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Hajrá,
magyarok!

Kiadványunknak célja nem az, hogy a teljesség
igényével bemutassa azokat az eredményeket,
amelyeket a magyar sportolók értek és érnek el
világszerte. Ehelyett a múltat megidézve és a jelent
bemutatva jelezni kívánja, hogy Magyarország
több mint száz éve folyamatosan gyarapítja
a világhírű tudósok, orvosok és művészek mellett
a legeredményesebb sportolók számát is.

A sport ma ugyanúgy a kitörés, a fele mel -
kedés és a siker útja egy-egy életerős, te-
hetséges fiatal számára, mint 1896-ban,
amikor Pierre de Coubertin báró ideája
nyomán megvalósultak az újkori olimpiai
játékok. Hajós Alfréd úszó személyében
már 1896-ban volt magyar aranyérme-

sünk, az összesítésben pedig a hatodik
he lyen végeztek az éremtáblázaton spor -
tolóink az első olimpián is.

Bajnokaink száma az idő múlásá-
val megsokszorozódott. A magyar labda-
rúgó válogatott 1902. október 12-én ját-
szott első hivatalos mérkőzése óta, külö-

nösen az ötvenes és hatvanas években,
futballistáink játékának hírére azonnal el -
keltek a jegyek a stadionokban: a Puskás
Ferenc nevével fémjelzett Aranycsapat
vagy az egyedüli magyar aranylabdás,
Albert Flórián mellett számos kiválóság
ejtette ámulatba a közönséget.
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Aligha lehet a világon olyan tra-
dicionális olimpiai sportág, amelyben
a magyarok ne emelkedtek volna ki szám -
talanszor, még oly módon is, hogy edző-
ként vezették diadalra a gondviselésükre
bízott csapatokat, illetve sportolókat.

Sportolóink eredményekben gaz -
dag és kivételes életútjának egyik pél-
dája Schmitt Pál kétszeres olimpiai baj-
nok párbajtőrvívó, aki a pástról lelépve a
Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, majd
elnöke, később a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság alelnöke lett, 2010 és 2012 kö-
zött pedig Magyarország köztársasági el-
nöke volt.

A tudomány kevésnek bizonyul -
na, ha kizárólagos magyarázatot keresne
a magyar sportolók küzdeni tudásának
és kitartásának titkára, eredményeik mi-
volta lelkünk legmélyén lakozik. Magyar-
ország kormánya napjainkban is megkü-
lönböztetett figyelmet szentel a sport-
nak mint az egészséges életre nevelés
egyik legfontosabb eszközének. Stadio-
nok és sportkomplexumok épülnek, is-
kolai tornatermek létesülnek, az ifjúsá-
got minden lehetséges eszközzel ösz-
tönzik a rendszeres testmozgásra. Csak
kevesekből válik bajnok, de a többség
megtapasztalja az emberi élet aligha-
nem legnagyobb kincsét, az egészséget.
Ne felejtsük el, hogy egy nemzetnek nem -
csak bajnokokra van szüksége, hanem
szívvel és lélekkel buzdítani tudó szurko-
lókra is, akik a lelátón mindenkor vissz -
hangozzák: Hajrá, magyarok!



a 20. század
legjobb góllövője
Angliától Ausztráliáig a neve egyet jelent a labdarúgással

és Magyarországgal. A ballábbal szenzációs
gólokat lövő Puskás Ferenc (1927–2006)

a Kispest AC, a későbbi Budapest Honvéd,
az Aranycsapat ként tisztelt magyar

labdarúgó válogatott csapat kapitánya,
illetve a Real Madrid tagja magyar
futballistaként vált világhírűvé.
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Puskás Ferenc a 20. század legjobb gól-
lövője (IFFHS) az összes mutató alapján.
A 20. század harmadik legeredménye-
sebb bajnoki góllövője 533, magyar és
spanyol élvonalbeli meccsen szerzett 511
góljával. Az egyetlen játékos a világon,
aki gólt lőtt világbajnoki, olimpiai, Eu-
rópa-bajnoki, BL- és Világkupa-döntő-

ben is. Szövetségi kapitányként Szaúd-
Arábia és Magyarország válogatottjai
élén dolgozott. Bajnokok Ligája (BEK)
és Világkupa-döntős, illetve görög baj-
nok lett a Panathinaikósszal, görög baj-
nokságot nyert az AEK Athénnal, auszt-
rál bajnok és kupagyőztes lett a South
Melbourne-nel.

Pelé, a háromszoros világbajnok
brazil labdarúgó szerint jó embernek
kell lenni ahhoz, hogy valakiből tehetsé-
ges játékos, jó énekes vagy művész le-
gyen, és erre Puskás a legjobb példa,
„mert amellett, hogy nagyszerű játékos,
nagyon jó ember is volt”.

Puskás Ferenc az Anglia-Magyarország visszavágó mérkőzés hetedik gólját rúgja a 73. percben



Puskás Ferenc Kispesten nőtt fel,
ahol az édesapa, idősebb Purczeld Ferenc
állást és labdarúgóként félprofi szer ző -
dést kapott a várostól. Közvetlenül a lab-
darúgópálya mellett laktak a szerény
szoba-konyhás szolgálati lakások egyiké-
ben. A szomszédban nevelkedett a más-
fél évvel idősebb Bozsik József, aki ké-
sőbb a Kispestben és a válogatottban is
együtt futballozott Puskással.

6

Bevonul a két csapat, Wembley, 1953. november 25.

Magyarország-Anglia 7:1 A győztes magyar csapat,
jobbról az első: Puskás Ferenc
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kA 20. századi magyar történelem

diktatórikus évei, a Sztálin és Rákosi Má-
tyás körüli személyi kultusz ellenére az
ötvenes évek a magyar sporttörténelem
legeredményesebb időszakának számí-
tottak. Puskásra mindenki úgy emlékszik,
hogy kapcsolatai révén mindenkinek se-
gíteni próbált. Az 1952-ben Helsinkiben
rendezett olimpián a magyar sportolók
16 aranyérmet nyertek. Az Aranycsapat
(Grosics – Buzánszky, Lóránt, Lantos –
Bozsik, Zakariás – Budai, Kocsis, Hideg-
kuti, Puskás, Czibor) a Helsinkiben kiér-
demelt olimpiai arany után, 1953. novem-
ber 25-én, „az évszázad mérkőzésén”,
a Wembley Stadionban 6:3-ra legyőzte
az angol válo gatottat, majd a Népstadi-
onban rendezett visszavágón ismét Pus-
kásék győztek 7:1-re.

Az 1954-es svájci világbajnokság
döntőjében a nyugatnémetektől elszen -
vedett 2:3-as vereség miatti tömeges fel-
háborodást és zavargásokat a történé-
szek az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc előzményének tekintik. A buda-
pesti harcok idején a Budapest Honvéd
Spanyolországban vendégszerepelt, a já-
tékosok fekete gyászszalaggal a karju-
kon léptek pályára, majd továbbutaztak
a magyar sportvezetők által nem enge-
délyezett dél-amerikai turnéra. Ezt köve-
tően a legismertebbek közül Puskás, Ko-
csis Sán  dor és Czibor Zoltán külföldön
maradt, emiatt az MLSZ közbenjárására
a FIFA 18 hónapra eltiltotta őket a játéktól.
Puskás eltiltása után, harmincegy évesen,

leadott tizennyolc kilogramm súly fe les le -
get, és még évekig maradt a világ élvona -
lában, a Real Madrid focistá jaként.

Az egykori Népstadion, Magyar-
ország legnagyobb stadionja, valamint
a felcsúti Pancho Aréna is az ő nevét vi-
seli. Felcsúton futballakadémiát, Kispes-
ten általános iskolát, valamint Magyaror-
szág több településén és Ausztráliában
utcát neveztek el róla.

