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SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA

,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karate-
edzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér
ruhás emberek látványa fogadott. Sírva menekültem. Sportos család voltunk, de
azért volt más választásom: lejártam teniszezni, úszni. Nyolcévesen, amikor
elkezdtem Apuék nélkül suliba járni, sokszor a testvéremmel, de néha egyedül
mentem. Féltem a trolin, rájöttem, hogy kiszolgáltatott vagyok, nem tudom megvé-
deni magam. Újra lenéztem a karateterembe. A tréning elején mindenki jókedvûen
kidobósozott. Ez kell nekem! - gondoltam.  - A következô alkalommal már én is
beszálltam, aztán tíz perc után meglepetésemre elkezdôdött az igazi gyakorlás. 
De ekkorra már annyira magával ragadott az egész csapat hangulata, a társak, az
edzô, hogy ott ragadtam. Úgy éreztem, hogy vagyok valaki. Nemcsak egy
teniszütôvel tenyeresezgetô a sok közül, foglalkoztak velem, segítettek, figyeltek
rám. Mindez 1989-ben, 20 éve történt.”

Így kezdôdött az ô sztorija. Saját út, kitaposott ösvény helyett nehéz, sáros hegy-
oldal, kemény lépések. És most itt áll Kaohsiungban, várva a versenyt. Nyugalom
uralkodik az egész csarnokban, edzôje, Andris Vasiljevs folyamatosan figyeli,
rezzenéstelen arccal áll elôtte akkor, amikor a meccsre készülve az utolsókat üti a
levegôbe.

,,Egy év után indultam el az elsô versenyemen, formagyakorlatokkal. A leg-
nagyobb izgalmakat persze az övvizsgák jelentették. Hû, de büszke voltam a sárga
övemre! Hogy tehetségesnek láttak-e? Elôször biztosan nem. De mindig jobban
szerettem edzésre járni, mint tanulni. Élveztem a tapasztaltabbak társaságát, barát-
ságát. Aztán a gimi elsô évét Angliában töltöttem. Karate nélkül. Csak futás,
kondiedzés. Nem bírtam, egy év után hazajöttem. Nagyon hiányzott a küzdelem.
Talán ekkor dôlt el minden. Zallel László, akivel 15 évig dolgoztunk együtt,
Ausztriába vitt edzôtáborba, ekkor már körvonalazódott, hogy lehet belôlem vala-
ki. Itt csupa vb-gyôztes tartott edzést, Laci azt mondta, hogy belôlem is világbaj-
nokot csinál. Nagyon hitt benne. És én is.”

Érkezik Mészáros János. A szövetség elnöke a tôle megszokott nyugalommal
várja a versenyt, ô is hisz benne. Esélylatolgatás Molnár Tamás bíróval, mindenki
higgadt, de a szemünk sarkából mindannyian azt kérdezzük a másiktól: meglehet?

,,1997-ben voltam elôször olyan versenyen, ahol azt láttam, hogy mindenki
nagyon jól karatézik, a szófiai korosztályos Európa-bajnokságon. Rettenetesen fel-
dobott ez a miliô, azóta sem hagytam ki egyetlen világversenyt sem. Ezek közül
persze kiemelkedik a 2004-es és a 2008-as világbajnokság. Mindkétszer ezüst, de
egész más szájízzel. Öt éve ez volt az elsô komoly felnôtt eredményem

nemzetközi szinten. Szenzáció volt a döntôbe jutásom, és ha fejben koncent-
ráltabb vagyok, megnyerhettem volna a finálét is. Venezuelai ellenfelem azonban
joggal nyert, nagy csatában, hirtelen halállal. 2008-ban ismét ott voltam a dön-
tôben. Hatalmas vb volt, mindenki nagyon készült, a sportág ôshazájában,
Japánban rendezték. Az elôdöntôben egy hazai versenyzôvel mérkôztem meg, és
sikerült legyôznöm. 15 ezer nézô nézte döbbenten, hogy kedvencük nem kerül be
a végjátékba. Nekem sikerült. A fináléra már nem emlékszem ilyen szívesen 
vissza, ott a bírók finoman szólva nem velem voltak. Egy fontos választ viszont
megkaptam a versenyen: képes voltam ismét a döntôbe jutni. Számomra ugyanis a
nagy versenyzô kritériuma nem az, hogy egyszer nyer egy nagy viadalt, hanem az,
hogy folyamatosan a világ legjobbjai között tud lenni. Egy rejtély azonban maradt.
Tudok-e aranyat nyerni?”

