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KÓSA ANDRÁS LÁSZLÓ: IVAN PATZAICHIN ÉS WICHMANN TAMÁS BARÁTSÁGA A ROMÁN–MAGYAR EMLÉKEZETTÖRTÉNET RÉSZE

Búcsúzó fejsimogatás a születésnapon
Ivan Patzaichin mindig is 
lipovánnak tartotta magát, 
nemcsak visszatért a Du-
na-deltába, hanem ott is élt 
– állapította meg lapunk-
nak a vasárnap elhunyt 
kenuslegendáról Kósa 
András László, aki jól ismer-
te a kiváló sportembert. A 
bukaresti Magyar Kulturális 
Intézet igazgatója felidéz-
te a négyszeres olimpiai 
bajnok barátságát a szintén 
világhírű magyar verseny-
társsal, Wichmann Tamás-
sal, továbbá a romániai 
sportélet egyik legnagyobb 
alakjának a természet és az 
emberek iránti szeretetéről 
is beszélt.

 » PATAKY ISTVÁN

– Közeli kapcsolatban volt a 71 
évesen elhunyt, négyszeres olim-
piai bajnok Ivan Patzaichinnal. 
Hogyan alakult ki ez a jó viszony?
– Intézetigazgatói felkészülésem 
során tudatosan törekedtem arra, 
hogy a klasszikus kulturális dip-
lomácia határait kitolva sportdip-
lomáciai, illetve gasztrokulturális 
eseményekre is fókuszáljak. Ivan 

Patzaichinnal ugyan még nem 
találkoztam, de erdélyiként ter-
mészetesen ismertem sportered-
ményeit, sztárként volt jelen a 
romániai sportéletben. A kiváló 
magyar kenust, Wichmann Ta-
mást ismertem már, hiszen jár-

tunk ki evezni a Dunára, de a 
Kazinczy utcai kocsmájában is 
megfordultunk Budapesten. Ket-
tejük sportvetélkedése és barátsá-
ga közismert volt, így adta magát, 
hogy ők lehetnek az egyik vonal, 
amin el tudok majd indulni. Az 
Ivan nevével fémjelzett Rowmania 
fesztiválnak a bukaresti Magyar 
Kulturális Intézet a kezdetektől 
partnere volt, így 2013 nyarának 
végén egy fotókiállítást, a Duna 
– Nyitott könyv címűt Tulceára 
vittük. Ott először találkoztunk 
személyesen. Akkor egy egész es-
tét átbeszélgettünk, s attól kezdve 
mondhatni rendszeresen összefu-
tottunk, nemcsak Tulceán, hanem 
Bukarestben is. A maga csendes 
szerénységével számomra elké-
pesztő fi gyelmet szentelt arra, 
amit csinálunk az intézetben.

– Milyen ember volt?
– Csendes, szerény, fi gyelmes. Na-
gyon fontosnak tartotta a Wich-

mann Tamással való barátságát, 
az elmúlt majdnem egy évtized-
ben sokszor találkoztak úgy, hogy 
én is jelen voltam. Alig beszéltek 
egymással, a csendből is meg-
értették a másikat. Ugyanakkor 
mindketten rendkívüli fi gyelmet 
szenteltek annak, amit csinálok. 
Sokszor bátorítottak, biztattak, 
nekem ez nagyon fontos volt.

– Mesélne egy kicsit részleteseb-
ben Patzaichin és Wichmann ba-
rátságáról?
– Sokat írtak már erről, s bízom 
benne, hogy sokáig megmarad 
a közös emlékezetben ez a ba-
rátság. Azt gondolom, tennünk 
kell azért, hogy ez része legyen 
a román–magyar emlékezet-
történetnek. Én most csak a 
legutolsót mesélném el, hiszen 
vasárnap Tulceán épp ez jött 
elő elsőként, amikor érkezett 
a megdöbbentő hír. 2019 késő 
őszén Tamás már betegen eljött 
az Ivan hetvenedik születésnap-
jára szervezett eseményre. Is-
mét ő volt a meglepetésvendég. 
Amikor levetítették Ivannak a 
sok köszöntő videót azokkal a 
sportolókkal, személyiségek-
kel, akik nem tudtak eljönni, 
akkor Wichmann üzenete volt 
az utolsó, majd előlépett az 
egykori ellenfél. Később Tamás 
énekelt a színpadon, és közben 
barátilag megsimogatta Ivan 
fejét. Másnap a reptér felé uta-
zás közben Tamás elmondta: ha 
már nem leszek, akkor mondd 
el Ivánnak, hogy ez a fejsimo-
gatás volt az én búcsúm. Alig 
több mint két hónappal később 
távozott Tamás az élők sorából. 
Amikor felhívtam Ivánt a lesújtó 
hírrel, akkor csak annyit tudott 
mondani: tudom már, hogy az 
a simogatás november végén a 
búcsú volt…

