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M O L N Á R

ole in one, vagyis egy ütés-
bõl a lyukba. Ez a golfozók
tökéletes eredménye, ami-
kor rögtön a kezdõütésbõl
betalálnak a lyukba. Ez
nemcsak azért nehéz,
mert a lyuk nagyon mesz-
sze van, hanem mert
ilyenkor még zászló is van
benne, és rendszerint

vissza is pattan róla a labda. Nehézsége és a ritkasága
miatt a hole in one a nézõk kedvence, a szponzorok
pedig szívesen veszik ki részüket a betaláló verseny-
zõk népszerûségébõl. Sok versenyen arany Rolex órát
vagy autót adnak egyetlen ilyen ütésért. A tinédzser
Rózsa Csilla, bár ütött már hole in one-t, vélhetõen
nem igazán vágyik ilyen dicsõségre. Amatõr junior-
ként ugyanis nem fogadhat el ilyen drága jutalmat,
csak ha azonnal, abban a pillanatban profinak áll.
Egyelõre pedig nem akar hivatásos játékosnak sze-
gõdni. Ámbár visszautasítani egy Porschét vagy Mer-
cedest talán rosszabb, mint meg sem nyerni.

Csilla tehát még amatõr státusú játékos, ami tizen-
hat éves korát tekintve érthetõ. Amatõrként számos
kedvezményhez juthat, például szabad kártyával in-
dulhat olyan nagy versenyeken, ahová a profik csak
nehéz kvalifikáció után kerülhetnek be. Viszont cseré-
be le kell mondania gyakorlatilag mindenféle anyagi
jutalomról, amit játékáért kaphatna. Az ötszáz angol
font fölötti pénzjutalmakat vissza kell utasítania. Be-
látható, hogy így nem fedezheti külföldi utazásainak
költségét. Személyes szponzora sem lehet, bár a ma-
gyar juniorválogatott szponzorainak reklámjait visel-
nie kell ruháján, és az õ felszerelésükkel kell játszania.

Pedig a támogatók vélhetõen sorban állnak az ajta-
ja elõtt. Az utóbbi hónapokban a sportsajtó ugyanis
tele van Rózsa Csilla sorozatos sikereivel. Legutóbb a
junior-Európa-bajnokságon lett negyedik úgy, hogy
dobogót várt magától, így csalódott kicsit. Korábban
az egyik golfszervezet az év junior játékosának válasz-
totta; angol, francia, dél-afrikai és amerikai versenye-
ken végzett az elsõ tíz között. Az embernek Csilla
eredményei hallatán az az érzése támadhat, hogy golf-
nemzet lettünk. Kérdés, mennyire reális érzet ez.

– Rajtam kívül van egy-két játékosunk, akik ki-
sebb tornákon indulnak, de a rangosabb bajnoksá-
gokra igen nehéz kijutni. Én a felnõtt nõi amatõr-vi-
lágranglistán (ahol 3301 játékost rangsorolnak) jelen-
leg a 154. helyen állok, az európain pedig az 53. he-
lyen. A junior korcsoportban nincs összesített világ-
ranglista, hanem a különbözõ golfszervezetek külön-
külön vezetnek ranglistákat, és van olyan, amelyiket
én vezetem – mondja Rózsa Csilla, akivel az óbudai
Academy Golf Budapest klubházában beszélgetünk.
– Az ütõerõm egyébként megegyezik a felnõtt profi
nõkével, tehát ugyanolyan messze tudom ütni a lab-
dát, mint õk. Viszont nem vagyok olyan stabil, nem
bírom annyira a nyomást, és elõfordul, hogy a ver-
seny végét elizgulom. Meg kell birkózni azzal a gon-
dolattal, hogy minden ütés több ezer pontot ér a világ-
ranglistán, profiként pedig több ezer dollárt.

