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Ajánlás
Kedves Olimpiabarátok!

Napjainkban az olimpizmus eljutott arra a pontra, amikor a 
feladata már túlnő azon, hogy csak olimpiai játékokat rendezzen. 
Az olimpiai mozgalom már elérte, hogy nem lehet a sport nélkül 
bizonyos kérdéseket tárgyalni, fontos parlamenti döntések 
születtek ebben a témában.

Hazánkban a sport és kiemelten az olimpia a sikerágazatok 
közé tartozik, ennek az elvárásnak megfelelően tettük dolgunkat az olimpiai 
mozgalomban. Köszönetet mondok mindazoknak, akik ehhez akár tudományos kutatás, 
tanácskozás, akár gyakorlati munka keretében segítséget nyújtottak a Magyar Olimpiai 
Akadémiának 2014-ben.

Munkánk középpontjában továbbra is az olimpiai eszme népszerűsítése és az olimpiai 
nevelés áll. A Nemzetközi Olimpiai Akadémia az olimpizmus kulturális központja, 
amely őrzi az olimpiai eszmét, tanulmányozza és alkalmazza az olimpizmus nevelési 
és társadalmi értékeit. Ebben a munkájában nagy mértékben támaszkodik a nemzeti 
olimpiai akadémiákra, amelyek száma 2014-ben 82. Az Olümpiába érkező aktivisták 
számára szemináriumokat szervez, amelyek a közös munka és problémamegoldás révén 
elősegítik az egységes szemlélet kialakulását. A legeredményesebbek a nagy ülésszakok, 
amelyeken a MOA által delegált aktivisták minden évben részt vesznek. 2014-ben Győr 
Béla, Szlatényi György, Szabó Szandra, Ivanics Balázs képviselték akadémiánkat. A 
NOA új kezdeményezéséhez, a mesterképzéshez elsők között csatlakoztunk. Szijj Lilla 
kitűnő eredménnyel szerzett mesterdiplomát Olümpiában, Stringovics Márton pedig 
diplomadolgozata megvédésén fáradozik. Ősszel sikeres tanulmányutat szerveztünk 
Athén és Olümpia emlékhelyeinek meglátogatásával, a Szent Ligetben eltöltött napok 
időutazása felejthetetlen volt a résztvevők számára. Vándorgyűléseink 120–130 fő 
részvételével továbbra is a népszerű események közé tartoznak. Olimpiai köreink 
változatos programokkal végzik színvonalas tevékenységüket. Iskoláink száma 
gyarapodott, Nógrád községben novemberben Hesz Mihály olimpiai bajnok nevét vette 
fel az általános iskola, amely az első élő bajnok nevét viselő iskola.

Végezetül köszönetet szeretnék mondani olimpiai bajnokainknak, akik az első hívó 
szóra jönnek velünk határon innen és határon túl, a szellemi diákolimpiákon zsűriznek, 
élménybeszámolókat tartanak, közreműködnek a munkabizottságokban.

Dr. Aján Tamás
a MOA elnöke
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Ez történt 2014-ben

JANUÁR

Január 9.
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendége volt Hosszú Katinka, aki olimpiai sze-

repléseiről, pályafutásáról, terveiről beszélt a nagyszámú érdeklődőnek.

Január 10.
A Hagyományőrző Bizottság kihelyezett ülést tartott Gödöllőn. Az albizottságok ve-

zetői (Győr Béla, Kurdics Sándor, Lázár Rita, Kollár. K. Attila) írásos beszámolóit a 
jelenlévők megkapták. Dr. Gémesi György elnök értékelésében megdicsérte és megkö-
szönte a csapat sokirányú, lelkes, önkéntes munkáját. Ezután az albizottságok vezetői 
(Győr Béla, Kurdics Sándor, Szabó Lajos, Balássy László) a 2014. évi terveket terjesz-
tették elő. Jóváhagyták az „Emléküket őrizzük” c. kiadvány megjelentetését CD mellék-
lettel. Tóth Csaba Kornél a MABEOSZ elnöke bejelentette, hogy a NOA mellett működő 
FIPO (az olimpiai és sport fi latelisták szervezete) megszűnt. A NOB új szervezetet hoz 
létre AICO (Olimpiai Gyűjtők Nemzetközi Társaság). Ezáltal a MOSFIT (Magyar Olim-
piai és Sportfi latelisták Társasága is megszűnik. Kezdeményezik egy új, jogi személyű 
egyesület, társaság megalakítását.

Január 15.
MOA főtitkára látogatást tett Budakalászon, ahol Rogán László polgármesterrel és 

Benkó Attila intézményvezetővel tárgyalt a 64. Vándorgyűlésről. Megállapodtak, hogy 
a rendezvény színhelye a Kós Károly Művelődési Ház, időpontja: 2014. szeptember 27.

Január 20.
A Hagyományőrző albizottság tagjai ünnepségen vettek részt az 56-os Hősök emlék-

művénél az Új Köztemetőben, ahol Boross Péter köszöntője után Áder János köztársasá-
gi elnök mondott emlékbeszédet.

Január 21.
A MOA főtitkára köszöntötte Kisgyörgy Lajosné sportlövőt a 100. születésnapján 

tartott ünnepségen a Magyar Sport Házában.
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Január 22.
A Nemzetközi Olimpiai Akadémia mesterdiplomáját, a három évfolyam legjobb 

eredményét elérő Szijj Lilla, a MOA Tanács tagja Spártában vette át. A NOA „Sportme-
nedzsment, olimpiaszervezés és olimpiai nevelés” című kétéves mesterkurzusát végezte 
el angol nyelven.

Gratulálunk!

Január 24.
A 75. évében elhunyt Török Gyula olimpiai bajnok ökölvívót (1960. Róma) búcsúz-

tattuk a Kispesti temetőben. Gyetván Gábor katolikus plébános után Gajda Péter Kispest 
polgár-mestere, az MTK részéről Deutcsh Tamás, a MÖSZ részéről Kincses Ferenc, a 
MOB részéről dr. Jakabházyné Mező Mária búcsúzott.

Január 27.
Részt vettünk a XXII. Téli Olimpiára utazó magyar csapat fogadalomtételén a Larus 

Étteremben.
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Január 29.
Berki Krisztián élménybeszámolóját hallgattuk a zuglói Lipták Villában, a Zuglói 

Olimpiai Esték keretében. Riersch Tamás interjúvolta a torna sport londoni olimpiai baj-
nokát.

Január 30.
A gödöllői Hajós Alfréd iskola 40. évfordulójának nyitó rendezvénye volt a Hajós 

Kupa olimpiai szellemi vetélkedő, amelyen kilenc csapat indult. A vándorkupát a veres-
egyházi Fabriczius József iskola csapata nyerte. A díjakat Kiss Gergely olimpiai bajnok 
vízilabdázó és Jakabházyné Mező Mária adták át.

A Csanádi OBK vendége volt dr. Haán András szívsebész, aki 1964-es olimpián a 
kosárlabda csapat tagja volt, majd az 1976-os olimpián vitorlázóként vett részt.

Január 31.
Váradi Béla olimpiai ezüstérmes labdarúgót búcsúztattuk a Pestszentlőrinci Közte-

metőben.

MOA Tanácsülés. Dr. Aján Tamás elnök nyitotta meg az év első Tanácsülését. A Ta-
nács az ez évi első ülésén kialakította a MOA 2013-as munkatervét. Dr. Jakabházyné 
Mező Mária terjesztette elő a munkatervet. Főbb feladatok: Az olimpiai körök munká-
jához, segítségnyújtás. MOB tagok felkérése, bevonása a munkába. Vezérelv az igényes 
színvonalas munka. A Nemzetközi Olimpiai Akadémia rendezvényeire a képviselet biz-
tosítása. A NOA 12. ülésére Dr. Szabó Lajost delegálja a Tanács, az Egyetemi Oktatók 
Nemzetközi ülésére Dr. Szikora Katalint, az 53-ik Nemzetközi Ifjúsági Táborba Csapkó 
Zoltánt.

FEBRUÁR

Február 6.
A Békési Hepp Ferenc iskolában a család tagjai ünnepélyes keretek között adták át a 

sporttudós antik íróasztalát, amelyet az iskola könyvtárában helyeztek el.

Február 7.
A sakkvilág nagyjaival kísértük utolsó útjára Sax Gyula olimpiai bajnok sakkozó 

koporsóját Kecskeméten, ahol Adorján András búcsúzott sporttársától.
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Február 8.
Az Aranycsapat kőszegi születésű tagjára, a fi atalon elhunyt Lóránt Gyulára emlé-

keztünk, aki február 6-án lett volna kilencven éves.

A Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylet „Téli olimpiák története” címmel kiál-
lítást rendezett a Debreceni Jégcsarnokban. A díszvendég Tóth Attila háromszoros jég-
táncos olimpikon volt. A megjelenteket Pajna Zoltán Debrecen alpolgármestere köszön-
tötte, majd a MOA főtitkára megnyitotta a Borovitz Tamás anyagából, illetve a debreceni 
kötődésű sportolók relikviáiból álló kiállítást, amely február 22-ig látható.

Február 11.
A MOB Sportiskolai program munkatársai munkaértekezletet tartottak a köznevelési 

típusú sportiskolák számára a beiskolázási „jó gyakorlatok” bemutatására. A MOA isko-
lái közül a Grosics iskola igazgatója Kis Mihály, majd a Csanádi iskola igazgatója Rabi 
Ferencné „Mi így csináljuk” címmel, végül Makovecz Éva a Csik iskola igazgatója „Cél 
a Csik” címmel tartott tájékoztatót.

Február 12.
Budapest ostromának 68. évfordulóján, a Farkasréti temetőben, a Nemzeti Emlék-

hely és Kegyeleti Bizottság ünnepségén részt vett a MOA részéről dr. Jakabházyné Mező 
Mária főtitkár és Győr Béla. Az eseményen Boross Péter, NEKB elnöke és Lázár János 
államtitkár mondott beszédet.

Dr. Jakabházyné Mező Mária MOA főtitkár Szarvason, a MOA 63. Vándorgyűlésé-
nek színhelyén tett látogatást, amelyre április 26-27-én kerül sor. A programról egyez-
tetett Babák Mihály polgármesterrel, megállapodást kötött a Tessedik Sámuel Múzeum 
igazgatójával a helyszín biztosítására és dr. Dezső István kalauzolásával felkeresték a 
rendezvényhez kapcsolódó programok színhelyeit.

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában igazi példaképet állítottak a diákok elé. 
Cseh László, olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és 27-szeres Európa-bajnok úszó tar-
tott követendő életútjáról tartalmas beszámolót.

Február 14.
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendége Kiss Dániel Eb-bronzérmes atléta volt. 

A beszélgetésen ifj. Tonhauser István az edzője és Dornbach Ildikó is részt vett.

Február 17.
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A Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre megalakulásának 5. évfordulója 
alkalmából ünnepi közgyűlést tartott a Megyei Önkormányzat tanácstermében. A Lánc-
híd utcai Általános Iskola tanulóinak műsora után Mák Kornél alpolgármester mondott 
köszöntőt. Dr. Bodóczky László elnök az elmúlt öt évre emlékezett vissza. „Téli olimpi-
ák 1924-2014” címmel Grosán Pál helytörténész előadása után a jövő elképzeléseit Pór 
László titkártól hallhattuk. Díszvendég a névadó leánya Bóbis Ildikó ezüstérmes vívó 
volt. A közgyűlést követően „Magyarok az olimpiákon” című kiállítást dr. Jakabházyné 
Mező Mária nyitotta meg. A kiállítás anyaga Sinkó Lajos baráti kör tag gyűjtőmunkáját 
dicséri.

Február 18.
A Hajdú-Bihari Napló által Életmű díjban részesült Novák Ferenc háromszoros 

Guinness rekorder, Hajós Alfréd-díjas világjáró kerékpáros.

Február 19.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa soros ülésén címzetes egyetemi tanár 

címet adományozott dr. Printz Jánosnak, a MOA Tanács tagjának. Gratulálunk!

A Varjú Vilmos OBK vendége ezúttal Imre Géza vívó volt, aki eddigi sikereiről és 
további céljairól beszélt, majd a főleg diákok részéről elhangzott kérdésekre válaszolt.

Novák Ferenc kerékpáros is Év sportolója díjat kapott Debrecenben.

Február 21.
A Halmay Zoltán OHE közgyűlésén Horváth Vilmos elnök értékelte az egyesület 

2013. évi munkáját, majd Gál László alelnök a pénzügyi teljesítést. Dr. Tóthné Pászli Er-
zsébet titkár tett javaslatokat a 2014-es év rendezvényeire. Az elhunyt dr. Vargyas Csaba 
helyett Mittli Ödönt választották az elnökségbe. Jakabházyné Mező Mária kiemelte az 
egyesület példamutató tevékenységét, a város életében játszó szerepét.

Február 22.
Szabó Jenő előadását hallhatták az érdeklődők a Bélyegmúzeumban, aki a téli spor-

tokat ábrázoló magyar bélyegekről beszélt. 

Nagykanizsán sikeres szellemi vetélkedőt rendezett a Zrínyi Miklós-Bólyai János 
Általános Iskola és a Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör. A vetélkedő után Güttler Károly 
és Vermes Albán olimpiai érmes úszók tartottak élménybeszámolót.
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Február 24.
A Hagyományőrző albizottság részéről Varga Jánosné megemlékezést tartott Garay 

János olimpiai bajnok vívó születésének 125. évfordulója alkalmából a Farkasréti teme-
tőben lévő ismeretlen sírhelyű bajnokok obeliszk oszlopánál.

Ms. Maryellen Beturney értesítette a MOB-ot, hogy Gyarmati Olga temetésének 
színhelye: Hadley, Massachusetts (USA), st. Brigets temető, ahol urnáját férje mellé he-
lyezték január 17-én.

Február 26.
Életének 75.évében elhunyt Novák Dezső olimpiai bajnok labdarúgó.

A Bélyegmúzeumban a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör titkára, Miklós László „Ma-
gyar vívó olimpikonok emlékíveken” címmel tartott előadást.

A Lipták Villában a Zuglói Olimpiai Esték keretében Szabó Gabriella olimpiai baj-
nok kajakozó tartott élménybeszámolót.

Február 27.
A Csanádi Árpád OBK elnöke, dr. Hencsei Pál 2013. évi értékelése után Surányi Pé-

ter a pénzügyi beszámolót, Borovitz Tamás a Felügyelő Bizottság jelentését terjesztette 
elő. A továbbiakban javaslatok hangzottak el a 2014. évi munkatervhez. Végül tombola 
sorsolást tartottak. A közgyűlésen dr. Printz János képviselte a MOA-t.

A Zuglói Ovis Kupát, 17. alkalommal rendezte meg a Benedek Elek EGYMI Peda-
gógiai Szakmai Csoportja. A legjobban szerepelt 4 óvoda képviseli majd a kerületet a 
fővárosi döntőben.

MÁRCIUS

Március 5.
A MOB tanácstermében került sorra az olimpiai iskolák igazgatóinak tanácskozása. 

A MOA főtitkára összegezte a 2013/2014. évi adatokat: 24 iskolával működünk együtt, 
ebből 14 Budapesten, 10 vidéken foglalja munkatervébe az olimpiai nevelést, összesen 
10 289 tanuló számára. Egyeztetésre kerültek a kiemelt rendezvények (atlétika, úszás, 
szivacskézilabda, teremfoci) időpontjai, az iskolák olimpiai napjai.
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Március 6.
A Grosics iskolában Simicskó István köszöntötte 85. születésnapján az Aranycsapat 

kapusát, aki jó tanulásra, példamutató magatartásra és rendszeres sportolásra biztatta a 
diákokat, akik torna ünnepéllyel köszöntötték névadójukat.

A Varjú Vilmos OBK vendége Sallai András olimpiai ezüstérmes jégtáncos és Kozári 
Klára műkorcsolya edző volt. A vendégekkel Riersch Tamás újságíró készített interjút. A 
jelenlévők megtekinthették a Borovitz házaspár témához kapcsolódó kiállítását. 

Március 9.
A Dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia V-VI. kcsp. elődöntőit Ajkán dr. Szakály 

Sándor elnök és Karcagon Kékesi László elnök vezetésével rendeztük.

Március 11.
A MOA tanácsülését a MOB tanácstermében tartottuk, amelyen dr. Aján Tamás el-

nök köszöntötte Fábián László MOB sportigazgatót. A napirendek a MOA főtitkára ál-
tal előterjesztett 2014. évi munkatervvel és a költségvetéssel kezdődtek. A Nemzetközi 
Olimpiai Akadémia szemináriumait Prof. dr. Szakály Sándor ismertette és javasolta a 
résztvevőket. A Dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia területi döntőiről Prof. dr. Printz 
János (III-IV. kcsp) és Győr Béla (V-VI. kcsp.) adtak tájékoztatást.

Március 16.
A Dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia III-IV. kcsp. elődöntőit Dombóváron Sá-

kovicsné Dömölky Lídia elnök és Egerben Martinek János elnök vezetésével bonyo-
lítottuk le.

Március 17.
Novák Dezső olimpiai bajnok labdarúgó urnájának elhelyezése a Bazilikában, ahol 

saját halottjaként a MOB, az FTC és az MLSZ búcsúztatta.

Március 20. 
A MOB székházban az olimpiai körök vezetői tartottak tanácskozást. Dr. Printz Já-

nos a MOA Tanács tagja – a körök felelőse – ismertette a 2014. évi programot, a MOA 
főtitkára pedig felsorolta a 2013.évi aktivitásokat. Kiosztásra került a MOA új lobogója 
és jelvénye. Fericsán Kálmán a Csanádi OBK tagja itt jelentette be, hogy súlyos baleset 
érte dr. Hencsei Pál elnököt.
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Március 22. 
Gyöngyös Város Barátainak Köre közgyűlésén Balázs Ernő elnök számolt be a 2013. 

évi munkáról. A programok, rendezvények a már kialakult hagyományoknak megfelelő-
en kerültek sorra. Jelentős esemény volt a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete delegációjá-
nak (15 fő) látogatása, majd a gyöngyösiek viszontlátogatása Erdélybe. Szeptemberben 
a Kálváriaparti iskola tornatermét – a kör javaslatára – Kiss Antal olimpiai ezüstérmes 
gyaloglóról nevezték el, aki a város szülötte.

Március 25.
A Lipták Villában a Zuglói Olimpiai Esték keretében Joó Abigél cselgáncsozó volt a 

vendég, akivel Riersch Tamás beszélgetett.

Március 27.
A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör vendégei Viczián Vera, vancouveri sífutó 

olimpikon, továbbá Liu Shaolin Sándor, szocsi rövidpályás gyorskorcsolyázó voltak. 
A sportolók élményeikről, eredményeikről és a sport hazai és nemzetközi helyzetéről 
meséltek az érdeklődőknek. Sándor a márciusi junior világbajnokságon megszerezte a 
sportág első hazai aranyérmét, erről is beszámolt az odalátogatóknak. 

Március 29.
Cegléd Város Önkormányzata 12. alkalommal rendezte meg a Sportgálát a Gál Jó-

zsef Sportcsarnokban. A rendezvény a ceglédi sport ünnepe, a sportolók és a sportot sze-
retők találkozásának fóruma, ahol a városi sportkitüntetések átadására meghívást kapott 
dr. Jakabházyné Mező Mária MOA főtitkár is.

ÁPRILIS

Április 7.
A Hídverő Olimpiai Baráti Kör vendége Németh Ferenc, kétszeres olimpiai bajnok 

öttusázó volt. Az élménybeszámoló a szlovákiai Karván került megrendezésre, ahol a 
római olimpia hőse ottani szerepléséről, karrierjéről, illetve családjáról is mesélt.

Április 9.
A MABEOSZ Gyűjtő Szakosztálya emlékív és levélzáró bélyeg kiállítást rendezett 

Székesfehérváron. A kiállítást Égi Tamás a város alpolgármestere nyitotta meg. Miklós 
László a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör titkárának „Magyar vívó olimpikonok” em-
lékíves anyaga aranyérmes lett. A hat keretoldalasra fejlesztett gyűjtemény mellett még 
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két egyéb témájú anyaga is aranyérmet kapott. Gratulálunk! A kiállításon megjelent Hor-
váth Zoltán vívó olimpiai bajnok, aki a győztes emlékíveken szerepel, valamint a Ma-
gyar Vívó Szövetség képviseletében Mészáros József is.

Hét iskola I-II. korcsoportos birkózói versenyeztek egymással a Szent-Györgyi Al-
bert iskola grundbirkózó versenyén. A diáksereget Tóth András igazgató, Ancsin Lász-
ló a XVI. ker. jegyzője, a Magyar Szumó Szövetség elnöke és Csatári József olimpiai 
bronzérmes birkózó üdvözölte. A testnevelők és a szülők óriási biztatása mellett a hazai 
csapat lett a győztes. A mérkőzésvezető szakemberek, Forrai Attila és Szanathi Ferenc 
véleménye szerint a grundbirkózás a legfi atalabb birkózók kiválasztását segíti.

Április 15.
A Magyar Olimpiai Akadémia iskolái közül 20 intézmény összesen 320 (1–8. osztá-

lyos) tanulója versenyzett a Puskás Ferenc Stadionban. Győr Béla, a MOA Tanács tagja, 
köszöntője után Rózsa István, a versenybíróság elnöke, sípjára kezdetét vette a 60 m-es 
síkfutás, majd a távolugrás, a kislabda hajítás, végül az izgalmas 8x50 m-es váltófutás. 
Valamennyi tanulónak minden versenyszámban indulnia kellett. Ezt a speciális versenyt 
1999-ben hirdette meg a MOA (akkor még 10 olimpiai iskola volt!). 2010-től Németh 
Imre nevével fémjelzik a versenyt azzal a céllal, hogy tisztelegjenek kalapácsvető olim-
piai bajnokunk emlékének és erősítsék az iskolák sportkapcsolatait. Miután Szlatényi 
György és Kékesi László, a MOA Tanács tagjai átadták a díjakat, dr. Jakabházyné Mező 
Mária, MOA főtitkár, Németh Imre londoni sikerére emlékezve koszorút helyezett el a 
szobornál. Az iskolák tanulói virággal tisztelegtek.

Április 17. 
A Budapesti Diáksport Szövetség és az Olimpiai Bajnokok Klubja közötti megál-

lapodás lehetőségével élve aranyérmes labdarúgók jártak a Lónyai utcai 12 osztályos 
Szent-Györgyi iskolában. Az iskola osztályai közötti labdarugó bajnokság győzteseinek 
Gelei József és Ihász Kálmán osztotta ki a díjakat. A találkozó a zsúfolt díszteremben 
folytatódott, ahol a két bajnok felelevenítette élményeit és válaszoltak a fi atalok kérdé-
seire.

Egy éven belül immár a második osztálytermet nevezték el neves sportolóról Ta-
tabányán a Dózsa György Általános Iskolában. Az elmúlt évben Kiss Antal, olimpiai 
ezüstérmes gyalogló, míg idén a még aktív, sőt mi több, további sikerek előtt álló kézi-
labdázó hölgy, Herr Orsolya nevét vette fel a tanintézmény egyik terme. A Győri Audi 
ETO válogatott kapusa elérzékenyülve mondott köszönetet egykori tanárainak, és üzent 
a gyerekeknek is: tűzzenek ki célokat és ne adják fel soha!
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Április 23. 
A Debreceni Köztemetőben (Nagytemető) megemlékezést tartott a MOB Emlék és 

Hagyományőrző Bizottsága és a Magyar Olimpiai Akadémia a 25 éve elhunyt Hódos 
Imre olimpiai bajnok emlékére. A bajnok életútját a MOA főtitkára méltatta. A Hajdú-
Bihar megyei Sporttörténész Egylet nevében Pécsi Imre elnök és dr. Fésűs László ko-
szorúztak.

Április 24.
A Magyar Olimpiai Akadémia leány szivacskézilabda tornát hirdetett a legfi atalabb 

korosztálynak. A mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskolában öt csapat vett részt a tornán. 
Eredményhirdetés előtt, az Olimpiai Himnuszt követően a MOA főtitkára emlékezett 
szellemi olimpiai bajnokunkra, majd Pető Tamás 8.o. tanuló szavalata után megkoszo-
rúzták Mező Ferenc emléktábláját az aulában, ahol a névadóról szóló állandó kiállítást 
is megtekinthették a játékosok. A tornát a Zuglói Hajós Alfréd iskola csapata nyerte, 
testnevelő: Szocsák Gábor.

A Csanádi OBK összejövetelére két atlétanő fogadta el a meghívást Ajkler Zita (tá-
volugró) és Papp Krisztina (hosszútávfutó) személyében. Két-két olimpián vettek részt 
és tapasztalhatták meg a játékok semmihez sem fogható varázsát.

Április 25. 
Megjelent a Magyar Olimpiai Akadémia 2013-as Évkönyve. A kiadvány mintegy 

260 oldalon mutatja be a szervezet működését, az olimpiai mozgalom hazai vonatkozású 
jelentős eseményeit, történéseit, a MOA-val kapcsolatos több mint 100 rendezvényt. Az 
évkönyv a 27. a sorban. A kiadvány több mint 25 szerző munkájának közös eredménye, 
a szerkesztést dr. Hencsei Pál és Horváth Vilmos végezte.

Április 26.
A Magyar Olimpiai Akadémia Szarvason a Tessedik Sámuel Múzeumban rendezte 

63. Vándorgyűlését. A találkozóra az ország szinte minden szegletéből több mint százan 
érkeztek a két napos rendezvényre. A jelenlévőket Babák Mihály, a város polgármestere, 
az olimpikon vendégeket érdemeik felsorolásával a MOA főtitkára köszöntötte. Győr 
Béla, a MOA Tanács tagja a 62. vándorgyűlés óta elhunyt olimpikonokra, sportemberek-
re emlékezett, majd Fábián László, a MOB sportigazgatója osztotta meg szocsi élménye-
it a hallgatósággal. Ezután igen tartalmas, és színes beszélgetést hallhattak a jelenlévők 
Siklós Erik, a MOB Marketing és Kommunikációs igazgatójának vezetésével, Engi Klá-
ra és Tóth Attila jégtánc olimpikonokkal, valamint Kónya Zsófi a rövidpályás gyorskor-
csolyázó olimpikonnal, aki Szocsiban versenyzett. Rövid szünet után dr. Molitórisz Pál. 
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ny. városi főügyész beszélt dokumentumokkal alátámasztva az olimpiai bajnok kardvívó 
Tersztyánszky Ödön és Szarvas város kapcsolatáról. A MOA elismerések átadása után 
Benkó Attila a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetője meghívta a jelenlévő-
ket a 64. Vándorgyűlésre, Budakalászra. Roszik Zoltán múzeumigazgató tárlatvezetésé-
vel zárult a rendezvény.

