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Lobogók az olimpián
Közeleg a tokiói ötkarikás játékok megnyitója
• Immár biztos, hogy idén nyáron Tokióban megrendezik az ötkarikás 
játékokat. A visszaszámlálás elkezdődött, a július 23-án sorra kerülő 
megnyitóig immár száz nap sem maradt hátra. Olimpián részt venni önma-
gában megtisztelő és felemelő érzés, hab a tortán, ha az illető sportoló 
hazájának küldöttsége élén a lobogót is a magasba emelheti.

NÁNÓ CSABA

A z első három olimpián (1896, 
Athén, 1900, Párizs, 1904, 
St. Louis) a protokoll még 

nem írta elő, hogy a sportolók hazá-
juk zászlajával vonuljanak fel a meg-
nyitón. Ám az 1908-ban Londonban 
megrendezett játékok óta az olimpia 
megnyitóünnepségén a nemzeti lo-
bogót a bevonuláskor mindig egy-
egy sportoló viszi a küldöttség előtt. 
Érdekességként említjük, hogy előbb 
volt zászlós bevonulás, mint olimpi-
ai zászló. Utóbbit ugyanis Pierre de 
Coubertin báró, a modern olimpiai 
eszme elindítója 1913-ban tervezte, a 
jól ismert ötkarikás zászlót 1920-ban 
Antwerpenben használták először.

Minden ország olimpiai bizottsá-
ga maga dönti el, kit ér ez a megtisz-
teltetés az éppen aktuális ötkarikás 
játékokon. Tokióra egy újdonságot 
is bevezet a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB): a részt vevő nemze-
teknek lehetőségük lesz arra, hogy 
két sportolót, egy nőt és egy férfi t 
jelöljenek ki, akik közösen fogják 
vinni a zászlót. Thomas Bach, a NOB 
elnöke úgy indokolta a döntést, hogy 
a 48,8%-os női részvételi aránnyal a 
tokiói lesz a nemek tekintetében az 
első kiegyensúlyozott felnőtt nyári 
olimpiai esemény.

A zászlóvivés megtisztelő felada-
ta általában olyan sportolókat illet 
meg, akik már több olimpián is részt 
vettek vagy teljesítményeikkel ki-
tűnnek a többiek közül. Esetleg élet-
koruknál fogva több ötkarikás játé-
kon nem fognak részt venni. Voltak 
azért kivételek is: 2012-ben például 
az Arab Emírségek küldöttségének 
élén Őfelsége Szaid bin Maktúm bin 
Rashid Al-Maktúm sportlövő vonul-
hatott be zászlóval a londoni stadi-
onba. Nem volt kiemelkedő sportoló, 
„csak” az előző emír fi a… 2004-ben 
a fehéroroszok Max Mirnij teniszezőt 
jelölték a megtisztelő feladatra. Ám 
az athéni olimpia kezdetéig kiderült, 
hogy Max és felesége egy divatma-
gazin szexi fotósorozatához állt mo-
dellt. Hamar le is cserélték a renitens 
sportolót. De vitt már magyar ember 
zászlót más nemzet színeiben is: 
2012-ben Szlovákia küldöttségének 
élén Gönci József sportlövőt láthat-
tuk szlovák lobogóval a kezében. 
A megbízatásnak technikai akadá-
lya is lehet: ha például a sportoló 
a megnyitó másnapján versenyez, 
valószínűleg nem fog zászlót vinni, 
hiszen ez azzal is jár, hogy végig kell 
ülnie az olykor hajnalba nyúló ün-
nepséget.

Nem hoz szerencsét?

Eddig nem hozott szerencsét a ma-
gyar zászlóvivőknek a nyári olim-
pia, legalábbis abból a szempontból, 
hogy ők majdnem sohasem nyertek 
aranyérmet. Mindössze ketten vol-
tak, akik megtörték ezt a rossz so-
rozatot: Németh Imre kalapácsvető 
(aki két olimpián is zászlóvivő volt) 
1948-ban állhatott fel a dobogó te-
tejére, míg Szilágyi Áron kardvívó 
2016-ban Rio de Janeiróban nyert 
olimpiát zászlóvivőként.

Ha májusban a szegedi pótkvalifi -
kációs regattán kiharcolja az indulási 
jogot, minden jel szerint Kammerer 
Zoltán lesz Tokióban a magyar de-
legáció zászlóvivője. A 43 esztendős 
kajakos a hatodik (!) olimpiájára 
készül, és saját bevallása szerint a 

játékok után abbahagyja az aktív 
sportot. Egyébként Kulcsár Krisztián, 
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke 
is megerősítette, hogy ha a kiváló 
kajakos kijut az olimpiára, ő viheti a 
zászlót. Kammerer ezzel 1972 óta az 
első magyar sportolóvá válna, aki 
kétszer is ebben a megtiszteltetésben 
részesül, miután 2008-ban Peking-
ben is az ő kezében volt a magyar 
zászló. Az idők folyamán a tavaly 
elhunyt Kulcsár Gergely gerelyhajító 

volt az egyetlen, aki három alkalom-
mal is elsőként léphetett az olimpiai 
stadionba. Kétszer két-két nyári és 
téli olimpikon vihette a zászlót: Bá-
csalmási Péter és Németh Imre (atlé-
ták), Tóth Attila (jégtáncos), valamint 
Egyed Krisztina (gyorskorcsolyázó).