Puskás Ferenc,
a 20. század gólkirálya,

Budapest, 1996
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A Kubala és a Kocsis család jól ismerte
egymást, mindkét családfő rajongva sze-
rette az FTC-t. „Az én apukám nagy Fe-
rencváros-szurkoló volt, azért kerültem
én is a Fradiba 1945 elején” – mondta el
Kubala. – „Felejthetetlen másfél évet

töltöttem ott. Kocsis Sanyi egy kicsit a mi
hatásunkra lett ugyanott játékos.”

Kubala a második világháborút
követő első bajnoki meccsen mutatko-
zott be az FTC-ben. Csatárként kivételes
gólokat szerzett, emiatt sok ajánlatot ka-
pott más csapatoktól. Édesapja halála
után 1946-tól átmenetileg az SK Bratis-
lavához szerződött, majd visszatért Bu-
dapestre, és 1948-tól 1949-ig a Vasas Sport
Club színeiben játszott tovább. Ezután

átszökött az országhatáron: Olaszország-
ban futballozott, majd 1950-ben aláírta
élete sorsdöntő szerződését az FC Bar-
celona csapatánál. Ettől kezdve a kata-
lán klub szinte minden esztendőben
nyert valamilyen címet. 1957-re készült
el az új stadion, a Camp Nou, amelyet
azért kellett megépíteni, mert a korábbi
létesítményben nem fértek el a szurko-
lók, akik kíváncsiak voltak Kubalára és
csapattársaira. 

Ferencvárosi szívvel
Barcelonáért

Közös szerelmük volt a futball és Budapest
egyik kerülete, a Ferencváros, amelynek
labdarúgócsapatában (FTC) mindhárman
szerepeltek. Rajongóik szerint „ferencvárosi
szív” éltette őket. Spanyolországban találtak
új otthonra, mindhárman az FC Barcelonában
folytatták pályafutásukat. Kubala László
(1927–2002), Kocsis Sándor (1929–1979) és
Czibor Zoltán (1929–1997) nevét napjainkban
is tisztelet övezi mind Spanyolországban,
mind Magyarországon.

Futballplakát, 1913
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A labdarúgócsapat 1958 és 1961
között élte fénykorát. Azokban az évek-
ben Kubala hívására már Kocsis Sándor
és Czibor Zoltán is az FC Barcelonában fo-
cizott. Kocsis és Czibor is tagja volt a hel -
sinki olimpián (1952) arany- és a svájci vi-
lágbajnokságon (1954) ezüstérmet szer-
zett magyar labdarúgó-válogatottnak, az
Aranycsapatnak.

Kocsis Sándort a spanyol szurko-
lók úgy hívták, hogy „Aranyfejű” (Cabe-
zas de Oro). Mindkét lábbal és fejjel is
tudott gólokat lőni. Fejjátékával kiemel-
kedett a nemzetközi mezőnyből. Egé-
szen fiatalon, mindössze 16 és fél évesen
helyet kapott az FTC felnőtt csapatában.
1948 és 1956 között 68 mérkőzésen ját-
szott a magyar labdarúgó-válogatottban
és 75 gólt ért el. „Apám asztalos volt Bu-
dapesten, egyike az első focirajongók-
nak, ha valaki azt firtatja tőle, milyen vá-
rost ismer, bizonyára azt feleli rá, csak
egyet, a Ferencvárost, akárcsak én” – em-
lékezett vissza Kocsis Sándor. – „Hogy ak -
kor miért mentem Spanyolországba? Ku-
bala azt mondta, menjek Spanyolor-
szágba, itt második otthont találhatok és
egy ragyogó klubot, az FC Barcelonát. Úgy
gondoltam, ez nem rossz tanács. Most
már nem mennék el innen, mert hason-
lóképpen gondolkodnak, mint az én ha-
zámban. Mert hazámnak azért mindig
Magyarországot érzem.”

Czibor Zoltán alig egy hónappal
született Kocsis Sándor előtt, akivel a pá -
 lyafutásuk szinte összeforrt. „Bolondnak”

becézték, mert kiváló adottságú, villám-
gyors, de kiszámíthatatlan labdarúgó volt.
A szélső poszton játszó focistáknál rit-
kán tapasztalható gólképessége és kiis-
merhetetlen cselei a világ legjobbjai közé
emelték. Czibor 1949 és 1956 között 43
válogatott mérkőzést játszott, 17 gólt szer-
zett. Ő is Kubala László jóvoltából lett
a FC Barcelona játékosa.

„Minden embernek megvannak az
életében a lelki sebei, amibe az emberek
nem látnak bele” – mondta Czibor Zoltán.
–„Meg kell érteni egymásnak a gondjait,
el kell feledtetni. Kilépünk a zöld gyepre
és csak egyért harcolunk, a győzelemért.
Megvédeni azt a klubot, amelynek a me -
zét viseljük.” Hozzátette, hogy bármilyen
meccsen lépett pályára, mindig tízmillió
magyarért tette, hogy boldogságot okoz-
zon nekik, és hogy ők büszkék lehessenek
a nemzetre.

Az FC Barcelona szurkolói Kubala
Lászlót választották a 20. század legjobb
barcelonai játékosának. Stadionjuknál,
a Camp Nou központi helyén 2009-ben
bronzszobrot állítottak a tiszteletére.

Kubala László, 1961

A Kubala tiszteletére emelt bronzszobor
a Camp Nou központi helyén

A Magyarok a Barcáért című dokumentumfilm
bemutatója Barcelonában, 2016-ban T
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A vízilabdasport történetében a magyar
válogatottnak mindig meghatározó
szerepe volt. A magyar vízilabdázók
összesen kilencszer nyertek az olimpiák
során, háromszor lettek világbajnokok,
tizenkétszer győztek Európa-bajnokságon.

Minden idők legeredményesebb vízilab-
dázója Gyarmati Dezső (1927–2013), aki-
nek balkezes góljait az olimpiai játéko-
kon 1948 és 1964 között tapsolhatta meg
a közönség. Tagja volt a Londonban (1948)
ezüstérmes, a Helsinkiben (1952) és Mel-
bourne-ben (1956) aranyérmes, Rómá-
ban (1960) bronzérmes, majd Tokióban
(1964) ismét aranyérmes csapatnak. Ő az
egyetlen olyan vízipólós, aki öt olimpián
szerepelt, ráadásul mind az ötön érem-
mel gazdagodott.

Az összesen száznyolcszoros vá-
logatott Gyarmati Dezső eleinte bok-
szolt, jégkorongozott, és más sportága-
kat is kipróbált, mielőtt egy életre elkö-
telezte volna magát a vízilabda mellett.
Egy korábbi kétszeres olimpiai bajnok
pólós, Németh János elsők között ismer te

fel az őstehetséget Gyarmati Dezsőben,
aki 1947-ben a párizsi főiskolai világbaj-
nokságon 36 magyar gólból huszonnyol-
cat szerzett, ezáltal győzelemre vezette
a csapatot. Az akkoriban szövetségi ka-
pitányként dolgozó Németh János azt
üzente a második világháború után csa-
ládjával Londonban élő Gyarmatinak:
„Öcsi, ha hazajössz, beveszlek a váloga-
tott keretbe!” Gyarmati igent mondott,
így lett résztvevője az 1948-as olimpiá-
nak, ahol a magyar válogatott a döntőbe
jutott, de az aranyéremmel adósak ma-
radtak a négy évvel később Helsinkiben
rendezett ötkarikás játékokig.

