Olvasd el a szöveget!

Az ökölvívás
Az ökölvívás (boksz) harcos jellegû küzdôsport. Erôteljesen igénybe veszi a test
minden részét, segíti egyenletes fejlôdését, erôsödését. Jellemnevelô hatása nagy,
fejleszti az egészséges önbizalmat, a gyors gondolkodást, a lélekjelenlétet, a bá
torságot, az akaraterôt, a fájdalomtûrést, a kitartást. Az ökölvívó sohasem él
vissza az erejével, tudásával.
Ha valaki ezt a képességét mégis verekedésre használja, nem tekinthetô ökölví
vónak, sportembernek, és azonnal távoznia kell a sportolók világából.
A Krisztus elôtti 10. századtól kezdve
létezik versenyszerû ökölvívás. A görö
göknél találkozhatunk vele, ahol a sport
elengedhetetlen része volt a mindenna
poknak. (A nem sportoló embereket le
nézték.) A  23. Olimpián, Krisztus elôtt
688-ban az ökölvívás a versenyszámok
között szerepelt. A versenyzôket egy hó
nappal a verseny elôtt a Gümnasztionban1
összezárták: gyakorolhattak, edzhettek,
filozofálhattak. Használhatták a számuk
ra kiépített futófolyosókat, izzasztó- és
gyúrókamrákat. A felkészülést a kije
lölt versenybírók is figyelték, és az oda
nem illô versenyzôket idôben kiszûrték.
Az ökölvívás szabályai elsôsorban a spor
tolók testi épségét biztosítják. A szabá
lyok betartását a szorítóban lévô vezetô
bíró ellenôrzi. Pontozóbírók értékelik az
ütéseket, és eldöntik, hogy ki a gyôztes.
Döntetlen eredményt nem hozhatnak.
Minden olyan ütés, amely az ellenfél tes
tének elülsô, öv feletti részét éri, szabá
lyos, így értékelniük kell.
A mérkôzések színhelye a szorító, mely
egy kötélsorral határolt négyzet alakú
terület.
1

Gümnasztion: (görög szó) testgyakorló hely, középfokú iskola
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Az ökölvívó öltözéke magas szárú,
sarok nélküli cipô, rövidnadrág, ujj
nélküli felsômez, bandázs és mély
ütés- vagy alhasvédô, kesztyû.
(A bandázs, más néven fásli egy 2-3
méter hosszú, kb. 5 cm széles szalag,
amelynek a végén hurok található a
hüvelykujj behelyezésére. A csukló
védelmére találták ki.)
Ütni csak a kesztyû párnázott részé
vel, ütôfelületével szabad.
Az amatôr sportolók számára kötelezô a fejvédô használata edzések és versenyek
alatt is. Színe a szorító sarka színével egyezik meg, piros vagy kék. A fejvédôt
egyénileg igazítják a sportolóra.
A versenyzôk abban a súlycsoportban versenyezhetnek, ahová tartoznak. 11 súly
csoportba sorolhatják ôket. Például a 71 és 75 kg közötti versenyzôk középsúlyban,
a 67 és 71 kg közöttiek nagyváltósúlyban versenyeznek.
Az amatôr mérkôzések 3 × 3 perces menetekbôl állnak. Mérkôzés befejezôdhet a
versenyidô vége elôtt is a következô esetekben:
– ha az egyik versenyzô 10 másodpercen belül nem képes folytatni a küzdelmet;
– ha a versenybíró valamilyen ok, például sérülés, miatt lelépteti az egyik versenyzôt;
– ha a versenyzô vagy segédje
feladja a versenyt. A versenyzô
ezt úgy jelzi, hogy álló helyzet
ben az egyik kezét feltartja, a
szorítósegéd pedig úgy, hogy
bedobja a törölközôt;
– ha súlyos szabálytalanság miatt
a vezetôbíró az egyik versenyzôt
kizárja.
A mérkôzés elôtt és az ered
ményhirdetés után a küzdô felek
kötelesek egymással kezet fogni.
A versenyzôk felkészülését edzô
irányítja.
Végezd el a Színes Feladatok 32. oldalának feladatait!
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Papp László
Budapesten született 1926. március 25-én. Focizott,
majd 1942-ben kezdett ökölvívóedzésekre járni.
Hamar feltûnt minden hozzáértônek, hogy kitûnô
reflexei és jó ütemérzéke van.
Az 1948-as londoni olimpián középsúlyban megsze
rezte élete elsô aranyérmét.
1949-ben és 1951-ben európai bajnok lett. 1952-ben
a helsinki olimpián nagyváltósúlyban aranyérmet
szerzett.
1956-ban következett a melbourne-i olimpia. Az
elôdöntôt a lengyel Pietrzykowski ellen vívta, aki
késôbb így nyilatkozott Papp Laciról:

