
10. Palmerék—Bárányék: 1 
a vártnál nehezebb küzdelem. A végén: fagyasztják a pengét. 

11. Hükümetiék—A. A. A. A.: 1 
sajnos, álmosan nem lehet nyerni! 

12. Msrtinék—Bulmárék: 2 
papírforma! 
Tippjeim után arra szeretném kérni önt , tájékoztasson a verseny alakulásáról. 

Üdvözlettel 
dr. Kamuti Jenő 

U. i. A versenyorvosi teendőket szíves örömest ellátnám. 
dr. Kabub." 

A szerző utóirata: 
„Kedves Barátom, köszönöm. Mielőtt a különtorna végeredményéről beszámol-

nék . . . vagy nem is; kérem, ne rontsuk el senkinek az örömét. Az én örömem el-
ronthatatlan: bármi legyen a torna (a tornák) sorsa (hadd mondjak annyit mégis: 
Kaktusz bizonyos módon valóban második lett!), az ö n sorai távolabb mutatnak. 
Levelét, utólagos engedelmével, beleszerkesztettem a tornakönyvbe. Kiemelkedő, leg-
szebb része lesz majd : mert ott lesz általa máris egy olvasóm, aki — szerencsém 
ritka pillanata! — még akkor lendíthetett egyet dolgomon, amikor lendíteni lehet 
ily ügyekben. Milyen érdekes, egyébként, az a felkavartak. (Levele második bekez-
désében.) Az az idézet, melyet levelemben félbehagytam — amúgy sem pontos a 
fordítás! —, így folytatódik: Nevük felkavar majd, ahogy zavarba ejtő a fény is, 
mely egy-egy évezredek óta kihűlt csillagról ér szemünkbe. Ezeket a csillagtávolsá-
gokat, mondanám most, ha szép szabályosan akarnék befejezni egy nagyon boldog 
levelet, igen, ezeket az áthidalhatatlan partokat hozzák közelebb némely mérkőző 
felek: és itt hadd említhesse ki-ki a saját csillagait, szerényen, odatolakodni se 
mervén közelükbe. Ped ig . . . mindnyájan nagyon közel vagyunk; közel, úgy álta-
lában." 

VASS ISTVÁN ZOLTÁN 

Csaba 

Kevés híján három évtizednyi életének eddigi fordulatai bőségesen elegendő-
nek tűnnek valamilyen szívdobogtató sportkarriert feldolgozó játékfilm forgató-
könyvéhez. S bízvást játszhatná akár ő maga a főszerepet, legalábbis görög szoborra 
emlékeztető külsejét tekintve. 

Anyagi gondoktól terhes gyermekkor, gyorsan felfelé ívelő sportpályafutás, 
korán szerzett világhír, az ezzel együtt járó barátok és ellenségek, majd autóbalese-
tét követően birkózás a halállal, visszatérés az életbe és a sportcsarnokok világába, 
házasság a népszerű és híres színész leányával, majd családi kép immár hármas-
ban, feleségével és kisleányával. Nem is kellene túlszínezni a hatás kedvéért, a 
siker egyetlen moziban sem maradna el. 

Hegedűs Csaba már részben látta ezt a filmet. A kórházi ágyon pergett le 
szeme előtt. Akkor még nem tudta, egyáltalán lesz-e folytatása. 

* 
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Amikor a sötétség tisztulni kezdett, s az öntudata visszatért, a fehérruhás valaki 
ezt súgta: „Ne féljen, Csabikám, megmentjük!" Riadtan küzdött a felismerés ellen, 
ő hát életveszélyben van? Aztán megadóan elmerült ismét a semmibe. 

Eddig soha nem érzett, szörnyű fájdalomra eszmélt. Idő nem volt, csak kín, 
enyhébb s erősebb változatban. A szenvedés összenőtt a pompásan felépített test 
roncsaival. Az életet napokig a mindent elsodró fájdalom jelentette, ő már inkább 
a halált kívánta, ami oly csábítóan közelinek tűnt. 

Mit sem tudott szövetségeseiről, a fehérruhás csoport tagjairól, akik percről 
perce szinte centiméterenkint húzták vissza az innenső partra. Olykor rájuk ismert 
s könyörgött: hagyják, sőt taszítsák le, mert ha az életbe a kínok alagútján át 
vezet vissza az út, akkor jobb a megadás. 

Egy vasárnap reggel azonban nem feleszmélt, hanem felébredt. Éhesen. Érezte 
élni a testét s az életöröm forró hullámokban ömlött át rajta. Már tudta, hogy 
életben marad, s akarta is. 