Április 27. 
A MOA szarvasi vándorgyűlésének résztvevői felkeresték Tersztyánszky Ödön há-

zát, ahol dr. Szikora Katalin méltatta a vívó eredményeit, majd koszorút helyeztünk el 
az emléktáblánál. Ezután a Vízi színházhoz látogattunk, amelyet Bődi János az Integrál 
Zrt. elnök-vezérigazgatója mutatott be, majd a Holt-Körösön hajóval közelítettük meg az 
Arborétumot. Itt Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna Szarvas Város Barátainak Köre elnöke 
kalauzolt bennünket. Szarvas nevezetességeihez dr. Dezső István a szarvasi kör korábbi 
elnöke vezette a 90 fős csapatot.

Április 29. 
A Zuglói Olimpiai Esték rendezvénysorozat vendége Módos Péter, birkózó olimpi-

kon volt. A kiváló sportoló nem győzött csodálkozni, mikor edzője (Bacsa Ferenc), majd 
egykori osztályfőnöke (Schekk Ilona – Csanádi) váratlanul megjelentek a színpadon. De 
a nézőtéren ott voltak jelenlegi klubjának a Kertváros SE-nek az ifjú tehetségei, illetve 
a zuglói Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója (Horváth Gizella) és diákjai. A beszél-
getést Riersch Tamás vezette.

Április 30.
Ófehértón 2008 óta évente rendhagyó olimpiai vetélkedőt szervez Pazonyi György 

a helyi általános iskola, a baktalórántházai kistérség és a beregszászi iskola tanulói szá-
mára, amelyre olimpiai bajnokokat hív meg. Ezúttal Pulai Imre fogadta el a meghívást, 
aki a kenuzástól a bob sportágig beszélt pályafutásáról. Kajak-kenu sportágban Eb, vb 
és olimpiai aranyérmet nyert. Az iskola tornatermében az „Olimpia és nevelés” című 
kiállítás fogadta a csapatokat és az érdeklődőket. A csapatok összetétele rendhagyó volt: 
4 fő középiskolás, 4 fő általános iskola felső tagozatos és 4 fő alsó tagozatos diák hajolt 
a feladatlapok fölé. A játékvezető Győr Béla MOA Tanács tagja volt, a díjakat Pulai Imre 
és a MOA főtitkára adta át.

A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Intézet 50 végzős diák-
ját a ballagási ünnepségen Rabi Ferencné igazgató búcsúztatta.
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MÁJUS

Május 2.
Immár harmadik évtizede rendezi meg a búcsi Katona Mihály Alapiskola évenkénti 

atlétikai napját. A verseny elsődleges célja – amint Győző Andrea igazgatónő elmondta 
– a jó hangulatú közösségformáláson túl a tehetségek felfedezése és továbbgondozásuk 
megszervezése. A rendezvényre ellátogatott Magyar Imre, huszonnyolcszoros szlovák 
bajnok hosszútávfutó, illetve a lólengés első számú nemzetközi szaktekintélye, a kétsze-
res olimpiai bajnok, dr. Magyar Zoltánt is felnevelt dr. Vigh László is.

Május 3.
Életének 71. évében elhunyt Bánhidy László testnevelő tanár, szakedző, sportvezető, 

a Csanádi OBK alapító tagja.

Május 7.
Dr. Szabó Lajos igazgató fogadta a békéscsabai szervezőket és a MOA főtitkárát a 

Magyar Olimpiai és Sportmúzeum új helyiségében. A találkozó célja: közös konferen-
cia szervezése az I. Világháborúban elhunyt olimpikonok és sportolók emlékére. Szigeti 
Csaba sportszervező és Medovarszky János volt MOA tanácstag a békéscsabai fogadó-
készséget és szervezést ajánlották fel.
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Május 8.
A világon talán egyedülálló módon, Magyarországon a sportnak is önálló ünnepnapja 

van. Az idei sportnapi ünnepséget azonban ezúttal egy rendhagyó verseny előzte meg; az 
ötletgazda a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör volt. A kerület iskolái számára egy triat-
lonversenyt rendeztek, melynek stílszerűen a „Tisztelet a Példaképeknek” címet adták. 
A nyertesek neves sportolóktól – Nébald György olimpiai bajnok kardvívótól, Mohácsi 
Ferenc olimpiai bronzérmes kenustól, dr. Géczi István olimpiai ezüstérmes labdarúgó-
kapustól –, illetve a Magyar Olimpiai Akadémia képviselőitől, dr. Jakabházyné Mező 
Máriától és Győr Bélától vehették át az elismerésüket. Ezt megelőzően Szatmáry Kris-
tóf országgyűlési képviselő és Kovács Péter polgármester köszöntötte a résztvevőket. A 
Magyar Sport Napja alkalmából rendezett ünnepség ezúttal is az uszodánál elhelyezett 
emléktábla megkoszorúzásával végződött.

Május 9.
A kétszeres labdarúgó olimpiai bajnok, Novák Dezsőre emlékeztek az általános is-

kolások. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola az olimpiai bajnok tiszteletére. Lab-
darúgó tornát rendezett az olimpiai iskolák 7-8. évfolyamos diákjai számára, amelyen 
dr. Csomor Ervin a XVI. ker. alpolgármestere és Tóth András igazgató köszöntötte az 
aulában felsorakozott csapatokat, ahol megjelent Novák Dezsőné, a bajnok özvegye és 
dr. Géczi István ezüstérmes labdarúgó. A 14 mérkőzésből álló tornát a Csanádi iskola 
csapata nyerte!
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Dr. Konrád János szervezésében a Garamvári Szőlőbirtok budafoki pincészetében az 
olimpiai bajnokok hagyományos összejövetelére került sor.

Május 11–18. 
A Nemzeti Olimpiai Akadémiák vezetőinek és képviselőinek 12. ülését rendezték 

meg a görögországi Olympiában. A Magyar Olimpiai Akadémiát Győr Béla és Szlatényi 
György, a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tagjai képviselték.

Május 14. 
Az Iráni Olimpiai Bizottság vezetői budapesti látogatásuk alkalmával a Magyar 

Olimpiai Akadémia elnökével, dr. Aján Tamással és főtitkárával, dr. Jakabházyné Mező 
Máriával találkoztak. Az ázsiai sportvezetők – Kiomarsz Hasemi elnök és Sahroh Sahna-
zi főtitkár, továbbá Mohammad Reza Akhundi tanácsadó – a MOB székházában tájékoz-
tatást hallgattak meg a MOA történetéről és működéséről. A sportvezetők többek közt a 
két ország közötti sportegyüttműködés lehetőségeiről tárgyaltak.

Rendhagyó helyszínen és rendhagyó tempóban zajlott a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör májusi rendezvénye. A helyszínt a klub életében először a Corvin Mátyás Gimnázi-
um és Műszaki Szakközépiskola biztosította. A szervezők öt sportágat mutattak be min-
dössze hatvan perc alatt. Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, a 
szöuli olimpia bajnoka, hatszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok, és Marosi Ádám, a 
legutóbbi londoni olimpia bronzérmese, nem mellesleg négyszeres világ- és ötszörös Eu-
rópa-bajnok öttusázók vállalták, hogy kalauzolják a nézőket az öttusa világában. A ren-
dezvény egy bensőséges pillanattal kezdődött: Hóbor Béla röplabda-játékvezető, a baráti 
kör alelnöke köszöntötte a nemrég 85. életévét betöltő klubelnököt, Borovitz Tamást, aki 
a kertvárosi sportbarátoktól egy személyre szóló (feliratozott) válogatott pólót kapott.

Május 15.
Az Óbudai temetőben helyezték örök nyugalomra Felkai László olimpiai bajnok 

(1964. Tokió) és kétszeres bronzérmes (1960. Róma, 1968. Mexikóváros) vízilabdázót. 
A család nevében dr. Felkai Péterné méltatta sógora életútját. Az aranyérmes csapatból 
Bolvári Antal búcsúzott, végtiszteletet nyilvánítottak Ambrus Miklós, Bodnár András, 
Kárpáti György, Konrád János csapattársak, valamint az FTC, a Magyar Vízilabda Szö-
vetség, a MOB nevében dr. Jakabházyné Mező Mária az olimpiai érmek megszerzését 
elevenítette fel. A katolikus papi búcsúztatást dr.Tomkó László atya celebrálta.
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Május 16.
A zuglói Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában Mező-nap volt Az eseményen szokás 

szerint a névadó, dr. Mező Ferenc szellemi olimpiai bajnokunk lánya Mező Zsuzsanna és 
az ötkarikás iskolákat koordináló Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, dr. Jakabházyné 
Mező Mária is részt vettek. A Dr. Mező Ferenc Emlékérmek átadása után a kitüntetettek 
és a vendégek közösen koszorúzták meg a névadó emléktábláját. Ezt követően Gombár 
Eszter, volt diák jelképesen átadott 200.000 Ft-ot az iskolában működő Diákokért Alapít-
ványnak, majd Cziráky Péter testnevelő bejelentette, hogy megalakult a Mező Diáksport 
Egyesület, mely a jövőben a Magyar Korcsolya Szövetség utánpótlásbázisa lesz.

Május 21.
A MOB Nők a Sportban Bizottság által meghirdetett művészeti pályázatra beérke-

zett művekből kiállítás nyílt a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban, amelyet Regőczy 
Krisztina nyitott meg. A zsűri döntését dr. Szabó Lajos igazgató ismertette. Ezen az ün-
nepségen „Életmű” díjat kapott Pohl Anett úszóedző, akinek életútját a MOA főtitkára 
méltatta.

A Zuglói Olimpiai Esték szervezői ötödik, egyben utolsó rendezvényükre a Szinga-
púri Ifjúsági Olimpián két arany- és egy ezüstérmet szerző úszót, Kapás Boglárkát hívták 
meg. A II. Nyári Ifjúsági Olimpiát augusztus 16 és 28 között a kínai Nanjingban rendezik 
14–18 éves fi atalok számára. A beszélgetőtárs Riersch Tamás újságíró volt.

Május 22.
Elhunyt Gedővári Imre olimpiai bajnok kardvívó, 62 évet élt.

„BENNE VAGYUNK” elnevezéssel az újpesti Bene Ferenc iskola sportnapján lab-
darúgás (4 csapat), röplabda (3 csapat), szivacskézilabda (3 csapat) tornán mérték össze 
erejüket az olimpiai iskolák nevezett csapatai. Kökény Bea, Pádár Ildikó kézilabdázók 
és Szívós Márton vízilabdázó „hagyta ott” kéznyomatát Szász György Munkácsy–dí-
jas szobrászművész segítségével. A mérkőzésekkel párhuzamosan 15 állomás játékos 
akadályait kellett legyőzni azoknak, akik nem játszottak a csapatokban. Délután a szü-
lő-gyerek kosárlabda, röplabda és labdarúgó mérkőzések zajlottak, ezután vidám váltó-
versenyekkel zárták a tartalmas Bene napot. A projektvezető Gyimesiné Kramer Judit 
tanárnő volt. Gratulálunk!
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Május 23. 
A Bozsik Kupa labdarúgótornát immár 17. alkalommal rendezte a szőnyi általános 

iskola. A program az aulában lévő Bozsik József emlékfalnál koszorúzással kezdődött, 
majd a pályán görög ruhás lányok zászlóbehozatala, felvonása, olimpiai láng meggyúj-
tása, galambok röptetése után Potháczky Mária igazgató megnyitotta a versenyeket. Dr. 
Géczi István ezüstérmes labdarúgó humorral fűszerezett előadása, pedagógiai tanácsai 
magukkal ragadták a diákokat, pedagógusokat. A labdarúgó tornán nyolc csapat vett 
részt. Helyezések:

1. Halassy Olivér Ált. Iskola –Újpest
2. Hajós Alfréd Ált. Iskola – Pesterzsébet
3. Hajós Alfréd Ált. Iskola – Zugló

A Magyar Olimpiai Bizottság Emlék és Hagyományőrző Bizottsága és a Magyar 
Olimpiai Akadémia megemlékezést tartott Urányi János, kajakozó olimpiai bajnok ha-
lálának 50. évfordulója alkalmából a Csepeli temetőben. A Hagyományőrző Munka-
csoport tagjai ezután az ugyancsak a Csepeli temetőben nyugvó Bajkó Károly olimpiai 
bronzérmes birkózó, Maszlay Lajos olimpiai bronzérmes vívó, és Sárdi Lajos, a Hagyo-
mányőrző Munkacsoport volt tagja sírjánál is megemlékeztek, és elhelyezték a megem-
lékezés virágait.

Halmay Zoltán, kétszeres olimpiai úszóbajnok, halálának évfordulóján a Farkasréti 
temetőben lévő sírjánál a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület minden 
évben koszorúzással emlékezik. Az idén a 8 fős halmay-s csapattal együtt hajtott fejet 
a bajnok szülőfalujának delegációja, a budapesti Csanádi Árpád Baráti Kör, az MTK 
sportegyesület, valamint a Brüll Alfréd Hagyományőrző Egyesület.

A szombathelyi Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület kezdeménye-
zésére a Magyarország-Anglia 7:1-es mérkőzés 60. évfordulóján köszöntötték Tóth II 
Józsefet 85. születésnapja alkalmából és egyben megemlékeztek angolverő csapatunkról 
is, melynek jobbszélsője volt Tóth II József, aki a mérkőzés ötödik gólját szerezte.

Május 23. – június 4.
„Debrecenhez és a vonzáskörzetéhez kötődő élsportolók az olimpiákon” címmel 

kiállítást rendezett a Hajdú-Bihar megyei Sporttörténész Egylet a debreceni Decathlon 
Áruházban.
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Május 24.
A XIV. Budapesti Nagy Sportágválasztón a MOB sátoránál nagy sikere volt az olim-

piai totónak. Szülők, gyerekek együtt töltögették a szelvényeket, a telitalálatosok szelvé-
nyekből fél óránként sorsoltunk és a MOA főtitkára jutalmazta a játékosokat.

Május 25. – június 30.
A debreceni Déri Múzeum a Magyar Kard Napja alkalmából kiállítást rendezett. A 

HBM Sporttörténész Egylet a Hajdú-Bihar megyei vívás történetét feldolgozó anyaggal 
gazdagította a kiállítást.

Május 27.
A MOA és a Csanádi iskola szervezésében került sorra a SINOSZ Sportcsarnokban a 

VII. Csanádi szivacskézilabda kupa a fi ú és leány U 8-as (2005. január 1. után születet-
tek) és a kézilabda kupa az U 10-es fi úk számára.

Az 1956-ban olimpiai bajnokságot nyert kardvívó aranycsapatunk győri születésű 
tagja, Hámori Jenő volt a szombathelyi Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egye-
sület legutóbbi vendége. Az esti beszélgetésen a hagyományőrző egyesület tagjai mellett 
a Szombathelyi Vívó Akadémia képviselői is ott voltak és aktívan kérdeztek a nem min-
dennapi vendégtől.
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Május 28. 
A XII. kerületi SE-GYAK Diana Általános és Középiskolában a már hagyományos 

Dianafeszt alkalmából Steiner László igazgató sportolókról elnevezett termeket avatott 
fel. A tornatermet a magyar kosárlabdasport egyik legkiemelkedőbb alakjáról az Euró-
pa-bajnok Greminger Jánosról, a 9/b osztálytermet Csipes Ferenc és Tamara olimpiai és 
világbajnok kajakozókról, míg az 1/b termét Sákovicsné Dömölky Lidia vívó olimpiai 
bajnoknőről.

Május 29.
Várpalotán a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskolában fogadta Cseh Lászlót 

és edzőjét, Turi Györgyöt a helyi baráti kör. Az olimpiai ezüstérmes úszó beszélt pálya-
futásáról, a kezdetekről, sikerekről és csalódásokról egyaránt.

Az 1984-es New York-i Fáklya Világjátékokon ezüstérmes, a szöuli paralimpián tár-
saival a dobogó harmadik fokára felálló négyszeres paralimpikon asztaliteniszező Maj-
sai Károly látogatott el a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör rendezvényére. A jelenleg 
is aktív hódmezővásárhelyi születésű asztaliteniszező, Tóth Attila moderálása mellett 
tartott élménybeszámolót.
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Május 30.
Alapításának 25. évfordulóját ünnepelte a Csanádi Árpád iskola, amelyen a teljes 

Csanádi család és számos olimpiai bajnok vett részt. Rabi Ferencné igazgató a nagy előd, 
Schlegel Oszkár érdemeit méltatva az iskola fejlődését, eredményeit, a tantestület helyt-
állását ecsetelte. Büszkén sorolta fel az iskola olimpiai bajnokait Berki Krisztián (torna), 
Kozák Danuta, Szabó Gabriella (kajak-kenu). 1989 óta 17 olimpikon, 12 világ- és Eu-
rópa-bajnok koptatta az iskola padjait. Az ünnepségen megkoszorúzták Csanádi Árpád, 
Schlegel Oszkár és Deák Ferenc „Bamba” emlékszobrát. A jubileumon a három kiváló 
sportember családtagjai is részt vettek. A legeredményesebb sportolók és tanulók díja-
zásával fejeződött be az ünnepség. Az ünnepség befejezése után Engi Klára olimpikon 
jégtáncos nyitotta meg a Borovitz házaspár olimpiai formaruhákat bemutató kiállítását.

Rangos labdarúgótornát rendezett a MOB Sportiskolai programjához tartozó Csaná-
di Iskola a Ferencváros labdarúgóival közösen, az FTC népligeti sportcentrumában. Az 
eseménnyel dr. Csanádi Árpád és Deák Ferenc előtt tisztelegtek a fi atalok.

JÚNIUS

Június 1.
Gyöngyös Város Barátainak Köre a város 680 éves évfordulójához kapcsolódva 

dr.Fejes András paralimpikon sportereklyéiből, könyveiből, publikációiból rendezett ki-
állítást a Vachott Sándor Városi könyvtárban, ahol a paralimpikon a városnak ajánlotta a 
kiállítás teljes anyagát. Dr. Fejes András kétszeres világbajnok, háromszoros vb-bronzér-
mes. 1967-ben kerekesszékes asztalitenisz kategóriában a Világ Legjobb Parasportolója 
címet kapta.

Június 3.
Az Ujpesti Polgár Centrumban bemutatták Kassai-Far-

kas András olimpiai bronzérmes kenus életútját összegző 
könyvét „A víztől az olajig” címmel. Az archív képekkel, 
saját festményei fotóival gazdagon illusztrált életrajzi ki-
advány számba veszi a szerző élsportolói pályafutását, 
kudarcként megélt olimpia szerepléseit, a háború éveit, 
a nehézségeket és a hithez való közeledését. A szerzővel 
Dobor Dezső újságíró, az AIPS elnökségének tagja be-
szélgetett. A szerző Sákovicsné Dömölky Lídiának, Tokió 
vívó olimpiai bajnokának elsőként dedikálta könyvét.
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Június 4.
A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra dr. Gedővári Imre olimpiai 

bajnok kardvívót. A ravatal a Makovecz teremben volt, a búcsúztatáson a csapat-
társak: Szabó Bence, dr. Nébald György, Bujdosó Imre és Csongrádi László után 
Pézsa Tibor emlékezett. Hamvait a Hóvirág utcai felső temetőben helyezték a családi 
sírba. Szöul bajnokáról alapítványt neveztek el, amely az utánpótlás vívókat fogja 
támogatni.

Szerda este 18 órakor, a Kálvin téri Református Templomban vettek végső búcsút az 
életének 81. életévében elhunyt olimpiai bronzérmes labdarúgótól, dr. Orosz Páltól. A 
család, a Ferencváros, a volt csapattársak, a tisztelők előtti szertartáson megemlékeztek 
sportpályafutásáról is. Az olimpiai mozgalom képviseletében Győr Béla, a MOA Tanács 
és a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság tagja, a Hagyományőrző Munkacsoport 
vezetője volt jelen.

Június 6.
A MOB Női Bizottsága nevében Popperné Novák Ilonka olimpiai bajnok úszót 

(1952. Helsinki) budai otthonában látogatta meg dr. Jakabházyné Mező Mária és Bóbis 
Ildikó ezüstérmes vívó. A 89 esztendős egykori klasszis szellemileg, mentálisan kiváló 
állapotban van, azonban a mozgás már igen nehézkes számára.

Várpalota Város Önkormányzata, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör és a Várpalotai 
Bányász Sportkör a Thury-várban közönségtalálkozót szervezett a 70-szeres labdarúgó 
válogatott Nyilasi Tibor szereplésével.

Június 7.
A Csemői Sport és Szabadidőközpont ünnepélyes avatása alkalmából a „Csemői 

sportereklyék” című kiállítást dr. Jakabházyné Mező Mária nyitotta meg.

Június 11.
Dr. Aján Tamás elnök vezetésével a MOB tanácstermében ülést tartott a MOA 

Tanácsa. Elfogadásra került a 64. Vándorgyűlés témája, amelyet a Főtitkár Asszony 
terjesztett elő (Nanjingi Ifjúsági Olimpia és az 1964-es tokiói játékok kapják a fősze-
repet). Győr Béla és Szlatényi György a NOA XII. Szemináriumáról tájékoztatta a 
tanácstagokat (94 ország, 145 résztvevő Olümpiában). A nemzetközi olimpiai mozga-
lomról Aján Tamás elmondta, hogy az olimpiai mozgalom óriási változáson megy ke-
resztül. Több ezer javaslatot kaptak a Thomas Bach vezette NOB munkabizottságok., 
a szakemberek ezeken dolgoznak. A mozgalomnak a felgyorsult világhoz alkalmaz-
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kodni kell, de fontos a gyökerek megtartása, az olimpiai hagyományok ápolása. Győr 
Béla az olimpiai táborról tájékoztatott, dr. Szikora Katalin bejelentette, hogy az MSTT 
november 14-én konferenciát rendez a TF-en.

Június 12. 
A nyári szünet előtti utolsó rendezvényét tartotta a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 

Kör. A rendezvényen Szűcs Lajos olimpiai bajnok és világválogatott labdarúgó, illetve a 
Ferencváros kapuslegendája, az olimpiai ezüstérmes dr. Géczi István segített az érdeklő-
dőknek a labdarúgó VB-re való hangolódásban.

Június 13.
A 88 éves korában elhunyt Grosics Gyula. A legendás kapus 86 válogatott szereplése 

során 59 győztes, 14 döntetlen és 13 vesztes mérkőzésen védett.
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Június 14.
Aranydiplomát kaptak a TF 1960–1964 évben végzett hallgatói. Dr. Radák Zsolt dé-

kán köszöntötte a Hepp Ferenc teremben megjelenteket, akiket „olimpiai évfolyamként” 
jegyeznek, hiszen a római olimpia évében kezdték tanulmányaikat és a tokiói olimpia 
évében diplomáztak. Azóta minden nyári olimpia évében találkozót szerveznek! A MOA 
Tanácsából Aján Tamás, Takács Ferenc és Jakabházyné Mező Mária kapott aranydiplo-
mát.

Elhunyt Hubainé Gajdos Ágnes Irén (1948-2014) röplabdázó. A Bardi Gyöngyi, 
Bánhegyiné Radó Lucia, Biszku Éva, Biszku Zsuzsa, Feketéné Csapó Gabriella, Hubai-
né Gajdos Ágnes, Királyné Siry Emerencia, Schadekné Eichkler Katalin, Schlégl Judit, 
Szalayné Sebők Éva, Szloboda Zsuzsa, Torma Ágnes, edző Kotsis Attiláné. Ez a gárda 
IV. helyezést ért el a XXI. Nyári Olimpiai Játékokon 1976-ban Montreálban.

Június 15–29.
A Nemzetközi Olimpiai Akadémia 24. Ifjúsági ülésszakán a MOA önkénteseként 

vett részt Szabó Szandra és Ivanics Balázs Olümpiában. A fő téma az „Olimpiai értékek” 
és ezek sokszínűségének tiszteletben tartása volt. A megnyitó ünnepség után megko-
szorúzták P. Coubertin emlékoszlopát az Olimpiai Ligetben. Az előadók közül Isidoros 
Kouvelos NOA elnök és Jim Parry előadását élvezettel hallgatták. Délutánonként a 13 
fős csoportokat különböző nemzetiségű koordinátorok irányították. A szabadidőt a sport-
pályákon, az estéket kulturális programokkal töltötték. A záró esten magyar népviselet-
be öltözve csárdást mutattak be fergeteges sikerrel, majd megtanították „csárdásozni” a 
bátrabb vállalkozókat.

Június 16.
Szabó János a Nógrádi Sporttörténeti Egyesület titkára a zagyvarónai Bátki József 

Közösségi Házban a labdarúgó VB-ék Nógrád-megyei szereplőiről tartott előadást, 
amelyhez kiállítást is szervezett.

Június 18.
A MOA főtitkára és dr. Printz János, a Zsivótzky Gyula Olimpia Kör Egyesület elnö-

ke szakmai megbeszélésen vett részt a Kisbéri Önkormányzatnál, ahol a Városi Sport-
csarnok névadó ünnepségének részleteit beszélték meg.
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Június 23.
1894. június 23-án megalapították a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot Párizsban, a 

Sorbonne Egyetemen.A MOB a TF szoborparkjában rendezte az olimpiai napi ünnepsé-
gét, amelyen Borkai Zsolt elnök köszöntő szavai után P.Coubertin szobrát koszorúztuk 
meg. A korábbi bajnokok jelenlétében bemutatták a Nanjingi nyári ifjúsági olimpiai já-
tékok versenyzőinek mentorait.

A Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület ülésén dr. Printz János elnök értékelte 
a 2013 június 23-tól eltelt időszakot. Tavalyi döntésük óta az Olimpiai Napjától (június 
23.) számítják az új szezon kezdetét. Az egyesület egyre több rendezvénnyel hívja fel a 
fi gyelmet magára, kiemelte az olimpiai körök országos találkozójának megrendezését. 
Zsivótzky Gyula nevét, emlékét a helyi önkormányzattal karöltve emléknappal, díjjal, 
falunapi futóversennyel őrzik.

Június 24.
A 64. Vándorgyűlés szervező bizottsága ülést tartott Budakalászon a Faluházban. 