„Papp minden bizonnyal a legjobb
bokszoló azok közül, akiket valaha is
láttam, és akikkel alkalmam volt az
erőmet összemérni. Alacsony, izmos –,
hódító kis fekete bajusszal, jellegzetesen magyaros jelenség. Azt hihetnénk,
hogy alacsony termete bizonyos előnyt
jelent ellenfeleinek. Papp azonban an�nyira ruganyos volt, reflexe olyan páratlanul gyors, hogy szinte láthatatlan
fejmozdulattal is elkerülte az erős csapásokat. Eleinte úgy tűnt, hogy egész
fedetlen, és bármikor eltalálható. Szó
sincs róla. Pappot eltalálni nagy művészet volt. Ahogy most, bizonyos idő távlatából visszaemlékszem rá, meg kell állapítanom, hogy ő az az ökölvívó, akinek egyetlen hibája se volt, jobb és bal kezével egyaránt
hihetetlenül erőseket ütött. Mindezt tetézte ütéseinek szokatlan gyorsasága. Azok, akik a
magyar bajnok ellen valaha is a szorítóba léptek, egyöntetűen állítják, hogy nem is ököllel,
hanem kalapáccsal üt. Ilyen ellenféllel szemben semmiféle előre kiagyalt taktika nem lehet
sikeres. A küzdelem bármely pillanatban Papp ellenfelének kiszámolásával végződhet.”
boksz.network; profiboksz.hu
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Az olimpiai döntôben Papp Laci az ameri
kai versenyzôt, Jose Torrest gyôzte le, így
megnyerte a harmadik olimpiai aranyérmét
is (nagyváltósúlyban). Papp László egymás
után háromszor nyert olimpiai aranyérmet.
Ez a teljesítmény neki sikerült elôször a vilá
gon. (Azóta már két másik ökölvívó is képes
volt erre.) Az olimpiát követôen Papp Lász
lót elárasztották profi szerzôdésekkel, de ô
nem akart külföldön maradni.
– Mit szeret, és mit gyűlöl az életben?
– Feleségemet, fiamat, anyámat és az otthonomat szeretem. A hazugságot és a hitványságot
utálom.
– Miért nem marad Párizsban?
– Szeretem Párizst, mindig jól érzem magam
itt. Sok mindent szeretek, de hazamegyek.
Tudja miért? Az emberek sokat gondolnak rám
szerte Magyarországon. Ott az én helyem.”
Robert Daley,
The New York Times 1961. február 21., Párizs