Bárhol játszottak, mindenütt ki -
vé teles figyelem kísérte szereplésüket.
Különösen igaz ez a Melbourne-ben, 1956-
ban rendezett olimpiára.

egy balkéz sorsa
és utóélete



1956 őszén, Budapesten forrada-
lom és szabadságharc tört ki. A lakosság
harcolni kezdett az 1945 óta Magyarorszá -
got megszállva tartó szov jet hadsereg
és az elnyomó hatalmat kiszolgáló ma-
gyar fegyveres alakulatok ellen. Mire Mel -
 bourne-ben az olimpia elkezdődött,
a szovjet hadsereg vérbe fojtotta a ma-
gyarok jogos szabadságvágyát. A magyar
válogatott az olimpiai elődöntőben a szov -

jet csapat ellen játszott. A mérkőzést a tra-
gikus történelmi esemé nyek miatt kivé-
teles nemzetközi ér dek lődés kísérte.
A szokásosnál is feszül tebb légkörben
zajló küzdelem során Zá dor Ervinnek
felrepedt a szemöldöke Valentyin Pro-
kopov ütésétől. A szovjetek tovább foly-
tatódó erőszakos játéka láttán a magya-
roknak szurkoló nemzetközi közönség
egyre haragosabbá vált. A magyarok ál -

tal 4:0-ra megnyert mérkőzés végén a szov -
jet játékosoknak szinte menekülniük kel -
lett az öltözőbe, nehogy komoly bajuk
essék. A meccs Vér a vízben (Blood in the
Water) címmel vonult be a sporttörténe-
lembe. Az ugyancsak küzdelmes, Ju go -
szlávia elleni, 2:1-re megnyert döntő ré -
vén a magyar vízilabdacsapat megvéd te
olimpiai elsőségét.

„Ennyivel tartoztunk az országnak”
– nyilatkozta évtizedek múltán Gyarmati.
– „Az igazi döntőt a szovjetekkel játszot-
tuk a négy között, a levert forrada lom ár-
nyékában. Nem volt nekünk bajunk a szov -
jet csapat játékosaival; néhányukkal, mint
a grúz mackó Msvenieradzéval, még jóban
is voltunk. De az a meccs vérre ment…”

Gyarmati Dezső a melbourne-i
olimpia után az Amerikai Egyesült Álla-
mokba távozott, majd hazatért, mert úgy
érezte, képtelen külföldön és vízilabdá-
zás nélkül folytatni az életét. Nemcsak
játékosként, de edzőként és szövetségi
kapitányként is rendkívül eredményes
volt. Több klubcsapatnál dolgozott, itthon
és külföldön egyaránt. 1992-től a Magyar
Vízilabda Szövetség (MVLSZ) alelnöke,
1996-tól társelnöke volt.

„Kicsi nemzet vagyunk, de talpon
kell maradnunk, így hát soha nem szabad
feladnunk” – mondta biztatóul egyik utolsó
interjújában. – „Mindig arra kell törekedni,
hogy a legjobbat, a legeredményesebbet
hozzuk ki magunkból, akár a sportról, akár
a tanulásról, akár a munkáról van szó, mert
így tud ez az ország talpon maradni.”

12

Vízilabda csapat, 1956

A szovjetek elleni mérkőzés közben megsérült Zádor Ervin vízilabdázó a Sun címlapján, 1956
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mindig
az
élvonalban
eveznek
Magyarországon
a kajak-kenu, mint
versenysport mára
a legeredményesebb
sportággá vált.
Első olimpiai érmeinket
1952-ben, Helsinkiben
szereztük, az első
győzelmet Melbourne-ben,
1956-ban Urányi János és
Fábián László párosa
aratta. A sportág versenyei
tömegeket vonzanak.

A magyarok összesen huszonöt aranyat
nyertek az olimpiai játékokon, a gyorsa -
sági világ- és Európa-bajnokságon szer zett
érmek pedig azt bizonyítják, hogy a ma -
gyar kajak-kenu továbbra is a világ élvo -
nalában van.

A magyar kajakozók között Kozák
Danuta a legeredményesebb versenyző,
aki Rio de Janeiró-ban három, London-
ban két aranyérmet nyert az olimpiai já-
tékokon, és eddig tizenegy világbajnoki
aranyat szerzett. Öt olimpiai aranyérmé-
vel az örökranglistán utolérte az úszó

Kozák Danuta
olimpiai aranyéremmel, 2012



Egerszegi Krisztinát és a tornász Keleti Ág-
nest. Eredményességben Janics Natasa
három olimpiai és tizenkilenc világbaj-
noki aranyéremmel követi őt, majd Ko-
vács Katalin három olimpiai és harmin-
cegy világbajnoki, Szabó Gabriella három
olimpiai és kilenc világbajnoki arannyal,
valamint Kőbán Rita két olimpiai és kilenc
világbajnoki győzelemmel.

A férfiak közül Kammerer Zoltán
kajakozó bizonyult a legsikeresebbnek az
olimpiákon három aranyéremmel. Emel-
lett háromszor nyert világbajnokságot is.

Noha olimpián soha nem sikerült
nyernie, a sportágban világszerte nagy
tisztelet övezi Wichmann Tamás kenust,
akinek élete és pályafutása egyaránt
meglepő fordulatokkal van tele. Gyer-
mekkori autóbalesete miatt egy évig já-
rógépet kellett használnia, ennek elle-
nére sportolni kezdett egy ökölvívó-szak-
osztályban, majd a kenuzást választotta.

Kilencszeres világbajnok, háromszoros
Európa-bajnok lett belőle, kétszer volt
olimpiai második, egyszer volt olimpiai
harmadik helyezett. Minden idők legtöbb
magyar bajnokságát nyerte a kenusok kö-
zött: összesen harminchét alkalommal
állhatott a dobogó legfelső fokán. 1978-
ban a jugoszláv kenusnak, Matija Ljubek-
nek nyújtott önzetlen segítségéért meg-
kapta az UNESCO által alapított nemzet-
közi Fair Play-díjat. „Azonnal igent mond-
tam a kérésére, nem érdekelt, hogy mi-
lyen nemzetiségű, csak az, hogy kitűnő
sportember, és jobb akar lenni. Együtt la-
pátoltunk, nálam lakott. Évekig együtt ké-
szültünk, aztán hetvennyolcban otthon,
a belgrádi világbajnokságon megvert, tisz -
ta, sportszerű csatában. Az újságíróknak
nagyon tetszett a történetünk, így sport-
szerűségi díjat kaptam. Egészen a haláláig
jó barátságban voltunk Matija Ljubekkel” –
idézte fel a múltat Wichmann Tamás.

A Janics Natasa–Kovács Katalin többszörös olimpiai és világbajnok páros Wichmann Tamás, 1978

Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kovács Katalin
és Fazekas Krisztina, női kajak négyes, 2012

14



Úszókirályok
és királynők

Hajós Alfréd (1878–1955)
az első újkori olimpián,
az 1896. évi athéni
játékokon a 11 fokos,
hullámzó tengervízben
megrendezett versenyen
megnyerte a 100 méteres
és az 1200 méteres
gyorsúszást. Ezzel
megszerezte a magyar
sport első és második
olimpiai győzelmét.

Hajós Alfréd, a magyar delfin, 1896
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Több sportágban mutatott tehetséget.
Játszott az 1897. május 9-én, Budapesten
megrendezett első nyilvános, majd öt
évvel később az első válogatott labda-
rúgó-mérkőzésen is. Később játékveze-
tőként tevékenykedett, és a szövetségi
kapitányi posztot is betöltötte. A Magyar
Labdarúgó Szövetség, az Úszó Szövetség
és a Torna Szövetség társelnöke, valamint
a Magyar Olimpiai Bizottság tagja is volt.
Építészmérnöki diplomája megszerzése
után (1899) Alpár Ignác és Lechner Ödön
irodájában dolgozott. Tervei alapján
épült fel – sok más megépült terve mel-
lett – a híres debreceni Aranybika Szálló
(1910), valamint a margitszigeti Nemzeti

Sportuszoda (1930). Az 1924-es párizsi nyári
olimpia művészeti versenyein a Lau ber
Dezsővel közösen benyújtott stadion-
terve második helyezést ért el.

