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Húsz év után újra aranyérmet ünnepelhet a magyar női tornasport

Sporttörténelmi siker: Dévai aranyérmes!
A magyar tornasport har-

madik női Európa-bajno-

ki aranyérmének örülhet-

tek a szurkolók múlt hé-

ten Skóciában. A glas-

gow-i kontinensviadalon 

Dévai Boglárka ugrásban 

aranyérmet szerzett.

A versenykiíráskor nem sokan 
gondoltak arra, hogy Glas-
gowban a női tornász Euró-

pa-bajnokságon magyar aranyérem 
születik. Pedig ez történt. Sporttör-
ténelmi siker született: Dévai Bog-
lárka Skóciából Európa-bajnokként 
tért haza. Már a tavalyi kolozsvá-
ri Eb-n lehetett látni, hogy a ma-
gyar küldöttségben tehetséges lá-
nyok tornásznak. A kincses város-
ban akkor egy ezüst- és egy bronz-
érem született Kovács Zsófia és 
Dévai Boglárka jóvoltából. Bogi vi-
szont a múlt héten csodálatos telje-
sítménnyel meg is nyerte az ugrás 
döntőjét, ezzel ő lett a magyar tor-
nasport harmadik női Eb-győztese 
Ónodi Henrietta (1989) és Varga Ad-
rienn (1998) után.

„Ez a verseny csak azt mutat-
ja, van még hová fejlődni, de azt is 
mutathatja: oda tudok érni a világ 
közvetlen elitjébe” – nyilatkozta az 
M4-nek a 18 éves friss bajnok. 

A női csapat a kontinenstornán 
nyolcadik lett, ami azért is elisme-
résre méltó teljesítmény, mert az 
egyik legjobb összetett tornász, Ko-
vács Zsófia, sérülés miatt hiányzott. 
Az eddigi legjobb helyezés a hatodik, 
amelyet a válogatott még 1996-ban 
ért el. Azt is érdemes megjegyezni, 
hogy a román csapat nem is kvalifi-

kálta magát a döntőre. Olyan konti-
nenstornára pedig szinte emberem-
lékezet óta nem volt példa, hogy ma-
gyar arannyal és román arany nél-
kül zárult volna. A román női torna 
becsületét Denisa Golgotă mentet-
te meg: a 16 éves versenyző talajon 
ezüstérmet, ugrásban pedig bronz-
érmet szerzett.

„Összességében elégedett vagyok, 
sajnos ez a döntő nem úgy jött össze, 
ahogy akartuk, de szerintem sem-
mi okunk sincs az elégedetlenségre. 
Mindent megtettünk, nagyon össze-
tartó volt a csapat. Jól kezdtünk, de 
a végén kijött a fáradtság. Nem szá-
mítottunk rá, hogy Kovács Zsófi nél-
kül ilyen jól fogunk szerepelni” – ér-

tékelt az első felnőtt Eb-jét követően 
Fehér Nóra.

Dévai Boglárka természetesen re-
pesett az örömtől, hiszen a szombat-
helyi sportolólány élete első arany-
érmét szerezte. „Elmondani nem le-
het, milyen idegfeszítő volt ez a dön-
tő, nagyon izgultam, mert egy ilyen 
szintű fináléban tényleg bármi meg-
történhet. Ááá, erre nincsenek sza-
vak, nem tudom leírni az érzést, de 
még fel sem fogom, hogy Európa-baj-
nok vagyok! Kimondani is furcsa. Az, 
hogy húsz év után sikerült ismét Eu-
rópa-bajnoki aranyérmet nyerni Ma-
gyarországnak női tornában, az még 
hihetetlenebb – én még nem is va-
gyok húszéves, és sikerült megcsi-

nálnom! Úgy jöttem le a pódiumról, 
hogy azt mondtam az edzőmnek, eb-
ből még lehet, érem sem lesz. Van 
még javítanivaló az ugrásokon, de 
rettenetesen izgultam, először ke-
rültem felnőtt nagy versenyen olyan 
helyzetbe, hogy elsőként szólítot-
tak a szerenkénti döntőben…Az el-
múlt egy-két hónapban megpróbál-
tam a legjobbat kihozni magamból 
az edzéseken, s bíztam benne, hogy 
az elvégzett munkának meglesz az 
eredménye. Az Eb előtt úgy éreztem, 
jó formában vagyok, mert a kiutazás 
előtti héten volt egy szólításos edzé-
sünk – ott és akkor sikerült először 
versenykörülmények között megcsi-
nálni az új, első ugrásomat rontás 

nélkül. Az azelőtti versenyeken ez 
nem jött össze, de ez megnyugtatott, 
és elhittem, hogy mégis sikerülhet! 
Most tudom kimondani, hogy igen, 
ezt az ugrást megtanultam és be tu-
dom mutatni. Szeretnék minimum 
ilyen formában lenni a világbajnok-
ságon is! Sosem gondoltam volna, 
hogy eljutok ide. Amikor négy éve, a 
junior Európa-bajnokságon részt ve-
hettem első nagy versenyemen, ott 
még nem is tudtam felfogni, hogy ez 
az egész miről is szól. A tavalyi Eb-n 
esett igazán le, amikor megnyertem 
az első Európa-bajnoki érmemet, 
hogy igen, ott lehetek a legjobbak kö-
zött, az elitben. Most pedig ugyan-
azok az érzések voltak végig a fe-
jemben” – nyilatkozta a tornászlány.