Végül itthon megadták neki a szükséges en
gedélyeket, és elkezdôdhetett profi ökölvívó
pályafutása. Európa-bajnoki címét összesen
hatszor védte meg. Következett volna a vi
lágbajnoki cím. A mérkôzés közeledtével
azonban 1964-ben az akkori sportvezetés
visszavonta Papp László játékengedélyét, s
így nem tudott kiállni az ellenfelével.
Profi bokszolóként végig veretlen maradt.
29 találkozót vívott, ebbôl 27-et megnyert,
kettô döntetlennel zárult. (A profi ökölvívás
szabályai több ponton is eltérnek az amatôr
ökölvívás szabályaitól.)
Végezd el a Színes Feladatok 32. oldalának feladatait!
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Papp László további sportolói pályafutását az akkori politikai és sportvezetôk
tönkre tették. 1965. után azt megengedték neki, hogy edzô lehessen.
„Nem tudom hallották-e,
hogy a hússzoros világpo
fozógép, Papp László egy
darabig nem lehetett edzô,
mert nem volt neki papír
ja. Oly, de aranyos, mi?
Ha nekem lenne papírom,
nyugodtan lehetnék edzô.
Nem baj, hogy nem értek
hozzá, ah, eggyel többen
élnek abból, amihez nem
értenek. Nem számít.
Pappnak nem adtak pa
pírt. Tudják, ki adja ki a papírt, elmagyarázom: ilyen kis szemüveges, emi
nens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte
tüdôszûrôre, mert a gyerek nem kapott levegôt. És ez adja ki a papírt Papp
Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság, sorakozó! Bejönne
Papp László, szépen, szerényen – teheti! Az elsônél kezdené. Jó napot kívá
nok, elnézést kérek, Papp László vagyok. Puff! Na! Aki állva marad, edzô,
aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?”
Hofi Géza „Második menet” címû lemezérôl

Késôbb az ökölvívó-válogatott szövetségi kapitánya lett.
Több világhírû magyar ökölvívó sikerei fûzôdnek az ô mun
kájához és nevéhez.
1991-ben Papp László 65. születésnapján a WBC (Bokszvi
lágtanács) egy világbajnoki övvel ajándékozta meg az idôs
bajnokot, ezzel is elismerve páratlan tehetségét.
2001-ben, a 75. születésnapján beválasztották a Boksz Hí
rességei közé.
2003. október 16-án halt meg Budapesten.
Végezd el a Színes Feladatok 33. oldalának feladatait!
50

00473_I_Szines_olvasokonyv_4I.indd 50

2011.04.06. 14:16:03

Olvasd el!

Búcsú a boksz úriemberétől
Grosics Gyula (a magyar Aranycsapat
kapusa): Ez kortünet volt, a kor szelleme
abban az időben, aminek a mottója1 leginkább az volt, hogy amiről nem beszélünk,
az nincs. Tehát, ha nem beszélünk Papp
Laci letiltásáról, akkor ilyen ügy nem is volt.
Jean-Paul Belmondo (francia színész):
Kivételes ökölvívó volt, aki egy egész korszakot fémjelzett. Sajnálatos, hogy soha
nem lehetett világbajnok. Én egészen biztos vagyok benne, hogy az lett volna. Saj
nos, a kommunista rezsim2 megakadályozta ebben, ezt személy szerint is sajnálom.
Véleményem szerint sokat tett országáért
abban az időben, amikor oly kemény volt a
rendszer, álmot varázsolt nemcsak Magyarországon, de nálunk, Franciaországban is.

Füzesy Zoltán (ökölvívó edző, szakértő):
Szerintem Lacit rettenetesen megviselte az
eltiltás. Egy ember, aki ott áll a hegycsúcs
előtt. Három olimpiát megnyert, soha még
nem volt olyan, hogy három olimpia után
még profi világbajnok lett volna valaki, erre
reális esélye volt, és ettől elvágják. Ez nemcsak őt viselte meg, hanem sokakat, akik a
sportágban működtek. Ez helyrehozhatatlan
sporttörténeti bűncselekmény volt.
Dr. Borbély Zoltán interjúi
Nemzeti Sport, 2003. október 17.

Hidegkuti Nándor (olimpiai bajnok labdarúgó): Laci világbajnok és gazdag ember
lett volna. Lelkiismeretlenül egy embernek
a karrierjét3 így kettétörni a legnagyobb
disznóság. Ez hatással volt a későbbi életére is.
Buzánszky Jenő (olimpiai bajnok labdarúgó): Kétségtelen, hogy emberileg,
sportbelileg taccsra4 dobták, kettévágták,
lefejezték. Emlékszem az akkori időkre,
sokat találkoztunk, egy letört ember volt.
Később minden sportvezető azzal mentegette magát, hogy ők csak végrehajtották
a párt utasítását.

