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Kolozsváron a legendás Pa-
neth Farkas tanítványa volt, 
legyőzte a világ legnagyobb 
asztaliteniszezőit. 1980-ban 
elutazott az Európa-bajnok-
ságra, ahonnan nem tért haza, 
a szöuli olimpián már német 
színekben versenyzett. Böhm 
Zsolt élete szinte fi lmekbe illő 
fordulatokban gazdag.

 » NÁNÓ CSABA

– Édesapja, dr. Böhm József asztali-
teniszező volt Szatmárnémetiben, ön 
a Bihar megyei Szalacson született. 
Milyen emlékek fűzik oda?
– Orvos szüleim 1961-ben a ma-
gyar–román határ mentén fekvő 
Szalacsra költöztek. Gondtalan gye-
rekkorunk volt, szüleink és a felnőt-
tek szerettek. Bátyámmal, Józsival 
sokat gombfociztam, télen szánkóz-
tunk a havas utakon.
 
– Hol és mikor kezdte a sportot? Egy-
ből az asztalitenisz mellett döntött?
– Íróasztalunkon kezdtünk Józsi-
val pingpongozni. Később apa vett 
egy asztalt, és 1969 februárjában, 
néhány hónappal az iskolakezdés 
után, elkezdett velünk edzeni. He-
tente kétszer-háromszor edzettünk 
a lakás télikertjében. Nyártól regi-
onális versenyeken vettünk részt. 
Egy asztaliteniszklubot is alapított 
apa, és ő edzette a gyerekeket. Az 
első verseny Szatmáron volt, ahol 
nagymama lakott. Harmadik is-
kolaévem után Váradra költöztünk. 
Szinte mindennap asztaliteniszez-
tünk a testvéremmel.
 
– Hogyan került Kolozsvárra?
– Egy vasárnap reggel egy mate-
matikai versenyen vettem részt az 
iskolában, majd Kolozsvár ifj úsági 
csapata ellen következett asztali-
tenisz-verseny. Románia legjobb 
klubját Paneth Farkas edzette, aki-
vel apa Józsi Kolozsvárra költözé-
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„Szökés” az asztaliteniszezők élvonalába

Ütőerő. Böhm Zsolt a német válogatott tagjaként jutott ki az olimpiára

 » „A hagyo-
mánynak megfe-
lelően a falon a 
bajnokok be-
keretezett fotói 
lógtak. A testvé-
rem képét és az 
enyémet Paneth 
befeketítette, 
mégis fi zettem 
neki egy utat a 
stuttgarti Euró-
pa-bajnokságra 
1990-ben” – em-
lékezett vissza 
Böhm Zsolt.

séről tárgyalt. Paneth irányította Jó-
zsit az ifj úsági Európa-bajnokságon, 
ahonnan testvérem – nagy örömömre 
– egy ütőtokot hozott nekem. A bilate-
rális versenyt én nyertem gyors és erő-
teljes ütéseimmel, nálam erősebbnek 
nyilvánított ifj úságiak és először Józsi 
ellen. Panethnek annyira imponált a 
játékom, hogy az én költözésemről is 
megállapodott apával.
 
– Milyen volt a legendás Paneth Far-
kassal dolgozni?
– Paneth második volt a csapat-vi-
lágbajnokságon, és – az Alex Ehrli-
ch elleni játszmában – ő játszotta a 
leghosszabb asztalitenisz-labdame-
netet, amely két óra tíz percig tartott. 
Nem tűrt vitát vagy ellentmondást, 
az volt a mottója, hogy „amit az edző 
mond, az szent”. A világ második 
legjobb edzője vagyok Fu Chi Fong 
után, és ő halott – mondta. Hamar 
kizárta az engedetleneket a csoport-
ból. A jó edzőpartnereknek köszön-
hetően gyorsan megnőtt a játékerőm. 
Egyébként más kolozsvári asztalite-

niszezőkhöz hasonlóan én is rend-
szeresen szedtem teljesítménynövelő 
készítményeket: egy Panethtel össze-
barátkozott orvos által felírt vitami-
nokat és ásványi anyagokat. Paneth 
döntött a játékosok jövedelméről, és 
a legkisebb vétségnél levont a pén-
zükből. Évekkel később, amikor már 
Németországban éltem, Kolozsváron 
ellátogattam az asztalitenisz-terem-
be. A hagyománynak megfelelően 
a falon a bajnokok bekeretezett fo-
tói lógtak. A testvérem képét és az 
enyémet Paneth befeketítette, mégis 
fi zettem neki egy utat a stuttgarti Eu-
rópa-bajnokságra 1990-ben.
 
– 1980-ban Svájcban rendeztek Eu-
rópa-bajnokságot, ahonnan nem tért 
haza. Hogyan született ez az elhatá-
rozás?
– 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 vá-
lásban”?
– 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 
felvettem a kapcsolatot. Azt java-
solta, hogy költözzek Frankfurtba, 
ahol az asztalitenisz-szövetségnek 
és három Bundesliga-klubnak volt 
a székhelye. 1983-ban, Tokióban 
játszottam először német színekben 
világbajnokságon, ugyanakkor a 
német válogatott tagjaként utoljára 
egy Európa Liga-mérkőzésen álltam 
asztalhoz a svéd legenda, Jan-Ove 
Waldner ellen.
 
