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A montreali olimpia királynő-
jének története lenyűgöző, 
bár ő már a sokadik volt a 

romániai sportolók között, aki szök-
ni kényszerült a vörös lágerből. Csak 
hát ő volt közöttük a leghíresebb, 
és az akkori rezsim korifeusainak 
bizony arcukra fagyott a mosoly, 
amikor „kincsük” az óceánon túlról 
integetett…

Romániában élni a kommuniz-
musban még az akkori idők élspor-
tolói számára is kihívást jelentett. 
Senki sem tagadja, hogy a hétköz-
napi emberekhez képest jobb körül-
mények között tengették napjaikat, 
származott némi előnyük abból, 
hogy eredményeket értek el és ma-
gasba tartották hazájuk zászlaját, de 
sokukat pszichikailag ugyanúgy le-
győzött a bezártság, az általános sze-
génység, a kilátástalanság, a szürke-
ség, mint akármelyik állampolgárt. 
Igazából egyetlen jelentősebb előny-
ben részesültek: a versenyek révén 
többet utazhattak külföldre, bár 
minden úton ott lógott nyakukban a 
mindent látó és halló titkosszolgálati 
tiszt, akitől még az illemhelyre sem 
mehettek engedély nélkül. Ebből az 
„előnyből” aztán sokan nem kértek, 
és (elsősorban) az 1980-as években 
tömegesen maradtak kint nyugati 
államokban Románia neves vagy 
kevésbé híres sportolói. Marcel Ră-
ducanu, az egyik legtehetségesebb 
román futballista, a labdarúgó-vá-
logatottban is megfordult Szatmári 

II. Sándor, akinek nevét kizárólag 
Sătmăreanu formában írhatták le, a 
Károlyi házaspár, a román torna fel-
virágoztatói – csak pár ismertebb név 
a hosszú listáról.       

Leszámítva az 1968 és 1972 közötti 
időszakot, amikor politikai és gazda-
sági okokból (Ceaușescu minden-
áron be akarta bizonyítani a Nyugat-
nak, hogy lerázta Moszkva rabigáit) 
nagyjából tíz román focista Törökor-
szágban játszhatott profi  klubokban, 
majd 1989 nyarát, amikor még né-
hányat hivatalosan elengedtek Nyu-
gatra, a román sportolók is szökni 
kényszerültek, ha nagyobb karriert 
akartak befutni, több pénzt keresni 
vagy pusztán a megérdemelt meg-
becsülést szerették volna kivívni. De 
a legtöbb sportembert, ahogyan a 
Romániából emigrálók zömét, a sza-
badságvágy hajtotta, egy jobb világ 
reménye, ahol tehetségükhöz mérten 
értékelik őket.

Bukfenc a tarlón

Harminc évvel ezelőtt, a rendszer-
váltást megelőző hetekben, amikor 
a Román Kommunista Párt túl volt 
már XIV. kongresszusán (azt, hogy 
több nem lesz, még senki sem mer-
te remélni, és Ceaușescu elvtárs lett 
volna az utolsó, aki megtippeli, hogy 
az újévet már nem éri meg), döbbe-
netes hír rázta meg mindenekelőtt 
az ország kommunista vezetését: a 
28 esztendős, többszörös olimpiai, 
Európa- és világbajnok Nadia Comă-
neci tornász átszökött a román–ma-
gyar határon. Az illegális úton való 
távozás oka az volt, hogy a bajnoknő 

útlevelét a Károlyi házaspár távozása 
után bevonták, a Los Angeles-i olim-
piát követően, tehát 1984-től többet 
nem utazhatott nyugati országba. 
Díszpinty lett egy kalitkában, és a 
szakmailag is holtvágányra állított 
olimpiai bajnok, korának leghíre-
sebb románja joggal érezhette úgy, 
hogy hazájában nincs jövője. Egy 
születésnapi bulinak kikiáltott (1961. 
november 12-én látta meg a napvi-
lágot) konspirációs találkozó után, 

amit a határ menti Csanádon tartot-
tak egy juhász házában, a tornásznő 
és társai a november 27-éről 28-ára 
virradó éjjelen nekivágtak a nagy-
világnak. Hajnali 4 óra 45 perckor a 
csoport a Kiszombor nevű határ mel-
letti helységhez ért, itt állította meg 
őket két határőr. Azt beszélik, hogy 
amikor meglátták hús-vér valójában 
az olimpiai bajnoknőt, nem akartak 
hinni a szemüknek, bár ő udvaria-
san bemutatkozott: Nadia Comăneci, 
olimpiai bajnok. És tán nem is hitték 
volna, hogy ő az, míg ott helyben, a 
fagyott tarlón nem mutatott be né-
hány tornagyakorlatot – a legmaga-
sabb szinten.