Az elmúlt évtizedekben két edző
tanítványai értek el világszínvonalú ered -
ményeket: Széchy Tamásé és Kiss Lászlóé.
Egerszegi Krisztina (1974), a modern olim -
piák történetének egyik legkiemelkedőbb
magyar sportolója, Kiss László edző ta-
nítványa. Fantasztikus adottsága volt az
úszáshoz, tökéletes vízfekvését azzal
magyarázták, hogy 0,92-es fajsúlyával
könnyebb volt a víznél. Öt egyéni olim-
piai győzelme a legeredményesebb ma-
gyar sportolóvá tette ezen a téren, s rá-

adásul a legfiatalabbként szerezte meg
ezeket. Szöulban (1988) 200 méteres hát -
úszással, Barcelonában (1992) 100 és 200
méteres hátúszással, valamint 400 mé -
teres vegyesúszással, Atlantában (1996)
200 méteres hátúszással lett aranyérmes.
1991-ben, Athénban, 200 méter háton
úszott világ-és Európa-csúcsa (2:06,62)
2008-ig volt érvényben. 1988 és 1996 kö -
zött hétszer választották az év sportoló-
jának, 1987 és 1992 között pedig három -
szor választották a világ legjobb női úszó -
jának.

Darnyi Tamás (1967) korának leg-
nagyobb férfi vegyesúszója, Széchy Ta -
más edző legeredményesebb tanítványa.

Hajós Alfréd (jobb szélen) mint focista az első
magyar bajnokcsapatban, a BTC-ben

Darnyi Tamás, 1988
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A világ első úszója, aki a 200 méteres ve-
gyesúszásban két percen belül ért célba
(1:59,36 – Perth, 1991). 1986 és 1991 között
többször is megjavította a két vegyes táv
világ-és Európa-csúcsát. 1985 és 1992 kö-
zött mind a nyolc alkalommal az év
magyar úszójának választották, ötször
nyerte el az év sportolója címet. Ötven-
nyolcszor lett magyar bajnok, 1985 óta
övé az örökös bajnoki cím. 1991-ben az
Év Úszója-díjat kapta meg. Legkiemel ke -
 dőbb eredménye a négy olimpiai baj-
nokság: Szöulban (1988) 200 és 400 mé -
teres vegyesúszásban, Barcelonában
(1992) szintén ezeken a távokon nyert
aranyérmet.

Az utóbbi évek legeredménye-
sebb úszója Hosszú Katinka (1989), há-
romszoros olimpiai, hétszeres világ- és
tizenháromszoros Európa-bajnok ma-
gyar úszónő. Ő az első olyan versenyző,
aki egy időben tartotta a világcsúcsot
mind az öt vegyesúszó számban (200 m,
400 m, rövid pályán: 100 m, 200 m, 400
m). A 2016-os riói olimpián élete legna-
gyobb sikerét érte el. Első olimpiai baj-
noki címét a 400 méteres vegyesúszás-
ban új világcsúccsal (4:26,36) érte el. Má-
sodik aranyérmét 100 méteres hátú-
szásban nyerte meg. Harmadik arany -
érmét olimpiai rekordot úszva (2:06,58)
a 200 méteres vegyesúszásban szerezte.

Ezen kívül még 200 méteres hátúszás-
ban ezüstérmet is szerzett.

A kanadai Windsorban 2016-ban
rendezett rövid pályás világbajnokságon
hét arany- és két ezüstérmet szerzett, és
a rövid pályás világbajnokságok legered-
ményesebb női úszójává vált. A Buda-
pesten megrendezett 2017-es úszó vi-
lágbajnokságon 200 vegyesen lett világ-
bajnok, majd a 400 méteres vegyesú-
szást világbajnoki csúccsal nyerte meg.
Emellett 200 méteres hátúszásban
ezüstérmet, 200 méteres pillangóúszás-
ban pedig bronzérmet nyert.

Egerszegi  Krisztina, 1988 Egerszegi Krisztina, Atlanta, 1996 Hosszú Katinka, Rio de Janeiro, 2016
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Minden idők legjobb
világbajnoksága
2017-re elkészült Budapest minden igényt és elvárást kielégítő
sportlétesítménye a Duna Aréna, amely a legutóbbi Nemzetközi
Úszó Szövetség (FINA) által szervezett világbajnokság központi
helyszíne volt. Megvalósulása kevesebb, mint két évet vett igénybe,
ami sportnyelven szólva rekordidőnek mondható.



A világszínvonalú komplexum 15 000 né -
 zőt tudott befogadni a versenyek idején,
a bajnokság után a lelátók egy részének
elbontásával ez a szám 6000 főre csök-
kent. A létesítmény tervezésekor alap-
vető célként fogalmazták meg, hogy az
épület önmagában is ki tudja szolgálni
a magyar úszó, vízilabda, szinkronúszó és
műugró szövetségek igényeit. Minde mel -
lett nyújtson lehetőséget az egészséges
életmódra vágyóknak a szabadidő jel-
legű sportolásra. E feladatok mellett
feleljen meg azoknak az elvárásoknak,
amelyeket az 1948 óta működő Dagály
Strandfürdő napi üzemeltetése során fel -
merülnek. Így lehetővé vált, hogy a für dőt
látogatók, illetve a modern uszodát igény -
lők mind a két létesítményt együt  tesen
tudják használni. A megépült uszodában
két ötvenméteres medence található,
amelyek közül az oktatómedence mély-
sége állítható, sőt egy mozgatható fal se-
gítségével ketté is lehet osztani. A léte-
sítményben ezen kívül egy műugró-, egy
gyerekmedence és egy színes mozaikok-
kal díszített pezsgőfürdő is található.

Az úszóaréna mint a 2017. július
14. és 30. között megrendezett vizes vi-
lágbajnokság fő helyszíne Budapest és
Magyarország számára felbecsülhetet-

len értéket hordoz. Egyértelmű sikert
mutat a megelőző helyszínek, a barcelo-
nai és kazanyi világbajnokság statisztikai
adataival összehasonlítva is: rendezvé-
nyenként csaknem háromezer sportoló,
több mint százezer látogató, tévén ke-
resztül pedig csaknem négymilliárd
néző követte figyelemmel a versenyszá-
mokat. 2017. július 24-én a Nemzetközi
Úszó Szövetség elnöke, Julio Maglione
a vizes sportok világszervezetének leg-

rangosabb kitüntetését adta át Orbán

Viktor miniszterelnöknek. A kitüntetést
a szövetség olyan személyeknek ado-
mányozza, akik a szövetség céljait, ide-
áljait a sport és az erkölcsök szellemé-
ben képviselik. A FINA elnöke a világbaj-
nokság befejezése előtt, július 27-én
„minden idők legjobb világbajnokságá-
nak minősítette a Budapesten és Balaton -
füreden zajló eseményt”. A szervezet
képviselői szerint „Magyarország új szint -
re emelte a FINA világbajnokság rende-
zési sztenderdjét”.

A Duna Aréna alkalmas a fogyatékkal élők fogadására
(Botár Gergely / kormany.hu)

Épül a Duna Aréna

Julio Maglione átadja a kitüntetést
Orbán Viktor miniszterelnöknek
(Máthé Zoltán / MTI, kormany.hu)

Duna Aréna (Balogh Zoltán / MTI, kormany.hu)
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Ilyen
a boksz!
„Gyerekek,
ha hiszitek,
ha nem, a boksz
a legelegánsabb
sport, mert
azt kesztyűs kézzel
vívják…”

Idézhetnénk még
a háromszoros
olimpiai bajnok,
Papp László
(1926–2003) számos
derűs mondatát,
amelyek pályafutása
során ugyanúgy
jellemzőek voltak rá,
mint pontos
és nagy erejű
ütései.



Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas költő egyál -
 talán nem túlzott, amikor azt mondta, hogy
Papp Lacinak, ahogy az egész ország hív -
ta, „legendaképző ereje volt”. Nem csak
a sportolók számára vált példaképpé.
A francia színművész Jean-Paul Belmondo,
aki több profi mérkőzését látta, így jel-
lemezte őt: „Kivételes ökölvívó volt, egy
egész korszakot fémjelzett. Sajnálom, hogy
sohasem lehetett világbajnok. Papp Lász -
ló a fiatalságomat idézi, ezért különösen
kedves számomra. A fényképét bele is
tettem a Félelem a város felett című fil-
membe, hogy így fejezzem ki tisztelete-
met e nagyszerű sportember előtt.”
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Az újkori olimpiák történetében
Papp László volt az első, aki egymás
után háromszor (1948, London, közép-
súly; 1952, Helsinki, nagyváltósúly; 1956,
Melbourne, nagyváltósúly) érdemelte ki
az aranyérmet. Később két nehézsúlyú
kubai, Teófilo Stevenson és Félix Savón
ismételte meg ezt a bravúrt. 1957-től
engedélyezték neki, hogy a profik tábo-
rába lépjen, ahol 29 mérkőzésből tizen-
egyet kiütéssel, tizenkettőt pontozással,
négyet technikai kiütéssel nyert meg,
két meccs döntetlennel végződött. Profi
Európa-bajnoki címét hatszor védte meg.

1964 végén az állami sportvezetés nem
engedélyezte, hogy folytassa a pályafu-
tását: gyakorlatilag megfosztották annak
a lehetőségétől, hogy megküzdjön a vi-
lágbajnoki címért.

Papp László sikereiben nagy sze-
rep jutott az ökölvívósport másik legen-
dás alakjának, Adler Zsigmondnak, a kor-
szak legismertebb és legeredményesebb
mesteredzőjének, aki 1953-tól irányítot -
ta felkészülését. Kettejük kapcsolata ki-
vételes emberi, elválaszthatatlan mes-
ter-tanítvány viszony volt, amely tovább
működött azokban az években is, amikor

Papp László az ökölvívó válogatott szö-
vetségi kapitánya lett. 1982-ben a Nem -
zetközi Olimpiai Bizottság érdemrend-
del tüntette ki Papp Lászlót, 1991-ben
a Boksz-világtanács (WBC) egy világbaj-
noki övvel lepte meg, majd 2001-ben –
születésnapja alkalmából – beválasztot-
ták a Boksz Hírességei közé is.

Súlyos betegsége miatt egyre rit-
kábban lépett a nyilvánosság elé, de min -
dig bizakodva és szerényen válaszolt a kér -
désekre: „A feleségemről írjanak – kérte
az újságíróktól –, ha ő nem áll mellet-
tem, egyetlen olimpiát sem nyerek.”

22

Papp László vezető edző az 1988-as
szöuli olimpián

Papp László egy sportiskolában, 1958



olimpiai arany
ötvenévesen

Budapesten 1896-tól
működött Italo Santelli
vívóterme, ahol az olasz
mester három évtizeden
át oktatta a sportágat. 

Egyik tanítványa,
Gerevich Aladár
(1910–1991) minden idők
18. legeredményesebb
olimpiai sportolója
a világon.

Gerevich Aladár, 1952
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Gerevich hat olimpián vett részt, és mind-
egyikről arannyal tért haza. Összesen hét-
szeres olimpiai bajnok. A magyar kardcsa-
pat tagjaként hat olimpián (1932, 1936,
1948, 1952, 1956, 1960) nyert aranyérmet.
Londonban (1948) egyéniben is olimpiai
bajnok lett. Szintén egyéniben bronzér-
mes volt 1936-ban, 1952-ben pedig ezüst -
érmes lett. Az 1960-as római olimpia ide-
jén már ötvenéves volt. Amikor megkér-
dőjelezték indulását, kihívta a fiatal vívó-
kat, és mindegyiket legyőzte. Gerevich az
olimpiai érmeken kívül még tizenkilenc
világ- és Európa-bajnoki arany-, ezüst- és
bronzérmet szerzett, és harmincnégysze-
res magyar bajnok volt.

Briliáns technikája, remek fiziku -
ma, eleganciája kiemelte a többi nagy-
szerű magyar vívó közül is. Magyarország
legeredményesebb sportolóinak névso-
rában két kardvívó követi őt: Kovács Pál
(1912–1995) és Kárpáti Rudolf (1920–1999),
mindketten hatszoros olimpiai bajnokok.
A Gerevich–Kovács–Kárpáti nevével fém -
jelzett kardcsapat több olimpián bizonyí -
totta verhetetlenségét. Legnehezebb és
legemlékezetesebb küzdelmeiket az olasz
kardcsapat ellen vívták az olimpiákon.

„Nyugodt lélekkel állíthatom: ér-
demes volt” – tekintett vissza pályafu-
tására Gerevich. – „Érdemes volt, mert
a sport, a vívás és a győzelmek öröme sok
mindenért kárpótolt. Azután meg sport
nélkül nem láthattam volna a világot,
nem tanulhattam volna annyit. Mi, kard-
vívók mindig azzal a nehéz teherrel indu-

lunk a versenyeken: itthon elvárják tőlünk,
hogy győzzünk. Nem jut senkinek az eszé -
be, hogy esetleg ki is kaphatunk. Éveken
keresztül dolgoztunk és győztünk. Nehéz
elmondani, mennyi veríték, munka, le-
mondás van egy-egy győzelem mögött.”

Gerevich Aladár visszavonulása
után tudását igyekezett átadni a fiatalok-
nak, szinte élete végéig lejárt a Vasas
Sport Club pasaréti vívótermébe. 1988-
ban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
Olimpiai Érdemrendjével tüntették ki,
életművéért 1990-ben nemzetközi Fair
Play-díjat kapott. 1991-ben bekerült a ma -
gyar sport halhatatlanjainak klubjába,
2013-ban a nemzetközi szövetség bevá-
lasztotta a Vívó Hírességek Csarnokába.

24

A győztes kardcsapat, (Rajcsányi, Kovács, Rajczy,
Kelemen Kornél, Lichteneckert István, Kabos, Gerevich,
Berczelly), 1936

Horváth Zoltán, Kárpáti Rudolf
és Wladimiro Calarese, Róma, 1960

Gerevich Aladár támad az olasz Dare elleni
asszójában, 1948

Gerevich Aladár vívóedző fiaival



„Futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam”
„Úgy érzem, hogy az úszás,
futás, vívás, pisztolylövés,
lovaglás csak eszköz volt
ahhoz, hogy egy magasabb,
egy tágabb értelmű emberi
célt felismerjek és elérjek.
Ha egyáltalán célnak lehet
nevezni a levegőt, amely
nélkül nem lehet élni.
Tulajdonképpen én hiszek
abban, hogy minden embert
a lelke legjava egy olyan
irányba noszogat, ahol
embernek valóbb
életet lehet élni.”



Az öttusasport történetének egyik leg-
nagyobb alakja, a háromszoros olimpiai
bajnok Balczó András (1938) létszemlé-
lete és hitvallása Kósa Ferenc Kossuth-
díjas filmrendező Küldetés című portré-
filmje révén lett ugyanolyan közismert,
mint eredményessége.

