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– Édesapád, dr. Böhm József asz-
taliteniszező volt Szatmárnémeti-
ben, te a Bihar megyei Szalacson 
születtél. Milyen emlékek fűznek 
oda?
– Orvos szüleim 1961-ben a magyar–
román határ mentén fekvő  Szalacsra 
költöztek. Ez egy magyar falu az Ér-
melléken, kukorica- és búzamezők 
övezik. Első benyomásaim közé tar-
tozik annak a helyiségnek az emléke, 
ahol több gyerekágy között az enyém 
egy fehér volt. Szüleim hamarosan 
felújították a pusztulásnak indult 
épületet a falubeliek segítségével, 
akik belátták ennek szükségességét. 
Az épület hamarosan egy működő 
minikórházzá alakult át, amibe el-
sőként szerelték be az új kor vívmá-
nyait. Gondtalan gyerekkorunk volt, 
szüleink és a felnőttek szerettek. 
Bátyámmal, Józsival sokat gomb-
fociztam, télen szánkóztunk a havas 
utakon.

– Hol és mikor kezdted a sportot? 
Egyből az asztalitenisz mellett 
döntöttél?
– Íróasztalunkon kezdtünk Józsival 
pingpongozni. Később apa vett egy 
asztalt, és 1969 februárjában, né-
hány hónappal az iskolakezdés után, 
elkezdett velünk edzeni. Hetente 
kétszer-háromszor edzettünk a la-
kás télikertjében. Nyártól regionális 
versenyeken vettünk részt. Egy asz-
taliteniszklubot is alapított apa, és ő 
edzette a gyerekeket. Az első verseny 
Szatmáron volt, ahol nagymama la-
kott. Harmadik iskolaévem után Vá-
radra költöztünk. Szinte minden nap 
asztaliteniszeztünk testvéremmel.

– Hogyan kerültél Kolozsvárra?
– Egy vasárnap reggel egy matemati-
kai versenyen vettem részt az iskolá-
ban, majd Kolozsvár ifj úsági csapata 
ellen következett asztalitenisz-ver-
seny. Románia legjobb klubját Pa-
neth Farkas edzette, akivel apa Józsi 
Kolozsvárra költözéséről tárgyalt. 
Paneth irányította Józsit az ifj úsági 
Európa-bajnokságon, ahonnan test-
vérem – nagy örömömre – egy ütő-
tokot hozott nekem. A bilaterális ver-
senyt én nyertem gyors és erőteljes 
ütéseimmel, nálam erősebbnek nyil-
vánított ifj úságiak és először Józsi 
ellen. Panethnek annyira imponált a 
játékom, hogy az én költözésemről is 
megállapodott apával.

– Milyen volt a legendás Paneth 
Farkassal dolgozni?
– Paneth második volt a csapat-vi-
lágbajnokságon, és – az Alex Ehrlich 
elleni játszmában – ő játszotta a leg-
hosszabb asztalitenisz-labdamene-
tet, amely két óra tíz percig tartott. 
Nem tűrt vitát vagy ellentmondást, 
az volt a mottója, hogy „amit az 

edző mond, az szent”. A világ má-
sodik legjobb edzője vagyok Fu Chi 
Fong után, és ő halott – mondta. 
Hamar kizárta az engedetleneket a 
csoportból. A jó edzőpartnereknek 
köszönhetően gyorsan megnőtt a 
játékerőm. Egyébként más kolozsvá-
ri asztaliteniszezőkhöz hasonlóan 
én is rendszeresen szedtem teljesít-
ménynövelő készítményeket: egy 
Panethtel összebarátkozott orvos 
által felírt vitaminokat és ásványi 
anyagokat. Paneth döntött a játé-
kosok jövedelméről, és a legkisebb 
vétségnél levont a pénzükből. Évek-
kel később, amikor már Németor-
szágban éltem, Kolozsváron elláto-
gattam az asztalitenisz-terembe. A 
hagyománynak megfelelően a falon 
a bajnokok bekeretezett fotói lógtak. 
A testvérem képét és az enyémet 
Paneth befeketítette, mégis fi zet-
tem neki egy utat a stuttgarti Euró-
pa-bajnokságra 1990-ben.

– Magyarország is adott néhány 
kiváló versenyzőt. Ismerted őket, 
játszottál ellenük?
– 1979-ben a phenjani világbajnok-
ságon vettem részt. Csapatban nyer-
tem egy német profi  és az akkori 
Európa-bajnok Gergely Gábor ellen. 
Néha láttam őt a magyar tévében, 
és számomra alig volt elképzelhető, 
hogy valamikor legyőzzem. Amikor 
a meccs után egymás mellett ültünk 
a terem padlóján, megkérdeztem, 
hogy készakarva veszített-e ellenem. 
Természetesen nem így volt. Más ver-
senyeken legyőztem a világbajnok 
csapat más tagjait is: Jónyer Istvánt, 

Klampár Tibort, Takács Jánost és 
Kreisz Tibort. Podpinka Andrással, 
Zwickl Dániellel, Kosiba Dániellel 
és Kriston Dániellel egy csapatban 
játszottam különböző németorszá-
gi egyesületeknél. Varga Sándorral 
együtt indultam a 2016-os veterán 
világbajnokságon.

