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K ezdetben volt Toldi Miklós, 
míg kialakult a mai érte-
lemben vett versenysport, a 

súlyemelés. Toldi legendájából any-
nyi jött át a mába, hogy a súlyemelés 
egy olyan sportág, amely – a tech-
nika mellett – leginkább a sportoló 
erejéről szól. Itt nem lehet elbújni 
statisztikák, szépítgetések, mellébe-
szélések mögé, a versenyző vagy fel-
emeli a rúdra szerelt súlyt, vagy nem. 
Mi lett volna, ha mondjuk Arany Já-
nos hőse a lábára ejti a szekérrudat? 
Valószínűleg ma nem beszélnénk a 
legendáról… Az erő az első, azután 
jöhet a többi. 

Az ember alkatánál fogva képes 
arra, hogy tárgyakat különböző ma-
gasságba, akár a feje fölé is emeljen. 
Csakhogy ugyanaz az ember születé-
sétől fogva hajlamos arra, hogy ter-
mészeti adottságai mellett fi noman 
szólva kissé segítsen magán, ha már 
erőből nem megy. Úgy tűnik, gyenge 
pillanataiban a legerősebb is rávehe-
tő, hogy egy kis „pluszhoz” nyúljon. 
És ha a sportoló ebben cinkosokra 
is talál magasabb szinteken, akkor 
egyenes út vezet ahhoz, hogy be-
csapja társait, önmagát, rajongóit, a 
világot. Persze egy kiemelkedő ered-
mény nem jelenti mindjárt azt, hogy 
az illető nem tiszta módszerekkel ér-
te el, de azért bőven akadnak példák 
ennek ellenkezőjére is. Természeté-
ből fakadóan a súlyemelés mindig is 
egy olyan sportág volt (és lesz), ame-
lyet állandóan gyanakvás övezett. 

Benne van az elnök keze?

Csalást megúszni úgy a legbiztosabb, 
ha erről tudnak és rábólintanak azok 
is, akiknek ez ellen kellene harcolni-
uk. Az ARD német közszolgálati tele-
víziós csatorna dokumentumfi lmje 
azt akarta kideríteni, hogy a cinkos-
ság milyen szintekre ér el. És láss 
csodát: a riport szerint a súlyeme-
lésben szisztematikus doppingolás 
folyik a Nemzetközi Súlyemelő-szö-
vetség tudtával! Melynek elnöke az 
erdélyi származású Aján Tamás, aki 
közel négy évtizede benne van a szö-
vetség vezetőségében.

A német oknyomozó újságírók 
egyebek mellett azt állítják, hogy 
Aján magának követelte a nemzeti 
szövetségek által doppingügyek mi-
att fi zetendő büntetést. Az ukránok 
azt állítják, hogy egy ízben félmillió 
dollárt pengettek ki neki. A német 
súlyemelők elnöke azt mondja, a 
magyar vezető honosította meg a 
nemzetközi szövetségnél az illegá-
lis teljesítményfokozás intézményes 
rendszerét, majd utána szépen gyö-
keret eresztett a korrupció.

Az ARD dokumentumfi lmjében 
arra is rámutatnak, hogy az IWF – 
melynek székhelye talán nem melles-
leg Budapesten van – a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságtól (NOB) érkezett 
5,5 millió dolláros támogatással sem 
tud elszámolni. Az ARD állítása sze-
rint 2009-ben derült ki, hogy az IWF 
két számlával rendelkezik, ezek ke-
zeléséhez csak Ajánnak van aláírási 
joga. A műsor készítői szerint az IWF 
készpénzben is fogadott befi zetése-
ket, ezeknek az összegeknek az útja 
azonban nem ellenőrizhető.

Az ARD riportja szerint a Ma-
gyar Antidopping Csoport (MACS) 
is részt vett a minták manipulálá-
sában, munkatársai pénzt fogadtak 
el azért, hogy szemet hunyjanak 
pozitív doppingesetek felett. Egy 
thaiföldi versenyzőnő, bizonyos 
Siripuch Gulnoi, aki 2012-ben bronz-
érmet nyert az olimpián, elmesélte a 
riportereknek, hogy 13 éves korától 

tömték doppingszerekkel, aminek 
hatására bajusza is nőtt, de ez sen-
kit nem érdekelt. Moldova súlyeme-
lőcsapatának egyik orvosa pedig 
arról beszélt, hogy egy „tiszta” teszt 
nemzetközi versenyeken 200 dollár-
ba került. A MACS közleményben 
reagált a vádakra, visszautasítva 
azokat.

