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NÁNÓ CSABA

E gészségünk megőrzése érde-
kében a sportolás elenged-
hetetlen. Mint bármi mást, 

ezt sem szabad túlzásba vinni, de 
a mozgás, a napi torna biztosan jót 
tesz. Minél előbb kezdi az ember, an-
nál jobb, és idősebb korban sem kell 
abbahagyni. Mindazonáltal az újabb 
kutatások alapján a szakemberek 
különböző veszélyekre is felhívják a 
fi gyelmünket.

Kissé értetlenkedve fogadta a 
közvélemény, hogy egészségkárosító 
hatása miatt a Skót Labdarúgó-szö-
vetség megtiltja a fejelést az U12-es 
és fi atalabb labdarúgók edzésein. 
Pedig a rendelet csak Európában 
számít új keletűnek, az Egyesült Ál-
lamokban már 2015 óta érvényben 
van a tiltás. Kutatások bizonyítják, 
hogy a labdarúgók esetében három 
és félszer nagyobb esély van arra, 
hogy agykárosodás okozza halálu-
kat, mint a hétköznapi embereknél. 
A skót szövetség hosszú nyilatkozat-
ban számolt be a döntésről, amely-
nek hátteréül a Glasgow Egyetem 
által végzett és magyarra fordítva a 
Labdarúgás káros hatása az egész-
ségre és a demencia veszélyére című 
tanulmány szolgált. Az ebben leírtak 
szerint egyértelműen bizonyítható, 
hogy a fejelés káros hatással van a 
focisták egészségére. Az eredmények 
természetesen nem légből kapottak, 
a szakemberek a végeredmény nyil-
vánosságra hozatala előtt rengeteg 
vizsgálatot végeztek el, valamint 
évekkel ezelőtti orvosi feljegyzéseket 
vizsgáltak felül, főképp olyan játéko-
sokét, akiknek halála visszavezethe-
tő a demencia vagy más agykároso-
dás jeleire.

Szklerózist okozhat a fejes?

A fejelés egyik következményeként 
emlegetik a szakemberek azt a sta-
tisztikailag bizonyított tényt is, mi-
szerint labdarúgók esetében kétszer 
nagyobb az előfordulása az amiot-
rófi ás laterálszklerózisnak (ALS), 
más nevén Lou Gehrig-betegségnek, 
mint a lakosság többi részénél. Egy 
olasz klinika kutatása azt is bebizo-
nyította, hogy ennek a betegségnek 
a tünetei focisták esetében átlagban 
43,3 éves koruk körül jelentkeznek, 

míg a „hétköznapi” embereknél ez 
65,2 év. De az amerikai focisták és a 
baseballosok sincsenek szerencsé-
sebb helyzetben. (Lou Gehrig, akiről 
a betegséget elnevezték, egy 37 évet 
élt legendás baseballjátékos volt, az 
ő megbetegedése hívta fel a világ fi -
gyelmét az ALS-re a múlt század 30-
as éveiben). Egy Amerikában végzett 
kutatás szerint az ALS 40-szer gyak-
rabban alakul ki ezen sportág űzői-
nél, mint másoknál. 

Nyilván a megoldás nem a sport-
tól való eltiltás. Úgy is meg lehet sé-
rülni, ha csak jókedvűen kocogunk 
a parkban, ugyanakkor nem egy 
élsportoló megérte a 100 évet is. (Sta-
tisztikák igazolják, hogy az emberek 
leggyakrabban saját fürdőszobájuk-
ban sérülnek meg.) Többszörös vi-
lágbajnokként, hosszú karrier után el 
lehet búcsúzni a halállal kacérkodó 
Forma–1-től makkegészségesen, hogy 
aztán az ember lebénuljon egy ártat-
lannak tűnő sízés következtében. Pél-
da rá Michael Schumacher esete…

Az emberre millió veszély lesel-
kedik sportpályán és azon kívül is. A 

gépek, az emberek erősebbek, gyor-
sabbak lettek, talán csak a belénk 
kódolt óvatosság nem követte ugyan-
akkora iramban a fejlődést. Sérülé-
sek voltak, vannak és lesznek, ettől a 
sport semmit sem veszített szépségé-
ből. A kutatásoknak nem az a céljuk, 
hogy az embereket elriasszák a tes-
tedzés különböző formáitól, de azért 
ajánlatos a szerencsétlen történe-
tekből levonni a tanulságot, valamit 
odafi gyelni arra is, mit mondanak a 
szakemberek.

A kézilabdás tragédiája

A labdába fejelést lehet kerülni, a 
véletlenszerű összefejelést már ke-
vésbé. Akaratlanul nekimehetünk 
az ellenfélnek, vagy akár az utunkba 
kerülő fának is…

Kiváló és izgalmas szórakozást 
nyújtottak a napokban a férfi  kézi-
labda Európa-bajnokság küzdelmei. 
Remek meccseknek lehettünk szem-
tanúi, ám az is észrevehető, mennyi-
re erőteljes, harcias lett ez a sportág 
is. Komolyabb sérülés szerencsére 

nem történt, mindenki egészségesen 
térhetett haza. Pedig a sporttörténe-
lem egyik legsúlyosabb esete éppen 
egy kézilabdapályán történt jó negy-
ven éve, és magyar vetülete is van.