– 1980-ban Svájcban rendeztek 
Európa-bajnokságot, ahonnan 
nem tértél haza. Hogyan született 
ez az elhatározás?
– Amióta a válogatott tagjai lettünk, 
a Securitate lehallgatta szüleim te-
lefonbeszélgetéseit. Ismertük a mér-
kőzéseken megjelenő nézőket is, így 
amikor az egyik meccsen néhány 
új arc bukkant fel, testvérem, Józsi 
viccből azt mondta Dobosinak, aki 
országos bajnok volt, hogy azok a tit-
kosszolgálattól vannak. Dobosi meg-
erősítette Józsi kijelentését, és ezzel 
elárulta magát. Mind jobban meg-
erősödött az elhatározásom, hogy az 
1980 áprilisában Bernben rendezett 
Európa-bajnokságról megszököm a 
nehezedő gazdasági helyzet, a tota-
litárius politikai rendszer és Paneth 
diktatúrája miatt. Kalandos volt a 
szökés Németországba.

– Voltak akadályok is a „németté 
válásban”?
– Nagybátyámhoz, Böhm Balázshoz 
utaztam Crailsheimba. Segítségé-
vel három tanúvallomást kaptam, 
amelyek igazolták apám német 
származását. Azután a letelepedni 
szándékozók nürnbergi táborában 
benyújtottam a dokumentumokat 

származásom elismertetése céljából. 
Kikérdeztek a családomról, majd öt 
nap múlva megkaptam az elismerő 
okmányokat, amelyek alapján né-
hány nappal később a személyazo-
nossági igazolványt, és az útlevelet 
is kiállították. A nürnbergi táborból 
felhívtam Korpa Istvánt, a váloga-
tott edzőjét, akivel már Bernben fel-
vettem a kapcsolatot. Azt javasolta, 
hogy költözzek Frankfurtba, ahol az 
asztalitenisz-szövetségnek és három 
Bundesliga-klubnak volt a székhe-
lye. 1983-ban, Tokióban játszottam 
először német színekben világbaj-
nokságon, ugyanakkor a német válo-
gatott tagjaként utoljára egy Európa 
Liga-mérkőzésen álltam asztalhoz, a 
svéd legenda Jan-Ove Waldner ellen.

– Kijutottál az olimpiára is…

– 1988-ban részt vehettem szöuli öt-
karikás játékokon. Tízezernél több 
sportoló népesítette be az olimpiai 
falut. Különös, nagyszerű élmény 
volt! Az asztalitenisz-versenyeket a 
sportközponttól 20 km-re, egy 5000 
nézőt befogadó teremben rendezték 
meg. Sportágunk olimpiai premier-
jén egyéni, férfi  és női páros szere-
pelt a programban. Jörg Roßkopff al 
együtt képviseltem Németországot 
egyéniben. Olyan híres sportolókkal 
találkoztam ott, mint Sergei Bubka, 
Carl Lewis, Michael Groß, Gabriela 
Sabatini, Stefan Edberg. Más sporto-
lókkal is kapcsolatba kerültem, így 
Steffi   Graff al, Jürgen Klinsmann-nal 
és Funkenhauser Zita olimpia bajnok 
vívóval, aki Szatmárnémetiből szár-
mazik.

Erdélyből a világ élvonalába
Beszélgetés Böhm Zsolt Európa-bajnokkal, veterán asztaliteniszező világbajnokkal

• Kolozsváron a legendás 
Paneth Farkas tanítványa 
volt, legyőzte a világ leg-
nagyobb asztalitenisze-
zőit. 1980-ban elutazott 
az Európa-bajnokságra, 
ahonnan nem tért haza. A 
szöuli olimpián már német 
színekben versenyzett. 
Böhm Zsolt élete szinte fil-
mekbe illő fordulatokban 
gazdag.

Böhm Zsolt a 2013-as veterán Európa-bajnokságon

Böhm Zsolt 

Böhm Zsolt 1962. április 17-én született. Többszörös román és német 
bajnok, az 1988-as szöuli olimpia részvevője, ifjúsági Európa-bajnok 
egyesben és párosban, Balkán-bajnok egyéniben és csapatban, veterán 
világ- és Európa-bajnok párosban (Traian Ciociuval, illetve Fejér Andrással). 
Három gyermek édesapja, felesége, Zsuzsa szatmárnémeti származású. A 
trieri akadémián szerzett testnevelő tanári diplomát. 2001-ben fejezte be 
az informatikai, 2005-ben a Microsoft-mérnöki és 2014-ben a nevelői kép-
zést. A Rajna-vidéki Vallendarban él családjával. Sikerkönyvet is írt német 
nyelven, A pontifex üzenete címmel.