– Volt más kapcsolata is Ivan 
Patzaichinnak az erdélyi magya-
rokkal, Magyarországgal?
– Ivan mindig úgy tekintett 
az evezésre, a Dunára, mint a 
nagybetűs életre. E köré épült 
minden, amit csinált sportpálya-
futását követően is. A Rowma-
nián szervezett programokban 
mindig voltak magyarok is. S 
nemcsak az intézetünk szerve-
zésében. Sok magyar evezett 
végig évente a Duna forrásától 
a deltáig. A túra vége mindig a 
Rowmaniához volt kötve. A triat-
lonversenyeken, amelyre szintén 
a Rowmania rendezvény környé-
kén került sor, mindig jelen volt. 
A fi atalon elhunyt Klósz Pétert, 
a Romániai Triatlon Szövetség 
elnökét szintén barátjának te-
kintette. Ugyanakkor a Patzaikin 
márkanéven futó tevékenységé-
ben egy erdélyi magyar divatter-
vező, Oláh Gyárfás volt a part-
nere. Egy éve, a tokiói olimpia 
égisze alatt a Romanian Design 
Week keretében a magyar olim-
piai formaruhaverseny három 
döntősének kollekcióját mutat-
tuk be. Ott is jelen volt, méltatta 
a magyar dizájnt. De ismerte az 
összes magyar evezőst. Két éve 
a magyar vízisportok legsikere-
sebb versenyzői című kiállítást 
vittük a Rowmániára, Ivan pedig 
csak sorolta a magyar bajnoko-
kat. Nemcsak azokat ismerte 
személyesen, akikkel közösen 
versenyzett, hanem az őket kö-
vető generációt is.

– Említette, hogy a hétvégén épp 
Tulceán járt. Közismert Patzai-
chin ragaszkodása a deltai, lipo-
ván származásához. Milyen az a 
közeg, ahonnan ő útjára indult?
– Igen, vasárnap reggel éppen 
installáltuk az idei kiállításun-
kat, a Gőzhajóval Bécstől Kons-
tantinápolyig címűt, amikor 
érkezett a szörnyű hír. Termé-
szetesen a Rowmania minden 
további eseményét lemondták a 
szervezők, akikkel néhány órát 
eltöltöttünk együtt Ivánra emlé-
kezve. A kiállítás megtekinthe-
tő, de az ünnepélyes megnyitó 
a körülmények miatt elmaradt. 
Egyetlen rövid megemlékezés 
volt vasárnap este, melyen első 
alkalommal csendült fel a ju-
rilovcai asszonykórus és a Sub-
carpați együttes közösen készült 
dala. Teodor Frolu, az Ivan mö-
gött álló szervezőcsapat vezető-
je a színpadon elmondta, hogy 
ez immár egyféle himnusz lesz, 
amivel mindig emlékezni fognak 
Ivánra, a fesztivál pedig mostan-
tól Ivan Patzaichin Fesztiválként 
folytatódik. A dal a lipován nép-
zenére épül. Ivan mindig is lipo-
vánnak tartotta magát, nemcsak 
visszatért a deltába, hanem ott is 
élt. Sokat mesélt arról a társada-
lomról, amelybe beleszületett, 
és amelynek lételeme volt a ter-
mészettel való együttélés, annak 
természetes törvényei. Szerette a 
természetet, szerette az embere-
ket és szerette a zenét…

Szeretet, tisztelet. Wichmann Tamás, Ivan Patzaichin és Kósa András László egy korábbi eseményen
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 „Társ volt, aki bölcsebb emberré tett”

Amellett, hogy számos világversenyen ellenfelek voltak, Patzaichin jó 
barátságot ápolt a magyar kenuslegendával, a kilencszeres világbaj-
nok, háromszoros Európa-bajnok, kétszer olimpiai második Wich-
mann Tamással. „Nem voltunk nagyon beszédesek, de emlékszem, 
már a hetvenes években volt szerencsém vendégül látni, amikor az 
edzőjével átutazóban voltak Budapesten. Más alkalmakkor a verse-
nyeken találkoztunk. Mindig nagy tudású versenyzőnek tartottam, 
egyesben, párosban, hosszú távon is győzni tudott” – emlékezett 
vissza a Krónikának 2016-ban Kolozsvárt adott interjúban Wichmann 
Tamás Ivan Patzaichinra. A román sportoló Wichmann 2020 febru-
árjában bekövetkezett halálakor megrendítő üzenetben búcsúzott 
barátjától, felidézve: örökre szóló barátság kötötte a természet 
erejével megáldott Wichmann Tamáshoz. „Olyan versenytársam volt, 
aki értékesebb sportolóvá tett, de főleg olyan társ volt, aki bölcsebb 
emberré tett. Nyugodjék békében!” – írta Patzaichin. (R. Sz.)




