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• A halál 2020-ban is aratott a sportvilágban, olyan egykori labdarúgók, 
vízilabdázók vagy más sportban névjegyüket letevők mentek el, akik nél-
kül egyértelműen szegényebbek lettek a mindennapjaink. A sportvilág az 
elmúlt évben is gyakorlatilag folyamatosan gyászolt, és sajnos legtöbb-
jüket nem az irtózatos koronavírus vitte el. Szomorú és kissé szubjektív 
névsorolvasás, a teljesség igénye nélkül.

KATONA ZOLTÁN

A világot még januárban, a 
járvány igazi kitörése előtt 
sokkolta az amerikai kosár-

labdasztár, Kobe Bryant helikop-
terbalesetben bekövetkezett halála. 
Egy ízig-vérig igazi világsztár ment 
el egy pillanat alatt egy szörnyű 
tragédiában. Milliók példaképének 
január 26-án zuhant le a helikopte-
re egy Los Angeles melletti hegyen, 
vele együtt 13 éves lánya is meghalt, 
ahogy a kettejükön kívül a gépen 
utazó további hét személy is. És ak-
kor még nem tudtuk, hogy Ameriká-
ban és Európában micsoda pusztí-
tást végez majd a koronavírus.

Ám sajnos az is kijelenthető, 
hogy a koronavíruson kívül más, 
gyilkos kórok is tizedelik az embe-
riséget, ez alól a legnagyobb spor-
tolók sem kivételek. A kilencvenes 
évektől a dopping-, kábítószer- és 
alkoholproblémáiról elhíresült Di-
ego Maradona szíve november 25-
én feladta a küzdelmet a pusztító 
életmóddal szemben. Minden idők 
legnagyobb labdarúgója sajnos nem 
volt egyedül ezen a téren, hiszen 
korábban is olyan, hozzá hasonló 
világklasszisok haltak meg nem túl 
idősen, mint például George Best 
vagy Garrincha. Amit viszont Diego 

tudott a labdával, azt szinte egyálta-
lán senki, és itt nem csak a nyolcva-
nas évekről beszélünk. Négy vébén 
járt, egyet megnyert, gyakorlatilag 
egyedül – a semmiből jött szegény 
gyerek viszont sok más sorstársához 
hasonlóan nem tudta feldolgozni a 
világsztárságot.

Egy másik vébé másik sztárja is itt 
hagyott bennünket: Paolo Rossinak 
vitathatatlan érdemei voltak abban, 
hogy az olasz labdarúgó-válogatott 
1982-ben megnyerte a spanyolor-
szági világbajnokságot. Az az olasz–
brazil (3–2) meccs! Azt hiszem, min-
den idők legjobb vébémeccséről van 
szó, főszerepben Paolo Rossival, az ő 
három góljával. Akkor Rossi a 20-as 
számú mezben játszott, a lengyelek 
elleni elődöntőn is bevágott kettőt, 
majd a döntőben a németeknek is 
egyet. 2020. december 9-én, 65 éve-
sen hunyt el rákban, temetése alatt 
a házát kifosztották... Igen, vegyünk 
egy mély lélegzetet.

Korábbi futball-világbajnoksá-
gok nagy sztárjaitól is elbúcsúz-
tunk tavaly, például három olyan 
holland labdarúgótól, akik a hetve-
nes években, az 1974-es és 1978-as 
világbajnokságokon, illetve az Ajax 
Amszterdam színeiben alkottak 
igen nagyot. A Rob Rensenbrink, 
Barry Hulshoff  és Wim Suurbier 
trió 2020-ban csatlakozott Johann 
Cruijff  csapatkapitányhoz. Ha egy 

még korábbi vébéhez ásunk, bizony 
ott is találunk olyan neveket, akik 
idéntől már nincsenek közöttünk: 
az 1966-os világbajnokságot meg-
nyerő angol csapatból Jackie Charl-
ton, valamint Nobby Stiles mentek 
fel az égiekkel labdázni, az említett 
angol vébékeret tartalék kapusa, 
Peter Bonetti is tavaly hunyt el. Bo-
netti az első számú kapus, a 2019-
ben elhunyt Gordon Banks mögött 
nem sokszor jutott szóhoz a váloga-
tottban, de a Chelsea-ben rekorder: 
1960 és 1975 között öt meccs híján 
ötszázszor védett a kékeknél. Ha-
sonló klub- és kapuslegendát veszí-
tett a Liverpool FC is, Ray Clemence 
1967 és 1981 között 470-szer állt a 
vörösök kapujában – közben nem 
mellékesen nyert öt bajnoki címet 
és három BEK-et.

