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BESZÉLGETÉS AZ OLIMPIAI BAJNOK CSOLLÁNY SZILVESZTERREL, A „GYŰRŰK URÁVAL”

Száz százalékig a tornának élt

Hölgyek „gyűrűjében”. A gyergyóiak személyesen is találkozhattak Csollány Szilveszterrel

„Edzés, edzés és edzés, anélkül 
lehetetlen elérni ezt az eredményt” 
– válaszolta Csollány Szilveszter egy 
gyergyószentmiklósi kisfi únak arra 
a kérdésére, hogy miként lett belőle 
olimpiai bajnok. A 2000-es sydney-i 
olimpián gyűrűn aranyérmet szerző 
tornásszal a hargitai városban tett 
látogatásakor beszélgettünk.

 » GERGELY IMRE

– Miből állt az edzésprogram a későbbi 
olimpiai bajnok számára?
– Naponta reggel fél hattól másfél óra 
erősítés, majd iskola után ismét edzés a 
tornateremben. Nyáron, szünidőben pe-
dig azért volt jó, hogy nem kellett isko-
lába menni, mert így egész nap lehetett 
edzeni, átlagban 6–7 órát. A szünet 1–2 
hetet jelentett egy évben. Nagyon sok 
kitartás kellett ehhez. Voltak hullámvöl-
gyek, volt, hogy abba akartam hagyni a 
tornát, hogy focizhassak, mint a bátyám, 
de hál’istennek anyukám és az edzőm 
meggyőztek, hogy folytassam. Sokat 
számított, hogy voltak sikerélményeim 
a versenyeken, anélkül nem lehetett vol-
na bírni a folyamatos edzést. Az is erőt 
adott, hogy mindig zavart, ha valaki jobb 
volt, mint én. Ha valaki szimpla szaltót 
csinált, akkor én duplával próbálkoztam. 
Küzdöttem, hogy a következő versenyen 
már én legyek a jobb. Később, 16 évesen 
felkerültem Győrből Budapestre, már 
nemzetközi versenyek is következtek, 
és megint az motivált, hogy azoknál az 
ellenfeleknél is jobb legyek, akikkel ott 
találkoztam, így ifj úsági Európa-bajnok-
ságokon állhattam dobogóra.
 
– Aztán jöttek a felnőtt korosztálybeli ver-
senyek...
– Még ifj úságiként kerültem be a felnőtt-
válogatottba, utaztam a felnőttek ver-
senyeire is. Első világversenyemen, 
1990-ben gyűrűn bronzérmes lettem, 
ami óriási meglepetés volt akkor, két év 
múlva pedig ezüstérmet nyertem a világ-
bajnokságon. Aztán jött egy hullámvölgy, 
a válogatottba se kerültem be. Kimen-
tem Amerikába dolgozni, de a tornát, az 
edzéseket nem hagytam abba. Teljesen 
egyedül, edző nélkül készültem. Ma-
gamnak találtam ki a gyakorlatot, hogy 
miként erősítsek, az étrendet, mindent. 
Így készültem fel az 1996-os olimpiára, 
ahol második lettem. Csak megjegyzem, 
az első helyezettnek öttagú edzői stábja 
volt. Atlanta után hazaköltöztem Ma-
gyarországra. Beláttam, hogy egyedül, 
edző nélkül nincs esélyem olimpiát nyer-
ni. Nagyon jó emberrel kezdtem dolgozni 
(Vereckei István – szerk. megj.), mindig 
tudott hatni rám, hogy még többet edz-
dzek. Így készültünk fel Sydney-re, ahol 
sikerült megnyernem az olimpiát, és 
újabb két év múlva, Debrecenben a világ-
bajnoki aranyat is. Mindig alaposan kie-
lemeztük a versenyen bemutatott gyakor-
latomat, ha nem sikerült elég jól, akkor 
azért, hogy kiderüljön, mi a hiba, miben 
kell javítani, ha pedig sikeres volt, akkor 
azt néztük meg, miként lehet még jobb.
 