Rogán László a város polgármestere a program bővítésére javasolta a délutáni szüreti 
rendezvényhez való csatlakozást. Benkó Attila a Kós Károly Művelődési Ház és Könyv-
tár igazgatója a kulturális programot szervezi.

Június 25.
Elhunyt Gulyásné Szabics Magdolna a BSE volt válogatott kosárlabdázója, aki a 

XXII. Nyári Olimpia Játékokon Moszkvában IV. helyezést elért magyar csapat tagja 
volt, 1973, 1975, és 1977 években megválasztották az „Év játékosá”-nak. Beválasztották 
a magyar kosárlabdázás halhatatlanjai közé.

Június 26.
A Csanádi OBK összejövetelén Vásárhelyi Tamás számolt be a szocsi téli olimpiáról, 

ahol önkéntesként vett részt. A beszámoló után a tagok közösen megnézték a labdarúgó 
világbajnokság mérkőzését a TV-ben.

Június 28.
Életének 77. évében hosszú szenvedés után elhunyt Ivanics Tibor testnevelő tanár, 

labdarúgóedző, olimpiatörténész. Dolgozott az OTSH-ban, játszott az FTC csapatában, 
edzője volt a Dorogi Bányász NBI-es csapatának, szövetségi kapitánya volt a moszkvai 
olimpián ötödik helyen végzett kubai válogatottnak, a zuglói Mező Ferenc Általános 
Iskolában testnevelő tanárként dolgozott, 1996-tól 2009-ig tagja volt a Magyar Olimpiai 
Akadémia Tanácsának, számos olimpiai tárgyú könyv szerzője volt, az Olimpiatörténé-
szek Nemzetközi Társaságának is tagja volt.
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Június 29.
1879.június 29-én 105 taggal alakult a Keszthelyi Korcsolyázó és Csónakázó Egy-

let. A születésnapi megemlékezésre a Balaton Színházban került sor, amelyen dr. Iglódi 
Endre a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör vezetőségi tagja elevenítette fel a korabeli 
történéseket.

Június 30.
A Bazilikában helyezték örök nyugalomra Grosics Gyula olimpiai bajnokot. A Nem-

zet Sportolója címmel is kitüntetett kapust Orbán Viktor miniszterelnök, Borkai Zsolt 
MOB elnök, Kis Mihály a Grosics Gyula Sportiskola igazgatója és még sokan mások 
búcsúztatták. Az Újbudai Grosics Gyula Sportiskola tanárai és diákjai megrendülten vet-
tek búcsút Gyula bácsitól. A MOA nevében a Főtitkár Asszony és Győr Béla helyezte el 
a kegyelet koszorúját. Isten nyugosztalja a Fekete Párducot!

JÚLIUS

Július 10.
A MOB és a Nők a Sportban Bizottság tagjától vettünk búcsút az Óbudai Temető 

Főnix termében. Somkuti Annamária a Magyar Tánc Sport Szakszövetség elnöke volt 
2013-ig, illetve több mint ötven évet töltött el a táncsportban versenyzőként, edzőként, 
pontozóbíróként és sportvezetőként.

Július 11.
Kisbér Város Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Akadémia Zsivótzky Gyula név-

adó ünnepséget rendezett. A Város Sportcsarnoka a továbbiakban az olimpiai bajnok 
atléta nevét viseli. Az eseményen köszöntőt mondott a MOB elnöke Borkai Zsolt, majd 
a MOA főtitkára a bajnok városhoz való kötődését ismertette. A Zsivótzky család tagjai 
meghatódottan nyilatkoztak az eseményről.

Július 17.
A Magyar Olimpiai Bizottság Emlék és Hagyományőrző Bizottsága és a Magyar 

Olimpiai Akadémia a helyiekkel karöltve megemlékezést tartott Tatabányán, a Bányász-
város, Újtelepi temetőben Szepesi Gusztáv olimpiai bajnok labdarúgó születésének 75. 
évfordulója alkalmából. A MOA részéről Győr Béla, a csapattársak közül Gelei József 
olimpiai bajnok labdarúgó emlékezett.
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Július 18.
Örök nyugalomra helyezték a Farkasréti temetőben Ivanics Tibort, a MOA Tanács, 

valamint a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság volt tagját, továbbá neves labda-
rúgóedzőt és olimpiakutatót. A MOA Tanács nevében Győr Béla mondott búcsúbeszédet.

Július 20. 
Dr. Jakabházyné Mező Mária vezetésével megérkezett az ötfős magyar küldöttség a 

Magas-Tátrába a Szlovák Olimpiai Akadémia nemzetközi ifjúsági táborába, ahol öt orszá-
got összesen 58 diák képviselt. Az esti megnyitón a Szlovák Olimpiai Bizottság elnöke, 
František Chmelár üdvözölte a jelenlévőket. Janek Györgynek, a BVSC-Zugló Szabadidő-
wellness Szakosztály vezetőjének köszönhetően Zugló turistalátványosság lett. Az „Ami-
ért a harang szól” című rendezvény immár hatodik éve hozza lázba a külföldieket a Hősök 
terén. A Janek György atlétaedző és Foltán László olimpiai bajnok kenus által megálmo-
dott hazafi as kerékpáros zarándoklat, illetve az ahhoz kapcsolódó program és koszorúzás 
ma már a főváros kulturális életéhez szorosan hozzátartozik. Az ötkarikásokat Sákovicsné 
Dömölky Lídia, Varga János, Varga Jánosné és Győr Béla képviselte.

Július 21. 
Hétfőn izgalmas programmal folytatódott a szlovákiai nemzetközi olimpiai tábor, 

melyben négy magyar fi atal vett részt (Isztl Patrícia, Gulyás Lili a Csik Ferenc iskola, 
Kopcsik Patrik Zsolt, Bódy Botond a Csanádi iskola kitűnő tanulói) A táborban öt ország 
diákjai sportprogramok mellett ismerkedtek az olimpiai mozgalommal. Hétfőn a Du-
najecen a vadvízi evezésé, délután az úszásé volt a főszerep.

Július 22. 
A szlovák nemzetközi tábor résztvevői a Csorba-tónál a nordic-walkingolással is-

merkedtek, majd délután olimpiai témájú előadásokat hallgattak.

Július 23. 
A Szlovák Olimpiai Akadémia nemzetközi táborának 3. napján a Fair play került kö-

zéppontba Katarina Racova előadása során. A táborozók délutáni fenyőfácskákat ültettek 
a 10 évvel ezelőtti viharban kipusztult fák helyére.

Július 24. 
Izgalmas programokkal folytatódott csütörtökön a Szlovák Olimpiai Akadémia tábo-

ra a Magas-Tátrában. A magyar diákok kipróbálhatták a versenyszánkót, szlovák olimpi-
konokkal beszélgettek, vízi aerobikoztak, majd éjszakai hegyi túrával zárták a napot. A 
szánkópályán a MOA főtitkára is lecsúszott.
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Július 25–26.
A nemzetközi diáktábor utolsó napján Tátralomnici Símúzeumba látogattak a fi ata-

lok. Az öt ország mini delegációi rengeteg élménnyel tértek haza szombaton az egyhetes 
táborból, ahol az olimpiai mozgalom alapértékei és a nemzetközi kapcsolatépítés mellett 
rengeteg új sportággal, valamint a Magas-Tátra természeti adottságaival ismerkedhettek 
meg.

Július 28.
A vendéglátó magyarokkal összesen hat ország diákjainak részvételével kezdődött 

el a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) hagyományos, ötödik alkalommal meghirdetett 
nemzetközi nyári tábora. Budapestre Ausztriából, Szlovákiából, Ukrajnából, Romániá-
ból és Szerbiából érkeztek fi atalok. A TF-en 27 diákkal és 8 vezetővel indultak a színes 
programok. A nyitónapon a kajak-kenué és a sportlövészeté volt a főszerep.

A MOA főtitkárának köszöntője után egy általános olimpiai totót töltöttek ki a gye-
rekek, majd Dr. Szikora Katalin, a MOA Tanács tagja, a TF tanszékvezetője mutatta be a 
TF kertjében található Kárpáti Károly emlékhelyet és tölgyet, a szoborparkot és olimpiai 
emléktáblákat. Később Sidi Péter, olimpiai 6. helyezett világ- és Európa-bajnok sportlö-
vővel találkoztak a TF Takács Károly Lőterén, ahol az olimpikon bemutatta új fegyverét, 
majd Foltán László és Vaskuti István olimpiai bajnok kenusok előadását hallgatták a 
táborlakók.

Július 29.
Kedden is gazdag program várt a Magyar Olimpiai Akadémia 5. Nemzetközi Olim-

piai Táborának résztvevőire. Először a Puskás Ferenc stadionba látogattak el, majd a 
Magyar Olimpiai és Sportmúzeumot tekintették meg. Délután Fábián László, olimpi-
ai bajnok öttusázó, a MOB sportigazgatója tartott előadást, ezt követően pedig a TF 
sportcsarnokában kézilabda mérkőzéseken küzdhettek egymással az öt karika színeibe 
öltözött csapatok.

Július 30.
Szerdán a nemzetközi tábor vendégeinek sorát Martinek János, kétszeres olimpiai 

bajnok öttusázó, a Magyar Öttusa Szövetség fejlesztési igazgatója, megbízott főtitkára 
nyitotta, őt Pulai Imre kenus olimpiai bajnok követte. Ebéd után a TF sportcsarnoká-
nak folytatódtak az előző napon megkezdett sportversenyek. Vacsora után pedig Németh 
„Nyiba” Sándor birkózó olimpikon zárta a napi vendégek sorát.
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Július 31.
A csütörtöki élménybeszámolókat Tatár István kétszeres olimpikon atléta, a Buda-

pesti Honvéd Atlétikai Szakosztály igazgatója és Wichmann Tamás, olimpiai ezüst és 
bronzérmes „kenukirály” tartotta. Az előadások után a Nanjingba, az Ifjúsági Olimpiára 
induló magyar csapat eskütételére sietett a tábor minden résztvevője, majd Budapest 
nevezetességeinek megtekintése következett. Vacsora után a Szusza Ferenc Stadionba 
indult a csapat, ahol az U-19-es Labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét tekintették meg 
a táborlakók.

AUGUSZTUS

Augusztus 1.
A MOA Nemzetközi Olimpiai Táborának 5. napja a megemlékezésről és az összeg-

zésről szólt. Reggeli után Tömösvári Sándor vezetésével a szokásos szellemi vetélkedő 
került lebonyolításra, majd a Farkasréti temetőbe indult a tábor csapata Győr Béla veze-
tésével. A bajnokok emlékfalánál és sírjainál tisztelegtek.

Augusztus 2.
Szombaton a reggeli után a MOB Székház felé vették az irányt a tábor lakói. Az 

irodában Dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkárasszonya kalauzolta végig a csa-
patot. Ezt követően a MOM uszodában vizes sportnap került lebonyolításra. Ebéd után 
eljött a búcsú pillanata.

A sikátori falunapon idén is sor került a Zsivótzky Emlékfutásra, amelyet ezúttal is 
közösen rendezett meg az olimpiai bajnok kalapácsvetőnk nevét viselő kör és a helyi 
önkormányzat. A verseny távja, immár hagyományosan, a Zsivótzky Gyula második vi-
lágcsúcsát jelentő 73,76 méterrel volt azonos, és ezt a színes program részeként bárkinek 
futva lehetett teljesítenie.

Augusztus 3.
Idén 44. alkalommal rendezték meg a Vajdaságban, Adán a nemzetközi kézimunka és 

gyűjtő találkozót, amelyen rendre 1200–1600 alkotó jelenik meg a műveikkel (festmény, 
kézimunka, faragás), valamint az olimpiai, sport és egyéb gyűjtők kollekciói (jelvény, 
bélyeg, képeslap, söröskorsó stb.) összeállításokkal. A találkozón a Borovitz házaspár 
vett részt.
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Augusztus 4.
Kecskemét – Katonatelepen köszöntöttük 100.születésnapján Szemerédyné Törös 

Olga tornászt, aki az 1936-os berlini olimpián bronzérmet nyert. Olgi néni korához ké-
pest jól viselte a riporterek, fotósok hadának ostromát.

Augusztus 5.
Megrendülten értesültünk, hogy életének 69. évében elhunyt Ránkyné Németh An-

géla olimpiai és Európa-bajnok gerelyhajító, a MOB Nők a Sportban Bizottság tagja.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Pataki Lászlóné iskolaigazgató, aki 2001-től 2008-
ig igazgatta a budafoki Hajós Alfréd iskolát, amely 2008-ban Kolonics György nevét 
vette fel.

Augusztus 6.
A Magyar Olimpiai Akadémia tanulmányutat szervez a TENSI Kft. Utazási irodán 

keresztül Olümpiába, az ókori olimpiai játékok színhelyére. „Célunk, hogy minél töb-
ben megéljék azt a hangulatot, amely a Szent Ligetben fogadja az oda zarándoklókat” 
– mondta Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára.

Augusztus 7.
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör négy esztendeje szervez olimpiai délelőttöket 

az önkormányzati napközis táborban. A program lényege, hogy egy vagy két sportolót 
meghívnak a táborba, akik élménybeszámolót tartanak, majd ezt követően olimpiával 
kapcsolatos játékokat szerveznek a gyerekeknek. Az idei vendégek: Varga János birkó-
zó olimpiai bajnok és felesége Varga Gabriella atléta; Gedó György ökölvívó olimpiai 
bajnok, Keszthelyi Rudolf tornász olimpikon; továbbá Hóbor Béla nemzetközi röplabda-
játékvezető és Decsi Tamás világbajnok kardvívó.

Augusztus 9. 
Már tizenöt éve nagy siker a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület 

50 yardos (45,72 méter) amatőr úszóversenye, melynek az idén is Bükfürdő volt kiváló 
házigazdája. Az egyesület névadója tiszteletére megrendezett versenyre Halmay Zoltán 
szülőfalujából, a szlovákiai Magasfaluból a korábbi évekhez hasonlóan – ötvenfős dele-
gáció érkezett, akik között sok vállalkozó szellemű úszó is akadt.
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Augusztus 13.
Dr. Hencsei Pál nyugalmazott egyetemi tanárt február 28-án elütötte egy autó, azóta 

lábadozik. Február vége óta több fontos szakmai feladata lett volna, de ha felépül nagy 
vágya többek között, hogy Zugló sporttörténelmét is feldolgozza, amit már el is kezdett, 
hisz három éve társszerzőként ő foglalta össze a BVSC-Zugló elmúlt száz esztendejét.

Augusztus 16.
Binder Ottó, lovas olimpikon és lovassági vezérőrnagy születésének 125. évfordulója 

alkalmából emlékversenyt rendezett a Burzon Lovasudvar, a Kunszentmártoni Önkor-
mányzat és a helyi baráti kör az Érparti Lovaspályán. A versenyt a MOA Főtitkárasszonya 
nyitotta meg, majd Binder Ottó sírjánál dr. Szabó János az olimpiai kör elnöke ismertette 
az olimpikon életútját. A koszorúk elhelyezése után a Dany Margit Sportcsarnokban Dr. 
Czuczi Mihály polgármester köszöntötte a vendégeket és a MOA Főtitkárával koszorút 
helyeztek el Dany Margit (1928. Amszterdam, vívás 6. hely) emléktáblájánál.
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Augusztus 18.
Megemlékezést tartott a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság a Magyar Olim-

piai Akadémiával közösen Németh Imre olimpiai bajnok atléta halálának 25. évfordulója 
alkalmából a bajnok Farkasréti temetőben lévő sírjánál, ahol Németh Mónika, az unoka 
képviselte a családot. A megemlékezést a MOA Főtitkárasszonya tartotta.

Augusztus 19.
Mély részvét mellett örök nyugalomra helyezték az Angeli úti Urnatemetőben az 

augusztus 5-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Pataki Lászlónét, aki 2008-as nyugdíjba 
vonulásáig a Hajós Alfréd (majd Kolonics György) Általános Iskola tanára, később igaz-
gatója volt. Igazgatói minőségében sokat tett az iskolában az olimpiai eszme ápolásáért, 
nagyon jó kapcsolatot ápolt a MOA Tanácsával.

Augusztus 23.
Huszonharmadik könyvének megjelenésével ünnepelte 75. születésnapját az olim-

piakutató, az eredetileg vegyészmérnök, egyetemi tanszékvezetőként nyugdíjba vonult 
Hencsei Pál. A Műszaki Egyetemen 2008-ig dolgozott, de már idejében kellemes időtöl-
tést választott: beleásta magát az ötkarikás játékok történetébe.

A Magyar Olimpiai Akadémia 32 fős delegációja Szabadkára utazott. A küldöttsé-
get Valihora István a Palicsi Olimpia Sportegyesület elnöke várta a szerb városban, aki 
1989-től áll kapcsolatban a MOA-val. A város mozgalmas életébe lehetett bepillantást 
nyerni az ETNO Fesztivál kapcsán, majd látogatást tettek a Városházán, megtekintették 
a múzeumot, a város emlékművét és koszorút helyeztek el Vermes Lajos és Sztantics 
György sírjánál, ezután Palicsra utaztak. Kevesen tudják, hogy Észak-Bácska üdülőhe-
lyén, Palicson az újkori olimpiai játékok előtt Vermes Lajos sportversenyeket szervezett 
sajátos versenyszámokban.

Augusztus 24.
A MOA Főtitkára köszöntötte Palicson a Hotel JEZERO Vermes-termében a szépszá-

mú érdeklődőt, majd Prof. Dr. Szakály Sándor MOA alelnök a tanácskozás elnöke vette át 
a szót. Ezután Dr. Szikora Katalin MOA tanácstag „ A XIX. századi „előolimpiák”, Athén-
tól Palicsig” című előadását kísérték fi gyelemmel a jelenlévők. Dr. Printz János MOA ta-
nácstag „Olimpiai körök Magyarországon” címmel a hagyományőrző körök, egyesületek, 
az olimpiai eszme ápolása „zászlóshajóinak”mintegy negyedszázados tevékenységét vá-
zolta. Vaskuti István olimpiai bajnok a „Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete” alel-
nöke az egyesületről adott tájékoztatást. Valihora István „A palicsi olimpia és hozadéka” 
című előadását követően szót kért Vermes Lajos unokája, aki elmondta, számára öröm, 
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hogy nagyapja sportjátékát „előolimpiának” nevezik. Vermes Lajos versenyző, edző, pe-
dagógus volt, emellett az ókori olimpiák szerelmese. Az újkori olimpiák előtt 16 évvel, 
1880-ban alapította meg a palicsi sportjátékokat. Kezdetben birkózásban, távolugrásban, 
súlylökésben versenyeztek, majd a következő években mind több versenyszámmal bővült 
a program. Olimpiai bajnokaink – Rejtő Ildikó, Dömölky Lídia, Varga János, érmeseink 
Kassai-Farkas András, Mohácsi Ferenc emelték a delegáció rangját.

Augusztus 28.
Mély részvét mellett a Szent István Bazilikában búcsúztatták az augusztus 5-én el-

hunyt olimpiai és Európa-bajnok atléta, Ránkyné Németh Angéla hamvait.

SZEPTEMBER

Szeptember 3–5.
A Szlovák Olimpiai Akadémia szervezésében került sor a Visegrádi Négyek Olimpiai 

Akadémiáinak Szemináriumára a Magas Tátrában. A tanácskozáson, amelyet Miroslav 
Bobrik Szlovák Olimpiai Akadémia elnök nyitott meg, ezúttal Ukrajna képviselői is részt 
vettek. A MOA delegációja a Főtitkárasszony vezetésével (Szijj Lilla, Kékesi László és 
Dr. Szabó Lajos) a magyar akadémia speciális területeiről tájékoztatta a jelenlévőket.
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Szeptember 10.
Szülőfalujában, Jákon avatták fel Novák Dezső, kétszeres olimpiai bajnok labdarúgó em-

léktábláját. Egyúttal a sport- és szabadidőközpont felvette Novák Dezső nevét. Az esemény 
végén a Ferencváros és a Haladás vegyes öregfi úk csapata a helyi öregfi úkkal mérkőzött.

Szeptember 11. 
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör szeptemberi rendezvényén a vívásé volt a fősze-

rep. Szilágyi Áron olimpiai aranyérmes, Decsi Tamás világbajnoki bronzérmes, olimpi-
kon és Decsi István mesteredző, Tamás édesapja és edzője, illetve a Kertvárosi Vívó SE 
elnöke többek között az elmúlt évek nagy vívósikereire emlékeztek.

Szeptember 13.
Tíz évvel ezelőtt, 2004. szeptember 13-án hunyt el a legendás magyar úszóedző, 

Széchy Tamás. A Magyar Úszó Szövetség szervezésében, a Farkasréti temetőbeli sírjánál 
tanítványai és tisztelői emlékeztek az évfordulón az „Úszópápára”.

Szeptember 15.
Kihelyezett ülést tartott a Magyar Olimpiai Akadémia Várpalotán, a Thury-várban. 

Az országos szervezet tanácsa negyedévente ülésezik, ebből minden esztendőben egy 
alkalommal vidéki helyszínen ülnek össze. Talabér Márta polgármester köszöntötte a Ta-
nács tagjait. Aján Tamás megköszönte a Polgármester Asszonynak a Várpalotai Olimpiai 
Barátok Körének támogatását. Az ülésen a Főtitkárasszony adott tájékoztatást az utolsó 
negyedév programjairól, kiemelten a 64. Vándorgyűlés (Budakalász) előkészületeiről és 
az Olympiai tanulmányútról.

Szeptember 17.
Balatonszemesen helyezték örök nyugalomra a kétszeres olimpikon Csutorás Csabát, a 

21-szeres bajnok atlétát, aki 2014. augusztus 25-én hunyt el Budakeszin, a helyi kórházban.

Szeptember 20.
A Gödöllői Királyi Kastély felújított lovardájában rendezte meg a MOB Emlék- és 

Hagyományőrző Bizottsága a Magyar Olimpiai Akadémiával közösen az Olimpiai és 
Sport Témájú Gyűjtők XVI. Nemzetközi Találkozóját. Hét nemzet közel 100 gyűjtője 
hozta el az eseményre sporttémájú kincseit.

Szeptember 22.
Urányi Jánosról és Fábián Lászlóról az első kajak olimpiai bajnokainkról nevezték el 

az UTE Tímár utcai vízi sporttelepét.
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Szeptember 23.
Miklós László, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör titkára „Magyar vívó olimpikonok 

emlékíven” címmel előadást tartott az Internetes Bélyeggyűjtő Klub által rendezett IV. 
Filatéliai Szabadegyetemen, Pátyon.

A névadó születésnapi ünnepségével indult az olimpiai iskolák 2014/15. tanéve a Né-
meth Imre iskolában. A II. világháború utáni első olimpiai aranyat szerző kalapácsvető 
unokája Németh Mónika (az ugyancsak aranyérmes Miklós leánya) elhelyezte a család 
koszorúját az emlékfalon.

Szeptember 25. 
A békéscsabai Ligeti temetőben Dr. Jakabházyné Mező Mária búcsúztatta Medo-

varszki Jánost, aki a MOB és a MOA Tanácsának tagja volt 1993-tól 2001-ig. A MOA 
Tanácsát Győr Béla képviselte.

A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör őszi első összejövetelének vendégei Kasza 
Róbert olimpikon, világ- és Európa-bajnok öttusázó és Pécsi Gábor, a sportág ismert 
személyisége voltak.

Szeptember 26.
Egy esztendővel ezelőtt, 2013. szeptember 26-án Gyöngyös Város Barátainak Köre 

kezdeményezésére vette fel Kiss Antal nevét a Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Álta-
lános Iskola tornacsarnoka. Az olimpiai ezüstérmes névadó az évfordulón mexikói élmé-
nyeit osztotta meg a tanulókkal, majd közös gyalogláson vettek részt.

Szeptember 27.
A budakalászi Kós Károly Művelődési Házban rendezték a Magyar Olimpiai Aka-

démia 64. Vándorgyűlését, amelyen Rogán László polgármester köszöntötte a 140 fő 
érdeklődőt. A résztvevők a nanjingi és a tokiói hősök előtt tisztelegtek. Szilágyi Lili-
ánával Ali Csilla, Dömölky Lídiával, Rejtő Ildikóval, Juhász Katalinnal a Főtitkárasz-
szony, Kausz Istvánnal, Ambrus Miklóssal, Gelei Józseffel Dr. Printz János készített 
interjút. A vándorgyűlésen Ivan Cerny elnök vezetésével részt vett a szlovák olimpiai 
klubok népes delegációja, kiegészülve a Vajdaság két képviselőjével Valihora István-
nal és Táborosi Lászlóval. A délutáni program a Kálvári-dombon folytatódott a város 
panorámájának megtekintésével, majd csatlakozott a társaság a Szüret felvonuláshoz. 
A vándorgyűlés értékét emelte a Magyar Olimpiai Sportmúzeum olimpiákat bemutató 
kiállítása.
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Szeptember 28. 
Szijj Lilla vezetésével Budapest nevezetességeivel ismerkedtek a szlovák vendégek, 

majd a Farkasréti temetőben Győr Béla kalauzolta a csapatot,ahol tisztelegtek bajnoka-
ink emlékhelyénél. A program a Magyar Olimpiai Bizottság székházában zárult, amelyet 
a MOA főtitkára mutatott be.

Szeptember 29.
Farkas János labdarúgó olimpiai bajnok halálának 25 éves évfordulóján a Farkasréti 

temetőben tartott megemlékezésen Ujvári Ferencné, a hagyományőrző munkacsoport 
tagja méltatta a bajnok életútját. Ezután a csapattárs Mészöly Kálmán beszélt a közös 
emlékekről. Az MLSZ részéről jelent volt Sipos Jenő szóvivő, a Cigány Válogatottat és 
a Farkas János Alapítványt Mezei István elnök képviselte.

Szeptember 30.
Temetésének első évfordulóján síremléket avattak a 2013. szeptember 10-én elhunyt 

Gurics György olimpiai bronzérmes, világbajnok birkózó emlékének adózva Dunaújvá-
rosban, a Köztemetőben lévő díszsírhelyénél, amelyen Győr Béla méltatta az olimpikon 
birkózó életútját. A Hagyományőrző Albizottságot Varga János és Varga Jánosné képvi-
selte.

OKTÓBER

Október 1. 
A mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen rendezték a harmadik alkalommal meg-

hirdetett Nemzetközi Olimpiai Kutatás Konferenciát. Az eseményen dr. Holger Preuss 
meghívására a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tagja, Szijj Lilla is részt vett. 
A konferencia témája volt „The Olympic Idea – Quo Vadis” – az olimpiai értékek és a 
mozgalom jelenlegi megítélése, annak változásai a coubertini időkhöz mérten, valamint 
jelentése a mai ember számára.

