
Hölle Martin 16 évesen világbajnok 
- interjú- 

Hölle Martin a világ azon kevés sportolói közé tartozik, aki 16 évesen már 
világbajnoknak mondhatja magát.  A franciaországi Pauban október 31-
november 3-ig megrendezett Pónifogathajtó Világbajnokságon egyesfogat 
kategóriában elért óriási sikerével kapcsolatban faggattam a fiatal hajtót. 
 
- Sikerült már feldolgoznod, hogy világbajnok lettél? 
- Persze, könnyű volt, inkább azt nehéz feldolgoznom, hogy ilyen fiatalon lettem 
világbajnok.  
 
- Sőt mi több, egy Európa-bajnoki címet is magadénak tudhatsz… 
- Az Európa-bajnokságon gyerekekkel versenyeztem, azt megnyerni szerintem 
valamilyen szinten „normálisabb” dolog, mint egy felnőtt világbajnokságon 16 évesen 
az első helyen végezni.  
 
- Mikor kezdted elhinni a vb ideje alatt, hogy sikerülhet a legjobbnak lenned? 
- Igazából két héttel korábban amikor Tarbesben voltunk az edzőtáborban, akkor már 
éreztük a lovon, hogy minden sikerülhet. Mieke is segített a felkészülésben (Mieke 
van Tergouw, holland kettesfogathajtó világbajnok), és azt mondta, hogy szerinte - 
ha nem rontom el a versenyt -, ebből még akár egy vb cím is lehet. A világbajnokság 
előtt egy héttel utaztunk el Pauba, és ott is minden nap nagyon jól ment a ló. A 
maratonpályát amikor megnéztük rájöttünk, hogy ez pont olyan pálya, ami Apacsnak 
„fekszik”.  
 
- Ez mit jelent, mitől jó neki egy pálya? 
- Apacs azt a pályát kedveli, ahol menni kell. Nem szereti, ha sokat van törve egy 
maraton akadályban, olyankor lelassul, és nehezen indul újra. Ha hosszan és 
folyamatosan mehet, az nagyon jó neki. Pauban csak két szűk akadály volt, úgyhogy 
az nagyon kedvező volt nekünk. Szerencsénk volt a pályával. 
 
- Nem tudom mennyire tudtál az időtúllépésekről, de akadályhajtáson az előtted 
indulók sorra verőhiba nélkül hajtottak. Hogyan voltál képes ezt a nyomást 
elviselni és kizárni magadban?  
- Igazából az időkről folyamatosan értesültem, tudtam, hogy egyikőjük sem volt 
teljesen hibátlan. Mielőtt bementem a pályára Dobrovitz Józsival készültem az 
akadályhajtásra, Claudio (Fumagalli) ott volt velünk, Mieke pedig a pálya mellől 
figyelte folyamatosan a versenyt. A hatodik hajtótól kezdtünk mi is igazán figyelni, 
Mieke pedig mindig mondta az eredményeket. Így, amikor bementem, tudtam, hogy 
több mint hat pont előnyöm van, azaz könnyebb volt hajtanom, kevesebb volt rajtam 
a stressz. 
 
- Számított-e, hogy az egyik nagy ellenfeled női hajtó volt? Mennyire befolyásol 
téged, hogy egy hajtó nő vagy férfi? 
- Azt tudtuk, hogy a díjhajtást nyerő holland Els Broekmannal nem lesz problémánk. 
A világbajnokság előtt megnéztük az összes versenyeredményt ahol mindketten 
indultunk, és általában megvolt az a hét pont különbség, amivel itt is elment tőlem 
díjhajtásban, de utána mindig mögém került. Tehát gondoltuk, hogy vele nem lesz 
probléma. Igaz, hogy az akadályhajtáson Broekman indult közvetlenül előttem, de én 
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inkább az összetettben ezüstérmes angol Rosa Walters-Symonstól és a német 
Jacqueline Waltertől tartottam. Az, hogy nő vagy férfi-e a hajtó nem befolyásol, nincs 
ilyen előítéletem. 
 
- Így a vb után mik a terveid a jövőre nézve? 
- Az idei fedeles versenyeket valószínűleg ki fogom hagyni, de az is lehet, hogy az 
újhartyáni versenyeken póni négyessel elindulok. Az elsőn biztos nem, mert a lovak 
nincsenek munkában, de utána elképzelhető. Jövőre minden versenyen két póni 
egyesfogattal szeretnék indulni, hogy még több tapasztalatom legyen. Nagyon 
szeretném két év múlva Bredában a világbajnokságon esetleg a díjhajtást is 
megnyerni. 
 
- Tehát továbbra is maradsz a póni egyes kategóriánál? 
- Igen, Bredáig mindenképpen szeretnék, utána majd meglátjuk. 
 
- Végezetül: a tanulmányi terveiddel hogy állsz? 
- Jelenleg a dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumba járok, majd külföldre akarok menni 
egyetemre. Nem tudom még, hogy Ausztriába vagy Angliába, de mindenképpen 
külföldre szeretnék menni a nyelvtanulás miatt. Ausztria azért lenne jó, mert közelebb 
van, de az angolt viszont jobban szeretem a németnél. Angliában ráadásul ott van 
Boyd Exell, de Anglia sokkal messzebb van… 
 
- Milyen szakterületet választanál? 
- Jogot vagy valamit, ami a családi vállalkozással kapcsolatos, hogy utána 
hasznosítani tudjam a megszerzett tudásom. 
- Gratulálok még egyszer a világbajnoki címedhez, és további eredményes 
versenyzést, valamint sikeres tanulmányokat kívánok! 
 
                                                                                            Medvegy Erzsébet 
 
  2013. november 14. 
Minden jog fenntartva. 
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