Súlyát, formáját, erejét nehezen nyerte vissza a meggyötört test, teltek a 
napok s a moccanatlan percekben csak a gondolatok cikáztak. Miért kellett mind-
ennek megtörténnie? Rászolgált volna ekkora csapásra? Sorsszerűségnek fogja fel? 

Látogatók jöttek. Az édesanyja. Megviselten is biztonságot árasztva. Mint ami-
kor még gyermekként érezte az összetartozás megnyugtató sugárzását, ha a köze-
lében volt. Nem korholta, nézték egymást s a fárasztó beszéd elkerülhető csekély-
ségnek tűnt. 

Csaba látta magát kölyökként, ismét érezte a szegénységük már múltba vesző 
ízeit. Miként tanult meg leszokni a telj esi thetetlenség kockázatával járó kérdések-
ről. Hogyan vált tapintatossá az összehasonlítások elhallgatásával. A kilencszáz-
egynéhány forintos fizetéshez szabott igények sajátos értékrendet és fegyelmet 
teremtettek a két gyerek, a nagymama és anyjuk kis szövetségében. S ez a szövet-
ség tán éppen ezért időtálló maradt. 

A kamaszodó Miklós és Csaba iskola után a birkózóteremben élte ki becs-
vágyát. A szőnyegen Miklós két évnyi előnyét aránylag gyorsan behozta az öccse. 
Már Szombathelyen laktak, amikor megnyerte első versenyét. Az anyja napra 
számon tartja. S neki fá j t a legjobban, hogy amikor fiát Pestre hívták, egyetlen 
fényesedő nadrággal s divatjamúlt zakóval kellett útnak indítania. 

A vidéki ifjonc mosolyogva emlékezett kamaszönmagára, aki Sárvárról, mint 
a mesebeli kiskirályfi, a világot meghódítani indult. Ezen az sem változtatott, hogy 
sejtelme sem volt: milyen, s mekkora a világ. Pesten már többet megismert belőle. 
Az anyjától kapott erkölcsi mércék kezdték jelezni környezete emberi adatait, sőt 
már saját viszonyítási rendszere is kialakulóban volt. A rászakadó benyomásokat 
esténként, amikor az edzések utáni kimerültségét ágyába vitte, értelme rendszerezte. 

Kezdett számot vetni önmagával, hogyan jutott el idáig s miért épp a birkózás 
adta számára az érvényesülés gyorsvonati jegyét. Szereti ezt egyáltalán? Igen, s 
egyre világosabban tudta azt is, hogy miért. 

Ott áll a szőnyegen az ellenfele és ő is. Mindketten segédeszközök nélkül. Egy-
forma súlyúak, közel azonos testalkatúak. Izmaik csaknem órára egyannyi edzési 
idő alatt kapták a szükséges megterhelést. A technikai elemeket álmukban is meg 
tudnák csinálni mindketten. Általában még ismerik is egymást. Az esélyek tehát 
teljesen azonosak. De ott a szőnyegen, amikor összekapaszkodnak, fogást keresve, 
mégis tudják mindketten, csak az egyik fog győztesen lejönni. Aki a feladványt 
gyorsabban fejti meg, az nyer. Feladvány? Hiszen az egyik rejtvényt követi a 
másik. Minden mozdulat, minden helyzet talány. S csak az egyiknek sikerülhet 
gyorsabban a megoldás. A mérkőzések az agyban dőlnek el. A jól formált izom-
kötegek csak engednek az utasításoknak. S a központ rendelkezéseire általában 
tizedmásodpercnyi idő jut. A lehetőség pillanata nem tér vissza. Nincs idő ha-
lasztgatni a felismerést. A két küzdő fél egyike hamarabb ismeri fel, gyorsabban 
teremti meg s aknázza ki a szituációt. Az eredményhirdetésnél az ő kezét fogják 
a magasba emelni. 
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Az erősen filozófiai ízű megközelítés mit sem ért volna a gyakorlat egyre 
tökéletesebb elsajátítása nélkül. Hegedűs Csaba szinte csak akkor eszmélt fel, ami-
kor válogatottként élete első világbajnokságára utazott Szófiába. A valóságban 
Budapestről, gondolatban Sárvárról indult. A királyfi iszákjában ott volt a hamuban 
sült pogácsa. Ez persze csak mese, a valóság, a szakvélemény a harmadik helyet 
tartotta elérhetőnek. Egymás után fektette kétvállra ellenfeleit. A szó szoros értel-
mében. Olyanokat, akiket addig részben is csak újságokból ismert. Dinamikus 
stílusát ámulva nézték szakemberek és szurkolók egyaránt. Ki ez a fickó, aki nem 
ismeri az óvatoskodást, az erőkímélő taktikai támaszkodásokat, nem figyelve az 
órát s nem spekulálva ellenfele esetleges leléptetésére. Valójában egyáltalán nem 
érdekelte az ellenfél küzdőmodora. A tempót ő, Hegedűs Csaba, a hajdani sárvári 
kisfiú diktálta, aki egyre közelebb került a dobogóhoz, sőt hinni sem akarta, már 
az aranyéremhez. És övé is lett. Világbajnokként tért haza. 