1979-et írtunk, amikor Tatabányán 
egy kézilabda Európa Kupa-mérkőzé-
sen a helyi Bányász a nyugatnémet 
VfL Gummersbach csapatát fogadta. 
Az akkor még kettéválasztott Né-
metország nyugati felében működő 
klubok uralták Európa kézilabda-
mezőnyét, az NSZK válogatottja egy 
évvel korábban világbajnokságot 
nyert. Az Észak-Rajna-Vesztfália tar-
tományban, egy 50 ezres kisvárosban 
székelő csapat akkor már négyszeres 
EK-győztes volt. A március 30-án ren-
dezett találkozó tétje az Európa leg-
jobb csapatait felvonultató küzdelem-
sorozat döntője volt.

A magyarok jól kezdték a mecs-
cset, a németek sem tétlenkedtek, 
és a hatodik percben kora egyik leg-
jobb kézilabdása, a világbajnok Joa-
chim Deckarm összefejelt Gubányi 
Ernővel. Kicsit szédült a német, le 
is cserélték, ezt viszont a Tatabánya 

használta ki, sorra dobták a gólokat. 
A 16. percben a Gummersbach edző-
je úgy döntött, ismét pályára küldi 
világ sztárját. Bár ne tette volna – 
okoskodhatunk utólag. Ugyanis alig 
öt perc múlva Deckarm ismét kapott 
egy véletlen fejest – hogy szerencsét-
len ütközés volt csupán, és semmi 
más, azt jól mutatják az akkori vi-
deófelvételek is –, ezúttal Pánovics 
Lajostól, a magyarok védőjátékosá-
tól. A képek döbbenetesek: Deckarm 
eszméletlenül esik le, feje hatalmasat 
koppan a műanyag borítású pályán. 
Mindenki tudta, hogy nagy a baj, de 
azt, hogy pontosan mekkora, csak 
a játékoshoz először odaérkező ma-
gyar sportorvos látta, aki azonnal 
rájött, hogy a sportoló ebbe bele is 
halhat. A rohammentő kiérkezéséig 
megpróbálta életben tartani a német 
játékost, akinek orrából, füléből, szá-
jából ömlött a vér. Ellenfele, a szintén 
vérző Pánovics mozdulni sem tudott 
a sokktól, csak némán ült a földön, és 
nézte a kómában fekvő példaképét. 
Deckarmot azonnal kórházba szállí-
tották, a magyar orvosakat még Hel-
mut Schmidt, Németország kancel-
lárja is felhívta, és könyörgött, hogy 
mentsék meg hazája büszkeségének 
az életét. Amikor egy hónap múlva 
szállíthatóvá vált, Deckarmot haza-
vitték, otthon egy ország imádkozott 
a felépüléséért…

Életre szóló barátság

A világ egyik legjobb kézilabdázója, 
az akkor mindössze 25 esztendős Jo-
achim Deckarm 131 napot töltött kó-
mában. Ébredését követően lassú és 
nem teljes körű felépülés következett. 
A baleset során szerzett agysérülése 
a motorikus funkciók visszafejlődé-
séhez vezetett, elvesztette beszéd-
készségét, végtagjait sem tudta moz-
gatni. Deckarm mély depresszióval 
küzdött, de végül újra visszatalált az 
életbe. Noha sérüléséből soha nem 
épült fel teljesen, mobilitását rész-
ben sikerült visszanyernie, a szava-
kat nehezen formálja, de képes rövid 
interjúkat is adni. Ám az eset nem 
csak Deckarm tragédiája: ellenfele, 
Pánovics Lajos a meccset követően 
felhagyott a kézilabdázással, később 
csak azért tanult meg németül, hogy 
elnézést kérhessen Deckarmtól. Tíz 
évvel a baleset után találkoztak, a 
német elmondta, nem haragszik Pá-
novicsra, tudja, hogy balszerencsés 
ütközés történt. Azóta barátok lettek, 
máig ápolják a kapcsolatot, 2004-ben 
kettősük megkapta a Nemzetközi 
Fair Play Bizottság díját.

A tatabányai ütközés a szeren-
csétlen véletlen számlájára írható. 
Nem úgy, mint egy másik Schuma-
cher, Harald 1982-es esete Patrick 
Battistonnal. A német kapus akkor 
olyan durván ment neki a szerencsét-
len francia csatárnak, hogy utóbbi 
majdnem nyakát törte. De ez már egy 
másik történet, amely a sportszerű-
ségről szól a legkevésbé…

Fejesek és összefejelések
Veszélyek és véletlenek a sport mezején

• Szépsége mellett a 
sport veszélyeket is rejt 
magában. Kemény ütkö-
zések okozhatnak ma-
radandó sérüléseket, de 
a szakemberek szerint 
a focilabda fejelgetését 
sem ajánlatos túl korán 
kezdeni.
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