Október 3–6.
Hazánkba érkezett David Wallechinsky, az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társa-

ságának (ISOH) elnöke. Az amerikai sporttörténész a Magyar Olimpiai Bizottság szék-
házában tartott előadást a meghívottaknak, majd Anthony Bijkerk főtitkárral közösen 
átadták a szervezet legrangosabb kitüntetését, a Vikelas-plakettet Horváth Vilmosnak, a 
MOA Tanács tagjának.
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Október 8–15.
Japánban a Tokiói olimpiai 50. évfordulójának jubileumi ünnepségén részt vett a MOA 

elnöke dr. Aján Tamás, főtitkára dr. Jakabházyné Mező Mária és Győr Béla tanácstag.

Október 15. 
A hatodik Zuglói Olimpiai Esték vendége Szász Emese volt. A kiváló sportoló lett a 

2013-14-es szezon legjobb női párbajtőrvívója. A Szász Emese-est nemcsak a vívásról 
szólt, a közönség egy újabb szimpatikus sportoló pályafutásába nyerhetett bepillantást.

Október 16.
A Szlovák Olimpiai Bizottság emlékművét Turócszentmártonban a Szlovák Nemzeti 

Sírkertben avatták fel Az emlékmű talapzatán a már elhunyt olimpiai résztvevők neve 
olvasható, akik Magyarország, Csehszlovákia és Szlovákia színeiben részt vettek vala-
melyik olimpián és valamilyen módon köthetők a mai Szlovákiához. A MOA képviselet-
ében a Főtitkárasszony, dr. Szabó Lajos és Domby Iván vettek részt.

Október 17.
A szombathelyi Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület a háromszoros 

olimpikon kalapácsvető Gécsek Tibor egykori klubja, a Dobó SE, az először megrende-
zésre kerülő Vas Megyei Atlétika Napján köszöntötte a sportolót 50. születésnapja alkal-
mából. A Dobó SE zsúfolásig megtelt munkacsarnokában először a három vasi egyesület 
képviselői számoltak be a 2014. évi tevékenységükről, majd ezután következett az ün-
neplés, amelyen a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Vári Attila is tiszteletét tette.
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A Magyar Olimpiai Akadémia iskoláinak intézményvezetői megtartották a 
2014/2015-ös tanévre vonatkozó első programegyeztető megbeszélésüket a gödöllői Vá-
rosházán. A vendégeket Pecze Dániel alpolgármester köszöntötte, majd dr. Jakabházyné 
Mező Mária MOA főtitkár üdvözölte Molnár Mártát, a Zuglói Hajós Alfréd Általános 
Iskola és Grósz Ágnest a Halassy Olivér Általános Iskola új intézményvezetőit. Babatiné 
Márton Márta a Nógrádi Általános Iskola intézményvezetője bejelentette, hogy novem-
berben az iskola Hesz Mihály olimpiai bajnok (1968. Mexikóváros, K-1 1000 m) nevét 
veszi fel. Vendégek voltak Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó és Simics Judit ezüst-
érmes kézilabdázó, akik Gödöllőn élnek és jelenlegi munkájukról tájékoztatták a jelen-
lévőket. A 2014/15. tanévi versenynaptár egyeztetése után Zmák Júlia intézményvezető 
szervezésében a csapat meglátogatta a Hajós Alfréd Általános Iskolát, majd a Királyi 
Kastélyban folytatódott a látogatás.
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Október 18.
A Szolnok megyei településen, Tiszaföldváron az Ószőlői Papp Bertalan Általános 

Iskola, immár tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Papp Bertalan Sportnapot a 
tiszaföldvári származású, kétszeres vívó olimpiai bajnok tiszteletére. A váltóversenyre 
hét iskola nevezett; a csapatokat 1–8. osztályos tanulók, tanárok és szülők alkották. A 
győzelmet Őrfi  Krisztina intézményvezetővel az élen a Pesterzsébeti Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola csapata szerezte meg.

Október 19–24.
A Magyar Olimpiai Akadémia 17 fős küldöttsége MOA főtitkárának vezetésével 

többnapos tanulmányútra érkezett a görögországi Olympiába Az Athéntól mintegy 400 
kilométerre fekvő zarándokhelyen a Nemzetközi Olimpiai Akadémia oktatási központ-
jában helyezkedtek el.

Október 20. A delegáció tagjai dr. Printz János és Horváth Vilmos MOA tanácsta-
gok sporttörténeti visszatekintése mellett és vezetésével meglátogatták az ókori olimpiai 
helyszíneket (Zeusz templom, Héra templom, ásatások, Pheidiasz műhelye), sőt a 192,27 
méteres stadionfutást is teljesítették.

Október 21. Olympiai látogatásának során a MOA csapat megkoszorúzta az olimpiai 
mozgalom több neves személyiségének Pierre de Coubertin, John Ketseas és Carl Diem 
emlékművét. Coubertin báróról a főtitkárasszony, a másik két alapítóról Győr Béla em-
lékezett meg. A nap egyik különleges élményét jelentette a 2004-es ötkarikás játékok 
atlétikai dobókörének megtekintése az olimpiai központ sportpályáján. Délután gyalog-
túrára indultak a hegyekben fekvő Myrakába.

Október 22. A görögországi túra résztvevői Athénben a szállodai elhelyezkedés után 
a Lükabétosz-hegyről csodálták meg a görög főváros panorámáját.

Október 23. A városnéző program az Akropolisz látogatásával kezdődött, majd a 
Nemzeti Parkban és a Márvány Stadionban folytatódott, ahol 1896-ban az I. Olimpiai 
Játékokon Dáni Nándor atléta (800 m síkfutás) második helyével kezdődött az azóta is 
tartó magyar ötkarikás medálgyűjtés. A delegáció tagjai közül többen spontán emlékfu-
tással tisztelegtek az egykori atléta és társai előtt. Az olimpiatörténeti kiállításon Horváth 
Vilmos „sziporkázott” az eredeti fáklyák között. A Parlament előtti őrségváltással folyta-
tódott a program, ezután a Plakán búcsúvacsorával fejeződött be.

Széri-Varga Géza szobrászművész „Nagymama a főszponzor I., II., III.” című kis-
plasztikájával holtversenyben első helyezést ért el képzőművészet kategóriában idén 
tavasszal a Magyar Olimpiai Bizottság és a MOB Nők a Sportban Bizottságának közös 
művészeti pályázatán. A „Nők a Téli Olimpián” Szocsi 2014 pályázat győztese is részt 
vehetett a görögországi tanulmányúton.
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Október 21–26.
A Veterán Vívó Világbajnokságon résztvevő sportolók és érdeklődők megtekinthették a 

Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylet által készített „A debreceni vívó egyesületek tör-
ténete, kiemelkedő vívói” című kiállítást, amelynek szervezője Parádiné Kenéz Tünde volt.

Október 22.
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendégei tokiói olimpia évfordulója alkalmából az 

ötven évvel ezelőtti hősök voltak. Az 1964-es olimpia résztvevője volt az 1994-ben elhunyt 
Varjú Vilmos, a kör névadója is, aki súlylökésben bronzérmet szerzett. Az est vendégei 
Rudasné Antal Márta és Kulcsár Gergely olimpiai ezüstérmes gerelyhajítók, továbbá a ha-
todik helyen végzett férfi  csapat legnagyobb sztárja, az évszázad röplabdásának is meg-
választott Tatár Mihály voltak. A rendezvényen Borovitz Tamás klubelnök átadta a Varjú 
Vilmos Vándorserleget a legjobb fi atal kertvárosi atlétának, Horváth Csabának.

Október 23.
Nemzeti ünnepnapunkon Polyák Imréről, a város szülöttéről nevezték el a Városi 

Sportcsarnokot Lajosmizsén.

Október 30.
Emléktáblát avattak az állatorvos olimpiai, világ- és Európa-bajnokok és aranyérmes 

szövetségi kapitányok tiszteletére a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 
udvarán. A bajnokok neve közé felvésték dr. Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok 
tornász, a MOB és MOA alelnök nevét is.

Október 31.
Prof. Dr. Szakály Sándor MOA alelnök a „BVSC-Zugló Esték” sorozatban tartott előadást 

a Lipták villában, majd a „Trianon, honvédség. háború, sport” című legújabb kötetét dedikálta.
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NOVEMBER

November 3.
A Magyar Olimpiai Akadémia a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottságával a 

MOB Halottak napi megemlékezése után tisztelgett dr. Prokopp Sándor, olimpiai bajnok 
sportlövő halálának 50. évfordulója alkalmából a bajnok sírjánál, a Farkasréti temetőben. 
A megemlékezést a MOA főtitkára tartotta, a Prokopp családot a fi a László, az unoka 
Dóra, és a dédunoka képviselte.

November 6.
Foltán László, olimpiai bajnok kenus osztotta meg történeteit a hallgatósággal Csa-

nádi Árpád Olimpiai Baráti Kör összejövetelén. A beszélgetést Vásárhelyi Tamás mode-
rálta, aki igyekezett megragadni a sportoló versenyzői pályafutásának és az azt követő 
civil életének fontosabb momentumait.

November 8.
A Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület közgyűlést tartott Sikátoron, ahol ün-

nepélyes keretek között emlékeztek meg a kör névadójáról. Az immár harmadik alka-
lommal megtartott emléknapot az olimpiai bajnok atléta mexikói diadalának októberi 
dátumát követő napokban rendezi meg minden évben az egyesület. A közgyűlés után a 
résztvevők meglátogatták a védett bakonygyiróti pincesort, földrajzilag is újabb irányba 
terjesztve ezzel a kör tevékenységét.

November 11.
Vári Attila olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó Szombathelyre látogatott 

a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület meghívására. Kora délután rend-
hagyó testnevelési órát tartott a Gothard Jenő Általános Iskolában, majd programja a 
Malom Söröző Olimpia termében folytatódott, ahol rendkívül érdekes beszélgetésnek 
lehettek tanúi a Halmay Egyesület tagjai és a vízilabda szerelmesei.

Balczó András, a Nemzet Sportolója, háromszoros olimpiai bajnok öttusázó is 
előadott azon a megemlékezésen, melyet a Budapesti Atlétikai Szövetség az elhunyt 
atléták, sportolók emlékét őrizve második alkalommal szervezett az Újlaki Sarlós 
Boldogasszony Plébánián. Győr Béla MOA tanácstag vett részt a megemlékezésen és 
gyászmisén.
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November 13.
Jónyer István és Gergely Gábor voltak a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendé-

gei. Az asztaliteniszező világbajnok trió két tagja az estén rövid bemutatót is tartott. Az 
eredeti terv az volt, hogy mindhárman részt vesznek a mátyásföldi Corvin Művelődési 
Házban tartott eseményen, ám Klampár Tibor még aktív játékos, a rendezvény időpont-
jában meccset játszott, így kénytelen volt lemondani a részvételt.

November 9–13.
Dr. Nébald György elnök vezetésével Gyulán töltöttek néhány napot az Olimpiai 

Bajnokok Klubjának tagjai, köztük dr. Kárpáti György és Rejtő Ildikó, a Nemzet Spor-
tolói. A programban békéscsabai látogatás is szerepelt. Szarvas Péter, az új polgármester 
köszöntötte a város szülöttjét, Palotai Károly labdarúgó olimpiai bajnokot. Ezután rövid 
megbeszélést tartott a MOA főtitkárával a 2015 májusában tartandó nemzetközi konfe-
renciáról, ahol az I. világháborúban elesett sportolókról lesz megemlékezés.

November 14.
A MOB által is támogatott Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) és annak 

Sporttörténeti Szekciója, a Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Tanszéke és az 
NSK Magyar Olimpiai és Sportmúzeuma Testnevelési Egyetem Hepp Ferenc termében 
konferencia keretében emlékezett meg a művészeti versenyeken legsikeresebb magya-
rokról Földes Éva, az utolsó magyar szellemi olimpiai érmes születésének centenáriuma 
alkalmából. A konferenciához kapcsolódóan a résztvevők megismerkedhettek a Magyar 
Olimpiai és Sportmúzeum „Klebelsberg a Sportminiszter” című kiállításával is.

A Nemzeti Örökség Intézete által szervezett Kegyeleti Konferencián Győr Béla és 
Domby Iván képviselte a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottságát a Magyarság 
Házában.

November 16.
Az MTK 125. évfordulójára szervezett reprezentatív ünnepségen és fi lmbemutatón 

részt vettünk a Corvin moziban, ahol dr. Szabó Lajos MOA tanácstag emlékplakettet 
kapott a fi lmhez nyújtott segítségéért.

November 21.
A Kemény Ferenc Általános Iskola a névadója tiszteletére rendkívül változatos 

olimpiai napot szervezett Egerben. A NOB alapító tagjának emléktáblájánál a diákok, 
Kékesi László igazgató és dr. Jakabházyné Mező Mária helyeztek el koszorút. Dr. Kár-
páti György és dr. Faragó Tamás vízilabdázó olimpiai bajnokok a könyvtárban tartot-
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tak élménybeszámolót. A tornateremben az alsó tagozatos osztályok dr. Bíró Melinda 
tanszékvezető zsűrizésével játékos olimpiai vetélkedőn vettek részt. A Bitskey Aladár 
uszodában az olimpiai iskolák csapatainak úszóversenyére került sor. A középiskolások 
csapatversenyét az egri Gárdonyi Géza Gimnázium csapata 85 ponttal, az általános isko-
lások csapatversenyét a budapesti Csik Ferenc iskola nyerte 78 ponttal.

Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának és a MOB Emlék- és Hagyo-
mányőrző Bizottságának tagja, „Az I. világháború hatása az olimpiai mozgalomra Ma-
gyarországon” címmel tartott előadást a Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Ha-
dirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége, Dr. Padányi 
Máriusz Területi Elnöksége, valamint a Barcika Art Kft. HON-napot, világháborús meg-
emlékezést és az „Emlékek a hadak útja mentén” című kiállításon az elmúlt hetekben 
megnyitott Mezey István Művészeti Központban.

November 22.
Hesz Mihályt az 1968-as mexikói olimpia bajnokát, Tokió ezüstérmesét köszöntöt-

ték szülőfalujában, Nógrádon. A történelmi vár tövében található kis település általános 
iskolája a jövőben a kajakbajnok nevét viseli. A MOA főtitkára köszöntötte az olimpiai 
iskolák új családtagjait, a 140 tanulót, akik színvonalas műsorral bizonyították tehetsé-
güket. Gratulált a névadó bajnoknak, aki Németországban él. Hesz Mihály megígérte, 
hogy az iskola munkáját segíti.

November 24.
A zuglói Columbus utcai Zeneiskola növendékei koncertet tartottak az Olimpiai Baj-

nokok Klubja tagjainak.

Életének 95. évében elhunyt Baranyai Lászlóné (Balázs Erzsébet) olimpiai ezüstér-
mes tornász (1948. London).

November 25.
Életének 74. évében elhunyt dr. Konrád János olimpiai bajnok (1964. Tokió) és olim-

piai bronzérmes (1960. Róma, 1968. Mexikóváros) vízilabdázó.

November 27.
Ujvári Ferencné, a MOB Hagyományőrző Munkacsoport tagja emlékezett Kozma 

István birkózó olimpiai bajnokra születésének 75. évfordulóján, az Új Köztemetőben 
lévő sírjánál.
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Varga János olimpiai bajnok és Varga Jánosné, a MOB Hagyományőrző Munkacso-
port tagjai emlékeztek Zombori Ödön birkózó olimpiai bajnokra, halálának 20. évfor-
dulóján. A megemlékezők virágot helyeztek el az Új Köztemetőben nyugvó Keresztes 
Lajos és Szilvási Miklós olimpiai bajnok birkózók sírjánál is.

Dr. Bodnár András olimpiai bajnok vízilabdázó, a Mező Ferenc Sportbizottság veze-
tője volt a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör vendége.

Kocsis Sándor olimpiai bajnok labdarúgó születésének 85. évfordulója alkalmából 
avattak emlékművet Józsefvárosban, a felújított Kálvária téren. Győr Béla helyezte el az 
emlékműnél a MOB és MOA koszorúját.

November 28.
A Zuglói Hajós Alfréd iskola tanulói színvonalas műsorral ünnepelték iskolájuk fenn-

állásának 50. évfordulóját. Rejtő Ildikó és Hegedűs Csaba olimpiai bajnokok élménybe-
számolót tartottak a gyerekrajzokkal dekorált tornateremben. A tanulókkal együtt ünne-
pelt a háromszoros olimpikon, Engi Klára műkorcsolyázó is, az egykori diák. A MOA 
főtitkára gratulált az iskola új igazgatójának, Molnár Mártának.
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DECEMBER

December 4.
Balogh Anikó a Magyar Kajak-kenu Szövetség Emlékbizottságának vezetője em-

lékezett Tímár István olimpiai ezüst- és bronzérmes kajakos halálának huszadik évfor-
dulóján a Farkasréti temetőben a családtagok, az egykori versenyzőtársak, az olimpiai 
mozgalom több jeles képviselője jelenlétében.

Dr. Jakabházyné Mező Mária és Győr Béla koszorúzott Lemhényi Dezső olimpiai 
bajnok vízilabdázó sírjánál a Farkasréti temetőben, az Olimpiai Bajnokok Klubja alapí-
tója halálának tizenegyedik évfordulóján.

December 5.
A Lemhényi Dezső Általános Iskola Lemhényi napot tartott Sashalmon. Ötkarikás 

ünneplőbe öltözött az iskola és az egész nap az olimpiák hőseiről szólt. Az eseményen 
részt vett Lemhényi Dezső egykori csapattársa, a háromszoros olimpiai bajnok vízilab-
dázó Kárpáti György, a magyar sport századik olimpiai bajnoki címét szerző birkózó, 
Hegedűs Csaba, és az 1976-ban aranyérmes vízilabda-válogatott vezéregyénisége, Fara-
gó Tamás is. A MOA képviseletében Győr Béla és Szijj Lilla tanácstagok vettek részt és 
koszorúztak a bajnok emlékfalánál.

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola tornaterme többször is beázott a nyár folyamán 
Zuglóban. A termet már a tanév megkezdése előtt be kellett zárni, de november közepére 
elkészült. Az elsős diákok avatása minden esztendőben Mikulás napján történik, az in-
tézmény vezetése úgy döntött, hogy a legkisebb mezősök mellett a felújított tornatermet 
is felavatja. Az ünnepi eseményen részt vett Martinek János, kétszeres olimpiai bajnok 
öttusázó, a tornaterem névadója.

December 12.
A Farkasréti temetőben örök nyugalomra helyezték életének 74. évében elhunyt dr. 

Konrád János olimpiai bajnok vízilabdázót. Az egyházi szertartást dr. Kulcsár Sándor 
káplán celebrálta, majd Borkai Zsolt elnök a MOB nevében búcsúzott. A Magyar Ví-
zilabda Szövetség volt elnöke dr. Martin György a vízilabdázók részéről emlékezett a 
játékostársra. Nyugodjék békében!
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December 16.
A Magyar Olimpiai Akadémia évzáró tanácsülést tartott a MOB székházában. Dr. 

Aján Tamás elnök köszöntötte a Tanács tagjait. Dr. Magyar Zoltán alelnök a főtitkárasz-
szony éves beszámolójának elfogadása után a MOA 2015. évi programjaira tett javasla-
tot. Ezután Prof. Dr. Szakály Sándor alelnök az I. Világháború 100. éves konferenciájára 
tett programjavaslatát tárgyalták meg, amely 2015 májusában Békéscsabán kerül meg-
rendezésre. Szigeti Csaba Békéscsaba Önkormányzata sportcsoportvezetője a napirend-
hez kapcsolódó helyi terveket ismertette. A különfélék között a NOA által 2015-ben 
szervezett kurzusokra való delegálásra, a MOA évkönyv 2014. szerkesztőire történtek 
javaslatok. Zárásként a „Sport 2014” MOB kiadvány 1–1 példányát, valamint a MOA 
Info 2014. 4. számát kapták a tanácstagok.

December 17.
Az Új Köztemető szóróparcellájában vettünk végső búcsút életének 95. évében el-

hunyt Baranyai Lászlóné Balázs Erzsébet olimpiai ezüstérmes (1948. London) tornász-
tól. Nyugodjék békében!

December 31.
A Magyar Olimpiai Akadémia és a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottsága a 

25. éve elhunyt olimpiai bajnok labdarúgóról, Lantos Mihályról emlékezett meg az Új 
Köztemetőben a bajnok sírjánál.
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Beszámoló a Magyar Olimpiai Akadémia
2014. évi tevékenységéről

A Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tagjai: dr. Aján Tamás, dr. Magyar Zoltán, 
dr. Takács Ferenc, Horváth Vilmos MOB tagok, dr. Szakály Sándor, dr. Printz János, dr. 
Szikora Katalin, dr. Szabó Lajos, Győr Béla, Szlatényi György, Szijj Lilla, Kékesi Lász-
ló, dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella és dr. Jakabházyné Mező Mária, felkészültségünk, 
elkötelezettségünk, kötődésünk alapján az együttműködő szervezetekkel, csoportokkal 
az alábbi munkáról adunk számot:

Tanácsülést tartottunk március 11-én, amelyen részt vett Fábián László MOB sport-
igazgató.

A munkatervet – amely világosan megfogalmazza az irányelveket, a célkitűzéseket 
– dr. Jakabházyné Mező Mária főtitkár terjesztette elő. Horváth Vilmos javasolta, hogy 
indítsuk el a környező országok akadémiáival való együttműködést. Fábián László a 
nemzetközi kapcsolatok elindításához javasolta az alábbi lépéseket: levelezés, kapcso-
latfelvétel, bizalomerősítés, konferencia.

Az ülésen a 2014. évi költségvetés végösszege: 17 millió Ft-ban került elfogadásra, 
ebből a működési költség 10 650 000 Ft.

A június 11-i tanácsülésen az őszi vándorgyűlés témáiról, a NOA szemináriumai és 
az I. világháború időszakának sportvonatkozásaival kapcsolatos konferencia előkészíté-
séről esett szó, amely Békéscsabán kerül megrendezésre 2015-ben. Szigeti Csaba a város 
sportreferense ismertette a terveket.

Győr Béla és Szlatényi György a NOA 12. üléséről számolt be (94 ország, 145 részt-
vevő).

Nyugállományba vonulása alkalmából köszöntöttük Bencsik Andrásnét, aki hosszú 
éveken keresztül a MOA pénzügyeit intézte.

Szeptember 15-én Várpalotán a Thury Várban kihelyezett tanácsülést szerveztünk, 
amelyen Aján Tamás MOA elnök köszöntötte Talabér Márta polgármestert, aki a vá-
rosban működő olimpiai baráti kör lelkes támogatója. A MOA főtitkára ismertette a 64. 
Vándorgyűlés forgatókönyvét, majd Poór Gyula, a VOBK elnöke részletesen beszámolt 
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az olimpiai kör tevékenységéről. A továbbiakban a tanács tagjai méltatták a jelenleg 29 
taggal működő kör munkáját. Kiemelték, hogy a 24 kör közül az egyik legjobban szer-
vezett kör a várpalotai csapat. Ezután Tilinger Balázs az MDSZ részéről ismertette a dr. 
Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia 2014/15. tanévi versenykiírását, amelyet a Tanács 
jóváhagyott (írásban a tanácstagok megkapták!). A fordulók kérdéseit Győr Béla és dr. 
Printz János állítják össze.

Végül megrendülten emlékeztünk Medovarszky Jánosra, aki 77 éves korában szep-
tember 11-én elhunyt. A MOA Tanács tagja volt 1993–2001 között.

December 16-án a MOB székházban tartottuk évzáró ülésünket. A 2014. évi főtit-
kári beszámolót vetítéssel egybekötve dr. Jakabházyné Mező Mária tartotta. Ezután a 
2015. évi programjavaslatot dr. Magyar Zoltán alelnök terjesztette elő. Dr. Aján Tamás 
elnök tájékoztatót tartott a NOB monacói közgyűléséről, amelyen a NOB tiszteletbeli 
tagjaként részt vett. Ismertette, hogy a közgyűlés elfogadta az AGENDA2020 reform-
csomagot, amely új lehetőségeket nyit az olimpiarendezés jövőjét illetően. Hangsúlyoz-
ta, hogy a 2024-es pályázat alkalmával – amelyben Budapest is résztvevő lehet – komoly 
lobbi tevékenység várható. hangsúlyozta, hogy a Magyar Kormánynak, Budapestnek és 
a MOB-nak egységesnek kell lennie. Prof. Dr. Szakály Sándor alelnök az I. Világhábo-
rú 100. éves konferenciájának békéscsabai programját ismertette. Ehhez a napirendhez 
meghívottként vettek részt Szigeti Csaba békéscsabai önkormányzat sportcsoportveze-
tője és dr. Sallay Gergely a Hadtörténeti Múzeum osztályvezetője. A MOA tanács tagjai 
munkájuk elismeréséül megkapták a Sport 2014. MOB évkönyvet.

In memoriam
Ivanics Tibor 77 éves korában elhunyt, július 18-án búcsúztattuk a Farkasréti te-

metőben. A MOA Tanács tagja volt 1996-2009 között, valamint a MOA Évkönyvek 
szerkesztését végezte. A ravatalnál Győr Béla méltatta az olimpiakutató munkásságát. 
A tanácsból dr.

Printz János, dr. Szabó Lajos, Szlatényi György vett részt a szertartáson.
Medovarszki Jánostól szeptember 25-én vettünk végső búcsút Békéscsabán, a Li-

get-sori temetőben. A MOB tagja volt 1989-1992, a MOA Tanács tagja volt 1992-2000 
között. A ravatalnál MOA főtitkára mondott búcsúbeszédet. A temetésen részt vett Győr 
Béla MOA tanácstag is.
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1. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Nemzetközi kapcsolataink bővültek. Iráni delegáció látogatott a MOB-ba április 
14-én, az iráni akadémia elnökével rövid eszmecserére került sor.

A Nemzetközi Olimpiai Akadémiával legszorosabb az együttműködés. Szijj Lilla ja-
nuárban vette át Spártában a NOA mesterdiplomáját „Sportmenedzsment, olimpiaszer-
vezés és olimpiai nevelés” témakörben, a három évfolyam legjobb eredménnyel zárt 
hallgatójaként. Stringovics Márton is befejezte ezt a kurzust, szakdolgozatának védése 
folyamatban van.

