor miért 
menekült az italba.

-  Miután elváltunk, nem szakadt meg a kapcsolatunk, a munkahelyemen 
többször felkeresett. Természetesen én is megpróbáltam lebeszélni egyre súlyo
sabb szenvedélyéről. Emlékszem, mindig azt mondta, „ez az én narkóm”. Rend
kívül érzékeny volt, és úgy látszik, nem tudta elviselni, hogy hiába futott egy tu
cat világcsúcsot, a pályán sem sikerült elérnie azt, amire képes lehetett volna. A 
civil életben pedig egyszerűen csődöt mondott. Pedig higgye el, rendkívül be
csületes és melegszívű ember volt. Nem mint volt felesége, hanem mint egyko
ri atléta, őszintén mondom, soha nem volt, és soha nem lesz több olyan kitűnő 
magyar futó, mint Iharos Sándor. Ezért minden tiszteletet megérdemel.

S a l á n k i  M i k l ó s

Sör jégkockával VI.

A királynő meg a kacsacsőrű emlős
Kevés olyan ország van a világon, 

amelyben egyszerre kétféle pénz is for
galomban van. Kína ilyen -  volt. A le
xikonokban ezt olvashatjuk: pénzneme 
a jüan (=10 jiao). A másikkal, az FEC- 
vel (efiszí, az angol Foreign Exchange 
Certificate rövidítése) azok a külföldiek 
kerülhettek kapcsolatba, akik 1980 és 
1993 között jártak az országban. Ami
kor a külföldi pénzt vagy csekket vál
tott be, kizárólag FEC-t kaphatott érte, 
és elvben nem is fizethetett mással. Ár
folyama megegyezett a népi jüanéval 
(kínaiul renminbi), ám fizetésnél csak 
jüant kapott vissza, amellyel nem vásá
rolhatott, de vissza sem válthatta. A fe
ketepiacon viszont hozzá lehetett jutni 
jüanhoz is, ráadásul a külföldi számára 
igen kedvező áron. Mindenki jól járt: a 
kínai azért, mert a mi hajdani 
Konsumtourist boltjainkhoz hasonló 
Friendship üzletekben külföldi luxus
cikkeket is vásárolhatott. (Ez már a 
múlté, hisz Kínában pénzért bármi kap
ható.) Kitalálták viszont, hogyan kese
ríthetnék meg mégis a külföldi életét. 
Úgy, hogy amiért csak lehet, többet fi
zettetnek vele, mint a helybeliekkel. 
Szállodáért, vonatjegyért legalább a 
kétszeresét kérik, múzeumi belépőért 
akár az ötszörösét is. A szívatásnak is 
kétféle kategóriája van: a szemérmesen 
tengerentúli kínaiaknak nevezett tajva
ni, hongkongi, makaói turistákat kevés
bé vágják meg.

Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélan- 
don a dollár járja, amelynek a nevén kí

vül semmi köze az amerikaihoz. De ki 
tudja (én nem), miért lett dollár, amikor 
ezek az országok angol gyarmatok vol
tak, akárcsak mondjuk Egyiptom, Cip
rus, Libanon, ahol maradt a (helybeli) 
font. Más a helyzet a hajdan ugyancsak 
brit fennhatóságú Kenyában vagy Tan
zániában, ahol a shilling maradt meg a 
brit múltból. Idősebbek talán emlékez
nek, egykoron Britanniában volt font 
sterling, az 12 shillinget ért, ez pedig 
húsz pennyt. A pennyt az amerikai pénz- 
rendszer örököké meg, ott ugyanis így 
hívják az egycentes pénzérmét. Málta 
szintén angol felségterület volt, ám ott 
ma líra a pénz, az apró viszont cent. De 
tudják-e, hogy létezik skót font, sőt 
északír font is? Ugyanannyit érnek, mint 
az angol, azzal a különbséggel, hogy an
gol fonttal lehet fizetni Skóciában, de 
skót fonttal nem lehet Angliában. Az ír 
Köztársaság pénzével, a punttal termé
szetesen nem fizethetünk az Egyesült 
Királysághoz tartozó Észak-írország- 
ban. Belga frankkal fizethetünk Luxem
burgban, de luxemburgi frankot nem fo
gadnak el Belgiumban. Mi lesz itt (ott), 
ha még az euro is bejön?!