1
2

mottó: jelige, jelszó
rezsim: uralom, kormányrendszer

3
4

karrier: valamilyen életpályán való érvényesülés
taccs: partvonal, oldalvonal
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Búcsú a magyar sport óriásától
…Hosszan tartó, súlyos betegség után, október 16-án délelőtt, életének hetvennyolcadik
évében elhunyt Papp László, az ökölvívás
és az egyetemes sport történetének egyik
legnagyobb alakja, a huszadik század egyik
legnépszerűbb magyar hőse.
…Annak a generációnak a tagja, amelyet
bár megtizedelt a gazdasági válság, a náci
és a bolsevik diktatúra, a világháború és a
forradalom, de amelyet mégis Nobel-díjas
tudósok, extraklasszis sportolók, vértanú
papok és milliónyi igaz ember miatt tisztelünk. Amely nemzedék kereszténységet,
honszeretet, kötelességtudást és toleranciát1 tanult az iskolákban, a családokban, a
cserkészcsapatokban, a sportegyesületekben Magyarország-szerte. Papp László és
a londoni vagy a helsinki olimpia hősei,
az Aranycsapat tagjai – noha érdemtelenek
igyekeztek csillogni a sikereik fényében –
mind mérhetetlenül keményen dolgoztak,
hogy örömet és büszkeséget szerezzenek
nemzetüknek határokon belül és kívül.
Hálát nem vártak, bár gazemberségre sem
számítottak, abból mégis jutott nekik elég.
Egyes napilapok még ma sem tartják fontosnak megemlíteni, hogy a huszonkilenc profi
mérkőzésén veretlen Papp László karrierjének végét és a nagy sportoló megalázását
jelentette a világbajnoki döntő megvívását
számára megtiltó értelmetlen sporthivatali

1

határozat. (Persze, a pénzt egykor rettenetesen irigylő elvtársak családja ma egészen
másként látja a kapitalizmus és a csillagászati keresetek kérdését, mint hajdanán…)
Száz év múlva pedig az elmosódott múltból csak annyi látszik majd, hogy szomorú korszakban egy legendás népmesei hős,
egy zömök, legyőzhetetlen kis magyar erőt
adott az embereknek, amikor Angyalföldről
elindulva szerényen, tisztelettudóan végigpofozta a világot…
Szöllősi György, részletek
Új Ember, 2003. 10. 26. LIX. Évf. 43.

tolerancia: türelmesség, mások eltérô véleményének tiszteletben tartása
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Együtt, egymás mellett
1963. decemberében Madridban mér
kôzött Papp László.
A Spanyolországban élô magyar fut
ballsztárok, Puskás Ferenc (Öcsi) és
Kubala László szurkolótábort fizettek
neki.
Papp László ezúttal is megvédte Eu
rópa-bajnoki címét.
(Kubala László szintén világhírû ma
gyar futbalista volt.)
A stadiont 1948-ban kezdték építe
ni, és 1953-ban adták át Népstadion
névvel. Az átadás után hamarosan
százezer fôsre akarták bôvíteni, de
ez soha nem valósult meg. 1959-ben
kapott villanyvilágítást. A több mint
68 ezer férôhelyes intézmény a ma
gyar labdarúgó-válogatott elsôdleges
hazai pályája. 2002-ben nevezték el
a legendás játékosról Puskás Ferenc
Stadionnak.
Az épületet 2001. júniusában kezdték
építeni, 2003. márciusában lett készen.
50 000 tonna betont, 2300 tonna acélt
és 11 millió csavart építettek be. Az
Aréna súlya a becslések szerint 200 000
tonna. A  létesítmény elsôsorban a
hazai és nemzetközi sportversenyek
nek ad otthont. Maximum 12 500 nézô
fér el benne. Papp László nevét 2004.
május 28-a óta viseli.
Végezd el a Színes Feladatok 34. oldalának feladatait!
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