Még le sem csengett a botrány, 
amikor alig pár napja bombaként 
robbant a hír: két román súlyemelő, 
a 2012-es londoni olimpián érmes 
Roxana Cocoș (ezüst) és Răzvan 
Martin (bronz) nyolc éve adott és 
most újraelemzett mintáiban találtak 
doppingszereket. 

Megszólal a vádlott

Aján Tamás igazságtalan támadás-
nak érzi a német közszolgálati tele-
vízió dokumentumfi lmjét, amely őt 
több millió dolláros sikkasztással, 
korrupcióval, valamint doppingolá-
sok elfedésével gyanúsítja. Magyar 
újságíróknak nyilatkozva a fi lme-
sekről, akik a Nemzetközi Súlyeme-
lő-szövetség ügyeiről forgattak, azt 
mondta: „Nem ismerem őket. Sem 
a bemutató előtt, sem azóta nem 
beszéltem velük.” Aján hozzátette, 
nagyon elkeseríti a dolog, és úgy 
érzi, igazságtalan támadást intéz-
tek ellene. „Megkeseredett emberek 
támadnak, akik egy tíz éve hivata-
losan lezárt ügyet próbálnak felme-

legíteni, és ezzel igyekeznek ártani 
nekem. Elsősorban Lausanne-ban, 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
vezetői előtt reagálok majd a felho-
zott vádakra” – fogalmazott az IWF 
elnöke.

Aján feje fölött nem először lebeg a 
sikkasztás felhője. 2012-ben is vádol-
ták már meg pénz eltűnése miatt, ak-
kor is nagyjából 8 millió dollárról volt 
szó. Az ügyet akkor az IWF elnöksége 
kezelte, megtárgyalta, és a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság etikai bizott-
ságának egy kimerítő dokumentum-
csomagot adott be felülvizsgálatra. 
Ennek végén azt állapították meg, 
hogy nem hiányzik pénz, az elnök 
és a főtitkár-pénztáros mindenben a 
szervezet alapszabálya szerint járt el.

Az IWF két közleményt is kiadott, az 
első a műsorban bemutatott dopping-

ügyre reagált, a másikban tételesen 
utasították vissza a riport állításait. 
Szerintük az ARD felvetett egy sor, fő-
ként a múltra vonatkozó ügyet, ame-
lyek időközben már részben hamisnak, 
részben alaptalannak bizonyultak. Az 
IWF-et megdöbbentette a műsor, mivel 
az sok csúsztatást, alaptalan vádat, il-
letve torzított információt tartalmazott, 
és kategorikusan visszautasítja a szö-
vetséggel szembeni bizonyítatlan és 
nagyon súlyos vádakat.

Aján úgy véli, utódlási harc áll a 
vádak és a riport elkészítése mögött, 
de kitölti 2021-ig szóló elnöki mandá-
tumát. Az ARD oknyomozó riportja 
után vizsgálatot indított az IWF és a 
WADA, illetve a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság is felszólította a súlyeme-
lő-szövetséget, hogy tisztázza magát 
a vádak alól.

Erős emberek gyenge pillanatai
Botrány a nemzetközi súlyemelésben

• Aján Tamást, a Nem-
zetközi Súlyemelő-szö-
vetség (IWF) erdélyi 
származású elnökét a 
német közszolgálati 
televízió, az ARD do-
kumentumfilmje több 
millió dolláros sikkasz-
tással, korrupcióval, 
illetve doppingolások 
elfedésével gyanúsítja.

Aján Tamás névjegye

A Kolozsvártól mintegy 50 kilométerre fekvő Szamosújváron született 1939. 
január 12-én. A család erdélyi örmény őseit 1632-ig tudta visszavezetni. 
Édesapja Kolozsváron volt bankigazgató, a második világháború kezdete 
után Magyarországra mentek, majd onnan Ausztriába. A szovjet csapatok 
fordították vissza őket Budapestre. Aján Tamás fiatalkorában több sport-
ágban is kipróbálta magát, egyebek mellett úszott, tornázott, atlétikázott. 
Orvos szeretett volna lenni, ám politikai okokból nem vették fel. Végül a 
Testnevelési Főiskolán diplomázott. 1968 januárjában a Magyar Súlyeme-
lő-szövetség főtitkára lett. Az 1969-ben megalakult Európai Súlyemelő-szö-
vetség alelnöke lett. 1970 és 1976 között a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség 
(IWF) alelnöke volt, majd 1976-ban a főtitkárává választották. 2000. decem-
ber 8-án a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF) elnökévé választották.
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