
Sport14. oldal |  2011. május 4., szerdahargitanépe

Szcsásztnik

Az első hullámot alig más-
fél tucat család képezte, ők 
1870 és 1891 között vá-

lasztották az Új Világot, többségük 
Hamburgban vagy Brémában szállt 
fel az ígéret földjére tartó hajókra. 
Egy részük Ausztriából, egy má-
sik pedig Bohémiából indult útra. 
Az 1920-ban számon tartott 72 
„family” közel negyede Texasban 
élt, de Ohióban, Pennsylvaniában 
vagy éppen North Dakotában is 
voltak néhányan. A Szcsásztnikat 
mégis három Pozsonyban szüle-
tett jégkorongozó, Peter, Marian és 
Anton tette híressé.

A családnevet a világmédia év-
tizedek óta úgy írja, hogy Statsny, 
de valójában az első, a második és 
az utolsó betű csak a globalizáció 
hordozta egyszerűsítésből eredő le-
butítás. Szlovák eredetiben az első 
írásjel egy kalapot visel, így „sz”-
nek kell ejteni, a jobbra felkanyarí-
tott vonásos második pedig „cs”-t 
takar, a záró y pedig éles ékezettel 
írandó. A Szcsásztni-testvérek mi-
után Csehszlovákiával maradan-
dót alkottak az európai hokiban, a 
nyolcvanas évek derekán – akárcsak 
hasonnevű elődeik egy évszázaddal 
korábban – Amerikába mentek. 
Szcsásznyi-testvérekből az 1980-
as Téli Olimpiai játékokon váltak 
Stastny brothersé. Lake Placidban 
Peter – a center – 14 ponttal, 7 plusz 
7-es mutatóval a legeredményesebb 
játékos volt, a jobbszélső Marian 11 
pontig (5+6), a balszélső Anton pe-
dig 7 pontig (3+4) jutott. A három 
sor- és sorstárs ezt követően úttö-
rőként a Québec Nordiquesben 
folytatta a varázslatot. Úttörőként, 
hiszen 1980-ban Peter és öccse, 
Anton volt a keleti tömb első két 
NHL-be igazoló sztárja. Egy évvel 
később Marian bátyjuk is Québec-
be érkezett.

Peter Šťasntný az észak-ameri-
kai profiliga valaha volt legnagyobb 
sztárjainak egyike, talán túlzás nél-
kül Európa Gretzkyje. A franciát a 
québeci szurkolók kedvéért elsajá-
tító, később angolul is megtanuló, 
kanadai állampolgársággal is ren-
delkező, karrierjét 1995-ben a St. 
Louis Blues játékosaként befejező 
középső testvér 2004 óta az Európa 

Parlamentben Szlovákiát képviseli. 
Peter Šťasntnýnak az észak-amerikai 
kontinensen született és jégkoron-
gozik mindkét fia. A Québecben 
napvilágot látott és St. Louisban 
cseperedett Yan a napokban Kassán 
kergeti a korongot. A szlovák–ka-
nadai apa elsőszülött fia bár ameri-
kai válogatott, a szlovák publikum 
is sajátjának érzi: minden adandó 
alkalommal megéljenzi. A legutób-
bi idényét a KHL-ben a CSZKA 
Moszkvánál töltő 29 éves tehetség, 
a kitüntetett figyelmet már az első 
mérkőzésén góllal hálálta meg.

A norvégok ellen már feledhető 
volt Yan Šťasntný játéka. Akárcsak 
az amerikai csapaté két harmadon 
keresztül. Negyven perc után még 
úgy tűnt, hogy Bastiansenék a svéd 
után újabb értékes skalpot gyűjte-
nek, de a skandinávok a mérkőzés fe-
lénél már teljesen elkészültek az ere-
jükkel. A zárófelvonás egykapuzást 
hozott, Palmieri vezetésével végül 
hozta a kötelezőt az USA.