Húszévesen Aldershotban mutat -
kozott be a világbajnokságon, majd két
év múlva Rómában vett részt először az
ötkarikás játékokon. Fantasztikus tehet-
sége kivételes hittel és küzdeni tudással
párosulva repítette egyre magasabbra.
Csapatban kétszer, Rómában (1960) és
Mexikóban (1968) lett olimpiai bajnok,
ez utóbbi alkalommal egyéni ezüstérmet
is nyert. Münchenben (1972) az egyéni
győzelemmel és a csapatban kiérdemelt
ezüsttel koronázta meg pályafutását.
A világbajnokságok során összesen tizen -
kilenc érmet szerzett, amiből tíz arany-
érem volt. 

Az 1969-ben aratott világbajnoki
győzelme különösen emlékezetes marad,
amikor a befejező napon ezrek futottak
mellette és ünnepelték a Hármashatár-
hegyen. A róla készült portréfilmben

erre így emlékezett vissza: „Amikor futot-
tam be a célba, észrevettem, hogy a pá -
lya két oldalán sokan futnak velem együtt.
Férfiak, nők, öregek, fiatalok, és ez na-
gyon fontos volt számomra. Valami vilá-
gossá vált. Akkor megértettem, hogy én
nem magamért futok, nem a magam jus -
sáért. Saját szememmel láttam, mennyi
embernek okozok örömöt azzal, hogyha
nyerek, és nyilván keserűséget azzal, ha
vesztek, és ez a körülmény egy különös
jelleget adott az egész versenyzésemnek.

Balczó András, 1972

Balczó András (Csepel I.) II. helyezett,
Nagy Imre (MAFC) III. helyezett és

Németh Ferenc (Csepel I.) egyéni győztes,
az 1961. évi országos öttusa bajnokság

pisztolylövő számának győztesei,
a Marczibányi-téri lőtéren, 1961



Ez a tudat felszívódott bennem, mint
tinta az itatósban, hogy már ki se látszot-
tam belőle. Belém ette magát az a gon-
dolat, hogy én másokért futok.”

Magyarországon 1966-ban, 1969-
ben és 1970-ben is az év sportolójának,
2004-ben pedig a nemzet sportolójá-
nak választották. Őszintesége, nyitott-
sága, az igazság kimondása iránti elköte-
lezettsége sokak számára tette példa-
képpé. Szeretik és kedvelik az emberek.
Odafigyelnek rá, mert olyasféle hőst lát-

nak benne, aki értük és helyettük „vé-
gezte el futását”, és emellett „a hitet is
megtartotta”. Gyakran tart előadásokat,
amelyek során ugyanolyan hittel tesz ta-
núbizonyosságot az élet küzdelmeinek
és próbatételeinek lényegéről, mint an -
nak idején a róla készült Küldetés című
filmben.

Feleségével, Császár Mónikával,
az 1972-ben csapatban olimpiai bronzér-
mes tornásszal és tizenkét gyerekükkel
boldogan élnek budakeszi házukban,

amelyet Balczó András maga épített. „Az
erőfeszítés az, amire szüksége van az em-
bernek. Azokat a célokat, amiket úgy
érez, hogy el kell érni, teljesíteni kell, azok
ne maradjanak kielégítetlenek. A tudat,
hogy mindent megtettem, ami tőlem tel-
lett, elegendő a belső békéhez” – össze-
gezte küldetése lényegét Balczó András.

Balczó András egyéni olimpiai bajnok, München, 1972 Balczó András a MOB érdemérem
átvételekor, 2001
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Jöhetett bárki,
ők voltak
a jobbak

Magyarországra angol közvetítéssel
került az asztalitenisz 1902-ben.
Nagyon hamar népszerűvé vált,
így három évvel később – elsőként
a világon – már országos
bajnokságot rendeztek.



Az 1920-as években megszerveződött
a világszövetség, és az 1926-tól megren-
dezett világbajnokságokat a magyarok
uralták. Az akkori legjobbak: Barna Vik-
tor huszonkét, Szabados Miklós tize nöt
világbajnoki címmel ma is a legered mé -
nye seb  beknek számítanak. A második
világháború óriási veszteségeket oko-
zott a sportágnak. Az ötvenes évekre
ennek ellenére sikerült új aranycsapa-
tot nevelni, majd a tá volkeleti stílus és
a megjelenő soft ütőborítás visszave-
tette a magyar sikereket. 

A világ egyik legjobb asztalitenisz-
edzője Berczik Zoltán (1937–2011) volt.
Nevéhez fűződik a Jónyer–Klampár–
Ger gely fémjelezte pingpong-arany csa -
pat, amely a hetvenes években a világon

először győzte le csapat-
ban a verhetetlennek hitt
kínai válogatottat. Legne-
vesebb tanítványa Jónyer
István, aki négyszeres világ -
bajnok lett. A kínaiak el -
len aratott phenjani dia-
dal mel lett Jónyer István
egyéniben (1975, Kalkutta)
is volt világbajnok, emellett párosban
nyerni tudott Klampárral (1971, Nagoja)
és Gergellyel is (1975, Kalkutta). Érdekes,
hogy kezdetben Gergely Gábor és Jónyer
István is futballkarrierre vágyott. Klampár
Tibort pedig kisgyerekként eltanácsolták
az egyik klubtól, mert ügyetlennek lát-
ták. Pályafutásukat Berczik Zoltán irányí-
tásával tetőzték be Phenjanban.

„Nagyon jó szeme volt, és sokszor
én is döbbentem tapasztaltam, hogy
előre látta a poénokat” – emlékezett Jó-
nyer István mesterére, Berczik Zoltánra.
– „Úgy felkészített bennünket, hogy ha
azon az ominózus, 1979-es észak-koreai
világbajnokságon egy hétig játszhattunk
volna a kínaiakkal, akkor se nyertek volna
ellenünk.”

A világbajnok Barna Viktor

Jónyer István és Klampár Tibor akcióban, 1979

Gergely Gábor és Jónyer István az 1975. évi asztalitenisz
felnőtt Budapest-bajnokság páros győztesei
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„Amikor az edzőnk lett, Istvánnal
mi már párosban világbajnokok voltunk,
ő azonban új dolgokra tanított meg ben-
nünket” – tette hozzá Klampár Tibor. –
„Megújultunk, és vezetésével újra és újra
le tudtuk győzni a kínaiakat. Ez azért volt
nagy szó, mert náluk akkora a merítés,
hogy mindegyik vereségük után új csapa -
tot állítottak ki. De jöhetett bárki, mi vol-
tunk a jobbak.” 

„Nagyon nehéz megszólalnom,
mert mindent Berczik Zoltánnak kö-
szönhetek” – nyilatkozta Gergely Gábor,
aki né hány évvel fiatalabb társainál. –

„Tizenhét voltam, amikor váratlanul be-
hívott a válogatottba. Sokadik voltam
a magyar rangsorban, de látott bennem
valamit, amit régóta keresett. Második
apám lett, edzőként a csúcsig elvitt ma-
gával, pedig én közel sem voltam olyan
tehetséges, mint társaim.”

Berczik Zoltán szövetségi kapitány
szerint mindhárom játékos világklasszis
volt: „Jónyer volt a legnagyobb, adottsá-
gai és szorgalma alapján egyaránt kie-
melkedett. Klampárban benne maradt
legalább egy-egy világ- és Európa-baj-
noki cím, míg Gergelyt én találtam ki.

Az idő engem igazolt, de a sikere i hez na-
gyon kellett a mentalitása, nagyon jó ver-
senyző volt.”