Ha már szó került a Liverpoolról, 
alig néhány hete hunyt el a 73 éves 
Gérard Houllier: a francia edzőle-
genda a kétezres évek elején tette 
vissza képletesen az európai pályára 
a lagnagyobb angol klubot. Fran-
ciaország tavaly egy másik edzőle-
gendát is gyászolt, az 1984-es hazai 
rendezésű Eb-t ugyanis Michel Hi-
dalgo szövetségi kapitánnyal nyer-
ték meg a kékek. Az egykori nagy 
edző 87 éves korában halt meg 2020 
márciusában. Ehhez a generáció-
hoz tartozik egy orosz, illetve egy 
szerb egykori labdarúgó is, Viktor 

Ponyegyelnyik és Ilija Petković. 
Előbbi győztes gólt fejelt a legelső, 
1960-ban Párizsban megrendezett, 
Szovjetunió által megnyert Eb-torna 
döntőjében, utóbbi pedig egy Eb-n 
(1968) és egy vébén (1974) vett részt 
Jugoszlávia színeiben.

Sajnos nemcsak ilyen régi Eb-k 
és vébék sztárjai haltak meg 2020-
ban, hanem sokkal fi atalabbak is itt 
hagytak bennünket: Alejandro Sa-
bella az argentin válogatottat a 2014-
es vébé döntőjébe vezette szövetségi 
kapitányként (66 évesen halt meg 
december 8-án), az alig 42 évesen 
elhunyt szenegáli Papa Bouba Diop 
pedig a 2002-es vébé nyitómecs-
csén lőtt győztes gólt a franciáknak, 
ugyanakkor óriási része volt abban, 
hogy csapata azon a vébén a legjobb 
nyolc közé jutott.

Sajnos nemcsak a nemzetközi 
sportvilág, hanem Magyarország is 
veszített egykori olimpiai bajnok, 
olimpikon, vébé- vagy Eb-részvevő 
futballistákat: az Újpest legendája, 
Göröcs János, a Ferencváros, a Bp. 
Honvéd és a Vasas sztárja, Szűcs La-
jos, az egyik első disszidens, a Bel-
giumban karriert építő La dinszky 
Attila, valamint a hatszoros magyar 
válogatott, olimpiai bajnok csepeli 
kapus, Fatér Károly is tavaly halt 
meg.

A magyar sportéletet több olim-
pikon is itt hagyta 2020-ban. Wich-
mann Tamás többszörös olimpikon, 
világbajnok kenus generációk példa-
képe volt, súlyos betegségét évekig 
viselte. 92 évesen halt meg az 1952-es 
Helsinki olimpia aranyérmes úszó-
nője, Székely Éva, illetve 91 évesen 
Tass Olga tornász, aki négy olimpián 
vett részt, ezeken összesen hat érmet 
szerzett: egy aranyat, három ezüstöt 
és két bronzot.

A magyar vízilabdázás két iko-
nikus alakja halt meg a mögöttünk 
hagyott évben: a 84 éves Kárpáti 
György, a Nemzet Sportolója há-
romszoros olimpiai bajnok volt 
(Helsinki 1952, Melbourne 1956 
és Tokió 1964), június 17-ei halála 
után egy nappal pedig talán a leg-
fájóbb, legszomorúbb napra ébredt 
Magyarország ebből a szempontból. 
A szintén háromszoros olimpiai baj-
nok (Sydney 2000, Athén 2004, Pe-
king 2008), Európa- és világbajnok 
vízilabdázó Benedek Tibor mind-
össze 47 évesen hunyt el, hosszan 
tartó, súlyos betegség után. Anyai 
ágon székelyföldi gyökerekkel bírt, 
halála után derült ki, hogy fél évvel 
azelőtt Udvarhelyszéken járt felku-
tatni őseit.

Románia szintén egykori labda-
játékosokkal lett kevesebb, hiszen 
Gheorghe Dogărescu kézilabdázó 
mellett olyan futballisták haltak 
meg, mint az 1986-ban a Steauával 
BEK-et nyerő Ilie Bărbulescu vagy 
a Steaua kétszeres bajnok kapusa, 
Martin Tudor, utóbbi 43 évesen szív-
infarktusban hunyt el. Radu Cons-
tantin, Dumitru Munteanu és Viorel 
Turcu a hetvenes-nyolcvanas évek 
ismert futballistái voltak, Ionuț Po-
pa edző pedig az utóbbi két évtized 
egyik legismertebb fi gurája volt a ro-
mán focinak.

Bár írásunkban a legismertebb 
elhunyt sportolóknak állítottunk 
emléket, ne feledjük el azokat a név-
teleneket sem, akik szintén 2020-ban 
haltak meg és az azt megelőző évek-
ben, évtizedekben mindennap tették 
a dolgukat egy kiscsapat szertárosa-
ként vagy kapusaként, szurkolóként 
vagy egyszerű sportbarátként. 

Isten nyugtassa békében mind-
annyiukat!

Akik már az égieknél lépnek pályára
Gyászos év volt 2020 – és nem csak a koronavírus miatt
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