A meccsek kezdete elôtt eszünkbe ötlik Duisburg. A 2005-ös Világjátékokra
esélyesként érkezett, de szomorúan kellett távoznia. Keveset kezdeményezett, nem
pörgött, a sorsolása is rossz volt - mondták a hozzáértôk. Akkor nem értettük a
rossz szereplés okát, ô sem. 

,,Az ottani tapasztalatokat felhasználtam a tajvani felkészülés során. Sok gond
volt ott. Egyrészt nem voltam tisztában a lebonyolítás rendszerével. Egy ilyen kör-
mérkôzéses versenyre egészen másként kell felkészülni. A sima egyenes kieséses
viadalokon hosszú idô telik el a meccsek között, itt egymás után jönnek a
küzdelmek. Ezért most például a futóprogramomat másként állítottam össze.
Duisburgra mindössze egy hónapot készültem. Az idei Eb után, ahol ötödik lettem,
pár nap pihenô után elkezdtem kôkeményen dolgozni azért, hogy a legjobb for-
mában legyek a Világjátékokon. Közben folyamatosan elemeztem a meccseket.
Valóban keveset támadtam Duisburgban. Ez most másként lesz - határoztam el.”

Sok minden másként van. A 2005-ös Világjátékokon egy hatalmas hangárban
rendezték a karateversenyeket, Kaohsiungban egy méretes tornacsarnok adott
otthont a viadalnak, a strandkézilabda-pályák szomszédságában. A hely szelleme
magyar döntôt sejtet. Sikerre éhes emberek a lelátón és a szônyeg szélén.

,,Nehéz pillanat volt, amikor 2008 végén szakítottam az edzômmel. Zallel
Lacinak rengeteget köszönhetek, sokszor felnyitotta a szememet, 15 évig dolgoz-
tunk együtt. 15 év! Rengeteg idô. Hosszú ideig mardosott belülrôl a felismerés:
ennek vége. Nem könnyû errôl beszélni. Úgy éreztem, hogy kialudt a láng. 
Én fejlôdni akartam, ô talán azt gondolta, hogy az eredmények jönnek, minden
rendben. Nekem ennél több kellett. Lezártam egy szakaszt. Andrisszal új fejezetet
nyitottam, bár a munka így egy kicsit más. Új mesterem nem mindig van



Megvan a vezetés. Nagyon kemény a francia, növelni nem sikerül az elônyt.
Hatalmas hajrá, csak még néhány másodpercet kell kibírni. Táncol, de ez még nem
az örömtánc, most védekezni kell. 3-1 ide. Rolle mindent bevet, de mindjárt itt a
vége. Három, kettô, egy…

,,Az Európa-bajnokságon a bronzéremért vívott csatában kikaptam ettôl a srác-
tól. Akkor kivárásra játszottam, kockáztattam és vesztettem. Most minden az én
sikeremet akarta. Voltak meleg pillanatok, de átvészeltem. Végre arany! És nem
szerencsével, hanem megérdemelten. Úgy érzem, hogy ez az utóbbi tizenkét
évemnek a csúcsa, de egyben kezdete a következô négy-öt esztendônek is. Azóta
még jobban élvezem az edzéseket, önbizalmat adott a gyôzelem. Érzem, hogy
sokkal több embernek összeállt a kép velem kapcsolatban. És a sportágon belül is
sokat dobott a megítélésemen ez a diadal. Eddig voltam egy sportoló a sok közül,
aki jó, de mindig ott volt a kérdés: tud-e nyerni? Lehet-e ô a legjobb? A válasz
Tajvanon megszületett.”

Nem fetreng örömében a szônyegen, nem szalad körbe a csarnokban, az ég felé
néz, aztán a többiek nyakába borul, öleli egymást versenyzô, elnök, edzô, újságíró.
Magyarországról karate-aranyérmes. Világszenzáció.

,,Nem reális, hogy valaki a közép-európai régióból ilyen magaslatokba jusson,
de ezt tudják a karatetársadalmon belül is. Nagy a respektje annak, aki innen indul-
va ilyen eredményeket ér el. Az odavezetô út háromszor olyan nehéz, és ezzel min-
denki tisztában van. Nem véletlen, hogy a sportág egyik legjelentôsebb edzôje, egy
spanyol szakember engem visz magával azokba az országokba, ahol még nagyon
gyerekcipôben jár a karate. Egyrészt segítek bemutatni a technikai-taktikai ele-
meket, másrészt azt képviselem, hogy ilyen környezetbôl is lehet sikert elérni.”