Külföldi útjaimról mindig hozok ha
za pénzérméket (hoznék bankjegyet is, 
de az rendszerint nem marad). Közülük 
némelyik már szinte numizmatikai rit
kaság. 1994-ben, amikor Albániában 
jártam, már igen nehéz volt hozzájutni 
az ottani apróhoz, a qindarkához. Né
hány útitárs azonban rájött, hogy a 
templomban a pénzadományokat nem

perselyben, hanem kis tányérokon 
gyűjtik, onnan le lehet nyúlni egy-két 
érmét. Tettünk a helyébe pár leket, az se 
ért fabatkát sem.

Most, hogy a múltban kotorásztam, 
készítettem egy röpke statisztikát, mi 
szerepel leggyakrabban a különféle ap
rópénzeken. Vezetnek a királynők, kirá
lyok, élő és már kimúlt történelmi sze
mélyiségek, az állatok, valamint a nem
zeti szimbólumok. Az ausztrál húszcen
tes egyik oldalán például II. Erzsébet 
fejképe díszük, a másikon egy kacsa
csőrű emlős. Izraeli érmén van menóra, 
egyiptomin piramis, ír pennyn hárfa, a 
fülöp-szigeteki pesón a világ legszebb
nek tartott vulkánja, a Mayon.

Nézzük ezek után, hol költhetjük el, 
amink van. Az arab világban és Török
országban -  természetesen -  a bazár
ban. Mindenki azt tanácsolja, hogy 
ilyen helyen alkudni kell. Nos, nem ok
vetlenül kell. A fizetőképes kereslet 
ugyanis gyakorta olyan kicsiny a kíná
lathoz képest, hogy az árus helyettünk 
is alkuszik, önmagával. Ha tényleg vá
sárolni akarunk, eszünkbe ne jusson 
árat mondani! Majd ő megy lefelé. 
Egyiptomban esett meg, hogy egy sző
nyegkereskedő háromszáz dollárról in
dított, lekúszott 300 egyiptomi fontra 
(ez 60 százalékos engedmény), a végén 
kikötött 100 fontnál. Itt kezdődik a baj! 
Ennyiért már tényleg érdemes volna 
megvenni azt az átkozott szőnyeget, de 
hát hogy hurcolja végig az ember a fél 
Közel-Keleten...

Mindig csodáltam a keleti bazároso- 
kat. Ott élik le az egész életüket parányi 
üzletükben (meg előtte, az utcán), és egy 
pillanatra sem adják föl. Késő este érkez
tem busszal a törökországi Pamukkaléba, 
ahol a szállásajánlókat azonnal követte a 
farmer- és bőrkereskedők hulláma. Nem 
értem, hogyan gondolhatták, hogy akár 
csak egyetlen őrült is akad, aki pont este 
fél tizenkettőkor látja elérkezettnek az 
időt arra, hogy bőrkabátot vásároljon.

A kelet-afrikai maszájok puszta lé
nyüket kínálják némi pénzért. Na, nem 
úgy! A maszájokat, tudja minden oda 
látogató, le kell fényképezni. Egy fotó 
100 tanzán shilling (mintegy 30 forint). 
Ha azonban van videokameránk, egyet
len ügyes svenkeléssel egész csapat 
maszájt kaszálhatunk.

Azt sem árt tudnunk, hogyan szokás 
egyes helyeken fizetni. Amerikai étter
mekben a pincér igen diszkréten, írással 
lefelé fordítva teszi az asztalra a számlát, 
aztán elmegy. Ne várjuk, hogy visszajöj
jön, mert nem jön. A borravalót az aszta
lon szokás hagyni, fizetni a pénztárnál 
kell. Az indus pincér hasonló diszkréció
val, bár kevésbé előkelő körítéssel pre
zentálja a számlát. A papírfecni egy tál
kán hever, melyben édeskömény van. 
Ezt a mellékelt kristálycukorral illik sze
mezgetni. Gondolom, ez a bonusz.

Végül egyik kedvenc emlékem ar
ról, milyen az, amikor igazi profi ül a 
kasszánál. Amerikában láttam egy szu
permarket pénztárosának köpenyhajtó
káján egy odatűzött egydollárost, mel
lette a következő feliratot: „Ez a dollár 
az öné, ha elfelejteném mondani, hogy 
köszönjük, hogy a Jamesway-nél vásá
rolt.” Le merném fogadni, ha még ott 
dolgozik, ugyanaz a dollár van kitűzve 
a köpenyére.
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