Hogy mekkora is ez az ütõerõ? Nos, Rózsa Csilla
240-250 méterre képes eljuttatni a labdát egyetlen
ütéssel. Így a hetvenkét ütésre „hitelesített” tizennyolc
lyukas pályákat általában hetven-hetvenegy ütésbõl
teljesíti. Amikor kérésünkre elüti a labdát az Academy
golfklub pályájának kilences lyuka felé, akkor nem is a
nõknek kijelölt helyrõl végzi el a kezdõütést, hanem
vagy húsz méterrel hátrébb sétál, a férfiak elütõhe-
lyéhez. A nõi játékosoktól elvárt távolság neki kényel-
metlenül rövid, messzebb pedig egy tó van, folyton ha-
lászni kéne a labdáit. Alig telik el néhány perc, és már
a lyukba is kerül a labda. Eközben Csilla háromszor
ütött bele, viszont rengeteget gyalogolt. A golf test-
mozgásnak sem utolsó, még ha a golfozók nem is a szi-
gorúan vett játék közben mozognak igazán. Amíg vé-
gigjátsszák a pálya mind a tizennyolc lyukát, vagy tíz
kilométert gyalogolnak négy és fél óra alatt. Maga az
ütés Csilla szerint egyáltalán nem egészséges, a profi
játékosoknak „gyilkolja a testét”. Ebben nem különbö-
zik a legtöbb élsporttól, amelyek korántsem az egész-

ségmegõrzésrõl szólnak. Gyalogolnunk kellett nekünk
is Csilla után, mert határozott kérésünk dacára sem
vezethettük a klubház mellett parkoló golfautót.

Csilla öt éve golfozik. Nyolcévesen próbálta ki a já-
tékot, de akkor még várnia kellett három évet, amíg
nyílt egy pálya elérhetõ közelségben a lakhelyüktõl.
Talán épp ez a golf szélesebb körben való terjedésének
legnagyobb akadálya: nagy az infrastruktúra-igénye.
Magyarán pálya kell hozzá. Persze a megszállottak
próbálják ûzni csarnokokban, fitnesztermekben, to-
ronyházak tetején is, de azért az nem ugyanaz. Ha-
zánkban jelenleg sincs tíz tizennyolc lyukas (verseny
rendezésére alkalmas) golfpálya, Rózsa Csilla anya-
klubja, a Royal Balaton Golf & Yacht Club pályája is
másfél órányi autóútra van az otthonától. Mindez
nem szegte kedvét, így csakhamar magántanuló lett,

hogy többet tudjon edzeni. „Ha itthon vagyok, azért
bejárok” – mondja a gimnáziumról, ahol most végez-
te a tizedik osztályt. Ez vélhetõen viszonylag ritkán
fordul elõ, minthogy kora tavasztól kezdve szinte
minden héten van versenye. A versenyszezon múltá-
val a téli idõszakot pedig Amerikában, rendszerint
Floridában tölti, ahol egész évben golfszezon van.

A golf hazai terjedését az is nehezíti, hogy a több-
ség „gazdag sportnak” könyvelte el, és erre a média is
rásegít. Az Eurosporton szerdánként közvetítenek
golfot egy mûsorblokban két másik elit sporttal, a lo-
vaglással és a vitorlázással. Persze az sem zárható ki,
hogy sok hobbigolfozó éppen azért játszik, mert így a
gazdag elit részének érezheti magát. Az õ kedvük ta-
lán éppen akkor menne el ettõl a sporttól, ha tömegé-
vel lepnék el az átlagemberek a pályákat.

– Amerikában minden sarkon golfpálya van. A
család, amelynél tartózkodom, egy golfpálya közepén
lakik. Kimehetek a hátsó kertbe, és ott van az ötös
lyuk elütõhelye. Nem kell tehát órákat utazással tölte-
ni, hogy golfozhassak – mondja Rózsa Csilla. – Persze
nem titok, anyagi okai is vannak annak, hogy Ameri-
kában többen játszanak, mint itthon. Az ottani átlag-
emberek anyagi lehetõségei a magyar gazdagokéival
egyeznek meg. Egyébként ha szigorúan nézzük a költ-
ségeket, a golf nem tekinthetõ drága sportnak. Az
éves junior-pályabérletek úgy hatvanezer forintnál
kezdõdnek, a felnõttekéi valamivel drágábbak. Egy
kezdõ ütõkészletet már negyven-ötven ezer forintért
is vehetünk. Ehhez képest emberek tömegei költenek
akár több százezer forintot minden évben síelésre.