A NOA 12. ülésén Olympiában Győr Béla és Szlatényi György vett részt május 11–
18. között.

Elhangzott előadások:”Sport, méltóság és emberi jogok” (Dr. Emanule Isidori), „Az 
olimpiai értékek a nevelési reformban, a P. Coubertin által javasolt formákban”(Eugenia 
Martinez-Gorrono), „Nevelési ötlet, hogyan fejlesszük a békét és a kultúrát” (Dr.Ale-
xandre Mestre), „Olimpiai értékek tanítása: elképzelés a tiszteletről” (Dr. Sarah Jane 
Teetzel). A további előadások az olimpiai oktatás sokféleségéről szóltak.

A NOA 54. Ifjúsági táborában június 15–29 között Szabó Szandra és Ivanics Balázs 
MOA önkéntesek vettek részt. Mintegy 100 ország 200 résztvevője a világ minden tájá-
ról érkezett. 

A megnyitó ünnepségen Isidoros Kouvelos NOA elnök köszöntötte a fi atalokat. 
Athén nevezetességeinek meglátogatása után Olympába érkeztek. Az előadások fő témá-
ja „A sokszínűség tisztelete”volt. Előadók: Sheikh Saoud Bin Abdulrahman AL-THANI 
(Katar), Melchior WATHELET (Belgium), Gertrud PFISTER (Németország). A tábor 
igazgatója Konstantinos GEORGIADIS volt. Az interkontinentális lehetőségekről Ot-
mar WEISS (Ausztria), a „Kalokagathia” napjainkban fellelhető értékeiről Andonis ST-
RAVLOS (Görögország) és Sam RAMSAMY (Dél-Afrika) adott elő. A záró ünnepségen 
magyar ruhában, fergeteges csárdással osztatlan sikert arattak fi ataljaink!

Szabó Szandra sikeresen kandidált a BAKU 2015. I. Európai Játékokra, ahol önkén-
tesként vesz részt.

MOB-MOA delegáció a SIOSZ-al közösen látogatott Olympiába és Athénbe október 
19–24. között.

A szlovák nemzetközi ifjúsági táborban, Tátra Lomnicon július 20–26. között Isztl 
Patricia, Gulyás Lili (Csik Ferenc iskola) és Kopcsik Zsolt, Bódy Botond (Csanádi isko-
la) 5–6. osztályos tanulók vettek részt. 

A Szlovák Olimpiai Akadémia szervezésében a V4-ek és az ukrán delegáció részvé-
telével tanácskozáson vettünk részt Tátra Lomnicon szeptember 3–5. között (Szijj Lilla, 
dr. Szabó Lajos, Kékesi László, dr. Jakabházyné Mező Mária). A résztvevők kérték, hogy 
a 2015. évi találkozót a MOA szervezze Budapesten!
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Nemzetközi konferenciát szerveztünk augusztus 23–24-én Szerbiában, Palicson az 
Olimpiai Sportegyesület kezdeményezésére, Valihora István együttműködésével. Vas-
kuti István, Varga János, Rejtő Ildikó, Dömölky Lídia olimpiai bajnokok, valamint Mo-
hácsi Ferenc és Kassai-Farkas András bronzérmesek, valamint a palicsi és a magyar 
olimpiai körök vezetői, képviselői részvételével. Prof. Dr. Szakály Sándor MOA alel-
nök köszöntötte a résztvevőket. Dr. Szikora Katalin „A XIX. századi előolimpiák”-ról, 
Dr. Printz János az „Olimpiai körök Magyarországon” címmel, Vaskuti István elnök a 
„Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete”-ről, Valihora István „A palicsi olimpia és 
hozadéka” címmel tartott előadást.

Szabadkán Stevan Mackovic, a Történelmi Levéltár igazgatója vezette a városnéző 
programot.

A mainzi Johannes Gutenberg Egyetem a Nemzetközi Olimpiai Kutatás Konferenciát 
harmadik alkalommal szervezte szeptember 6–8. között. A nemzetközi eseményen dr. 
Holger Preuss meghívására Szijj Lilla MOA tanácstag is részt vett.

A Szlovák Olimpiai Bizottság október 16-án ünnepséget rendezett Martinban, amely-
nek során Szlovákia olimpiai bajnokainak emlékhelyét avattuk. Résztvevők: dr. Jakab-
házyné Mező Mária, Győr Béla és Dr. Szabó Lajos.

David Wallechinsky, az ISOH elnöke Budapesten tartózkodott október 4–6. között. 
Az amerikai szakembert elkísérte a szervezet főtitkára, a holland Anthony Bijkerk. A 
pénteken hazánkba érkezett vendégek szombaton dr. Szabó Lajossal találkoztak. A kon-
zultáció keretében a múzeummal és az új Puskás Ferenc stadion építési terveivel is-
merkedtek, majd Budapest nevezetességeit látogatták meg. D. Wallechinsky vasárnap a 
MOB székházban adta át a Vikelas plakettet Horváth Vilmosnak, a MOA tanács tagjának.

2. VÁNDORGYŰLÉSEK

A helyi olimpiai kutatások serkentésére és az olimpiai mozgalom aktuális kérdéseiről 
olimpiai vándorgyűléseket szerveztünk. Szarvasra a 63. Vándorgyűlésre április 26-án 
két autóbusszal indultunk a Tessedik Sámuel Múzeumba, ahol Babák Mihály országgyű-
lési képviselő, a város polgármestere köszöntötte a 130 fő résztvevőt. A MOA főtitkára 
üdvözölte az olimpikonokat: Rejtő Ildikó, Dömölky Lídia, Bóbis Ildikó, Fábián László, 
Foltán László, Hámori Jenő, Varga János, Kassai-Farkas András, Mohácsi Ferenc, Engi 
Klára, Tóth Attila, Kónya Zsófi a – Győr Béla MOA tanácstag a 62–63. Vándorgyűlés kö-
zött elhunyt olimpikonokról emlékezett. Fábián László MOB sportigazgató a Szocsi Téli 
Olimpiáról, a magyar csapat teljesítéséről tájékoztatta a jelenlévőket. Dr. Molitorisz Pál 
ny. városi főügyész emlékezett Tersztyánszky Ödön olimpiai bajnokra, aki a városban 
élt. Ezután Siklós Erik a MOB kommunikációs igazgatója interjúvolta a három téli olim-
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pián szerepelt Engi Klára-Tóth Attila jégtáncos párt és Kónya Zsófi a gyorskorcsolyázót, 
aki Szocsiban 6. helyezést ért el. Dr. Szakály Sándor MOA alelnök a MOA tiszteleti 
érmét adta át dr. Ságiné Rejtő Ildikó, Sákovicsné Dömölky Lídia és Varga János olimpiai 
bajnokoknak, akik a vándorgyűléseken rendszeresen részt vesznek. Benkó Attila a bu-
dakalászi Kós Károly Művelődési Ház igazgatója bejelentette, hogy a 64. Vándorgyűlés 
Budakalászon kerül sorra szeptember 27-én. Szarvas város múltját és értékeit Roszik 
Zoltán igazgató múzeumi tárlatvezetéssel mutatta be. Vasárnap a városnéző program 
keretében megkoszorúztuk Tersztyánszky Ödön emléktábláját, ahol dr. Szikora Katalin 
méltatta a bajnok életútját. A Víziszínpad megtekintése, majd a Kőrösön hajózás után az 
Arborétum meglátogatásával fejeződött be a tartalmas program.

A 64. Vándorgyűlésre szeptember 27-én, zsúfolásig megtelt a budakalászi Művelő-
dési Ház. A megnyitón a Budakalászi Lenvirág és Lenvirág Kamara Táncegyüttes fi a-
taljai ropták a táncot a színpadon. Rogán László polgármester köszöntötte a vendégeket, 
akinek Prof. dr. Szakály Sándor díszoklevelet adott át. A résztvevők a tokiói és a nanjingi 
hősök és korábbi érmesek előtt tisztelegtek: Rejtő Ildikó, Dömölky Lídia, Juhász Kata-
lin, Kausz István, Ambrus Miklós, Gelei József, Hammerl László, Varga János, Gedó 
György, Antal Márta, Kamuti Jenő, Géczi István, Mohácsi Ferenc, Kassai-Farkas András 
és Szilágyi Liliána. A szlovák olimpiai körök 30 fős csapatát Iván Cherny elnök vezet-
te. A delegáció tagja volt Mária Jasencakova ötszörös szánkó olimpikon. A Vajdaság 
képviseletében Valihora István és Táborosi László volt jelen. A program során a nan-
jingi ifjúsági olimpia történéseit fi lmen elevenítette fel Ali Csilla, a MOB nemzetközi 
főmunkatársa, majd beszélgetett Szilágyi Liliána kétszeres ifjúsági olimpiai bajnokkal. 
Az 1964-es tokiói olimpián 10 arany-, 7 ezüst- és 5 bronzérmet nyertek sportolóink. A 
MOA főtitkára interjúja során Rejtő Ildikó, Juhász Katalin és Dömölky Lídia elevenítet-
ték fel az izgalmas csapatdöntő pillanatait. Dr. Printz János kérdéseire dr. Kausz István, 
Ambrus Miklós és Gelei József válaszoltak. Az olimpiai történések után Győr Bél a két 
vándorgyűlés között elhunyt olimpikonokra emlékezett.

Az akadémia elismerésében részesültek: Hosszúné Bartha Etelka, a Zuglói Hajós 
Alfréd Általános Iskola igazgatója és Horváth Gyuláné MOB munkatárs. Ezt követően 
dr. Kiss József a Hódos Imre Sportegyesület elnöke a 65. Vándorgyűlésre, Hajdúnánásra 
hívta meg a résztvevőket. A vándorgyűlés értékét emelte a dr. Szabó Lajos igazgató által 
vezetett Magyar Olimpiai és Sportmúzeum kiállítása, valamint a Magyar Posta elsőnapi 
bélyegzése. Befejezésül a polgármester vezetésében Budakalász nevezetességeivel is-
merkedtünk meg, majd csatlakoztunk a szüreti felvonulás programjához. A szlovák dele-
gációt vasárnap Szijj Lilla kalauzolta Budapest nevezetességeinek (Parlament, Belváros, 
Olimpiai Park, Gellért-hegy) bemutatásával, majd a Farkasréti temetőben az olimpiai 
bajnokok emlékhelyénél Győr Béla vette át a vezetést. A program a MOB székházban 
tartott eszmecserével zárult.
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3. OLIMPIAI ISKOLÁK

Az olimpiai nevelés és a névadók szellemében való tevékenység fő színterei az olim-
piai iskolák. A 2013/14. tanévben 8696 általános iskolás és 2176 középiskolás, összesen 
10 872 diák tanult a 24 iskolában. A legtöbb tanuló 1393, a nagykanizsai dr. Mező 
Ferenc-Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskolába járt. Az iskola alapításának 50. 
évfordulóját ünnepelte a tanévben, 1967-ben vette fel az intézmény dr. Mező Ferenc ne-
vét. Kívánjuk, hogy a „Mezősök” továbbra is hozzanak sikereket ennek a közösségnek! 
Az iskola mottója „Adj szárnyat, akiket szeretsz, hogy repülhessenek, gyökeret, hogy 
visszajöjjenek és okot, hogy maradjanak” Szeptemberben új intézményvezető került a 
zuglói Hajós Alfréd iskola élére Molnár Márta és az újpesti Halassy Olivér általános 
iskolába Grósz Ágnes személyében.

Valamennyi iskola megrendezte a névadóhoz kötődő olimpiai napját, amelyre meg-
hívták a többi olimpiai iskolát. Az általános iskolások 1-8. osztályos fi ú-lány csapatok 
számára április 15-én rendezett Németh Imre atlétikai versenyünkön valamennyi isko-
lánk részt vett, összesen 368 tanuló, ezt az összetett viadalt az Újbudai Grosics Gyula 
Sportiskola csapata nyerte. Az őszi úszóversenyen 110 általános iskolás és 28 középis-
kolás állt rajtkőre. Az általános iskolások csapatversenyét a névadóhoz méltóan a Csik 
Ferenc iskola nyerte 78 ponttal, a középiskolásoknál a meghívott Gárdonyi Géza Gim-
názium 85 ponttal győzte le a Csik Ferenc Gimnázium csapatát.

Bokod kis község a Vértes és a Gerecse között, itt született Nemere Zoltán vívó 
olimpiai bajnok. A község óvodája két éve vette fel a bajnok nevét. Ez évben Antal 
Márta ezüstérmes atléta és Mohácsi Ferenc bronzérmes kenus adta át a díjakat az „ovi-
olimpián”.

Olimpiai bajnokaink minden iskola meghívását teljesítették, köszönet az Olimpiai 
Bajnokok Klubjának! A névadók családtagjaival, leszármazottjaival való kapcsolatot is 
fontosnak tartjuk, ezt továbbra is segítjük. 

A 2014/15. tanév újdonságot hozott akadémiánk életébe, hiszen először avattunk is-
kolát a névadó jelenlétében. Nógrád községben a település szülötte, Hesz Mihály kaja-
kozó olimpiai bajnok (1968.Mexikó) adta át a tanulók számára az iskolazászlót, amelyen 
Hesz Mihály Általános Iskola név szerepel, majd a MOA zászló is átadásra került.
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4. DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA

A 2013/14. tanévben második alkalommal elektronikusan, internetes on-line lebo-
nyolítással került megrendezésre. A legfőbb cél a szellemi vetélkedőbe bevonandó is-
kolák számának növelése és az olimpiai mozgalommal kapcsolatos elméleti ismeretek 
bővítése volt. A III–IV. korcsoportban – általános iskolák – összesen 68 iskola regisztrált 
és ebből 61 iskola érvényes megfejtéseket és pontokat gyűjtött. Az olimpiai iskolák kö-
zül kiemelkedik a győztes Zuglói Hajós Alfréd iskola 993 ponttal és a IV. helyezett Egri 
Kemény Ferenc iskola 990 ponttal. Dicséretet érdemel a Csanádi Árpád Általános iskola 
elért 849 pontjával (28. hely), továbbá a budafoki Kolonics György (843 pont – 31. 
hely), a zuglói Mező Ferenc (834 pont – 32. hely), az újpesti Halassy Olivér (786 pont 
– 38. hely), a gödöllői Hajós Alfréd (765 pont – 42. hely), a békési Hepp Ferenc (719 
pont – 47. hely) és a pesterzsébeti Hajós Alfréd (718 pont – 48. hely).

A középiskolákban 51 csapat regisztrált és ebből 49-en értek el pontokat. A középis-
kolásaink közül a nagykanizsai Mező Ferenc – Thury György Gimnázium csapata 849 
pontot gyűjtött, a Csanádi Árpád Középiskola 722 pontot (30. hely) és a Csik Ferenc 
Gimnázium 48 pontot (48. hely!) Az országos döntők méltó helyszínen, a budapesti 
Larus étteremben kerültek megrendezésre magas színvonalon, számos tokiói olimpiai 
bajnok részvételével. A munka dandárját Győr Béla és Printz János végezte, akik hétről 
hétre elkészítették a feladványokat olyan színvonalon, amelyet Mező Ferenc öröksége 
megkíván.

5. OLIMPIAI EGYESÜLETEK, KLUBOK, KÖRÖK

A Magyar Olimpiai Akadémia a kezdetek óta fi gyelemmel kíséri, támogatja a helyi 
kezdeményezéseket, az ezeket megvalósító szervezetek munkáját. Ilyen szempontból 
rendkívül fontos a MOA és az olimpiai körök együttműködése, amelyet évek óta meg-
állapodások is rögzítenek. Továbbra is 21 olimpiai kört jegyzünk. Önálló tájékoztatót 
jelentet meg a Csanádi kör „Ötkarika”, a Varjú Vilmos kör „Klub-Tükör-Kép”, a Halmay 
Egyesület „Fáklya” címmel. A körök vezetőit tanácskozásra hívtuk a MOB székházba 
március 20-án, ahol az elmúlt évi beszámolók után a 2014. évi programokat egyeztettük. 
A körök munkáját dr. Printz János fogja össze, aki egyben a sikátori Zsivótzky Gyula kör 
elnöke, amely kör gyalogtúrák, előadások szervezésével, kiállítással fogja össze tagsá-
gát. Kezdeményezésükre a kisbéri Sportcsarnokot Zsivótzky Gyuláról nevezték el ebben 
az évben. A sikátori falunapon Zsivótzky Emlékfutást szerveztek. Az évet a hagyomá-
nyos ádventi sétával zárják decemberben. Dr. Hencsei Pál a Csanádi OBK vezetője feb-
ruárban súlyos közlekedési balesetet szenvedett, ezért hónapokig kiesett a kör munkájá-
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ból. A vezetőség tagjai Tóth Attilával az élen maradéktalanul végrehajtották a tervezett 
programokat. Tíz olimpikon volt a vendégük, a szarvasi és a budakalászi vándorgyűlésen 
nagy létszámmal vettek részt. Sajnos két tagjukat a Bánhidy házaspárt a rákoskeresztúri 
Új Köztemetőben búcsúztatták. A mátyásföldi Varjú Vilmos kör ifjúsági tagozatot is mű-
ködtet, a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola együttműködésével. 
A kör májusi ülésén itt köszöntötték Borovitz Tamás elnököt 85. születésnapja alkalmá-
ból. A nyár folyamán a János utcai nyári táborokban élménybeszámolókat szerveztek, 
ahová olimpikonokat hívtak meg. Ebben az évben öt olimpiai kiállítást szerveztek. A 
szombathelyi Halmay Zoltán OHE elnöke Horváth Vilmos „Vikelas-plakett” kitünte-
tésben részesült, amelyet David Wallechinsky ISOH elnök Anthony Bijkerk, a szerve-
zet főtitkára társaságában adott át a MOB székházban. A „Halmay”-sok Gécsek Tibor 
50. születésnapjára meghívták Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázót. Bélyegkiállítást 
rendeztek szeptemberben Bognár István az elmúlt évben elhunyt tagtársuk emlékére. A 
kecskeméti Bóbis Gyula Kör megszervezte Tőrös Olga 100. éves születésnapját. A jeles 
ünnep alkalmából egy összeállítást készítettek a kecskeméti olimpikonról (1936, Berlin, 
torna, bronzérem). A várpalotaiak ”Magyar vívó olimpikonok” emlékíves anyaga Miklós 
László szervezésében több kiállításon is aranyérmes lett. Poór Gyula elnök Várpalota 
Város Díszpolgára címet kapta meg. Gratulálunk! A kör december 17-én ünnepeli ala-
pításának 10. évfordulóját. Gyöngyös Város Barátainak Köre rendezvényekkel, olimpi-
konok meghívásával bizonyítja elkötelezettségét az ötkarikás mozgalom felé. Kezde-
ményezésükre Fejes András Sportcsarnok avatásra és sportereklyéiből kiállításra került 
sor. A paralimpikon felajánlotta sportereklyéit a városnak. A ceglédiek a Csemői Sport 
és Szabadidőközpont avatása alkalmából „Csemői sportereklyék” címmel június 7-én 
kiállítást rendeztek és a XII. Sportgála szervezésében oroszlánrészt vállaltak, októberben 
közreműködtek a Polyák Imre Sportcsarnok avatóünnepségén Lajosmizsén. A nógrádiak 
titkára Szabó János előadást tartott Zagyvarónán és kiállítást rendezett a labdarúgó vb 
Nógrád megyei szereplőiről. A Hajdú-Bihar megyei sporttörténész egylet rendezésében 
május 23. – június 4 között a Decathlon Áruházban volt látogatható a „Debrecenhez és 
vonzáskörzetéhez kötődő élsportolók az olimpiákon” című kiállításuk Pécsi Imre és Pa-
rádiné Kenéz Tünde munkájának köszönhetően. Júniusban a Magyar kard Napja alkal-
mából, a Déri Múzeumban megnyitott kiállításra a Hajdú-Bihar megyei vívás történetét 
dolgozták fel. A 125. évvel ezelőtt született Binder Ottó lovas olimpikon tiszteletére 
augusztusban Lovas Emlékversenyre került sor Kunszentmártonban. Dr. Szabó János 
a Binder Ottó Olimpiai Kör elnöke tartott megemlékezést síremlékénél. A díjugratók a 
Binder Ottó Nagydíjért versenyeztek.

Az olimpiai körök vezetőinek őszi tanácskozását Szerbiában tartottuk, amelynek 
során Szabadkán a Városházán tettünk látogatást, majd múzeumlátogatást, végül a te-
metőben Vermes Lajos és Sztancsics György sírjánál koszorúztunk. Másnap Palicson 
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előadások hangzottak el (dr. Szikora Katalin, dr Printz János, Vaskuti István) Akadémi-
ánk számos módon és formában tartja a kapcsolatot a baráti körökkel, és szerény lehe-
tőségeinken belül anyagilag is támogatja működésüket azáltal, hogy a Fővároson kívüli 
rendezvényeinkre, vándorgyűléseinkre az utazási és szállásköltségeket átvállaltuk. Az 
olimpiai körök tevékenysége nélkülözhetetlen része a MOA céljai megvalósításának.

6. ELISMERÉSEK

A MOA elismeréseit vándorgyűléseinken adtuk át. A 63. Vándorgyűlésen, Szarvason 
bronz ÉRME-t – Mihály Gábor szobrászművész alkotását – Sákovicsné Dömölky Lídia, 
dr. Ságiné Rejtő Ildikó és Varga János olimpiai bajnokok kapták, a MOA eseménye-
in való rendszeres részvételért és a munkabizottságokban való tevékenységért. Babák 
Mihály Szarvas város polgármestere a MOA DISZOKLEVÉL elismerésében részesült.

Budakalászon a 64. Vándorgyűlés rendezéséért MOA DIPLOMÁ-t adtunk át Rogán 
László polgármesternek, MOA DÍSZOKLEVÉL-et Prof.dr. habil Szakály Sándornak, a 
MOA alapító tagjának. Az olimpiai mozgalom népszerűsítéséért OKLEVÉL elismerés-
ben részesült Őrfi  Krisztina, a pesterzsébeti Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatója, 
Hosszúné Bartha Etelka a zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatója és Horváth 
Gyuláné MOB szertáros.

7. GAZDÁLKODÁS

Akadémiánk a MOB költségvetési keretei között működik.

 TERV TÉNY
1. Személyi jellegű ráfordítások 4 783 160 4 828 000
2. Járulékok, közterhek 1 566 840 1 092 000
3. Működési költség 10 650 000 12 087 000
2014. évi költségvetés 17 000 000 Ft 18 007 000

 Dr. Aján Tamás dr. Jakabházyné Mező Mária
 MOA elnök MOA főtitkár
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Emlékeztetők

1.

Készült: 2014. május 7-én, Budapesten, az Olimpiai és Sportmúzeum igazgatói iro-
dájában (Puskás Ferenc Stadion Toronyépülete).

Jelen vannak: Dr. Jakabházyné Mező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtit-
kára; Dr. Szabó Lajos, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum igazgatója; Medovarszki 
János, volt válogatott sportoló, a MOB és a MOA tanácsának volt tagja; Szigeti Csaba a 
Békéscsabai Polgármesteri Hivatal sportcsoportvezetője.

Téma:
„Az I. világháború és a sport” témakörében, 2015 tavaszán, Békéscsabán rendezen-

dő országos kiállítás és konferencia.
A jelen lévők az alábbiakban állapodtak meg:

 ● a kiállítás és konferencia időpontja 2015. május 6. (vagy annak közvetlen környéke);
 ● helyszíne: Csabagyöngye Kulturális Központ (egy helyen mindkettő nagyon jó szín-

vonalon megoldható);
 ● jöjjön létre egy helyi (békéscsabai) szereplőkből álló Szervező Bizottság (ne proto-

kolláris, ellenben operatív);
 ● Békéscsabán vonjuk be a kiállítás megszervezésébe a Munkácsy Mihály Múzeumot 

egyrészt a helyi értékek megjelenítése, másrészt a Hadtörténeti és a Sportmúzeum 
kiállítási tárgyainak, eszközeinek könnyebb, praktikusabb kölcsönadása, felhaszná-
lása okán;

 ● jöjjön létre Szakály Sándor vezetésével egy Tudományos Bizottság, melynek tagjait 
a MOA kéri majd fel;

 ● a MOA Tanács hívja meg a békéscsabai kezdeményezőket (Medovarszki Jánost és 
Szigeti Csabát) júniusi ülésére;

 ● keressünk olyan védnököket, akik az ügyünket segíthetik. Pl. Áder János köztársasá-
gi elnök (MOA kéri fel), HM, MOA, MOB vezetői, polgármester

 ● a rendezvény támogatására próbáljuk már ebben az esztendőben megnyerni az aláb-
biakat: HM, MOB, Önkormányzat;

 ● a MOB támogatásának elérése érdekében próbáljuk aktivizálni a MOB-tag békéscsa-
bai polgármestert, Vantara Gyulát;

 ● a konferencia anyaga jelenjen meg könyvben;
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 ● a MOA írjon Vígh László úrnak egy hivatalos levelet, amelyben jelzi, hogy a Magyar 
Olimpiai és Sportmúzeum is szerepet vállal a 2015-ös országos konferenciában és 
kiállítás szervezésében és lebonyolításában.

Szigeti Csaba

2.
MOA KIHELYEZETT TANÁCSÜLÉS

2014 SZEPTEMBER 15., VÁRPALOTA, THURY-VÁR

Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr.Aján Tamás a Magyar Olimpiai Akadémia – továbbiakban MOA – elnöke kö-

szöntötte a jelenlévő MOA tanácstagokat, Tilinger Balázs MDSz-es diákolimpiai osztály 
vezetőjét. Külön köszöntötte Talabér Márta asszonyt Várpalota város polgármesterét va-
lamint a Várpalotai Ol impiai Baráti Kör (VOBK) Poór Gyulát és Miklós László titkárt, 
akik a 10 éve alakult körről adnak tájékoztatást.

A kiküldött napirendek előtt egy szomorú kötelességet teljesített a Tanács, az elmúlt 
napokban – Medovarszki János – valamint a nyáron elhunyt – Ivanics Tibor – két egyko-
ri tanácstagunk emléke előtt adóztak néma főhajtással a jelenlévők.

Az első napirend a MOA előtt álló őszi 64. Vándorgyűlése és annak programja volt, 
melyet az alábbiakban ismertetett dr.Jakabházyné Mező Mária a MOA főtitkára. (1. sz.
mell.)