– Kijutott az olimpiára is…
– 1988-ban részt vehettem szöuli öt-
karikás játékokon. Tízezernél több 
sportoló népesítette be az olimpiai 
falut. Különös, nagyszerű élmény 
volt! Jörg Roßkopff al együtt képvi-
seltem Németországot egyéniben. 
Olyan híres sportolókkal találkoz-
tam ott, mint Szergej Bubka, Carl 
Lewis, Michael Groß, Gabriela Saba-
tini, Stefan Edberg.
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Sérüléshullám a
futballválogatottnál

Sérüléshullám tizedeli Románia 
férfi  labdarúgó-válogatottját az Eu-

rópa-bajnoki selejtezők rajtja előtt: a 
mérkőzésekre korábban alkalmatlan-
ná vált Vlad Chiricheș, Florin Andone, 
George Țucudean és Gheorghe Grozav 
alkotta csoporthoz ezúttal Cristi Ganea 
csatlakozott. A Numancia hátvédje 
kedden érkezett meg a mogoșoaiai 
edzőtáborba, de a klubcsapatával 
hétfő este lejátszott találkozó „nyomot 
hagyott” benne, az orvosi vizsgálatok 
pedig tegnapra megerősítették, hogy 
bal bokájának sérülése miatt nem 
léphet majd pályára a soron következő 
meccseken. Cosmin Contra szövetségi 
kapitány nem hívott be a helyére más 
játékost. Románia, mint ismeretes, 
szombaton 19 órától Svédország ven-
dégeként kezd, majd három nappal 
később 21.45-kor Kolozsváron fogadja 
Feröer-szigetek legjobbjait. (Krónika)

 » V. NY. R.

A középszakasz utolsó fordulójá-
nak eredményeitől függetlenül 

már biztossá vált, hogy a címvédő 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC az élvo-
nalbeli piros csoport első helyén vé-
gezve a sárga csoportból rájátszásra 
jutó Rapiddal találkozik majd a női 
kosárlabda-bajnokság kieséses sza-
kaszának első körében. Az is eldőlt, 
hogy a Szatmárnémeti VSK a Kolozs-
vári Universitateával játszik majd az 
egyik fél harmadik győzelméig tartó 
negyeddöntős párharcban, miköz-
ben a Brassói Olimpia ellenfele a 
Konstancai Phoenix lesz. A partiumi 
és a barcasági együttes a háromszé-
kiekhez hasonlóan pályaelőnnyel 
lép tovább a playoffb  a, ahol a negye-
dik csatát az Aradi ICIM vívja majd a 
Târgoviștéval.

Ez utóbbi találkozó esetén még 
nem dőlt el, hogy mely csapat 
kezdhet hazai környezetben, mivel 
jelenleg a Târgoviște 30 ponttal a 
negyedik helyen áll, az ICIM pedig 
29 ponttal az ötödik, ezért ha előbbi 
vereséget szenved szombaton Ko-
lozsváron, a Maros-partiak pedig 
legyőzik aznap a konstancai gárdát, 
helyet cserélnek a tabellán. A sárga 
csoportban sem véglegesedett még 
a sorrend, hiszen a Rapid és a Ma-
rosvásárhelyi VSK egyaránt 34 pont-
tal áll az élen, de mivel utóbbinak 
újonnan alapított klubként nincs 
„feljutási joga”, a bukaresti „vasu-
tasok” a második helyen zárva is 
bejutnak a playoffb  a. Ebben a sárga 
csoportban egyébkén a Kézdivásár-
hely és a Nagyváradi CSU egyaránt 
31 ponttal követi őket, míg a mezőny 
végén a Bukaresti Agronomia (27 

pont) és az Alexandria (26) állnak. 
A rájátszás egy héttel a Sepsiszent-
györgyön rendezendő Román Kupa 
négyes döntője után, április 6-án 
kezdődik.

A hazai sportági szövetség illeté-
kes alosztálya egyébként huszonhét 
klub tagságának a megvonását java-
solta a vezetőségnek, mivel a tavalyi 
felszólítás ellenére továbbra sem vé-
geznek aktív tevékenységet a sport-
ágban. A hivatalos honlapon közölt 
listán többek között két aradi, három 
kolozsvári, egy dévai, egy vajdahu-
nyadi, egy ludasi, két marosvásárhe-
lyi, egy medgyesi, egy szebeni és egy 
temesvári egyesület is szerepel, de a 
Csíkszeredai ISK-t is előterjesztették 
a kizárásra. A testület javaslatát a ve-
zetőtanács vizsgálja majd, végleges 
döntést pedig az április 16-ai közgyű-
lésen hoznak.

Kosárlabda: erdélyiek uralják a rájátszás mezőnyét
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