– Volt valamilyen különleges babonája 
a versenyeken?
– Amíg az ellenfeleim végezték a gya-
korlataikat, én meghúzódtam valahol, 

hogy ne is lássam, mit mutatnak be, 
ne is tudjam, milyen pontszámot ér-
tek el. A sydney-i döntőt is csak nyolc 
év múlva néztem végig. Ezt 1996 után 
alakítottam így ki. Akkor ugyanis meg-
néztem a döntőben az első ellenfelet, 
meglepett a magas pontszáma, és ez 
olyan hatással volt rám, hogy csak arra 
tudtam gondolni, mit kell tennem, hogy 
megelőzhessem, pedig csak magamra 
kellett volna koncentrálnom. Egyébként 
versenyek előtt mindig végiggondoltam, 
hogyan fogok versenyezni, mit fogok 
tenni a helyszínen. A sydney-i döntő 
előtti estén azonban változtattam, egy 
sportpszichológust kértem meg, hogy 
segítsen. Igazából arra voltam kíváncsi, 
hogy ő mi mást tud tanácsolni ahhoz ké-
pest, ahogyan máskor egyedül készül-
tem. Annyi volt a kérése, hogy ne csak 
azt gondoljam végig előre, mit fogok 
csinálni a versenyen, hanem reggeltől, 
ébredéstől kezdve az egész napot. Más-
nap csak annyit kellett tennem, hogy 
végigvigyem lépésről lépésre, amit előre 
elgondoltam. Úgy is tettem mindent, és 
megnyertem az olimpiát.
 
– Sydney-ben lett olimpiai bajnok a gyer-
gyószentmiklósi Marius Urzică is. Milyen 
volt a viszony önök között?
– Nagyon jó barátok voltunk. Kis túl-
zással mondhatom, hogy együtt éltünk. 
Minden héten találkoztunk valahol a vi-
lágban, valamelyik verseny helyszínén, 

volt, hogy egy szobában laktunk. Nagyon 
sok időt töltöttünk együtt, talán többet, 
mint a feleségemmel. Nagyon jó ember, 
sportolóként pedig csodáltam. Amit ő 
a lólengésben művelt, az páratlan volt, 
fantasztikus. Sosem láttam tőle elrontott 
gyakorlatot. Egyébként a sport révén na-
gyon sok embert megismerhettem, sok 
országból rengeteg barátra tettem szert. 
A tornászok között sosem fordult elő, 
hogy utáltuk volna bármelyik nemzet 
sportolóit. Tudtunk örülni egymás sike-
reinek, és a verseny után ugyanúgy le 
tudtunk ülni egy sör mellett beszélgetni, 
bármi is volt az eredmény.
 
– És mivel foglalkozik mostanában?
– Főállásom a család: mosok, főzök, 
takarítok, megcserélődtek a nemi szere-

pek nálunk. A feleségem sokat dolgozik, 
fogászati asszisztens, én vezetem a ház-
tartást. A lányaimnak élek. Hárman van-
nak, a legnagyobbik 21 éves, ő Dublin-
ban lakik, a középső 14 éves, hegedül, a 
színjátszás érdekli, művészeti pálya felé 
tart, a kicsi pedig 10 éves, ő zongorázik. 
Még nem lehet tudni, mi lesz belőlük, de 
én támogatom őket, bármit is válassza-
nak majd.
 
– Kötődik még a sporthoz?
– Már nem kötődöm szorosan. Hetente 
egyszer tanítom a szombathelyi egye-
temen a jövőbeni testnevelő tanárokat. 
Dolgoznék én az utánpótlás-nevelésben 
is, de úgy látszik, nem kell a munkám. 

Sopronban dolgoztam a helyi klubnál, 
jó eredményeket is értünk el tanítványa-
immal, de aztán elküldtek. Szerettem 
volna átalakítani a munkát úgy, ahogy az 
szerintem hatékonyabb lett volna, de ezt 
nem engedték. Másfél éve tehát nem dol-
gozom edzőként. Hiába akarnék segíteni, 
ha nem kell a segítségem. Természetesen 
megnézem a magyarok versenyeit, de je-
lenleg ennyi a kapcsolatom a tornával.

 – Ha pár mondatban össze kellene fog-
lalnia sportolói életét, az miként hang-
zana?
– Küzdelmes huszonnyolc év volt, amit 
a sportban töltöttem. Száz százalékig 
a tornának éltem. A torna volt az első 
az életemben, még a feleségem is csak 
a második volt. Az esküvőnk után egy 
hónappal valaki megkérdezte, milyen 
a házasélet, a válasz az volt, hogy nem 
tudom, nem voltunk együtt azóta... Sok 
mindenre megtanított a sport: a küzdeni 
tudásra, fegyelemre, kitartásra. Persze 
a sportban a siker, a győzelem a cél, az 
az elsődleges, de legalább olyan fontos, 
hogy a sport által lettem az az ember, aki 
vagyok. Az tanított meg arra is, hogy ha 
megvan a kellő kitartás, akkor az életben 
sem lesz gond.