Érdekesség a budakalászi vándorgyűléshez, hogy a Szlovák Olimpiai Akadémia 27 
fővel jelezte részvételi szándékát, mely résztvevők között jelentős számú magyar nem-
zetiségű szlovákiai olimpiabarát van, akik eredményesen töltik be a két nép között az 
építkezés és megértés hídját is az olimpiai eszme ápolásával egybekötve.

A következő 3.napirendben Poór Gyula VOBK elnöke tartotta meg részletes és gaz-
dag képanyaggal kísért beszámolóját a várpalotai olimpia barátok 10 éves tevékenységé-
ről. Ugyanis közel tíz esztendeje 2004 december 17-én alakultak – Olimpia napján – öt 
lelkes sportemberrel és örömteli, hogy mai létszámuk 29 fő, közöttük számos értékes 
taggal, mérnökökkel, tanárokkal, egykori sportolókkal. Poór Gyula elnöki összefoglalója 
átfogó képet adott az eltelt tíz esztendő számos kiemelkedő és sok hétköznapinak tűnő, 
de nagyon fontos munkájáról, amelyet közösen végeztek. Kiemelkedett a MOA Jubi-
leumi 50. Vándorgyűlése, melyet 2007-ben tartottak és nagyon emlékezetes volt mind 
a MOA mind a szervező VOBK tagjai számára is. Poór Gyula kiemelte a tíz év alatt a 
MOA kiemelkedő támogatását, a napi kapcsolat és segítőkészséget, melyet elsősorban 
dr.Jakabházyné Mező Mária főtitkár asszonyon keresztül éreztek, de az egész MOA ta-
nácsnak is köszönetet mondtak.
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Miklós László egy nagyon gazdag és szép diavetítéssel idézte fel az elnök úr beszá-
molója alatt azt a sok rendezvényt, megemlékezést, látogatást, vetélkedőt, amit a vár-
palotai olimpiai barátok szerveztek. Hosszú lenne sorolni az itt megfordultak listáját, 
de Gaál Gyula helyi olimpikontól, neves válogatott sportolótól kezdve Nyilasi Tiboron, 
Polyák Imrén, Horváth Zoltánon keresztül Cseh Lászlóig számos élsportoló tartott a vá-
rosban élménybeszámolót.

A 4. napirendi pontban Tilinger Balázs adott tájékoztatót a Dr.Mező Ferenc Szellemi 
Diákolimpia 2013/2014. évi tapasztalatairól és az idei tanév kiírásáról. Érdekesség, hogy 
az első elektronikus feladat megoldási év után az elmúlt tanévben 20–30%-os volt a 
részvételi csökkenés, de ez még mindég messze nagyobb létszám, mint a régi papíralapú 
helyszíni megfejtési rendszerben. Igyekeznek kiküszöbölni a hibákat, az esetleges visz-
szaéléseket, melyeket egy elenyésző kisebbség próbál meglovagolni.

Külön köszönetet mondott a MOA tanácsnak és különösen Győr Béla és Dr.Printz 
János tanácstagoknak, akik oroszlánrészt vállaltak a feladatok összeállításában hétről 
hétre. Az idei tanévben 7 fordulót terveznek és megadott témákból készülhetnek a fi ata-
lok, melyek benne vannak az éves kiadványban illetve láthatók az MDSz honlapján is.

Ebben az évben Győr Béla és Dr.Printz János mellett Horváth Vilmos és Dr.Takács 
Ferenc tanár úr is (Mező Ferenccel kapcsolatos kérdésekben) részt vállalnak a kérdések 
összeállításában.

Ehhez a napirendhez kapcsolódott Horváth Vilmos, Győr Béla, Printz János és Szla-
tényi György jobbító szándékú hozzászólása valamint dr.Jakabházyné Mező Mária rövid 
beszámolója az őszi szlovákiai Ó-tátrafürediindítványról, mely szerint el kellene indítani 
egy V4 – esetleg Ukrajnával kiegészített – online olimpiai vetélkedő sorozatot általános 
és nemzetközi kérdésekkel, angol nyelven.

A különfélékben Dr.Printz János részletesen beszámolt a szerbiai Palicson rendezett 
nyár végi olimpiai találkozóról, melynek aktualitása, hogy 25 éves a kapcsolat a palicsi, 
döntően magyar nemzetiségű olimpia barátainkkal és ennek megemlékezése most követ-
kező 64. Vándorgyűlésen Budakalászon formát is ölthet egy MOA emlékérem formájá-
ban. Printz János még beszámolt a nyáron Kisbéren a sportcsarnok névadásáról is, ahol 
a létesítmény felvette Zsivótzky Gyula kalapácsvető olimpiai bajnokunk nevét. Külön 
öröm, hogy a család nagy létszámmal és látható örömmel volt jelen és megtisztelte az 
ünnepséget számos politikus, kiemelkedő sportember és nem utolsó sorban Borkai Zsolt 
a magyar Olimpiai Bizottság elnöke is.
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Különfélék

Dr. Jakabházyné Mező Mária ismertette a Budakalászi Kulturális Programot.
2014. szeptember 27. • 64. Vándorgyűlés
10.00  Lenvirág és a Lenvirág Kamara Táncegyüttes műsora, közreműködik a Bé-

kás zenekar.
 Műsor:
  – Palatkai táncok a Lenvirág Táncegyüttes előadásában
  – Ördöngösfüzesi táncok a Lenvirág Kamara Táncegyüttes előadásában
  –  Mezőségi táncok a Lenvirág Táncegyüttes és a Lenvirág Kamara 

Táncegyüttes előadásában
14.30  Séta Budakalász szakrális központjára a Kálvária-dombra, a város panorámá-

jának megtekintése, majd csatlakozás a Szüreti Felvonulás programjához

Szüreti Felvonulás programja:
–  Lovas és szekeres felvezetéssel indulás 14:00 órakor a Kós Károly Művelődési 

Házból az alábbi útvonalon:
 • Szentistvántelepi templom – Gyümölcsáldás
 • Simi Borozó
 • Polgármesteri Hivatal
 • Schieszl Vendéglő és Borház
 • BMSE – Gól Büfé
 • Country Tanya étterem
 • Faluház – Visszaérkezés
Az állomásokon kulturális programok és gasztronómiai kóstolók várják az érdeklődőket 

A Szüreti Felvonulást a Budakalászi Önkéntes Tűzoltó Őrs, a Lenvirág Táncegyüttes és 
a KampKapelle Zenekar kíséri.

A menet résztevőit visszaérkezés után a művelődési ház udvarán felállított sátorban 
vacsora és szüreti mulatság várja.

Dr. Aján Tamás MOA elnök beszámolt a II.Ifjúsági Olimpián Nanjingban folytatott 
megbeszéléseiről – többek között az IOA elnökével a görög Kouvelos-val – továbbá mint 
a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke is tájékoztatást adott az olimpiai mozgalom-
ban megindult javaslatokról és várható novemberi NOB ülésen való megtárgyalásáról. 

Megköszönte ismételten a várpalotai olimpia barátoknak a meghívását, munkájukhoz 
további sok sikert kívánt és ezzel az ülést berekesztette.

Lejegyezte: Szlatényi György 
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3.
MOA-TANÁCSÜLÉS, 2014/1

2014 MÁRCIUS 12., BUDAPEST, MOB NAGYTÁRGYALÓ

Résztvevők: 13 tag (jelenléti ív), távol: Szlatényi György
Meghívott: Fábián László MOB sportigazgató

I. Köszöntés
Dr. Aján Tamás köszönti a Tanács Tagjait és Fábián László MOB Sportigazgatót.

II. 2014-es munkaterv ismertetése – Dr. Jakabházyné Mező Mária
 ● Az irányelvek nem változtak
 ● Változott: A Hagyományőrző Bizottság, illetve a Nők a Sportban Bizottság tevé-

kenységi köre folyamatosan bővül, fejlődik – ez az adminisztrációs munkában okoz 
torlódást.

 ● Magyar Diáksport Szövetséggel való kapcsolat:
 – új struktúra
 – kapcsolattartó: Tillinger Balázs
 – kommunikáció leginkább online történik, nehézkes

 ● Szellemi vetélkedő
 – színvonalas, nagy munkával, komolyan összeállított anyag Győr Béla és Printz 

János által
 – korábbi Tanácstagok bevonása (Partali László)

 ● Nemzetközi kapcsolatok
 – Ifjúsági NOA tábor: Ivanics Balázs és Szabó Szandra júniusi részvételét a Tanács 

egyhangúan elfogadta.
 – Vezetők tanácskozása: Szlatényi György és Győr Béla májusi részvételét a Ta-

nács egyhangúan elfogadta.
 – Posztgraduális, egy hónapos képzés, 35 év felettieknek – jelenleg nincs jelölt
 – Mesterképzés: Stringovics Márton diplomavédés előtt
 – Szlovák Olimpiai Bizottság Olimpiai Tábora, 2014. július, Magas Tátra – nincs döntés

 ● 63. Vándorgyűlés, 2014 – Szarvas – program ismertetve, Fábián László felkérése a 
MOB részéről
 – Téma: Szocsi 2014
 – Interjúk lehetősége téli olimpikonokkal

 ● 64. Vándorgyűlés: Budakalász
 – A témára Horváth Vilmos, Printz János és Győr Béla javaslatára a Tanács az 

1964-es tokiói olimpia témakörét egyhangúan elfogadta.
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 ● A Tanács továbbra is évente négyszer ülésezik
 ● Szellemi Diákolimpia döntői – 2014.03.22–23., Budapest

 – zsűri kijelölése
 – játékvezető kijelölése
 – elnökök
 – feladatok meghatározása, beosztása
 – jutalmak átbeszélése

 ● Olimpiai Iskolákkal való kapcsolatrendszer
 – az Igazgatók Értekezlete alapján elmondható, hogy jól működnek, különböző 

színvonalú és volumenű rendezvényekkel, eseményekkel ápolják az olimpiai esz-
mét. Kivétel: Alattyáni Gerevich Aladár, itt a tanulók inaktivitása miatt a Tanács 
úgy döntött, hogy visszavonja a Gerevich Aladár nevet az iskolától. 

 – A sportversenyek sikeresen zajlanak
 ● Olimpiai körökkel való kapcsolatrendszer
 ● Körvezetők ülése március 20-án – MOB tanácsterem
 ● Éves programját mindenki meghatározta
 ● Augusztusban Palicson (Szerbia) tanácskozásra kerül sor
 ● MOA Kiadványok

 – Évkönyv – Horváth Vilmos, dr. Hencsei Pál szerkesztette, jelenleg nyomtatás 
alatt.

 – „Emléküket Őrizzük” – a jövő héten jelenik meg
 – „MOA Infó” három havonta jelenik meg. Sákovicsné Dömölky Lídia a további-

akban nem tud részt venni a szerkesztésben.
 ● Olimpiai Bajnokok Klubja

 – költözés óta nehézkes a kommunikáció
 – cél: együttműködés ápolása, fenntartása

Hozzászólások:

 ● Horváth Vilmos: Budakalász – Tokió témakör javaslata, javaslat – a környező orszá-
gok Akadémiáival való együttműködés elindítása

 ● Győr Béla: nemzetközi kapcsolatrendszer fontossága
 ● Szabó Lajos: múzeumi programok ismertetése,stadionvezetés felajánlása a nyári tá-

bor résztvevőinek, Kiadványjavaslat: A Palicsi Olimpia
 ● Printz János: 1964, mint témakör megerősítése,MOA részvételének fontossága a kö-

rök eseményein, közgyűléseken, erős bázis kialakítása
 ● Szakály Sándor: Mogelsdorfi  program javaslata
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 ● Aján Tamás: Munkaterv pozitív minősítése
 – Nemzetközi kapcsolatok: javaslat egy két napos együttműködési konferenciára, 

szomszédos országaink Olimpiai Akadémiáival. Regionális Olimpiai Akadémiai 
Ülés. Ehhez szükség van egy költségvetésre az Akadémia részéről.

 – Látogatás szükségessége az Alattyáni Gerevich iskolába – Főtitkár és Győr Béla 
 – Budakalászi Vándorgyűlés témaköre. 1914- bojkott, 1964.
 – Orosz-ukrán feszültség Szocsiban nem jelent meg
 – MDSZ együttműködés megerősítésének igénye – Tillinger Balázzsal való szemé-

lyes kommunikáció, köszönet a nagyon színvonalas munkatervért
 ● Fábián László: MOA fontosságának kiemelése, nemzetközi kapcsolatok elindításá-

nak lépései:
 – 1. levelezés, kapcsolatfelvétel, bizalomerősítés
 – 2. konferencia
 – Gerevich név elvételének elkerülhetetlensége
 – OBK – jó kapcsolat fenntartásának segítése a MOB által

III. Költségvetés – 2014
 ● A MOA költségvetésének ismertetése – Dr. Jakabházyné Mező Mária
 ● A költségvetés hiánya ca. 2,2 M Ft
 ● Fábián László javaslata szerint úgy lehetne a szűkös költségvetésen segíteni, hogy a 

MOB által támogatott programok közül, pl. a sportiskolai program, amely keretéből 
az olimpiai iskolák versenyhelyszíneinek költségét fi nanszírozni lehetne

 ● Printz János: szerény költségvetés, költségátvállalás körök és az iskolák felé
 ● Fábián László: a MOB működési költsége is 50 M forinttal csökkent, így innen több 

forrás nem vonható be, átfedések keresése a MOB programmal, melyek nagy támo-
gatást kapnak – „MOA program”

 ● Dr. Jakabházyné: bonyolult, nagyon összetett elszámolási rendszer miatt a kisebb 
tételeket nem is érdemes elszámolni, előnyösebb volna: egyösszegű megállapodás

 ● Összefoglalás – Aján Tamás: a hiány nem mondható magasnak, így szemléletváltás-
sal, kapcsolati pontok megtalálásával ez a probléma orvosolható

IV. Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia 2013/14. értékelése – Győr Béla
 ● 2013. december 13. – kezdete
 ● résztvevők, csapatok, feladatkörök ismertetése
 ● elődöntő feladatai, eredményei
 ● rekord: 11 olimpiai iskola részvétele
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Hozzászólások:

 ● Printz János: Győr Béla munkájának kiemelése, elismerése
 ● Szakály Sándor: Honorárium lehetősége az MDSZ-től a MOA Tanácstagok fá-

radtságos munkájáért, itt Győr Béla munkájának kiemelése. TV+rádió bevonása, 
MTVA – Szabó László felkeresése TENSI-vel való megbeszélés tárgya lehet: kö-
vetkező nyári olimpiát megelőző szellemi vetélkedő rendezése, együttműködés: 
MOA+TENSI

 ● Jakabházyné: egyetemisták közötti vetélkedő szükségessége, felhasználva a MOB 
együttműködési megállapodásait az adott egyetemekkel. Kontakt: Mezei Barna

V. Különfélék

 ● Szikora Katalin: TF-konferenciák ismertetése:
 – márc. 28: MSTT-Fair Play konferencia
 – november: Földes Éva 100 éves születésnapjának tiszteletére rendezett konferen-

cia rendezése
 ● Szabó Lajos: soron következő kiállítás – utánpótlássport
 ● Győr Béla: magyar bélyeg, egyéb hagyományőrző tárgy hiánya a Szocsi olimpián, a 

Posta inaktivitása
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XVI. Nemzetközi Gyűjtőtalálkozó Gödöllőn

A Gödöllői Királyi Kastély adott otthont a XVI. Nemzetközi Gyűjtőtalálkozó-
nak. Hét nemzet közel 100 gyűjtője hozta el az eseményre sporttémájú gyűjteményei 
darabjait. Sokan csak nézelődni, vásárolni jöttek, így közel kétszáz fő fordult meg a 
történelmi falak közötti csodálatos Lovarda termében, ahol hamar beindult a börze 
hangulat.

A találkozó résztvevőit a házigazda Gödöllő város polgármestere, a MOB Emlék- 
és Hagyományőrző Bizottságának vezetője, a MOB elnökségének tagja, dr. Gémesi 
György köszöntötte, majd illusztris vendég, Sissi királynő nyitotta meg a rendezvényt. 
A Lovarda előcsarnokában a Magyar Posta elsőnapi bélyegzéssel várta az érdeklődő-
ket. A megnyitót a Látványtánc Európa-bajnok Irish Feet ír sztepptánc együttes bemu-
tatója zárta.
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Ezután őfelsége, a polgármester és a korhű ruhába öltözött társrendező Magyar 
Olimpiai Akadémia főtitkára, dr. Jakabházyné Mező Mária sorra megtekintette a gyűjtők 
ereklyéit, közös képek készültek, majd megkezdődött a cserebere.

A találkozón megjelent a jubileumi olimpiai utazásra készülő három tokiói női tőr 
olimpiai bajnok, Sákovicsné Dömölky Lídia, Rejtő Ildikó és Juhász Katalin, a melbour-
nei bronzérmes kenus Mohácsi Ferenc, továbbá két olimpikon, az atléta rövidtávfutó 
Tatár István (1980, 1988) és a kenus Pálizs Attila (1992).

Siklós Erik, a MOB marketing és kommunikációs igazgatója két fi atal nanjingi olim-
pikonnal, a bajnok Kenderesi Tamással és a bronzérmes Sztankovics Annával beszélge-
tett gyűjtőszenvedélyükről és riói reményeikről. A két fi atal úszó komolyan még nem 
hódol a gyűjtőszenvedélynek, de az ifjúsági olimpián sok szép jelvénnyel gazdagodtak 
mindketten. Terveik között kiemelten szerepel a 2016-os olimpia, sőt Tamás akár a dobo-
gót is megcélozná, persze ehhez egy jó 2 másodpercet kellene még javulnia az elkövet-
kező két évben. A kétszeres olimpiai bajnok tőrvívónő, Rejtő Ildikó az 1964-es olimpiára 
visszaemlékezve mesélte, hogy akkor még nem volt elektromos találatjelző, a főbíró 
és két segédje döntötte el a találatokat. Ő és két jelenlévő társa már izgatottan várja, 
hogy október 8-án visszatérhessenek sikereik helyszínére. A beszélgetések befejeztével 
az idősebb és a két fi atal olimpikon aláírásaival gazdagodhattak a jelenlévő gyűjtők. A 
legkitartóbbak egészen délután két óráig hódoltak gyűjtő és csereszenvedélyüknek. A 
gyűjtőtalálkozó résztvevői közül sokan értékes ereklyékkel gyarapodtak a cserebere so-
rán. A találkozó végén a polgármester úrnak köszönhetően a résztvevők a festői kastélyt 
is megismerhették csoportos tárlatvezetés alkalmával.

Győr Béla
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„Olimpia-barátok”

Sok szállal fűződöm évtizedek óta az olimpiai-eszméhez! 
Mint sportoló, olimpikon, szakedző, MOA bizottsági tag és 
nem utolsó sorban mint olimpiai arany- és ezüstérmes.

Több mint egy évtizede tevékenykedem a MOA albizottsá-
gaiban, törzsvendég vagyok az Akadémia rendezvényein, se-
gédkezem a diákok és felnőttek vetélkedőin. Ezeken a forduló-
kon sokszor pirulva ülök a zsűriben, nézve a lelkes versenyzők 
magas szintű tudását, amely nem egyszer meghaladja az enyé-
met… Általában elámulok, és megnyugszom a tényen, hogy az 

az igazi olimpiai eszme, ami még valaha réges-régen megszületett, annak a tiszta értelme 
még ma is szól mindnyájunkhoz. Pedig aggódva fi gyeljük, hogy az Olimpiai Játékok mai 
gigantizmusa és a pénz hatása ne romboljon le sok minden szépet…

Az évente kétszer megrendezett Vándorgyűlések a csúcsát jelentik annak a folyama-
tos munkának, amit az akadémia elnöke, elnöksége és tagjai – nem utolsó sorban fárad-
hatatlan főtitkár asszonya – a szép és nemes ügy érdekében munkálkodik.

Egyszer megkérdezték tőlem, hogy mi a legtöbb, amit a sport adott számomra?
Meglepődtek a válaszomon. Azt mondtam, hogy a sportszeretetem, az egészségem, 

sikerek és kudarcok elviselésén, sportemberré nevelkedésem a nagy elődök között mind 
nagyon sokat jelentettek és jelentenek ma is. De a legcsodálatosabb sok-sok sport által 
szerzett igaz barát itthon és szerte a világon!

A MOA-val való évtizedes kapcsolatomnak is az az elévülhetetlen szépsége, ereje, 
hogy szerte az országban kisebb településeken, városokban és a nagy városokban egya-
ránt megismerkedhettem az olimpiai eszme híveivel, nagyon sok lelkes és nagy tudású 
olimpia baráttal – akik engem is barátnak tekintenek…

Sákovicsné Dömölky Lídia
olimpiai bajnok



OLIMPIAI ISKOLÁK
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Március 5-én a MOB tanácstermében került sorra az olimpiai iskolák igazgatóinak 
tanácskozása. A MOA főtitkára összegezte a 2013/2014. évi adatokat: 24 iskolával mű-
ködünk együtt, ebből 14 Budapesten, 10 vidéken foglalja munkatervébe az olimpiai ne-
velést, összesen 10 289 tanuló számára. Egyeztetésre kerültek a kiemelt rendezvények 
(atlétika, úszás, szivacskézilabda, teremfoci) időpontjai, az iskolák olimpiai napjai.

Október 17-én a gödöllői Városháza elegáns termében tartották a 2014/2015. tanév 
első programegyeztető megbeszélésüket a MOA iskoláinak intézményvezetői. Pecze Dá-
niel alpolgármester köszöntötte az ország különböző településeiről érkezett vendégeket és 
virágcsokorral a MOA főtitkárát. Zmák Júlia a gödöllői Hajós Alfréd iskola vezetője vetí-
téssel egybekötött bemutatóval köszöntötte Gödöllő díszpolgárait, az olimpiai ezüstérmes 
Simics Judit kézilabdázót és Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgót, akik mostani mun-
kájukról beszéltek. A főtitkár asszony bemutatta az új intézményvezetőket: Molnár Mártát 
a Zuglói Hajós Alfréd iskola vezetőjét, Grósz Ágnest, az újpesti Halassy Olivér iskola ve-
zetőjét, valamint Babatiné Márton Mártát a nógrádi Általános Iskola igazgatóját, aki beje-
lentette, hogy november 22-én az iskola Hesz Mihály olimpiai bajnok nevét veszi fel, aki 
a község szülötte és 13 éves koráig az iskola tanulója volt. Az avatóünnepség részleteinek 
megbeszélésére is sor került. A továbbiakban a tanév olimpiai programjait egyeztették, 
legközelebbi esemény október 18-án szombaton lesz Tiszaföldváron. Borbély Erzsébet a 
Papp Bertalan Sportnapra invitálta a jelenlévőket, ahol a tanulók-szülők-tanárok együttes 
csapatai ügyességi számokban versenyeznek a vándorserlegért. A verseny után megko-
szorúzzák Papp Bertalan emléktábláját. Kékesi László az egri Kemény Ferenc iskola ve-
zetője november 21-re, az úszóversenyre invitálta az iskolák csapatait. A főtitkárasszony 
a Dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia tanévi versenykiírásáról adott tájékoztatást és a 
részvételre biztatta az iskolákat. A továbbiakban Zmák Júlia intézményvezető az iskolába 
vezette a vendégeket, akik a tornacsarnokban karate bemutatót láthattak, az uszodában 
folyó úszásoktatást tekintették meg, majd az aulában Hajós Alfréd emléktáblájánál he-
lyeztek el koszorút. Végül a Királyi Kastély látogatásával fejeződött be a gazdag program. 
November 22-én Hesz Mihályt az 1968-as mexikói olimpia bajnokát, Tokió ezüstérmesét 
köszöntötték szülőfalujában, Nógrádon. A történelmi vár tövében található kis település 
általános iskolája a jövőben a kajakbajnok nevét viseli. A MOA főtitkára köszöntötte az 
olimpiai iskolák új családtagjait, a 140 tanulót, akik színvonalas műsorral bizonyították 
tehetségüket. Gratulált a névadó bajnoknak, aki Németországban él. Hesz Mihály meg-
ígérte, hogy az iskola munkáját segíti.
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ATLÉTIKAI VERSENY
A PUSKÁS FERENC STADIONBAN

Április 15-én a Magyar Olimpiai Akadémia iskolái közül 20 intézmény összesen 320 
(1–8. osztályos) tanulója versenyzett a Puskás Ferenc Stadionban. Győr Béla, a MOA 
Tanács tagja, köszöntője után Rózsa István, a versenybíróság elnöke, sípjára kezdetét 
vette a 60 m-es síkfutás, majd a távolugrás, a kislabda hajítás, végül az izgalmas 8x50 
m-es váltófutás. Valamennyi tanulónak minden versenyszámban indulnia kellett. Ezt a 
speciális versenyt 1999-ben hirdette meg a MOA (akkor még 10 olimpiai iskola volt!). 

2010-től Németh Imre nevével fém-
jelzik a versenyt azzal a céllal, hogy 
tisztelegjenek kalapácsvető olimpiai 
bajnokunk emlékének és erősítsék az 
iskolák sportkapcsolatait. Miután Szla-
tényi György és Kékesi László, a MOA 
Tanács tagjai átadták a díjakat, dr. Ja-
kabházyné Mező Mária, MOA főtitkár, 
Németh Imre londoni sikerére emlékez-
ve koszorút helyezett el a szobornál. Az 
iskolák tanulói virággal tisztelegtek.
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A MOA NYÁRI NEMZETKÖZI OLIMPIAI TÁBORA
TESTNEVELÉSI EGYETEM, JÚLIUS 28. – AUGUSZTUS 2.

Július 28-án, hétfőn délelőtt sorra érkeztek a meghívott résztvevők a MOA Nemzet-
közi Olimpiai Táborába, a Testnevelési Egyetem kollégiumába. Az érkező gyerekeket 
Dr. Jakabházyné Mező Mária a MOA főtitkára, Győr Béla MOA Tanácstag táborvezető 
és Bartus Evelin MOA önkéntes fogadták. A Csanádi Gimnáziumból, a Csik Gimná-
ziumból, a Rétsági Általános Iskolából, a Zamárdi Fekete István Általános Iskolából, 
valamint a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból érkezett gyerekek mellett eljöttek 
a külhoni magyar iskolák magyar tanulói is Felsőőrből, Ipolyságról, Beregszászról, Ma-
rosvásárhelyről és Szabadkáról.