Este a svédek ismét a rosszabbik 
arcukat mutatták. Enervált, körül-
ményes és helyenként kifejezetten 
lassú játékkal untatták a közönséget. 
A nyitó harmadban egyértelműen 
az osztrákok voltak a kezdeménye-
zőbbek, mégis – az utolsó percben 
szerzett találattal – a skandinávok 
mehettek pihenőre előnnyel. A má-
sodik játékrészben aztán odalett a 
sógorok addig is szerény hokitudása, 
a továbbiakban Lakosék leginkább 
a büntetőpad látogatásával hívták 
fel magukra a figyelmet. A svédek 
sem jeleskedtek, így a mérkőzés az 
eddigi leggyengébbként vonult be 
a torna négynapos történetében. 
Mindkét érdekében, csak remélni 
tudjuk, hogy nincs lennebb. Jobb 
híján, figyelmünket a párhuzamo-
san zajló mérkőzés kötötte le, ahol 
a lettek egygólós hátrányból for-
dítottak, és a finneknek a rendes 
játékidőben csak az egyenlítésre, a 
hosszabbításban is mindössze ka-
puvasakra futotta. A szétlövéseknél 
aztán Immonen és Koivu megmu-
tatta, hogyan kell csinálni.

Két kör után már sok minden el-
dőlt. A felső ágon Kassán két, Pozsony-
ban pedig csak egyetlen hely kiadó, a 
szlovének pedig a kiesés elkerüléséért 

folytatják a küzdelmet. A torna eddi-
gi legnagyobb meglepetését a német 
együttes szolgáltatta: az utolsó mér-
kőzésük eredményétől függetlenül 
maximális pontszámmal folytatják 
a középszakaszt. Ehhez hasonló cso-
portköri teljesítményre csak Kanada, 
Csehország és az Egyesült Államok 
csapatának van kilátása. A Krupp-fiúk 
ismét elit társaságba kerültek.

Száz éve Amerikában a 
Szcsásztnik boldogok voltak. Új 
hazában kezdhettek új életet. Negy-
ven éve Quebeqben a Stastnyk bol-
dogok voltak. Új világban kezd-
hettek új karriert. Szombat este 
Peter Šťasntný boldog volt, hiszen 
szülőhazájának jegén láthatta ját-
szani elsőszülött fiát, Yant. De a 
Sztcsásztnik már az óhazájukban, 
az egykori Bohémiában vagy a ké-
sőbbi Csehszlovákiában is boldo-
gok voltak, hiszen Šťasntný szlová-
kul boldogot jelent...

Eredmények, műsor
A csoport: Szlovénia – Né-

metország 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 
0–0, 0–1) /Jeglic (15.), Ticar (29.), 
illetve Wolf (36.), Schutz (46.), 
Hordler (GWS)/. Az Oroszország 
– Szlovákia találkozó lapzárta után 
ért véget.

B csoport: Kanada – Svájc 
4–3 (0–1, 2–0, 1–2, 1–0) /Eberle 
(32.), Tavares (37.), Stewart (57.), 
Pietrangelo (65.), illetve Diaz (13.), 
du Bois (49.), Ambuhl (59.)/. A 
Franciaország – Fehéroroszország 
találkozó lapzárta után ért véget.

C csoport: Svédország – Auszt-
ria 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) /Persson 
(20., 26.), Paajarvi (43.)/. A csoport 
állása: 1. USA 6 pont, 2. Svédország 
4 p., 3. Norvégia 2 p., 4. Ausztria 0 
p. A mai műsor: Ausztria – Norvégia 
(17.15), Svédország – USA (21.15).

D csoport: Lettország – Finn-
ország 2–3 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 
0–1) /Redlish (34.), Vasiljevs (43.), 
illetve Immonen (14., GWS), 
Kapanen (53.)/. A csoport állása: 
1. Csehország 6 p., 2. Finnország 5 
p., 3. Lettország 1 p., 4. Dánia 0 p. 
A mai műsor: Dánia – Lettország 
(17.15), Finnország – Csehország 
(21.15, Sport 1 RO, Sport 2 HU).

Ráduly Róbert Kálmán

A norvégok USA elleni első találatánál a bíró a kapu tetejéről figyelte, hogy az Olimb által meglőtt korong átjutott-e a gólvonalon
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