Életében először akkor volt p é n z e . Nem annyi, ami a mindennapi szük-
ségletek fedezéséhez kellett, s csak épp megfordult a kezén, hanem annál több. 
Ö rendelkezett vele. Boldogan számolta, mint a gyerek.. És mint a gyereket vitte 
el az anyját az áruházba, fölruházni. Aztán elmentek együtt üdülni a Mátrába. 
Édesanyja akkor nyaralt először életében. Titkon kihúzta magát, a szép szál f iában 
az üdülővendégek a világbajnokra ismertek. Azokban a napokban anya és fia úgy 
érezték, az élet szerencsejátékán nagy nyeremény ütötte a markukat. 

De a sport is munka, egy bizonyos színvonal elérése után s a világbajnoki 
rang kötelezte birkózósportunk rég áhított Benjáminját. Kérlelhetetlenül vár ták 
tőle az olimpiai bajnokságot. S ő szolgálatkészen hozta is. Épp a századikat. 

Ezután már elvárták tőle a közéletiséget is. Ráerőszakolták azt a magatartást, 
ami — az ebben megegyező vélemények szerint — a fess olimpiai és világbajnokra 
illik. Egy ideig kétségtelenül mulattatta a dolog, ám néhány hónap múltán észre-
vette, hogy a feléje nyújtott, barátinak vélt kezeken mohón görbülnek az u j jak . 
Pénzt, kocsit, nőket, divatot, pezsgős éjszakákat szimatoltak benne. A mosolytól 
kezdett elfáradni az arca, de csak otthon vethette le. A sikerembernek nem maradt 
ideje, energiája az újabb sikerekért dolgozni. 

Sajátos módon az embereket jobban érdekelték eredményeinél az élsportban 
sejtett, mesésnek vélt anyagi lehetőségek. Mid van? Mit hoztál? — ez volt a fontos. 
Nem az, hogy milyen áron, s kiket győzött le. 

De ennél is jobban bántotta, mikor kezdte észrevenni, hogy versenyzőtársai 
közül sokan ferde szemmel néznek rá. Nehezen ismerte fel: azért van így, mert 
kilóg a falkából. Aki visszautasítja a sörözésre szóló meghívást; aki nem teregeti 
a nőügyeit; aki nem azon nevet, amin a többiek, az előbb-utóbb feketebárány lesz, 
belémarnak a többiek, vagy jobb esetben kerülik, mint a leprást. Kezdett félni, 
mert már érezte, hogy megfagy körülötte a levegő. J a j annak, akit nagyképűség-
gel vádolnak. Ekkor már tudta: le fog ülni egy-egy pohár sörre, s vállalja az 
ezzel együtt járó áporodott társalgást, ha tetszik, ha nem. 

A kórházi ágyon sokszor gondolt vissza szükségszerűnek tűnő, apróbb-nagyobb 
megalkuvásaira. A fiatalon átélt, csaknem halálos megrázkódtatást emberi alka-
tának változása követte. Lényegesen zárkózottabb, mondhatni bölcsebb lett, de ezt 
már leplezni is megtanulta. A sportba való, csodaszámba menő visszatérésekor 
derült ki: versenyzői küzdőmodora, ami talán lényének egyfajta kifejezésmódja is, 
megváltozott. Bár technikai kelléktára mit sem fogyott, az alkalmazás lényegesen 
árnyaltabbá, fineszesebbé vált. 