A dobogó legfelső fokán a világbajnok magyar férfi válogatott Gergely, Klampár, Jónyer, Takács, Kreisz összeállítású csapata, Phenjan, 1979

Jónyer István világ- és Európa-bajnok átveszi
a Pro Urbe Budapest díjat, 2015
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történetek

Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok:
1952, Helsinki – műszabad-gyakorlat; 1956,
Mel bourne – felemáskorlát, gerenda, mű -
szabadgyakorlat, valamint a kéziszercsa-
pat (Bodó Andrea, Korondi Margit, Ker-
tész Alice, Köteles Erzsébet, Tass Olga)
tagjaként nyert aranyérmet. Az 1954-es
római világbajnokságon felemáskorlá-
ton bemutatott gyakorlatáért állt a do-
bogó legfelső fokára. Sikereivel minden
idők legeredményesebb magyar tor nász -
nője lett. Már 1948-ban ott volt az olim-
pián, de a versenyek előtti edzés során
súlyos sérülést szenvedett, így nem in-
dulhatott. Nála többször senki nem
nyert tornászbajnokságot Magyarorszá-
gon. A melbourne-i olimpia után Auszt-

ráliában maradt, később Izraelben tele-
pedett le. Nagy szerepe volt az izraeli
tornasport megteremtésében.

Takács Károly már gyermekkorában is
szeretett célba lőni. Tizennégyéves volt,
amikor a honvéd tiszthelyettesképző is-
kolába íratták. A kitűnő lövő miatt vál-
toztatták meg azt a szabályt, amely til-
totta tiszthelyettesek versenyzését tiszti
versenyeken. Már sikeres sportlövő volt,
amikor 1938-ban egy hadgyakorlaton
történt gránátrobbanás során elveszí-
tette a jobb kézfejét. Hihetetlen akara-
terővel tanult meg a másik kezével lőni.
Legnagyobb győzelmeit már bal kézzel
aratta. Kétszeres olimpiai (London, 1948

– világcsúccsal; 1952, Helsinki – ötalakos
gyorspisztoly, 2 x 30 lövéses verseny,
25 m) és világbajnok (1939, Luzern –
gyors tüzelő pisztoly, csapatverseny) lett.
Olim piai elsőségét kötelezőnek tekin-
tette, már a versenyek előtt megírta győ-
zelmi nyilatkozatát. 1938 és 1960 között
harminc ötször lett magyar bajnok (egyé -
ni: 13; csapat: 22) és huszonhatszor válo-
gatott.

Székely Éva a pillangóúszás magyaror-
szági meghonosítója és első magyar baj-
noka (1949) volt 100 és 200 méteren, ezért
kapta a Pillangókisasszony nevet. Leg -
nagyobb sikere az 1952-es helsinki olim-
pián szerzett aranyérme, 200 méteres

Keleti Ágnes felemás korláton, 1956 Takács Károly, 1952 Székely Éva, 1952



A Polgár lányok édesapjukkal, Lászlóval A sakkozó Polgár lányok, 1992 Polgár Judit az alapítványa irodájában, 2015

mellúszásban. A szabályok akkoriban
megengedték, hogy mellúszásban a ver-
senyzők átválthattak pillangóúszásra,
csak nem válthattak vissza újra mellre.
Székely Éva olimpiai mellúszó győzelme
után, amelyet pillangózva nyert, megvál-
toztatták a szabályokat, és a pillangót
külön számnak ismerték el. Sportpálya-
futását követően gyógyszerészként dol-
gozott, később a Testnevelési Főiskola
Tudományos Kutatóintézetének mun-
katársa lett.

Polgár Zsuzsa, Zsófia és Judit egy peda-
gógiai kísérlet résztvevői voltak. Pedagó-
gus szüleik, Polgár László és Altberger
Klára bizonyították, hogy a gyermekek
csúcsteljesítményekre képesek, ha korai
életkortól (életkoruknak megfelelő mó -
don) képezik őket egy speciális területen.
A szülők magántanulóként oktatták őket,
de a sakkot nem minden más kizárásával
tanították: mind a három lányuk több
diplomával rendelkezik, és négy-nyolc
idegen nyelven beszél. A legjobb sakkjá-

tékosok között tarthatjuk őket számon.
A lányok eredményei fényesen bizonyí-
tották a sokak által vitatott kísérlet sike-
rét. Megdöntöttek minden létező címet,
a legfiatalabb nagymesterek lettek, a leg-
magasabb Élő-pontszámokat érték el,
megszerezték a női világbajnoki címet.
Judit, aki a legeredményesebb közülük,
a sakktörténet legjobb női sakkozója.
2016 novemberében az ENSZ egyenjogú-
ságot szorgalmazó, 2030-ig tartó prog-
ramjának egyik arca lett.
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Mindig ellenszélben
Ötször kerülte meg a tengerészek által
rettegettnek tartott Horn-fokot. Tízszer
szelte át az Egyenlítőt. Hétszer kelt át
az Atlanti-óceánon: Fa Nándor (1953) tenger
nélküli ország szülötte, napjainkban mégis
a világ legjobb hajósai között
tartják számon.



Fa Nándort temérdek magyar és francia
rajongó várta 2017. február 8-án, a Vendée
Globe földkerülő vitorlásverseny befutó-
ján, a franciaországi Les Sables D’Olonne
kikötőjében. A magyar hajótervező és -
építő, óceáni szólóvitorlázó Spirit of Hun-
gary nevű hajójával 93 nap 22 óra 52 per-
ces versenyzés után 8. helyen ért célba
a földkerülő megmérettetésen.

Mint arról a Spirit of Hungary című
honlap beszámol, a november 6-i rajtot
követően a versenyzők számára kedvező
körülmények között kezdődött a verseny.
„Bő szélben szelték át a Biscayai-öblöt,
majd kevés manőverrel haladtak jó sebes -
séggel egyenletesen az Egyenlítő fölötti
zónáig. A Doldrumson, az Egyenlítő körüli
szélcsendes zónán szerencsésen, különö-
sebb megtorpanás nélkül haladt át a Spi-
rit of Hungary, később viszont az Atlanti-
óceán déli részén a flotta egy nagyobb
csoportjával együtt hosszan küzdött az
előrehaladásért egy hatalmasra kiterjedt
magasnyomású zónában. Míg a gyorsabb
hajókból álló élmezőny éppen el tudott
haladni ez előtt, Nándoréknak nem ma-

radt egyéb opciójuk, mint keserves mun-
kával áthámozniuk magukat rajta. A Csen -
des-óceánon egy komisz időjárási helyzet
lassította napokon át, miközben aggoda-
lommal tekintett hátrafelé, hogy az őt ül-
döző Conrad Colman, aki komoly viharba
keveredett, nem szorul-e segítségre. A csen -
des-óceáni menet egyik izgalmas epi-
zódja volt, amikor Nándi egy alkalommal
elaludt a kormányállásban, és csak azt
követően ébredt, hogy pár száz méterrel
megsértette a versenyzők elöl elzárt jég-
zóna határvonalát: a szabályszegés korri-
gálása többórás kitérőt követelt.”

A Spirit of Hungary január 9-én ke -
rülte meg a Horn-fokot, Fa Nándor vitor-
lázó karrierje során ez volt az ötödik alka-

lom (Szent Jupát, 1987 – Gál Józseffel; BOC
Challenge, 1991; Vendée Globe, 1993; Bar -
ce lona World Race, 2015; Vendée Globe,
2017). Ezt követően összességében jó át-
lagsebességgel haladt az Egyenlítőig, az-
után újabb próbatételek nehezítették
útját a célig. Fa Nándort az óceáni viharok -
kal dacoló emberfeletti kitartásáért alig-
hanem kárpótolta az őt üdvözlő sok ezer
szurkoló szeretete, miközben üdvrivalgás,
dudaszó és hajókürtölés közben a Spirit
of Hungary végighajózott a kikötőcsator-
nán. „Ahogy mondta, a megérkezés órái-
ban olyan mennyiségű felszabadító bol-
dogság éri a hajóst, amiből legjobb lenne
egy nagy halommal elraktározni valaho-
gyan a következő hónapokra, évekre.”
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Fa Nándor ötödikként ért célt a Vendée Globe 92–93 Föld körüli, szóló vitorlásversenyen, 1993. március 31-én

Balra: A Fair Play életműdíjjal kitüntetett Fa Nándor hajótervező, szólóvitorlázó
a Magyar Olimpiai Bizottság 50. Fair Play díjátadó gáláján



Formula–1 Magyar
nagydíj Mogyoródon

Bernie Ecclestone
brit üzletember,
a Formula–1
autóverseny-sorozatot
irányító cégcsoportok
egykori vezetője
az 1980-as években
elhatározta, hogy
nagydíjat rendez
valamelyik szocialista
országban.