Másnap este, már a szállóban. Merre tovább? Mi a következô cél? Ezzel nyag-
gatjuk a bajnokot a diadal után. Az olimpiára terelôdik a szó. Akkor még nem
tudtuk, ami mára tény: neki soha nem fog megadatni, hogy az ötkarikás versenyen
szerepeljen. A karate a 2016-os játékokról is lemarad.

,,Duisburg után foglalkoztatott ez a kérdés, akkor volt reális esélye annak, hogy
olimpián szerepeljek. Most viszont eldôlt, hogy én biztosan nem vehetek részt
ilyen eseményen. De ez már nem zavar. Egyrészt ez a tény jelentôsen felértékeli a
Világjátékokon megszerzett aranyérmemet. Másrészt örülök, hogy a pályafutásom
hátralévô része nem azzal telik majd, hogy egy álmot kergetek. Addig csinálom,
amíg élvezem.”

S. Kovács Ádám, a 2009-es Világjátékok magyar aranyérmese. Példakép. 
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103Magyarországon, ezért sok tekintetben nekem kell döntéseket hoznom. Nem biz-
tos, hogy mindig jól határozok, de vállalom a felelôsséget.”

Kezdôdik a -65 kg-osok elsô meccse. Az ellenfél az ausztrál Szerhij Mihalenko,
papíron kötelezô gyôzelem. 6-0 ide, a duisburgi passzivitásnak nyoma sincs,
folyamatos támadás, lendület, problémamentes meccs. A második csoportmeccs
elôtt kiderül, hogy megvan a továbbjutás. A csata tét nélküli, hajszállal a török
Omer Kemaloglu nyer. Nincs jelentôsége, megvan az elôdöntô.

,,A Világjátékokon mindenki nagyon kemény ellenfél. Az ausztrál srác például
az óceániai térség bajnoka, a stílusa viszont nagyon feküdt nekem. A tavalyi
Európa-bajnok török fiú elleni meccsen már tudtam, hogy továbbjutottam, de ott is
nyerni akartam. Ez egy olyan nap volt, hogy ha szükséges, biztos, hogy én nyerek.”

A továbbjutás után odamegyünk hozzá, megveregetjük a vállát, valahogy az
aurájában érezhetô, hogy most nagy dolgok részese. Somolygással fogadta bíztatá-
sunkat, aztán visszavonult, hogy relaxáljon élete talán legfontosabb meccsei elôtt.

,,Teljesen nyugodt voltam. Úgy éreztem, hogy nincs veszítenivalóm, hanem
feladatom van, amit végre kell hajtanom. Van, hogy zavar, amikor odajönnek
verseny közben, még ha jó szándékkal is, most ez nem okozott gondot. 
Nem voltam kétségek között. Az elôdöntô elôtti öt-hat óra viszont nagyon sok volt.
Próbáltam pihenni, és közben persze élveztem a szituációt. Hogy ott vagyok a
Világjátékokon, nagy meccsek várnak rám. Jókedvû voltam.”

Gyülekeznek a magyarok a csarnokban. Közeleg az idô. Az elôdöntôben az
osztrák Thomas Kaserer volt az ellenfél. 2-0-s gyôzelem, jöhet a finálé a francia
William Rolle ellen. De vajon az ezüstök után meg tudja nyerni az aranyat? 
Itt, Kaohsiungban ér pályafutása csúcsára?

,,Eddig mindig, amikor bejutottam a döntôbe, akkor azt már azonnal hatalmas
sikernek könyveltem el, annyira örültem, hogy biztosan megvan az érem. Most
másként álltam hozzá. Úgy gondolkodtam, hogy csak ki van pipálva egy meccs, ez
esetben az elôdöntô, de még nincs vége, van hátra egy csata, amelyen a legjobba-
mat kell nyújtanom. A világbajnokságokon kétszer is ezüstérmet nyertem, és fel-
tettem magamnak a kérdést, hogy képes vagyok-e aranyérmet szerezni.
Szerencsére sikerült, és ennek a sok munkán kívül az volt a titka, hogy nem
foglalkoztam a téttel, csak azzal, hogy gyôzzek.”

A döntôt sem kezdte másként. Nem várt, támadott, már az elejétôl kezdve.
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