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Túl a II. világháborún, sport a hidegháború 
közepén 
 
Alább példát olvashatsz arra a feladatra, amely szerint rövid összefoglalót kell írnod 
az 1968-as mexikói olimpia 5 számodra érdekes sporteseményéről. A feladat része 
az is, hogy kifejtsd a véleményed a „fekete ököl”-lel kapcsolatban. 
 
Az egyik legkülönlegesebb rekord Robert „Bob” Beamon távolugróé. Csaknem 9 
métert ugrott elsőre, és ez több mint fél méterrel volt jobb, mint a korábbi 
világcsúcs. Igazán különlegessé teszi ezt az olimpiai csúcsot, hogy azóta is 
olimpiai rekord, ugyanis olimpián azóta sem ugrottak ekkorát. 1991-ben, a 
tokiói világbajnokságon ugrottak először nagyobbat.  
Ugyancsak megragadott, a magasugró Dick Fosbury bajnoki címe. Róla 
nevezték el a magasugró flop technikát, és nem véletlenül. Ő alkalmazta 
először, és pont ezen az olimpián. Addig a hasmánt technika volt az általános, 
de hirtelen rájöttek, hogy Fosbury technikája hatékonyabb, így azóta már 
mindenki azt használja. 
A harmadik kedvenc történetem főszereplője a cseh Vĕra Čáslavská. A 
tornásznő annak ellenére is a legeredményesebb sportoló tudott lenni, hogy 
keményen bírálta a szovjet inváziót, a kommunista rezsimet, ezért a bírók nem 
kedveztek neki a pontozásnál. Így is 4 aranyat és 2 ezüstöt szerzett, vagyis 
minden számban felállhatott a dobogóra. 
A következő választottam Zsivótzky Gyula, aki kalapácsvetésben lett bajnok. 
Példaértékű a kitartása és a munka, amellyel egészségügyi problémái ellenére 
is képes volt két ezüstolimpia után a harmadikat arannyá változtatni. 
Utolsó választottam ismét nő, a gerelyhajító Németh Angéla. Nemcsak a 
bajnoki címet szerezte meg, új országos csúcsot beállítva, hanem az év női 
sportolójának és az év női atlétájának is megválasztották itthon.  
A „fekete ököl”-ről azt gondolom, hogy maga az eszme, amely létrehozta igazán 
nemes. Senkit sem a bőrszíne, neme, vallása, nyelve, hanem a cselekedetei 
alapján kell megítélni. Mindazonáltal az olimpia köztudottan politikamentes 
kíván lenni, és ideológiaként is csak az olimpiai eszmét vallja magáénak. Ezért 
nem lehet csodálkozni azon, hogy kizárták a versenyzőket. Személy szerint 
kissé eltúlzottnak érzem a reakciót, viszont ha ezt elnézik nekik, előbb-utóbb 
mindenki protestált volna valami ellen vagy demonstrált volna valami mellett, 
és az olimpia politikai és emberi jogi csatározások színhelyévé vált volna, ezért 
mégis azt gondolom, helyes volt a döntés. 