Az ügy részvevői három évtizede 
hallgatnak a részletekről, Comăneci, 
ha jókedve van, annyit mond, „igen, 
1989 novemberében valóban átszök-
tem a határon”. Így aztán a mai na-
pig csak találgatni lehet, mi is történt 
valójában.   

Magyar a román?

Egyebek mellett az is kérdés, hogy 
miért terjedt el Nadia szökését kö-
vetően az a hír, miszerint magyar 
származású. Szögezzük le mindjárt 
az elején, vállalva, hogy lelőjük a 
poént: Nadia Comăneci-nek semmi 
köze nemzetünkhöz, de az ezzel kap-
csolatos szóbeszéd nem véletlenül 

kapott szárnyra. És nem is 1989-ben 
vagy utána találták ki.

A történet 1976-ra, a Montreal-
ban rendezett olimpia idejére nyúlik 
vissza, ahol az alig 14 éves Nadia 
három aranyérmet nyert. Akkor állí-
tólag egy Pilisi Pál nevű, komolyan 
vehető egyetemi professzor – talán 
túlzott hazafi ságból – hívta fel a 
világ fi gyelmét arra, hogy Nadia 
Comăneci magyar származású, va-
lódi neve Kemenes Anna! A nem 
mindennapi bejelentést gyorsan 
átvették a nyugati világ vezető lap-
jai, a német Der Spie gel egyenesen 
arról cikkezett, hogy a tornászlány 
„szülei magyarok, ő pedig folyéko-
nyan beszéli a magyar nyelvet”. A 
spanyol El Mundo Deportivo pedig 
nem kevesebbet állított, mint hogy 
„Comăneci-t Kemenesnek hívják, és 
Magyarországon született”.

Néhány évvel később, 1982-ben a 
Der Spiegel visszatért a témára. Arról 
cikkeztek, hogy a kommunista Ro-
mániában románosították a magyar 
neveket, így például „a világhírű tor-
nász Nadia csak úgy lehetett a román 
olimpiai tornászkeret tagja, ha nevét 
Kemenesről Comăneci-re változtat-
ja”.  Egy másik kiadvány 1987-ben 
úgy írt az akkor már mellőzött Na-
diáról, hogy „tagja az Erdélyben élő 
elnyomott magyar kisebbségnek”.

Aztán 1989-ben, a tornásznő 
szökése után ismét előkerült a szár-
mazása körüli kérdés. Erre – talán 
tudtán kívül – ő is rátett egy lapáttal. 
Egyes beszámolók szerint a magyar 
hatóságoknak azt mondta, magyar 
nemzetiségű. Ha valóban mondta – 
ezt soha senki nem erősítette meg, 
legkevésbé az érintett fél –, megvolt 
rá a körülmények adta oka. Tény, 
hogy a Kossuth Rádió 1989. novem-
ber 28-án közölte: „a magyar nem-
zetiségű sportoló, Nadia Comăneci, 
azaz Nadia Kemenes megszökött Ro-
mániából, és az Egyesült Államokba 
kíván emigrálni”. Ebben a formában 
adta le a hírt a Szabad Európa Rádió 
és még jó pár jelentős nyugati média-
orgánum is.

A legfurcsább ebben az egészben, 
amitől aztán évekig szabadon gyű-
rűzhetett tovább a történet, hogy sem 
a román tornászszövetség, sem Ro-
mánia egyéb hivatalos intézményei 
nem nagyon tiltakoztak a spekulá-
ciók ellen. A tornásznőt pedig nem 
nagyon érdekelhette az egész, állí-
tása szerint 2016-ban hallott először 
a származását övező szóbeszédről. 
Akkor pedig csak annyit mondott: 
„Engem erről senki sem kérdezett. 
Mindenkit tisztelek, függetlenül a 
nemzetiségétől, de semmi összefonó-
dásom nincs a magyarokkal. Senki a 
családban nem magyar, nulla a kap-
csolatunk a magyar etnikummal.”

Szaltó a határon át
Harminc éve szökött meg a torna királynője
• Magyar nemzetiségű Nadia Comăneci? Ez a 
kérdés járta körbe a világsajtót, miután a tor-
násznő 1989 őszén átszökött a román–magyar 
határon, hogy végül az Amerikai Egyesült Álla-
mokban telepedjen le.

Számos karitatív esemény főszereplője