Dévai Bogi edzője, Rácz Gábor el-
mondta: a második, könnyebb ugrá-
sát három éve magabiztosan hajtja 
végre, szektoron kívül még egyszer 
sem érkezett belőle, most igen. „Ez-
zel izgalmassá tette a versenyt. Az 
első olyan nehéz ugrás, hogy sen-
ki sem csinálja ezt a mezőnyben, a 
világon sem sokan. Remélem, ez az 
arany valaminek a kezdete. Nagy di-
namika van benne, a levegőben is jól 
tudja irányítani a testét” – értékelt a 
szombathelyi a szakember, aki a fe-
leségével, Vizer Erzsébettel dolgo-
zik együtt. Az edzőtermet speciá-
lisan az ugrásnak megfelelően ala-
kították át. 

A skót nagyvárosban a felnőtt tor-
nászoknak csapatversenyt, egyéni-
ben szerenkénti döntőket rendez-
nek, azaz idén az egyéni összetett 
nem szerepel a programban. A férfi 
tornászok mától vasárnapig versen-
genek. Skócia különben multisport 
Európa-bajnokságnak ad otthont: 
a tornán kívül az evezés, a vizes 
sportágak, a golf, a triatlon és a ke-
rékpár kontinensviadalát is megren-
dezik Glasgow-ban és környékén.
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A magyar férfi (és női) úszósport 
hosszú évtizedekig az egyik legne-
hezebb úszásnem, a vegyes úszás 
kimondatlan királya volt Európá-
ban. Emlékezhetünk Szabó János-
ra, Darnyi Tamásra, Czene Attilá-
ra, a még mindig aktív Cseh Lász-
lóra vagy éppen Verrasztó Dávidra. 
Az előbbiek hosszú ideig ellentmon-
dást nem tűrően utasították maguk 
mögé a mezőnyt 200 és 400 méteren. 
Mindig akadt egy-két új fiatal titán, 
aki felvállalta, hogy folytatja az elő-
dök által megkezdett nehéz utat és a 
vegyes úszásra adta a fejét. Nos úgy 
látszik, ez a folyamat mintha meg-
szakadna. A Glasgow-ban napja-
inkban is tartó úszó Európa-bajnok-
ságon vegyes úszásban a magyar 
sportot férfiaknál csupán Verrasztó 
Dávid képviseli. Viszont annál ér-
dekesebb volt a 200 méteres pillan-
gó szám. A középdöntőkben ugyan-
is a következőképpen alakult a me-
zőny: az első öt közül négy magyar 
volt. Milák Kristófot Kenderesi Ta-
más és Biczó Bence követte, az ötö-
dik helyen pedig Cseh László vég-
zett. A szabályoknak megfelelően 
azonban csupán két magyar indul-
hatott a döntőben, a két első és egy-
ben a két legfiatalabb. S ha már in-
dultak, meg is nyerték (arról nem is 
beszélve, hogy a nőknél 200 m pil-
langón ugyancsak egy magyar, Ka-
pás Boglárka nyert). Milák ráadá-

sul lehengerlően úszott, az első öt-
ven méteren már egy testhossz 
előnyt szerzett, az első százon pe-
dig Michael Phelps 100-as világcsú-
csán belül volt.

Óriási úszó lesz ez a gyermek – 
mondta tavaly a budapesti vizes vi-
lágbajnokságon a mellettem ülő 
olasz kommentátor, amikor Milák 
mindenki meglepetésére ezüstér-
met nyert és sorra döntötte a junior 
világcsúcsokat. Az olasz jóslata pe-
dig kezd beérni. Milák vasárnap éle-
te első felnőtt Európa-bajnoki arany-
érmét szerezte. És ahogy úszik, va-
lószínűleg nem ez lesz az utolsó. 
„Szegény” Kenderesi Tamás „csu-
pán” a második helyet szerezte meg. 
Az olimpiai bronzérmes úszó azon-
ban tisztában volt az erőviszony-
okkal, hiszen egy nappal a döntő 
előtt már azt nyilatkozta, hogy min-
dent megpróbál, de nem hiszi, hogy 
utol tudja érni vetélytársát. „Örü-
lök, hogy érmet tudtam nyerni, vég-
re más színűt, mint bronzot, jó ez az 
ezüst. Általában tudom, mennyire 
vagyok képes, ezúttal is így történt. 
Jövőre azért szeretnék még jobb len-
ni. Újra tele vagyok motivációval, tu-
dom, min kell változtatnom ahhoz, 
hogy még jobb legyek” – mondta a 
döntő után Kenderesi.

„A kétszáz pillangó előtt mindig 
izgulok, ezt a számot szeretem a 
legjobban, ebben várom magamtól 

a legtöbbet; ha túl vagyok rajta, már 
mindig sokkal felszabadultabban ál-
lok oda a többihez” – mondta Milák 
Kristóf a 200 m pillangó döntője után, 
amelyet óriási előnnyel nyert meg. 
De hogy milyen sportoló és mennyi 
ambíció van benne, jelzi a további 

nyilatkozata. A 18 éves klasszis sze-
rint „hülyén” úszott, mert az elején 
túl gyors volt, ezért nem úgy sike-
rült befejeznie, ahogy tervezte. „Per-
sze nagyon örülök a győzelemnek, 
de egy Európa-csúccsal azért még 
szebb lett volna az összkép” – tette 

hozzá Milák Kristóf, aki Cseh Lász-
ló Eb-csúcsát ugyan nem, de Euró-
pa-bajnoki rekordját azért megdön-
tötte. És ahogy úszik, valószínűleg 
nem ez lesz az utolsó, amit megdönt.

 
somogyi BotoNd

Glasgow-i úszó-Eb: pillangós magyar csodák

A dobogó tetején. Dévai Boglárka (középen) húsz év után nyert aranyérmet a magyar női tornasport számára

Érmes pillanatok. Kenderesi Tamás ezüstöt, Milák Kristóf aranyérmet nyert 200 méter pillangón
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