Egyre többször kutatta önmagában a nyeréshez vezető út módjait. Ügy vélte, 
s hitte is, szinte önhipnózis árán kell eljutni abba az állapotba, amikor szervezeté-
nek vésztartalékait mozgósítani tudja. Ezek az energiák ott szunnyadnak minden 
ember testében, de felszabadítani — s innen a kifejezés — gyakran csak a halál-
félelem esetén tudja az átlagember. Képzeljünk el egy tartályt, miben ott szuny-
nyad sűrítve a tehetség, az elvégzett óriási edzésmennyiség, a kezdeményezőképes-
ség, a bátorság, az erő, a kudarcok és sikerek emlékei. Az ember tapasztalata 
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úgyszólván egész elmúlt élete. De hogy a gőzt kiengedni a csapot elfordíthassa, 
meg kell találnia a kulcsot. 

A montreali olimpia után hónapokig gyötörte magát, vajon megvan még benne 
ez a tartály? Vajon csak a szelepet kereste hiába? Egyáltalán, képes lesz-e ismét 
megtalálni ? 

Törökországban, az Európa-bajnokságon rettentő keservesen túl volt az első 
mérkőzéseken. S akkor, mint akit villámcsapás ért, újra érezte ezt a szinte révült 
állapotot. Reggel a szobatársai úgy néztek rá, mint valami megszállottra, amikor 
a hátralevő négy, igen nehéz mérkőzése előtt kijelentette: övé lesz az aranyérem, 
így lett. 

Az országban nem zengett a hírharang. Tőle ezt várták. Minden más már ku-
darcnak számított volna. Pedig neki, Montreal után, ez az újraébredést jelen-
tette. 

A sikereket nem lehet reflexszerűen, sorozatban elérni, ahogyan a kívülállók 
magától értetődő természetességgel elvárják tőle. Ezt igazán csak Hegedűs Csaba 
tudja, aki persze éppúgy, mint Balczó, azzal is tisztában van, hogy nincs egyedül 
a szőnyegen. Ebben az országban azért nagyon sok ember tud őszintén és önzet-
lenül örülni, amikor Hegedűs Csabának nyakába akasztják az érmet, az • árbocon 
leng a zászló s a Himnuszt játsszák. A lassan harminc esztendős birkózó sokszor 
hallgatta már s mégis mindig ügyelnie kellett: ki ne bújjon szeméből a könny. 
Még akkor is, ha másnak játszották a mieink közül. 

Törvényszerű lenne, hogy nem minden keserűség nélkül látja eddig megtett 
útját a sportban? Jól tudja, hogy a sportág berkein belül idehaza akadtak, akik 
már Montrealban is inkább ellene, mint neki szurkoltak. De harcolni csak szem-
től szembe lehet. Fantomokkal küzdeni képtelenség. Gyakran tépelődik azon, hogy 
szükségszerűen szüli-e a siker az ellentéteket s hajlik arra, hogy a diadallal egy-
idejűleg elkerülhetetlenné válik a kicsinyes féltékenykedés. Be kellett látnia, bár-
mennyire sajnálta is, hogy erőfeszítéseinek egy részét, akarva-akaratlanul, ez őrli 
fel. S balszerencséjére az átlagnál ő lényegesen érzékenyebb ember. 

A következő olimpiáig még vállalja a küzdelmet, a gyötrő edzéseket, talán 
azért is, mert önigazolást keres. A tüskék benne maradtak Montreal után. Csak ő 
szabadíthatja meg tőlük önmagát. Minden valószínűség szerint sikerülni fog neki. 
Az ellenkezője nagyon megviselné. Egyetlen dolog segíti igazán majd. S ezt épp 
a sportnak köszönheti: a benne rejlő hihetetlen akaraterő. 

A lépéselőnyért harcol 

Kérem, próbálják függetleníteni a most következő, még korántsem lezárt pá-
lyafutást az úszástól, sőt javallhatnám, hogy esetleg a sporttól is, bár ez nehezeb-
ben menne. Ezt sem tartanám azonban képtelenségnek, s pusztán önmaguk szóra-
koztatására az úszás, vagy sport szavakat próbálják meg alkalmasint helyettesíteni 
tetszőlegesen például a művészet, a vegyészet, az alapkutatás, a haladás szóval, 
azaz bármilyen emberi tevékenységgel, ami nincs híján az alkotó mozzanatoknak. 

* 

Széchy Tamás tanárembernek készült és némi vargabetűvel — főként mun-
kája lényegét tekintve — az is lett, függetlenül attól, amit a hivatalos okmány 
tanúsít. Mert hogy az önéletrajzi elemek se hiányozzanak, eredetileg a Testneve-
lési Főiskola tanárképző szakára iratkozott be. Az előzmények szinte törvény-
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