A szobák elfoglalása és az ebéd után a táborvezető köszöntötte a résztvevőket, a főtit-
kárasszony nyitotta meg a tábort, majd a programok pontosítása következett. A táborla-
kókkal Tömösvári Sándor vezetésével egy általános olimpiai TOTO kitöltése következett. 
Az értékelése után, a tanulságok levonása után, a heti programba beiktatásra kerül a kér-
dések feldolgozása, hogy a hét leteltével már mindenki jó választ adhasson a feltett kérdé-
sekre. Ebéd után Dr. Szikora Katalin, a MOA Tanács tagja, a TF tanszékvezetője mutatta 
be a táborlakóknak a TF kertjében található Kárpáti Károly emlékhelyet és tölgyet, majd a 
szoborparkban található Dr. Mező Ferenc, Pierre de Coubertin, Kemény Ferenc, Dr. Csa-
nádi Árpád, Dr. Hepp Ferenc, Hegedűs István és Klebelsberg Kunó szobrokat. A főtitkár-
asszony kalauzolásában pedig a TF-en található olimpiai emléktáblákat tekintették meg a 
résztvevők. A kollégiumba visszatérve egy nem tervezett programon nagy örömmel és ér-
deklődéssel vettek részt a táborlakók, amikor üdvözölhettük a TF kollégium alagsorában 
található Takács Károly Lőtérre érkező Sidi Péter olimpiai 6. helyezett világ és Európa-
bajnok sportlövőt. Péter nagy örömmel mutatta be a lőtéren a táborlakók részére új fegy-
verét, sportlövő felszerelését, ismertette a sportlövészet szabályait, majd néhány sorozat 
lövése közben is követhették őt.A tábor első vendégeként Foltán László olimpiai bajnok 
kenus beszélt a sportpályafutásáról, olimpiai élményeiről és mai legfontosabb feladatai-
ról. Őt Vaskuti István olimpiai bajnok kenus követte, aki a Halhatatlan Magyar Sportolók 
Egyesületéről tartott ismertetőt, beszélt olimpiai élményeiről, nemzetközi sportvezetői 
pályafutásáról, családjáról, feladatairól. A késői vacsora után a táborlakóknak jól esett a 
hosszú nap lezárásaként a takarodó előtti kis szabadidő.

Kedden a táborlakók a reggeli után a Puskás Ferenc stadionba indultak. A stadion to-
ronyépülete előtt Dr. Szabó Lajos MOA Tanácstag, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum 
igazgatója várta a csapatot. A történeti bevezetője után az MLSZ emlékművét és a szo-
borparkot mutatta be. Majd a stadionban az öltözők, a játékos kijáró, a küzdőtér, a régi 
páholyok útvonalon vezette végig a tábor lakóit, akik őszinte érdeklődéssel és tisztelettel 
hallgatták a legendás létesítmény történetét.
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Átsétálva a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Agórában található kiállítótermébe, 
Tóth Lászlóné tárlatvezetése mellett a Klebelsberg Kunó és Az állatok olimpiája című 
gyermekrajzokból készült kiállításokat tekintették meg a gyerekek. Ebéd után Fábián 
László olimpiai bajnok öttusázó, a MOB sportigazgatója előadásából megtudhatták a 
tábor lakói, hogyan kezdte karrierjét, hogyan is lett öttusázó, az olimpiai élményeit, mai 
munkáját, és hogy honnan kapta a Joel becenevet. A TF sportcsarnokában folytatódott a 
napi program. Itt a csapatok az olimpiai ötkarika színeibe öltöztek, és vívták meg a csatá-
ikat különböző sorversenyeken valamint kézilabdában. Kellően elfáradva mindenkinek 
jól esett a fi nom vacsora és utána a takarodóig tartó szabadidő.

Szerdán a vendégek sorát Martinek János kétszeres olimpiai bajnok öttusázó, a Magyar 
Öttusa Szövetség fejlesztési igazgatója, megbízott főtitkára nyitotta. Élménybeszámolójá-
ból a tábor lakói megtudhatták, miért is az öttusát választotta sportágaként, átélhették újra az 
olimpiai aranyérmeinek és bronzérmének megszületésének körülményeit. A kérdésekre vá-
laszolva elmondta, hogy az öt sportág közül a lovaglás volt a kedvence és a lövészetet gya-
korolta a legtöbbet, mert az ment a leggyengébben. Nagy lelkesedéssel beszélt mai munká-
járól és örömét fejezte ki amiatt, hogy az öttusában, az öttusáért dolgozhat minden nap. Az 
élménybeszámolója fénypontjaként a táborlakók kézbe vehették a két olimpiai aranyérmét 
és az Atlantában nyert bronzérmét. Őt Pulai Imre kenus olimpiai bajnok követte a vendégek 
sorában. „Sumák” elmondta beceneve megszületésének körülményeit, a sportágában történt 
szárnypróbálgatásának nehézségeit. Az olimpián nyert arany és bronzérmek története után 
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a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták az új, téli sportágakra váltást milyen nagyszerűen 
élte át a bajnok. Elmondása alapján sok mindent megtudhattak a tábor lakói a szánkózás 
kulisszatitkairól, amiben sajnos magasabb érdekek miatt nem sikerült a kvalifi kációja Szo-
csiba, az elmúlt téli játékokra. Sok mindent megtudhattak az új szerelméről a bobozásról, 
amelyben mindenképpen szeretné kivívni a kvalifi kációt a következő téli játékokra.

Ebéd után a TF sportcsarnokának folytatódtak az előző napon megkezdett sportver-
senyek. A főtitkárasszony által levezetett alapos bemelegítés után, az olimpiai ötkarika 
színeiben versenyző csapatok lejátszották a kézilabda bajnokság mérkőzéseinek máso-
dik felét. Utána kosárlabdadobásban mérték össze erejüket a csapatok. Röplabdázás és 
lábtenisz zárta a sportvetélkedők sorát.Vacsora után Németh „Nyiba” Sándor, birkózó 
olimpikon zárta a napi vendégek sorát. Néhány mondatban bemutatásra került a napok-
ban bemutatott könyve. Majd rövid élménybeszámolója után verseiből és dalaiból mu-
tatott be néhányat. A hosszú és tartalmas nap után elégedetten vonultak el szobáikba a 
tábor lakói szabadprogramjukra.

Csütörtökön a tábor leghosszabb napi, de a gyerekek esti értékelése szerint, egyik 
legszebb programja várt a tábor lakóira. Elsőként Tatár István kétszeres olimpikon atléta, 
a Budapesti Honvéd Atlétikai Szakosztály igazgatója tartott élményekkel teli beszámo-
lót. Ebből világosan látszott, hogy nem csak remek atléta, hanem kiváló szakember és 
vezető egy személyben. Több atléta előképzettségű táborlakó kapott kedvet a szakosztá-
lyában való sportoláshoz.
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Őt a mindig vidám és örökifjú Wichmann Tamás, olimpiai ezüst és bronzérmes „ke-
nukirály” követte. A részletes emlékútja elmondása után megszólaltatta gitárját is a hall-
gatói előtt, így megismerhették a kenusok dalát, a Szent Jupátot.

A két élménybeszámoló után a Nanjingban, az Ifjúsági Olimpián induló magyar csa-
pat eskütételére sietett a tábor minden résztvevője. Itt az olimpiai ötkarika színeit viselő 
pólókban állt sorfalat a csapatuk az esküt tevők tiszteletére, a Larus Rendezvényköz-
pontban. Hatalmas élmény volt a tábor tagjai részére a magyar olimpiai bajnokok, olim-
pikonok sokaságának látványa, a színvonalas műsor valamint az eskütétel. Ebéd után 
Budapest nevezetességeinek megtekintése következett. Az Olimpia Park, a Kossuth tér, 
az állami zászlónál történő őrségváltás, a Gellérthegy és a Citadella megtekintése mind-
mind szép élményt jelentett a gyerekek számára.Vacsora után a Szusza Ferenc Stadionba 
indult a csapat, ahol az MLSZ jóvoltából (köszönet érte!), a Magyarországon megrende-
zett U-19-es Labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét tekintették meg a tábor lakói. A Né-
metország – Portugália mérkőzésen ízelítőt kaphattak arról, hogy hol tart ennél a korosz-
tálynál a labdarúgás színvonala a legjobbak között. A napi túra kedves színfoltja volt a 
leglelkesebb portugál szurkolókkal való találkozás a Citadellánál, a stadionban és útban 
hazafelé. A német győzelemmel végződött mérkőzés és a díjátadás után, útban visszafelé 
a TF kollégiumába megcsodálhatták a kivilágított, esti Budapest panorámáját. Lefekvés 
előtt egyöntetű volt a vélemény, hogy hosszú, fárasztó, de nagyon szép napon van túl a 
tábor minden résztvevője. Pénteken a tábor 5. napja az összegzésről és a megemléke-
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zésről szólt. Reggeli után Tömösvári Sándor vezetésével a szokásos szellemi vetélkedő 
került lebonyolításra. Ekkor 4 fordulóban (Olimpiai TOTÓ, Matematika, Ki mondta, 
Igaz – Hamis) a heti vendégek által elmondottak alapján összeállított kérdésekről adtak a 
csapatok számot a tudásukról. A versenyt a zöld csapat (Balázs Bettina, Benedek Bálint, 
Németh Nikolett, Máté Bianka) nyerte.

Ebéd után a Farkasréti temetőbe indult a tábor csapata. A temetőben, a fősoron vé-
gigsétálva egy-egy gyerek emlékezett meg Dr. Csanádi Árpád, Lemhényi Dezső, Gyar-
mati Dezső, Kolonics György, Dr. Mendelényiné Ágoston Judit, Papp László és Páncsics 
Miklós sírjánál. A kis megemlékezés után minden síron elhelyezték a megemlékezés 
virágát. Az elhunyt olimpiai bajnokok központi emlékművénél és Ivanics Tibor sírjá-
nál Győr Béla táborvezető emlékezett. Ezután a csapat átsétált a 935 parcellában lévő 
olimpiai bajnokok obeliszkjéhez, ahol Tömösvári Sándor emlékezett meg a 6 olimpiai 
bajnokról. Megállt a tábor csapata az obeliszk mellett található sírok mellett (Keresztes 
Attila, Dr. Nemere Zoltán, Sákovics József) egy-egy pillanatra fejet hajtva.Vacsora után 
a táborzárásra és eredményhirdetésre került sor. Az egész heti összetett versenyt is a 
fent említett zöld csapat nyerte. Az emléklapokat és az ajándékokat Dr. Jakabházyné 
Mező Mária a MOA főtitkára és Győr Béla MOA Tanácstag, táborvezető adta át a tá-
bor résztvevőinek és a kollégáknak. A vacsora után jó hangulatú zenés este zárta a napi 
programot. Szombaton a reggeli után a MOB iroda felé vették az irányt a tábor lakói. 
Az irodában Dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkárasszonya kalauzolta végig a 
csapatot. Érdeklődve nézte mindenki a falon elhelyezett olimpiai bajnokok képeit. Mint 
szakértők, kis ki mit tud alakult ki, hiszen legtöbb táborlakó a Szellemi Diákolimpián is 
indult többször, így lényegében mindenkiről mindent tudtak. A MOB tanácstermében 
pedig a MOB és a MOA munkájáról kaptak tájékoztatást a gyerekek és a kollégák.

Ezt követően a délelőtt folyamán vizes sportnap került lebonyolításra a MOM uszo-
dában. Ebéd után eljött a búcsú pillanata. A tábor lakói nagyon nehezen, többen észre-
vehetően könnyesen búcsúztak egymástól. A tábor vezetői jóleső érzéssel fogadták a 
résztvevők és az értük érkezett családtagok, rokonok visszajelzését és köszönetét amiatt, 
hogy milyen jól érezték magukat a táborban és mennyi új dolgot, információt kaptak az 
egy hét alatt.

Összegezve ezek alapján megállapítható volt, hogy a MOA nyári Nemzetközi Olimpiai 
Tábora betöltötte azt a feladatot, amit a szervezői célul tűztek ki. Mindennél többet jelet 
az, hogy ezek a gyerekek nemcsak az országhatárokon belül, hanem a határokon kívül is 
elviszik jó hírünket, és csupa elégedett táborlakó ment haza Beregszászra, Ipolyságra, Fel-
sőőrbe, Szabadkára, Marosvásárhelyre, Rétságra, Zamárdiba, Körmendre és Budapestre. 
Sokan kérték, hogy rájuk is vonatkozzék a szlogen: Jövőre, veletek, ugyanitt!

Győr Béla
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DR. MEZŐ FERENC – THÚRY GYÖRGY GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (NAGYKANIZSA)

Iskolánk székhelyintézménye 2014-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. 
Nekünk ez volt a legfontosabb programunk, ehhez kapcsolódott szinte minden. A jubile-
umi évet rendezvénysorozattal ünnepeltük.

A programok kivonata:
 ● Szántó-kupa – 2014. március 24.
 ● Pék Pál szavalóverseny – 2014. április 11.
 ● Debreczeni Attiláné történelem háziverseny
 ● Varga Ferencné gépíró háziverseny
 ● Iváncsits János levelezés háziverseny
 ● Novellaíró pályázat: 2014. április 25.
 ● Mezős kosárlabda mérkőzés – 2014. május 26.
 ● Fekete Zoltánné Mezős Kézilabda mérkőzés – 2014. május 31.
 ● Cseke Ferenc városismereti séta
 ● Tudomány napja (előadások, bemutatók, versenyek)
 ● Rendhagyó órák – találkozás egykori diákokkal
 ● Kiállítás Mezős alkotók munkáiból
 ● Jubileumi gála – 2014. május 31.

Szermek Zoltán
intézményvezető

Az iskola 1964-ben
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50 ÉVES A NAGYKANIZSAI
DR. MEZŐ FERENC GIMNÁZIUM

2014. augusztus 30-án volt ötven éve, hogy megszólalt az első csengőszó a nagyka-
nizsai 2. számú gimnáziumban. Az ország iskolaépítési lázban égett ebben az időben, a 
második világháborút követően kialakult születésszám növekedése eredményeként. Így 
került sor iskolánk típusterv alapján történő megépítésére, majd 1964-es benépesítésére. 
Az épület a korabeli építészeti irányzatot követve készült, melyet a fokozatosan bővülő 
képzés, létszámnövekedés miatt többször is átépítettek, kibővítették. 1967-ben vette fel 
az intézmény Dr. Mező Ferenc nevét.

Kezdetben a gimnáziumi képzés mellett ipari szakközépiskolai képzés folyt, ezt vál-
totta fel 1972-ben közgazdasági szakközépiskolai képzés, egy számviteli-gazdálkodási 
és egy igazgatás-ügyviteli ágazatú osztály került indításra.1982-ben az itt működő gépíró 
iskolát szervezetileg is az iskolához csatolták.

Az 1986-ban indított speciális tantervű idegen nyelvi osztály új színfoltja lett az in-
tézménynek.

Az 1991–92-es tanévben indult a természettudományi blokkos osztály, melynek mo-
tiválója az 1966–1982 között eredményesen működő kémia-biológia tagozat volt.

1991-ben Szabó Imre vállalkozó és iskolánk megalapították az Alma Mater Alapít-
ványt, mely kuratóriumának célja a legjobb eredményeket elérő tanulók jutalmazása, a 
nyelvtanulást segítő külföldi tanulmányi kirándulások támogatása és a nyelvvizsga költ-
ségeinek megtérítése.

Az iskola 1976-ban
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1992-ben „Az emberi erőforrások fejlesztése” világbanki pályázat nyertese lettünk, így 
az 1993/94-es tanévben új képzési formával indult a szakközépiskolai oktatás. Közgazda-
sági és kereskedelmi-marketing szakmacsoportban indultak osztályok.Az 1991-ben indult 
külkereskedelmi ágazatot 1993-tól a gazdasági szakközépiskolai modell váltotta fel.

1994–95-ben a szakképzést a gyakorlóiroda létesítése tette színvonalasabbá. 2001-
2002-től jogszabályok változásával általános tantervű gimnáziumi osztályok indultak. 
2004-ben új képzési típust vezettünk be, az ötéves képzési idejű nyelvi előkészítős 
évfolyammal működő gimnáziumi osztályt. 2006-ban a megnövekedett igények miatt 
arányváltást hajtottunk végre a képzésünkben, ettől az évtől három gimnáziumi és két 
szakközépiskolai osztályt indítottunk.

Jelentős változás következett be iskolánk életében 2011-ben. Ekkor vontak össze ben-
nünket a Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolával. 2012-től a 
beiskolázással küszködő öt évfolyamos nyelvi előkészítős képzést felváltotta a korábban 
nagyon sikeres nyelvi tagozatos képzés. Az iskola történetének említése nem lenne teljes, 
ha nem beszélnék arról a családról, amit mi csak „Mező”-nek nevezünk. Ezt a családot 
pedagógusaink és diákjaink közössége alkotja. Olyan pedagógusegyéniségek tanítottak az 
Alma Materben, akikre nem csak iskolánk, de városunk, megyénk, országunk is büszke 
lehet.Egy iskola természetesen üres lenne a diákság nélkül. Ők teszik teljessé és színe-
sebbé életünket. Csoda, hogy láthatjuk értelmük kinyílását, szellemük szárnyalását. Meg-
tiszteltetés, hogy osztozhatunk örömeikben, részesei lehetünk sikereiknek, vigasztalhatjuk 
bánatukban. Szerencsére nagyon sok esetben lehetett már részünk ebben. Eddig több mint 
hétezer diák érettségizett nálunk. Egy kisebb városnyi. Jó érzés látni, hogy egykori diákja-
ink pedagógusként visszatérve folytatják neves elődeik munkáját. Jelenleg a nevelőtestü-
let 28%-át alkotják egykori diákjaink. Ötven évünk mérföldkő. Most visszatekintünk, de 
holnap már előre kell néznünk. 
Célunk továbbra is az, hogy a 
korszerű nevelési-oktatási prog-
ramunkkal olyan tanulókat bo-
csássunk ki az életbe, akik az 
egyéni boldogulásuk mellett 
munkájuk révén az élet más-
más területén hozzájárulhatnak 
Nagykanizsa és vonzáskörzeté-
nek fejlődéséhez. Bízunk ben-
ne, hogy utódaink az iskola 100 
éves jubileumi ünnepségen nem 
fognak szégyenkezni a második 
ötven év miatt. Az iskola napjainkban
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A SZOKOLYI ALAJOS ÁLTALÁNOS TAGISKOLA
(BERNECEBARÁTI) 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Március 5-én, Budapesten a MOB székházában szervezett tavaszi, tanácskozáson 
vett részt az iskolánk vezetése.

Március 21-én, a Pesterzsébeti Hajós Alfréd Általános Iskola, X. Fehér Miklós Kupa 
rendezvényén a II. korcsoportos labdarúgóink a IV-XII. helyezést érték el.

Április 1-jén, Budapesten a Puskás Ferenc Stadionban megrendezett atlétikai verse-
nyen 16 fővel képviselte intézményünk magát, ahol a 11. helyezést értük el.

Május 9-én, Budapesten a Novák Dezső Emlékkupán a 6. helyezést érték el a 4. 
korcsoportos tanulóink.

Május 23-án Komáromban a XVII. Bozsik Kupán a 3. korcsoportos labdarúgóink a 
6. helyezettek lettek.

Szeptember 25-én névadónk tiszteletére, intézményünk tanulói számára megren-
deztük a Szokolyi Futóversenyt, amely a Szokolyi kastély és az iskola közötti távra 
terjedt ki.

Októberben a Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpiai vetélkedőre beneveztünk, s 
az óta aktívan tevékenykedünk ezen a területen is.

Résztvevők: Fekete Zoltán, Pásztor Csenge, Gál Péter, Gyimesi Doren, Szilágyi Ben-
ce, Sánta Petra 8. osztályos tanulók.

Felkészítő tanárok: Mezei Zoltán testnevelő és Szombatiné Sági Tünde osztályfőnök.
Október 17-én, Gödöllőn a Hajós Alfréd Általános Iskola szervezésében az olimpiai 

iskolák igazgatóinak tanácskozásán vettünk részt.

Kurucz Jánosné
tagintézmény-vezető
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FÉLSZÁZADOS LETT
A ZUGLÓI HAJÓS

Szeptember eleje óta készült már a születésnapjára a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-
Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Az alaposságnak pedig az volt az oka, 
hogy idén félszázadossá vált az Ungvár utcai intézmény. Az iskola 1964 szeptembe-
ré ben kezdte meg a működését, 1966-tól oktatja a görög nyelvre a diákokat, 1971 és 
1986 között a BVSC „fi ókiskolája” volt, 1988-ban felvette Hajós Alfréd nevét, akinek 
2005-ben emléktáblát állítottak az aulában, és 1989-ben az országban elsőként vezet-
ték be a két tanítási nyelvű programot. A dátumokból kiderül, hogy nemcsak az iskola, 

Engi Klára Molnár Márta
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hanem a legfőbb védjegyének számító két tanítási nyelvű oktatás is jubilál idén. A két 
évforduló pedig kellő okot szolgáltatott az alaposságra. Az ötven esztendős születés-
napi gálát november 28-án rendezték, melyre nagyon sok vendéget meghívtak. A né-
zőtéren az önkormányzat, a Magyar Olimpiai Akadémia, a kerületi kisebbségi önkor-
mányzatok és a zuglói iskolák is képviseltették magukat. Rájuk, és az iskola diákjaira 
egész nap különleges programok vártak. A jubileumi ünnepséget követően például az 
iskola udvarán egy időkapszulát ástak el, melyben a mai diákok üzentek az utódok-
nak, a tantermekben pedig régi diákokkal (többek között a háromszoros olimpikon 
műkorcsolyázóval, Engi Klárával) és a Halhatatlanok klubjának képviselőivel (Rejtő 
Ildikó olimpiai bajnok tőrvívóval és dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózóval) is 
találkozhattak az érdeklődők.

Riersch Tamás
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GRUNDBIRKÓZÓ
OLIMPIAI ISKOLÁSOK

A Szent-Györgyi Albert iskola aulájában népes diáksereget köszöntött Tóth András 
igazgató, Ancsin László a XVI. ker. jegyzője, a Magyar Szumó Szövetség elnöke és 
Csatári József olimpiai bronzérmes birkózó. A névadó szobránál virágokkal tisztelgés és 
bemelegítés után hét iskola I-II. korcsoportos birkózói feszültek egymásnak a szőnye-
gen. Először a legkönnyebbek kapaszkodtak össze két versenyszínhelyen, majd súlycso-
portonként jöttek a többiek. A selejtezők után az elődöntők, majd a döntők következtek. 
A testnevelők és a szülők óriási biztatása mellett a hazai csapat lett a győztes. A mérkő-
zésvezető szakemberek – Forrai Attila és Szanathi Ferenc véleménye szerint a grundbir-
kózás a legfi atalabb birkózók kiválasztását segíti.

Résztvevő csapatok: Szent-Györgyi Albert iskola (XVI.ker.), Kolonics György isko-
la (Budafok), Bene Ferenc iskola (Újpest), Hajós Alfréd iskola (Pesterzsébet), Lemhényi 
Dezső iskola (Sashalom), dr. Mező Ferenc iskola A és B csapat (Zugló).
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ÜNNEPSÉG
A NÉMETH IMRE ISKOLÁBAN

A névadó születésnapi ünnepségével indult az olimpiai iskolák 2014/15. tanéve. A 
II. világháború utáni első olimpiai aranyat szerző kalapácsvető unokája Németh Mónika 
(az ugyancsak aranyérmes Miklós leánya) a család koszorúját helyezte az emlékfalon. 
Az ünnepség előtt a MOA főtitkárával megnézték a felújított, korszerű tornatermet, ahol 
a Bp. Sasok utánpótlás kosarasai is tartják edzéseiket. Az aulában a diákok vetítéssel 
egybekötött műsorát valamennyi osztály tanulójával, tanárával együtt hallgattuk meg. A 
vetítővásznon felelevenedett Németh Imre győztes kalapácsvetése, életének fontos moz-
zanatait mondták el. A MOA főtitkára felsorolta azokat a helyeket, amelyek a 25 évvel 
ezelőtt elhunyt olimpiai bajnoknak állítottak emléket.

Hol őrizzük Németh Imre emlékét?
 ● Olimpiai bajnokok emlékfala a Farkasréti temetőben
 ● Testnevelési Egyetem Fő épületében olimpiai bajnokok márványtáblái
 ● Olimpiai bajnokok látványbetonba vésett neve az V. kerületben felújított emlék-

parkban
 ● Zuglói Németh Imre Ált. Iskola: Németh Imre nap, Németh Imre kosárlabda torna
 ● Puskás Ferenc Stadion: a toronyépületben mellszobor, emléktábla
 ● MOA szervezésében Németh Imre atlétikai verseny, megemlékezés, koszorúzás
 ● Budafok Kolonics György Iskola olimpiai bajnokok kopjafáján
 ● Olimpikonok emlékcsarnoka a XVI. ker. Szent-Györgyi Albert iskolában
 ● Olimpikonok táblája – Gödöllő, Hajós Alfréd iskola
 ● Olimpikonok réztáblái – Csanádi Árpád iskolában
 ● Olimpiai emlékfal – Gyöngyös, Kálváriaparti Szakközépiskola
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IZGALMAS VÁLTÓVERSENY
TISZAFÖLDVÁRON

Papp Bertalan az 1948-as londoni és az 1952-es helsinki olimpián győztes kardcsapat 
tagja Tiszaföldváron született. A Szolnok megyei település a bajnok nevét vette fel és 
immár tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Papp Bertalan Sportnapot. A korszerű 
sportcsarnokban először az iskola valamennyi tanulója karate órán vett részt. Az iskola 
zászlajával bevonuló tanulók után az Olimpiai Himnusszal kezdődött az ünnepség, majd 
a névadó emléktáblájának koszorúzása következett. A váltóversenyre hét iskola nevezett, 
a csapatokat Borbély Lászlóné igazgató köszöntötte. Ezután dr. Jakabházyné Mező Má-
ria MOA főtitkár az ötven évvel ezelőtt napjainkban zajló tokiói olimpiára emlékezve 
megnyitotta a versenyt. A csapatokat 1–8. oszt. tanulók, tanárok és szülők alkották. A 
változatos ügyességi feladatokat óriási buzdítás közben hajtották végre a csapattagok. A 
győzelmet a Pesterzsébeti Hajós Alfréd Általános Iskola csapata Őrfi  Krisztina igazgató-
val az élen szerezte meg. A díjakat Papp Ildikó, a bajnok leánya adta át.
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LÁNYOK SZIVACSKÉZILABDA TORNÁJA
MEZŐKÖVESDEN

A Magyar Olimpiai Akadémia a leány szivacskézilabda tornát április 24-re a legfi a-
talabb korosztálynak hirdette meg. Először 1985. május 18-án rendeztünk kézilabda tor-
nát az olimpiai iskolák III. korcsoportos fi ú csapatainak Kubinyi József testnevelő kezde-
ményezésére. A Mező Ferenc kézilabdatorna akkori győztese a Mező Ferenc Ált. Iskola 
csapata volt. Érdekesség, hogy a Zuglói és a Pesterzsébeti Hajós iskola azóta is minden 
évben elhozza csapatait. A Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1985. 
szeptember 30-án vette fel szellemi olimpiai bajnokunk nevét Mező Ferenc Tagiskolaként. 
2005 óta vezeti az intézményt Gál János igazgató és Takács Józsefné tagiskola vezető, akik 

a szép hagyományt nagy lelkesedéssel ápolják azzal a céllal, hogy az ötkarikás iskolák 
sportbarátságát erősítsék, a sportágat népszerűsítsék és tiszteletüket fejezzék ki a névadó-
nak. A szivacskézilabda bevezetése után a tornát már a kézilabdának ebben a formájában 
rendezzük, ez évben a II. korcsoportos leányok számára írtuk ki és öt csapat részvételével 
két csoportban bonyolítottuk le. Holtverseny után alakult ki a végeredmény:
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1.  Zuglói Hajós Alfréd Ált. Iskola (Herb Zsuzsanna, Horváth Hanga, Ferenc Petra, 
Petri Zsófi a, Hegedűs Mirjam, Földi Kiss Csenge, Török Villő, Grenczer Zita. 
Testnevelő: Szocsák Gábor)

2.  Mező Ferenc Tagiskola Mezőkövesd
3.  Pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Iskola
4.  Bene Ferenc Ált. iskola Újpest
5.  Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Ált. Iskola

Eredményhirdetés előtt az olimpiai himnusz után a MOA főtitkára emlékezett szelle-
mi olimpiai bajnokunkra, majd Pető Tamás tanuló szavalata után megkoszorúztuk Mező 
Ferenc emléktábláját az aulában, ahol a névadóról szóló állandó kiállítást is láthatták a 
játékosok.