Nem mindenki érezte át igazából 
a feladat súlyát. Biros Péter vízilab-
dázó 2012-ben volt a magyar csapat 
zászlóvivője. „Nem csak a zászlót 
vinni megyek Londonba. Ez meg-
tiszteltetés, de semmi több. Nem az 
ünnepségek számítanak, hanem 
a vízilabdameccsek, azért jöttem, 
hogy újra olimpiát nyerjek” – mond-
ta a játékos. Biros ugyan jól játszott 
a tornán, de a csapat mindössze az 
5. helyen végzett, a „hagyomány”, 
hogy zászlóvivő nem nyer olimpiát, 
az ő esetében is igaznak bizonyult.

Románia nem döntött még arról, 
ki fogja vinni a küldöttség zászlaját 
a tokiói játékokon. Az első, akinek ez 
megadatott, a céllövő Șerban Mănci-
ulescu volt 1936-ban a berlini ötkari-
kás játékokon, míg 2016-ban Rio de 
Janeiróban a tornász Cătălina Ponor 
emelhette magasba hazája lobogó-
ját, Tokióban valószínűleg a vívó 
Ana Maria Popescu, a tornász Mari-
an Drăgulescu és Simona Halep teni-
szező közül kerül ki a zászlóvivő. A 

kétezres évekig egyébként hátrányt 
jelentett, ha nő voltál, az első román 
hölgy, aki a delegáció élén bevonul-
hatott egy olimpiai stadionba, Elisa-
beta Lipă evezős volt 2000-ben, Syd-
neyben. A román sportolók között a 
kajakos Aurel Vernescu az egyetlen, 
aki három olimpián is (1964, 1968, 
1972) vihette a zászlót.

Az eltűnt lobogó

Kevesen ismerik a következő tör-
ténetet, amely 1920-ban, az Ant-
werpenben rendezett VII. nyári 
olimpiai játékokon esett meg, és 
az ötkarikás zászló ellopásáról 
szól. Az 5 és 10 méteres toronyugrás 
bronzérmese, az amerikai Harry 
Prieste egy tömérdek sörrel átmula-
tott, örömittas éjszaka után nagyot 
gondolt: az olimpiai harmadik hely 
nem tűnt számára eléggé maradan-
dó alkotásnak, ezért fejébe vette, 
hogy ennél is emlékezetesebb tettet 
hajt végre. Pedig Harry nem volt 
sem újszülött – 24 éves volt az olim-
pia idején –, sem hülyegyerek, de 
még csak gengszter sem, „másodál-

lásban” már hollywoodi fi lmekben 
is szerepelt. Ám a fi nom Grimber-
gen sör azon az éjszakán legyőzte a 
józan eszét. A bronzérem mellé, úgy 
gondolta hősünk, jó lenne hazavin-
ni egy igazi emléket is! Ami másnak 
nincs! Ami nagyobb, mint a bronz 
plecsni, és míg a világ, emlékez-
tetni fogja arra, hogy hol szerzett 
dicsőséget 1920-ban.

Az antwerpeni olimpia egyik 
történelmi eseménye az volt, hogy 

itt húzták fel első alkalommal az öt 
kontinens fi ataljainak összefogását 
jelképező ötkarikás zászlót. És elő-
ször és utoljára el is lopták! Ugyan-
is Harry ezt szemelte ki magának 
– mentségére vagy nem, félig része-
gen. Másnap, amikor a rendezők 
tűvé tették az egész olimpia helyszí-
nét, majd a hosszas és sikertelen ke-
resgélés után kénytelenek voltak egy 
fehér lepedőre öt színes karikát pin-
gálni és felhúzni lobogó gyanánt, a 
másnapos Harry még mindig jókat 
vihogott csínytevésén.

Az ötkarikás zászló 77 (!) évig 
hevert egy bőrönd fenekén Harry 
amerikai házának padlásán. Ennyi 
ideig senki sem tudott róla. 1997-ben 
aztán a NOB bankettet szervezett 
az olimpikonoknak. Harry Prieste 
százéves örökifj úként vett részt raj-
ta. Egy újságíró elkesergett Harry 
előtt arról, milyen kár, hogy Antwer-
penben eltűnt az olimpiai zászló. 
Harry csibészesen elmosolyodott, és 
csendben megjegyezte:

– Ó, csak ennyi a gond? De hi-
szen a zászló otthon van nálam, egy 
koff erben.

Mindenkinek leesett az álla. Fu-
tótűzként terjedt el a hír, az újság-
írók, a NOB hivatalosai köpni-nyelni 
nem tudtak a meglepetéstől. Meg az 
örömtől. Pedig Harry még csak nem 
is nagyon titkolta szűkebb hazájá-
ban, hogy a lobogó nála van. Csak 
éppen mindenki bolondnak nézte, 
ha erről beszélt. Majdnem nyolcvan 
évig… Haig „Harry” Prieste úszó, to-
ronyugró, színész 105 évesen, 2001-
ben hunyt el…

A riói olimpián Szilágyi Áron volt a magyar csapat zászlóvivője, meg is törte az átkot, hiszen kard egyéniben megvédte olimpiai  bajnoki címét ▴  FORRÁS: MTI