 » RÖVIDEN

Botlott a Sepsi OSK
A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-0-ra 
kikapott hazai pályán a Botoșani 
együttesétől az élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság 19. fordulójában, ezért 
a hatodik helyről a hetedikre csúszott 
vissza az összetettben. A háromszé-
kieknek továbbra is 27 pontja van, 
akárcsak a Giurgiui Astrának, de 
utóbbi jobb gólaránnyal „visszavette” 
a felsőházi rájátszásra jutást jelentő 
utolsó pozíciót. Előrelépett a Craiova 
is, mivel hétfő este 3-1-re verte otthon a 
sereghajtó Voluntari-t, a Viitorul pedig 
2-0-ra kikapott az FCSB vendégeként. 
Az összetett élén a Kolozsvári CFR 40 
ponttal áll, mögötte FCSB (37 pont), 
Craiova (35), Viitorul (33), Medgyes (28) 
és Astra (27) az élmezőny sorrendje.
 
Hosszú Katinka megkezdte
az „aranygyártást”
Hosszú Katinka megszerezte a magyar-
országi küldöttség első aranyérmét a 
kínai Hangzhouban zajló rövid pályás 
úszó-világbajnokság tegnapi nyitónap-
ján, miután 400 méter vegyesen a világ 
idei legjobb idejével elsőként ért a cél-
ba. A 29 éves világklasszis ugyancsak 
tegnap bejutott a 100 méter hátúszás 
fi náléjába, ma pedig a 200 pillangó 
előfutamában lesz először érdekelt. 
A nyitónapon világcsúcsot is jegyeztek 
a japán Szeto Daija révén, aki a 200 
vegyesen úszott 1:48.24-es idejével 
felülmúlta a dél-afrikai Chad Le Clos 
2013-as rekordját. A romániai sportolók 
közül Robert Glință 100 méter háton – 
saját országos csúcsán javítva – jutott 
be a szerdai döntőbe.
 
Oroszország a női kézilabda-Eb
első elődöntőse
Az olimpiai bajnok Oroszország már 
biztosan elődöntőt játszhat a Francia-
országban zajló női kézilabda-Euró-
pa-bajnokságon, mivel az első közép-
döntős csoportban 32-21-re legyőzte 
hétfőn a dánokat, és így az utolsó 
forduló előtt bebiztosította elsőségét a 
hatosban. Ugyanekkor pecsételődött 
meg a szerbek sorsa is, akiknek a Mont-
enegrótól elszenvedett 28-27 arányú 
vereségük miatt már nem maradt 
esélyük a legjobb négy közé jutni. 
Montenegrónak ellenben még igen, bár 
ehhez nem elég, ha ma legyőzik a dá-
nokat, az összetettben jelenleg máso-
dik helyen tanyázó franciák Szerbiával 
szembeni botlása is szükséges lenne az 
előrelépésükhöz. A másik ágon, mint 
ismeretes, Románia ma épp Magyaror-
szág legjobbjaival játszik 19 órától az 
elődöntőbe jutásért.
 
Szurkolói miatt büntették meg
a Ferencvárost
A Bukaresti CSM elleni női kézilab-
da-Bajnokok Ligája-mérkőzésen ta-
pasztalt „erőszakos és rendkívül sport-
szerűtlen” szurkolói viselkedés miatt 
hétezer euróra büntette az Európai 
Kézilabda-szövetség (EHF) a Ferenc-
város csapatát. A román bajnok által 
34-28-ra megnyert novemberi találko-
zót az 50. perc környékén rövid időre 
félbe is kellett szakítani, mert a nézők 
egy része különböző tárgyakat, köztük 
pénzérméket és öngyújtót dobott a 
pályára, a vendégjátékosokat célozva. 
A szervezet különben tegnap azt is be-
jelentette, hogy a férfi  Bajnokok Ligája 
négyes döntőjét további négy évig, azaz 
2024-ig Kölnben rendezik majd meg. 
Az esemény Final Fourjának 2010 óta 
kizárólag a németországi város adott 
otthont.

 » „Erőt adott, hogy mindig 
zavart, ha valaki jobb volt, mint 
én. Ha valaki szimpla szaltót 
csinált, akkor én duplával pró-
bálkoztam” – mondta Csollány 
Szilveszter.