Természetesen ha komolyabban vesszük a játékot,
és a pénztárcánk is megengedi, vagyonokat költhe-
tünk a felszerelésre, az egzotikus pályák belépti díjára,
utazásokra. Az éljátékosok – így Csilla – már nem vá-
sárolhatják meg felszerelésüket a sportszerboltokban,
hiszen minden elemüket személyesen nekik készítik.
Az ütõk nyelét és fejét a játékos képességeinek, igé-
nyeinek megfelelõen válogatják össze, és még a lab-

dák sem ugyanolyanok. Mindenki a saját labdájával
játszik, amelyek különbözhetnek egymástól súlyuk-
ban, keménységükben, rugalmasságukban.

Tizenhat éves létére Rózsa Csilla tehát szépen ha-
lad a nemzetközi ismertség felé, amely adott esetben
alapot biztosíthat egy sikeres – és korántsem utolsó-
sorban jövedelmezõ – professzionális golfkarrierhez.
Jelenleg Csilla versenyei még csak viszik a pénzt, a
költségeket jórészt a családja fedezi. Így édesanyját
kérdeztük a kívánatosnak tekintett jövõrõl, Csilla eg-
zisztenciális kilátásairól.

– Az a legfõbb célunk most, hogy Csilla megvalósít-
hassa álmát, és minél jobb versenyzõvé váljon. Nem
foglalkozunk a jövõbeni pénzkereseti lehetõségekkel,
csak az a fontos, hogy jól érezze magát abban, amit csi-
nál, és megtalálja benne a boldogságot. Még nagyon
hosszú út áll elõtte, de sok szakértõ szerint képességei
alapján a világ élvonalához tartozik – kezdi édesanyja a
kissé kidolgozottnak tûnõ választ. Amikor azonban lát-
hatóan elégedetlenek vagyunk ezzel, közvetlenebb
hangvételben folytatja. – Természetesen az lenne az
ideális, ha Csilla megélhetne abból, amit szeret csinál-
ni, tehát a golfból, ezért, ha profi lesz, a bevételek is fon-
tossá válnak. Ehhez nem feltétlenül kell a legjobbnak
lennie a legjobbak között. Rengeteg profi golfozó van,
és a nemzetközi élvonalba tartozó játékosok játékereje
nagyjából egy szinten mozog. Közülük viszonylag ke-
vesen vannak, akik csak a pénzjutalmakból és a szpon-
zorpénzekbõl élnek. A legtöbb játékos oktatóként is
mûködik, így szerzi jövedelme nagy részét.

Csilla valóban alkalmas lehet golfedzõnek. Az Aca-
demy-golfpálya fedett gyakorló elütõhelyein két perc
alatt megtanította nekem, hogyan kell odaállni a lab-
dához, megfogni az ütõt, hogyan kell elõrehajolni,
roggyantani a lábammal, és vállból fordulva elütni a
labdát (szaknyelven swingelni). Ha esetleg az oktatás
ellenére sem leszek sikeres játékos, az nem feltétlenül
az õ hibája. De vajon õ hogyan képzeli el élete elkövet-
kezõ éveit?

– A jövõre vonatkozóan több tervem is van, de
mindegyik a golffal kapcsolatos. Ha a következõ két
évben jól megy a játék, tizennyolc évesen megpróbá-
lom a profi karriert, és az egyetemet nem erõltetem
egyelõre. Ha nem megy annyira, akkor sportösztön-
díjjal beiratkozom egy amerikai egyetemre, ott fogok
golfozni amatõr szinten, és négy év után profinak áll-
ni több tapasztalattal és érettséggel – mondja. – Pro-
finak állni azért is megérné, mert a 2016-os Rio de
Janeiró-i olimpián újra lesz golf, ahová a profi ranglis-
táról lehet bekerülni.

Rózsa Csilla alig néhány hét alatt lett az egyik legismertebb
magyar sportolónõ. A tizenhat éves golfozó sorozatban végez
helyezettként az európai, amerikai tornákon, és egyre 
valószínûbb, hogy nagykorúvá válásakor profinak szegõdik. 
De milyen kilátásai vannak egy golfozónak Magyarországon?
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