
Kedves Imre, Tisztelt Megemlékezők! 
 

Megtiszteltetés számomra, hogy ma én emlékezhetek meg a 100 éve született Harangi 
Imréről. A bajnokot addig is nagyon tiszteltem, mint sportolót, amíg ki nem derült számomra 
(mint katonaembernek), hogy ő is volt hivatásos katona. Még nagyobbat nőtt a szememben, 
amikor az is kiderült a kutatásaim során, hogy ő nagyon szeretett volna katonai repülő lenni, 
és ezt látva megadták neki a lehetőséget, hogy mint katona is bizonyítsa rátermettségét. 
Nézzük, hogy hogyan is jutott el addig, amíg olimpiai bajnok és hivatásos katona tudott lenni. 

Nyíradonyban született éppen 100 évvel ezelőtt, 1913. október 16-án. A négy polgári iskola 
elvégzése után a kétéves repülő-tiszthelyettes iskolát végezte el Székesfehérváron 1936–1938 
között, később pedig a kétéves testnevelési és vívómesteri tanfolyamot. 1932. április 15-től 
1946. szeptember 1-jéig volt tényleges szolgálatban. 
 
1932. április 15-től 1936. augusztus 31-ig a Repülő Kiképző Századnál, 1936. szeptember 1-
jétől 1940. március 31-ig az 1/1.  Távolfelderítő Repülőosztálynál, majd 1940. április 1-jétől 
1941. október 31-ig az 1/3. Vadász Századnál, Mátyásföldön teljesített szolgálatot. 
Őrmesterré 1937. április 1-jén nevezték ki. 1940. március 1-től 1941. november 1-jéig a 
Mátyásföldi Repülőtér-gondnokságon, 1941. november 1-jétől a Magyar Királyi Honvéd 
Ludovika Akadémia Tüzérosztályánál sportoktatóként teljesített szolgálatot. 1942. november 
1-jével léptették elő törzsőrmesterré. 1944. október 15-én a Ludovika Akadémia 
Tüzérosztályával Hajmáskérre helyezték. 1944. december 6-án zárt kötelékkel Grossburnba 
(Észak-Németország) telepítették ki. 1945. április 12-től 1946. január 7-ig amerikai 
hadifogságban volt. A 102-es divíziónál Degendorfban, majd Khurgban hat hónapig a katonai 
hatóságoknál, mint edző tevékenykedett. Fogsága után létszámfeletti állományba helyezték. 
1948. január 1-jén egészségügyi állapota miatt nyugállományba helyezését kérte, amelyet 
engedélyeztek számára.  

 
Kitüntetései: Arany Toldi Miklós Érdemérem (1936), Erdélyi Emlékérem, Délvidéki 
Emlékérem, III. osztályú Altiszti Katonai Szolgálati Jel; Olimpiai bajnok Jelvény arany 
babérlevéllel (1942), Sportbajnoki Jelvény (1942), Nagy Honvéd Sportügyességi Jelvény 
(1943, 1944) 

 
1929-ben, Budapesten kezdett el versenyszerűen öklözni, és 1930/1931-ben ifjúsági bajnok 
lett. Pályafutása során az 1934-ben Budapesten rendezett Európa-bajnokságon második lett a 
könnyűsúlyúak között. 1933–1938 között hatszoros magyar bajnok, kétszeres Budapest-
bajnok volt. 1936 őszén tagja volt az Amerikában szereplő Európa-válogatottnak.  

 
Az 1936-os berlini olimpián a könnyűsúly (60 kg) küzdelmeiben olimpiai bajnokságot nyert. 
Már esélyesként utazott az olimpiára. Az elődöntő során azonban a dán Kops belefejelt a 
homlokába, felrepedt a bal szemöldöke. A döntőn nagy kötéssel a fején lépett a szorítóba. 
Sebe vérzett, de töretlen akarattal olimpiai bajnok lett. Mivel nagy álma volt a repülés, az 
olimpia megnyerése után kivételes lehetőséget kapott arra, hogy altisztként, mint pilóta 
szolgáljon a repülőgépeken.  

 
Klubjai: Herminamezei Atlétikai Club, MÁV (MÁVAG) Gépgyári SE 

 
Nádor utcai trafikja, amelynek falát ismert bajnokok, sportemberek dedikált fényképei 
díszítették, a versenyzők és a szurkolók kedvenc találkozóhelye volt.  

 
Budapesten 1979. február 4-én hunyt el. Sírja az Új Köztemetőben (62/VIII-1-17) található. 



 
„A Marosvölgyi György szerkesztésében megjelent Bajnokokról bajnokok (Villás Alapítvány, 
Budapest, 1995) című könyvben Papp László: „Az aranyszívű hős” és Hangay György: „Az 
árulkodó falak…” címmel írt vele kapcsolatos emlékeiről. Klész László szerzőtársammal a 
Katonaolimpikonok című könyvben emlékeztünk róla. 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Társaság 2000 tavaszán Nyíradonyban Harangi Imre 
Társaságot alakított az olimpiai eszme népszerűsítésére. Fia díjat alapított tiszteletére, amelyet 
évente a budapesti Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet 
legtehetségesebb ökölvívó tanulója kap meg. Az intézetben tanterem és portré (Fekete Géza 
alkotása), Hajdúsámsonban emlékoszlop, utca és tábla, Nyíradonyban a szülőházán 
emléktábla (Zalka Máté u. 4.), emléktölgy és emlékoszlop (Árpád tér), a budapesti 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán (I. kerület, Kapisztrán tér 2–4.) és a Farkasréti 
temetőben (XII. ker., Németvölgyi út 99.) elhelyezett központi emléktábla őrzi emlékét. 
Emlékét őrzi a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (XII. kerület, 
Alkotás u. 44.) aulájában és az Olimpiai Parkban (V. ker., Balassi Bálint u.) elhelyezett 
márványtábla is. Nyíradonyban rendezvénycsarnok, a csarnokban emléktábla, 
Hajdúsámsonban sportegyesület viseli nevét. 2001-től Hajdúsámsonban évente ökölvívó 
emlékversenyt rendeznek tiszteletére, és emlékére egy tölgyet ültetnek a városban. 2005. 
augusztus 30–31-én a sportegyesület sportolói és vezetői Harangi-emlékfutást rendeztek 
Hajdúsámson és Budapest között, 239 kilométeres távon, amelynek célpontja a sportoló sírja 
volt, ahol most is állunk és emlékezünk születésének 100. évfordulója alkalmából. 

 
Kérem, egyperces főhajtással emlékezzünk a bajnokra! 

 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak! 
 