Ecclestone számos országban járt, több
helyszín megtekintése után, hosszas tár-
gyalásokat követően látogatott 1983-
ban Budapestre. Választása a főváros
melletti Mogyoród község külterületén
található térségre esett. A Hungarorin-
gen 1986. augusztus 10. óta megszakítás
nélkül rendezik meg a Formula–1 Magyar
Nagydíj. Az évtizedek során igazi klasszi-
kus, tradicionális futammá vált; a Hun -
garoring harmadik helyen szerepel azon
pályák sorában, Monte Carlo és Mon za
után, amelyek folyamatosan megtalál-
hatóak a versenynaptárban.

Az autóversenyzők szerint a Magyar
Nagydíjon mindig kihívás győzni a techni-
kás, kanyargós, egyenesekben nem bővel-
kedő pályán. Napjaink egyik legjobb ver-
senyzőjének, a német Sebastian Vettelnek
(Ferrari) például kilenc évre volt szüksége
ahhoz, hogy 2015-ben nyerjen a Hungaro-
ringen, majd 2017-ben újra győzni tudott.

A Hungaroringen első magyarként
Kesjár Csaba (1962–1988) ült Formula–1-
es autó volánja mögött. Az 1987-es Magyar

Nagydíj hétvégéjén tesztelhette a Zak -
speed csapat autóját. Ő lehetett volna az
első magyar versenyző, aki a Formula–1-
ben szerepelt volna, de egy németor-
szági Formula–3-as edzésen, alig 26 éve-
sen autóbalesetben elhunyt.

A Formula–1-es világbajnokság
történelmének első magyar versenyzője
és pontszerzője Baumgartner Zsolt, aki
2003-ban a Jordan-csapat egyik tesztpi-
lótája lett. Mikor a csapat versenyzője,

Ralph Firman a Magyar Nagydíj szabad-
edzésén megsérült, Baumgartner he-
lyettesítette őt a Hungaroringen. A futa-
mot nem sikerült befejeznie, miután a 34.
körben motorhiba miatt leállt a verseny-
autója. Monzában az olasz nagydíjon is
ő indult Firman helyett. A következő év -
ben két versenyen kapott lehetőséget
a Minardinál: a sok kiesés miatt az egyi-
ken kilencedik, a másikon nyolcadik lett. 

Jelenleg nincs magyar pilóta a For -
mula–1-ben, a versenynaptárban viszont
már évtizedek óta meghatározó szere-
pet játszik a 2026-ig élő szerződéssel
bíró Magyar Nagydíj.

Kesjár Csaba autóversenyző, 1987

Baumgartner Zsolt

Mogyoród, 2017, a Forma-1-es Magyar Nagydíj
időmérő edzése
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Magyar
innováció
a nemzetközi
sportéletben
Azt, hogy Magyarország hagyományosan
a sportnemzetek közé tartozik, nemcsak
a sportolóink által az olimpiai játékokon
nyert 176 aranyérem, 151 ezüstérem,
és 174 bronzérem tanúsítja, hanem az is,
hogy a magyarok a sportgazdaság és
az innováció terén is sikeresek.
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A sporttörténelem számos magyar újí-
tást tart számon. Például a vívósportban
a tőrvívás gépesítésében nagy szerepe
volt a magyar vívók sportdiplomáciai tö-
rekvéseinek. Ennek előzményeként Gyar -
mati Mihály mérnök munkatársával, Fe-
rencz Károllyal elkészítette a találatjelző
gépet, és folyamatosan fejlesztette vívó-
ink technikai felszereléseit. A találatjelző
gép objektív választ ad arra a kérdésre,
hogy történt-e érvényes találat, de azt,
hogy kié az érvényes találat, továbbra
is a vezetőbíró dönti el. Az újítás elvben
már létezett, de a főbb versenyeken

(Európa-bajnokság, világbajnokság és olim -
pia) nem alkalmazták. Elsőként a párbaj-
tőr szakág használta, majd később a tőr-
és a kardvívásban is engedélyezték. A fő-
próba 1955-ben, a római világbajnokságon
volt, ahol öt aranyat nyertek vívóink.

Hasonlóképpen eredményes újí-
tás volt atlétikában a Németh Miklós
olimpiai bajnok (1976, Montreal) által ki-
fejlesztett gerely, amelynek neve: Flying
History. A kilencvenes években Németh
Miklós által szabadalmaztatott érdes
felületű sporteszközzel 1990 júliusá -
ban az olimpiai aranyérmes Jan Železný

(89,66 m), később Steve Backley (90,98
m) ért el az aktuális világcsúcsnál jobb
eredményt.

Magyar Zoltán kétszeres olimpiai
bajnok (1976, Montreal; 1980, Moszkva)
tornász edzőjével, Vigh Lászlóval egy új
elemet dolgozott ki a lólengés bemuta-
tásában. Ezt a Nemzetközi Torna Szövet-
ség elfogadta és engedélyezte. A spor-
toló Magyar Vándor elnevezésű gyakor-
latával összesen három Európa-bajnok-
ság (1973, 1975, 1977), három világbajnok-
ság (1974, 1978, 1979) és két olimpiai baj-
noki címet nyert.

Németh Miklós, 1976 Gyarmati Mihály és Ferencz Károly elkészítette a találatjelző gépet
és folyamatosan fejlesztette a vívók felszerelését
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Borsányi Gábor és Huszár Viktor
új sportágat talált ki, a Teqballt, amely
hónapokon belül világhírű lett. Hétköz-
napi nyelven fogalmazva: lábtenisz zajlik
a pingpongasztalon. Egy futballalapú új
sporteszközről és egy új sportról van szó,
amely mind a profi focisták, mind az
amatőr sportbarátok számára kiválóan
alkalmas a technikai tudásuk, a koncent-
rációs készségük és az állóképességük
fejlesztésére. Ketten és négyen lehet ját-
szani. A sportot hivatalosan 2016. októ-
ber 18-án mutatta be Budapesten Ro-
naldinho brazil világbajnok futballista.

2017 márciusában megalakult a Nem-
zetközi Teqball Szövetség (FITEQ), amely
a magyar találmányra épülő sportág ér-
dekeit hivatott szolgálni.

Iván Andor bukaresti egyetemis -
ta társával, Iulia Ionescuval közösen ta-
lálta fel és fejlesztette ki a SPINE-t, azaz
a gerincstabilizáló rendszert, amely a leg -
veszélyesebb téli és extrém sportok
kedvelőinek vagy a motorosok, illetve
kerékpárosok testi épségének megóvá-
sában sorsdöntő lehet. A SPINE egy olyan
különleges ruha, amely a gerinc sérülése -
kor a hátsó részén megszilárdul, ezáltal

képes a testet azonos pozícióban tar-
tani, míg az orvosi segítség meg nem ér-
kezik. Emellett előnye a SPINE-nak, hogy
röntgenbiztos, így a mentősöknek, orvo-
soknak a vizsgálatok során sem kell a ru -
hát eltávolítaniuk, így egészen addig biz-
tonságban van a gerinc, amíg a pontos
diagnózis és ellátás meg nem történik.

Magyar Zoltán a moszkvai olimpián, 1980-ban A világbajnok és aranylabdás Ronaldinho brazil válogatott labdarúgó a teqballt bemutató
budapesti rendezvényen, 2016
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