A díjakat (kupa, érem, oklevél) Gál János, Takács Józsefné és dr. Jakabházyné Mező 
Mária adták át. A gólkirálynőnek járó serleget Földi Csenge (14 gól) kapta (Zuglói Ha-
jós iskola). A szakmai zsűri a legtechnikásabb játékosnak járó serleget Miklós Marietta 
(Bene Ferenc isk.) játékosának ítélte. A mérkőzéseket Drizner Péter vezette.
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BUTYKÓRA EMLÉKEZTEK
SASHALMON

Lemhényi Dezső beírta magát a magyar sporttörténelembe. Azon túl, hogy 1952-ben 
vízilabdázóként olimpiai bajnoki címet szerzett, 1948-ban pedig tagja volt az ezüstérmes 
csapatnak, ő volt az, aki először ismerte fel, hogy az olimpiai bajnoki címet komolyabban 
is honorálni kellene. Nagy szerepe volt a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának létreho-
zásában, illetve az olimpiai életjáradék rendszerének a bevezetésében. Nem véletlen, hogy 
2005-ben a Hősök fasori általános iskola Butykó nevét vette fel. Lemhényi Dezső azonban 
a sashalmi névadó ünnepséget már nem érhette meg, az ugyanis pontosan két évvel a ha-
lála után volt. Helyette a felesége, a szintén olimpiai bajnok tornász, Tass Olga képviseli 
a családot a hagyományos Lemhényi-napokon, amelyek mindig december elején vannak, 
mert a névadó születésének és a halálának az évfordulója is az évnek ezen időszakára esik. 
Idén december 5-én öltözött ötkarikás ünneplőbe az iskola (a folyosókat olimpiai bajnokok 
fényképei díszítették), és az egész nap az olimpiák hőseiről szólt. S bár sem az iskola, sem 
a névadó nem jubilált ebben az esztendőben, az utódoknak mégis kijutott a kerek évfordu-
lókból. Olga néni ugyanis idén ünnepli 85. születésnapját, amiért a sashalmi iskola közös-
sége vastapssal köszöntötte őt. Ezúttal azonban az ünnepelt sem üres kézzel érkezett, Tass 
Olga Mikulás alkalmából százezer forintot adományozott az iskola alapítványának, hogy 
abból a diákok sportolási lehetőségeit támogassák. Olga néni mellett egy másik születésna-
post is köszöntöttek. A sashalmi iskola bővelkedett híres diákokban. Ide járt többek között 
Horn Gyula korábbi miniszterelnök, és a XVI. kerület jelenlegi polgármestere, Kovács 
Péter is az intézmény tanulója volt. De az iskolának egy olimpiai érmes diákja is akad. 
Mohácsi Ferenc 1956-ban Melbourne-ben Wieland Károllyal párban bronzérmet nyert a 
kenu kettesek ezer méteres távján. December 5-én a szintén 85 esztendős Mohácsi Feren-
cet is vastapssal köszöntötték az iskolában. Az idei Lemhényi-napon több olimpiai bajnok-

kal is találkozhattak a sashalmi diákok. A 
rendezvényen részt vett Lemhényi Dezső 
egykori csapattársa, a háromszoros olim-
piai bajnok vízilabdázó, Kárpáti György, 
a magyar sport századik olimpiai arany-
érmét szerző birkózó, Hegedűs Csaba, és 
az 1976-ban aranyérmes vízilabda-válo-
gatott vezéregyénisége, Faragó Tamás 
is. A vendégek, miután megkoszorúzták 
Butykó domborművét, a gyerekeknek 
meséltek olimpiai élményeikről.

Riersch Tamás
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KI MIT TUD? VETÉLKEDŐ
A KOLONICS ISKOLÁBAN

A téli szünet előtt a budafoki Kolonics György iskola tanulói 1-8. osztályig egyéni 
és kollektív produkciókat adtak elő az iskola színháztermében két „felvonásban”. Kilenc 
órakor a Kamarakórus nyitotta meg a rendezvényt: Mozart – Bűvös csengettyű, Bach – 
Parasztkantáta karácsonyi átirat, Csendes éj, Beethoven – Örömóda hangzott el, majd 
az alsósok műsorszámait láttuk, hallottuk. Nagy Réka 1.a. tanuló a Lencsi lányokat éne-
kelte, majd a 3.b osztályosok közül Deme Balázs gitáron, Nyári Etele furulyán játszott, 
Rusznák Hanna, Tóth Fruzsina verset mondott, a 3.a osztályosok dallal léptek fel. A 4.b 
produkcióját Hartai Ádám zongorajátéka nyitotta meg, ezután Kovács Kloé Maximilla 
népdalt adott elő, Bagaméri Bálint táncolt, Farkas Jácint trombitált. Szünet után az 5.a 
osztályosok előadták „Az alma mese” színdarabot, majd Debreceni Viktória német nyel-
ven prózát mondott, Szilágyi Gergő bűvészkedett, Csonka Benő kürtöt fújt. A 6.a osztály 
nagy része szerepelt a „Veled is megtörténhet” c. német nyelven előadott színdarabban. 
Ezután a Rocky-Tornádó Hungary fergeteges táncot Nagy Barbara 6.a. és Lehner Zsófi a 
7.b. osztályos tanulók ropták. „A világ legbutább cirkusza” című darabbal folytatódott a 
6.a produkciója, ezután a „The summer dance” zenére Nagy Nelli és Süli-Zakar Zsófi a 
táncolt. A 7.a énekkel rukkolt elő, végül a 8b. Ákos: „Ilyenek voltunk” c. dalával aratott 
nagy sikert. A Kolonics iskola bizonyította, hogy nemcsak a sportversenyeken, hanem a 
színpadon is eredményesen szerepel!
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KEMÉNY FERENC NAP AZ EGRI KEMÉNY FERENC
SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2014. november 21-én tartotta iskolánk a Kemény Ferenc napot, amelyre névadónkra 
emlékezve ünnepi programot állítottunk össze.

Az olimpiai iskolákat úszóversenyre vártuk a Bitskey Aladár uszodába. Meghívá-
sunkra 10 általános és 3 középiskola nevezte versenyzőit. A 100 m-es egyéni verseny-
számok után a vegyes váltókkal zárult az úszóverseny. Az általános iskolák összesített 
versenyét a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium csapata nyerte 78 ponttal. Má-
sodik a házigazda Egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola csapata lett 67 
ponttal, míg harmadik a Budapesti Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulói lettek 
61 ponttal. A középiskolások versenyét a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 85 pont-
tal nyerte a 81 pontos Csik Ferenc Gimnázium és a 80 pontos Csanádi Árpád Gimnázium 
előtt. A versenyen az első helyezett iskola serleget kapott, míg a dobogós helyezést elért 

tanulók érmeit dr. Jakabházyné Mező Mária MOA főtitkár adta át. Az iskolában a meg-
emlékezést követően koszorút helyeztek el a névadó emléktáblájánál dr. Jakabházyné 
Mező Mária MOA főtitkár, Kékesi László intézményvezető és az iskola diákönkormány-
zatának képviselői. Az emlékműsort követően a 4–5. évfolyam tanulói olimpiatörténeti 
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és sportágismereti vetélkedőn mérhették össze tudásukat. A verseny lebonyolításában 
segítséget nyújtottak az Eszterházy Károly Főiskola testnevelés szakos hallgatói. A ver-
sennyel egyidőben a könyvtárunkban láttuk vendégül dr. Kárpáti György és dr. Faragó 
Tamás olimpiai bajnok vízilabdázókat. A vendégek a Halhatatlan Olimpiai Bajnokok 
Egyesülete elnöke dr. Kárpáti György szervezésében jutottak el iskolánkba. Iskolánk 
tanulói nagy érdeklődéssel hallgatták a bajnokok beszámolóit, történeteit és vehették 
kézbe Faragó Tamás olimpiai aranyérmét. A jó hangulatban eltöltött óra alatt rengeteg 
érdekességet, intelmet, javaslatot hallhattak a tanulók, melyet nem csak a sportolói pá-
lyájuk során tudnak majd alkalmazni. A beszélgetés végén a tanulók értékes ajándéko-
kért válaszolhattak a kérdésekre. Az esemény zárásaként a tanulók fényképezkedhettek 
és autogramot kérhettek Faragó Tamástól és Kárpáti Györgytől.
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LABDARÚGÓ-PALÁNTÁK PESTERZSÉBETEN

A Pesterzsébeten a Hajós Alfréd Általános iskola körül pénteken reggel már nagy 
nyüzsgés volt. A mikrobuszok egymás után „futottak” be, hozták a labdarúgó „palántá-
kat”. A bemelegítés után Őrfi  Krisztina igazgató köszöntötte a XX. kerület polgármeste-
rét, Szabados Ákost, Porkoláb Ildikót, Pesterzsébet Szociális, Egészségügyi és Oktatási 
Osztályának vezetőjét és dr. Jakabházyné Mező Máriát, a MOA főtitkárát valamint a 
csapatokat. Az iskola hagyományos tornájával – ez már a 10. alkalom volt – emlékezik a 
tragikus körülmények között elhunyt fi atal labdarúgóra, Fehér Miklósra. Tiszteletüket az 
emlékfal előtt egy szál virággal fejezték ki a II. korcsoportos focisták.

A Fehér Miklós labdarúgó kupa végeredménye:
I. Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola – Eger
II. Bene Ferenc Általános Iskola – Budapest
III. Zuglói Hajós Alfréd Két tanítási nyelvű Általános Iskola
IV-XII. Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola
 Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola – Tiszaföldvár
 Újbudai Grosics Gyula Általános Iskola
 Kolonics György Általános Iskola – Budafok
 Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium – Budapest
 Szőnyi Bozsik József Általános Iskola – Komárom
 Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola – Budapest
 Szokolyi Alajos Általános Iskola – Bernecebaráti
Gólkirály: Szojka Dominik – Bene Ferenc Ált. Isk.
Legjobb kapus: Szemerei Balázs – Bene Ferenc Ált. Isk.
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ESŐS MEGEMLÉKEZÉS

Néhány napos szárazságban reménykedtek a dr. Mező Ferenc Általános Iskolában, 
ám ehelyett egy kisebb fajta vízözön árasztotta el őket. A május 16-i Mező-nap szervező-
it pedig ez a szélsőséges időjárás rendkívül nehéz helyzetbe hozta. Az iskola tornaterme 
felett ugyanis a tető már olyannyira rossz állapotban volt, hogy az már egy kis esőtől is 
könnyen átnedvesedett. A május közepi ciklonra pedig mindent lehetett mondani, csak 
azt nem, hogy kis eső lett volna. A tornaterem a több mint 700 fős iskola testnevelés 
órái mellett az év legfontosabb eseményének, a Mező-napnak is helyet biztosított volna. 
Mivel az eső a szabadtéri ünnepséget is megakadályozta, kénytelenek voltak a rendez-
vényt „csökkentett üzemmódban” az intézmény aulájában megrendezni. Május 16-án 
tehát rendhagyó körülmények között, de ennek ellenére kellőképpen ünnepélyes hangu-
latban zajlott az idei Mező-napi megemlékezés. Az eseményen szokás szerint a névadó, 
dr. Mező Ferenc szellemi olimpiai bajnokunk lánya Mező Zsuzsanna és az ötkarikás 
iskolákat koordináló Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, dr. Jakabházyné Mező Mária 
is részt vettek. Litkai Ferencné, az iskola igazgatónője az ünnepségen jelentette be, hogy 
az önkormányzat június 2—án kezdi meg a tető és tornaterem renoválását. A bejelentés 
pedig kellő alaphangulatot teremtett az önfeledt ünnepléshez. A rövidke műsorban azok 
a diákok léptek fel, akik a közelmúlt kerületi tanulmányi versenyein szép eredményeket 
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értek el, majd az ilyenkor szokásos díjak átadása következett. A dr. Mező Ferenc Em-
lékérem idei díjazottjai a következő diákok voltak. Székely Zója 4.b, Szabados Fanni 
8.c, Ákonitz Nóra 8.c, Petyus Anikó és Petyus Eszter 8.d. Rajtuk kívül még két felnőtt is 
kiérdemelte ezt az elismerést. Kézdi Réka korábbi diák, paralimpikon úszó példamutató 
sportpályafutásáért, Záborszky Kálmán karnagy, iskolaigazgató pedig azokért a zenei és 
kulturális élményekért vehette át ezt a díjat, melyek neki köszönhetően a dr. Mező Fe-
renc diákjai számára meghatározó jelentőségűek voltak. Záborszky Kálmán a kitüntetést 
a délutáni koncerten kapta meg. Az idei évben a Mező-díj Oklevelet Füredi Fanni 8.d 
osztályos tanuló, a dr. Mező Ferenc-díjat pedig Bedi József technika és informatikatanár 
kapta. A Mező-napi megemlékezések hagyománya szerint a kitüntetettek és a vendégek 
közösen koszorúzták meg dr. Mező Ferenc emléktábláját.

Az idei rendezvényen két rendhagyó esemény is történt. Gombár Eszter, volt mezős 
diák jelképesen átadta azt a 200.000 Ft-ot, melyet a munkahelye, a Hansgohe Kft. ajánlott 
fel. A cég kérésére minden munkavállaló ajánlhatott egy egyesületet vagy alapítványt mely 
a támogatás kedvezményezettje lehetett. Gombár Eszter a dr. Mezőben működő Diákokért 
Alapítványt javasolta, mely aztán a legtöbb internetes szavazat miatt a cég ajándékát is ki-
érdemelte. Cziáky Péter testnevelő pedig bejelentette, hogy megalakult a Mező Diáksport 
Egyesület, mely a jövőben a Magyar Korcsolya Szövetség utánpótlásbázisa lesz.

Riersch Tamás
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ELSŐSÖKET ÉS TORNATERMET IS AVATTAK

A nyáron többször is nagyon beázott, majd ettől életveszélyessé vált a dr. Mező Fe-
renc Általános Iskola tornaterme, melyet már a tanév megkezdése előtt le kellett zárni. 
Annak ellenére, hogy az intézmény a kerületben egyedüliként egy multifunkcionális 
sportudvarral is rendelkezik, a 779 diák mindennapos testnevelése – és a csapadékos 
ősz – nagyon igényelte volna a tornatermet. A beázás ráadásul a tornateremmel szomszé-
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dos ebédlőt is használhatatlanná tette, így a kerület egyik legnépesebb általános iskolája 
egyszerre maradt tornaterem és ebédlő nélkül. A felújítás a vártnál lassabban haladt, 
így az átmeneti helyzetben a mezős diákok étkeztetésére és tornáztatására is megoldást 
kellett találni. Az előbbi két szomszédos intézmény, a Móra Ferenc Általános Iskola és 
a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bevonásával történt, az 
utóbbi problémát azonban nehezebb volt orvosolni. Végül a BVSC és a KSI segített az 
olimpiai iskolának, az előbbibe úszni, az utóbbiba pedig judózni jártak a mezős gyere-
kek. A tornaterem november közepére készült el, s mivel az elsős diákok avatása minden 
esztendőben Mikulás napján történik, az intézmény vezetése úgy döntött, december 5-én 
kihasználva az alkalmat a legkisebb mezősök mellett a felújított tornatermet is felavatja. 
Az ünnepi eseményen a meghívott díszvendégek, többek között a tornaterem névadója, 
Martinek János kétszeres olimpiai bajnok öttusázó, illetve Karácsony Gergely, Zugló 
polgármestere, Tóth Csaba országgyűlési képviselő, Hajdú Flórián alpolgármester, a 
képviselő-testület több tagja, és Pánczél Gábor, a KSI SE cselgáncs mesteredzője kötöt-
ték fel a Mező suli szimbólumát jelentő sárga nyakkendőt az elsősök nyakába.

Riersch Tamás
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HAJÓS-NAPOK GÖDÖLLŐN

Hajós Alfréd születésének tiszteletére a 
nevét viselő gödöllői általános iskola min-
den évben változatos programmal emlékezik 
az olimpiai bajnokra. Ma Fodor Rajmund 
vízilabdázó látogatott el az iskolába, ahol az 
előtérben lévő olimpiai falon a 2000 (Syd-
ney) és a 2004 (Athén) táblán szerepel a 
neve a többi aranyérmessel együtt. Az udva-
ron lévő emlékhely megkoszorúzása után az 
iskola tornacsarnokában folytatódott a talál-
kozó, ahol a bajnok elmondta, hogy először 
1996-ban, Atlantában volt az olimpiai csapat 
tagja, akkor még a Szegedi VE színeiben pó-
lózott, Atlantában a magyar csapat 4. helyen 
végzett. Első aranyérmét 2000-ben akasztot-
ták a nyakába, ekkor már az RN Florentina 
játékosa volt. 2004-ben az ország már elvár-
ta az újabb aranyérmet a csapattól, a Domi-
no-BHSE színeiben játszó pólós második aranyérmét hozta haza Sydney-ből. A tanulók 
kérdései záporoztak Rajmundhoz: Nős vagy? Van családod? Mikor kezdtél el sportolni? 
Hol dolgozol? Az aláírások gyűjtése sem maradt el, megígérte, hogy máskor is ellátogat 
az iskolába.
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BOZSIK-NAP KOMÁROM-SZŐNYBEN

Komáromban a Bozsik József álta-
lános iskolában immár 17. alkalommal 
rendezték nagy sikerrel a Bozsik-napot. 
A program az iskola aulájában a Bozsik 
József emlékfalnál kezdődött, ahol az is-
kola vezetősége és vendégek koszorút, a 
tanulók osztályonként egy-egy szál virá-
got helyeztek el.

Az olimpiai külsőségek megjeleníté-
sével (görög ruhás lányok, olimpiai zász-
ló felvonása, olimpiai láng meggyújtása, 
galambok röptetése) Potháczky Mária 
igazgató megnyitotta a sportversenyeket. 
A megnyitó után nagyszámú érdeklődő 
tanulónak tartott élménybeszámolót dr. 
Géczi István ezüstérmes labdarúgó, aki a 
labdarúgó csapat olimpiai szerepléséről, 
valamint az elért eredményekről beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy az eredményesség-
hez kemény akaratra és kitartó munkára 
van szükség. Humorral fűszerezett előadása, pedagógiai munkásságának felelevenítése 
magával ragadta a hallgatóságot.

A kézilabda Bozsik-kupa Komáromban, a sportcsarnokban zajlott a Komárom és 
környéki iskolák részvételével. Az iskola csodálatos gyeppel rendelkező pályáján zaj-
lottak a futballmérkőzések. Az eredményhirdetésnél dr. Jakabházyné Mező Mária adta 
át az érmeket.

A Bozsik-kupa az alábbiak szerint alakult:
Végeredmény:
1. Halassy Olivér Általános Iskola – Újpest
2. Hajós Alfréd Általános Iskola – Pesterzsébet
3. Hajós Alfréd Általános Iskola – Zugló
4. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola – Zugló
5. Kolonics György Ált. Iskola – Budafok
6. Szokolyi Alajos Tagiskola – Bernecebaráti
7. Bozsik József Ált. Isk. – Komárom
8. Csik Ferenc Ált. Iskola – Budapest
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A torna különdíjasai:
 Legjobb kapus: Bakurecz Ádám (Zuglói Hajós)
 Legjobb játékos: Ács Benjámin (Halassy Olivér )
 Gólkirály: Gyüre István (Pesterzsébeti Hajós) 

Délután a szőnyi Petőfi  Művelődési Házban volt a Bozsik-napi ünnepi műsor, ame-
lyen jelen volt a névadónk fi a, Bozsik Péter és családja. Az ünnepi műsort a végzős di-
ákok, zenészek és az iskola néptánccsoportja adta. Ünnepi köszöntőt mondott az iskola 
igazgatója, Potháczky Mária. 

Ezután került sor a legkiválóbb tanulóik díjazására, a 4. osztályos tanulók a Bozsik-
díj bronz, a 6. osztályosok a Bozsik-díj ezüst és a 8. osztályosok a Bozsik-díj arany foko-
zatát kapták. Bozsik díj arany fokozatát adományoztuk egy szülőnek, aki mind a kultúra, 
mind a sport területén sokat segített az iskolának, a gyerekeknek.

„A” csoport „B” csoport
Bozsik-Halassy 0:2 Csik-Pesterzsébeti Hajós 1:6
Szokolyi-Zuglói Hajós 1:1 Zuglói Mező-Kolonics 2:0
Bozsik-Zuglói Hajós 0:1 Csik-Zuglói Mező 0:2
Szokolyi-Halassy 0:2 Pesterzsébeti Hajós-Kolonics 5:1
Bozsik-Szokolyi 0:1 Zuglói Mező-Pesterzsébeti Hajós 2:2

Elődöntők Halassy-Zuglói Mező 4:0 Pesterzsébeti Hajós-Zuglói Hajós 1:0
7. helyért Bozsik-Csik 1:0
5. helyért Szokolyi-Kolonics 1:1 büntetőkkel 0:1
3. helyért Zuglói Mező-Zuglói Hajós 2:2 büntetőkkel 0:1
Döntő Halassy-Pesterzsébeti Hajós 1:0
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BENE-NAP

Május 22.: „BENNE VAGYUNK” illetve hetek óta benne vagyunk a szervezésben, 
hogy a Bene-napot idén is felejthetetlenné tegyük a gyerekek számára! Ebben a tanévben 
a II. Bene-nap ünneplésére gyűltünk össze a sportudvaron. Sokan megtiszteltek bennün-
ket, hogy velünk ünnepeljenek: Dr. Molnár Szabolcs Újpest alpolgármestere, dr. Jakab-
házyné Mező Mária a MOA főtitkára, Kökény Beatrix, Pádár Ildikó kézilabdázók és 
Szívós István Márton vízilabdázó. Hagyomány nálunk, hogy évről évre híres sportolók 
„hagyják itt” kézlenyo-
matukat, amelyek isko-
lánk falán fi gyelmeztetik 
a gyerekeket: Érdemes 
szorgalmasan sportolni! 
A megnyitó után kez-
detét vette a Bene Kupa 
három sportágban, ezzel 
párhuzamosan egy 15 
állomásból álló játékos 
akadályverseny az osz-
tályoknak, valamint a 
kéznyomat vétel Szász 
György Munkácsy-díjas 
szobrászművész segítsé-
gével.

A Bene Kupán a következő eredmények születtek:
Röplabda:
1. Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola
2. Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
3. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola
Szivacskézilabda:
1. Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Gimnázium és Pedagógiai Intézet
2. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola
3. Zuglói Hajós Alfréd Német-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Labdarúgás:
1. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola
2. Kolozsvár Utcai Általános Iskola
3. Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
4. Kerék Általános Iskola és Gimnázium
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Amíg a mérkőzések zajlottak, 16 osztályunk 15 különböző játékos ügyességi felada-
tot próbált ki, és egy osztály gondoskodott mindig arról, hogy sportolóink ne maradjanak 
szurkolók nélkül. A feladatokat a gyerekek és az állomásvezetők is nagyon élvezték, 
hiszen nem minden nap épít az ember kockákból tornyot egy lavór vízben úszó tányérba, 
vagy fűz fel csőtésztát a szájában tartott hurkapálcikára kéz segítsége nélkül. A kosárpa-
lánk előtt sem nyújtottak hétköznapi látványt a gyerekek, amint fejükön egy „csőlátást” 
okozó szemellenzővel próbáltak kosárra dobni és kapura lőni. Nagy fejtörést okozott a 
gyerkőcöknek, hogyan álljanak gúlába öten úgy, hogy csak 2 láb lehet a földön, vagy mi-
ként meneteljen öt ember egyszerre 10 kézen és 2 lábon. Sokan nem is gondolták volna, 
hogy nem olyan egyszerű egy derékra erősített cipős dobozból pingpong labdákat kirázni 
egy nyíláson át, és a derekukon lógó krumpli sem akart abba az irányba lendülni, ahol a 
ledöntésre váró palackok álltak.

Ilyen és ehhez hasonló feladatokkal töltöttük nagyon vidáman a délelőttöt, melyet a 
Bene Kupa eredményhirdetése zárt le. A vidámság délután tovább folytatódott, hiszen 
1/2 3-tól vártuk a szülőket, hogy ők is részesei lehessenek a mókának.

A szülő-gyerek kosárlabda, röplabda és labdarúgó mérkőzések után váltóverseny követ-
kezett, ahol a szülők fáradhatatlanul tolták, húzták, cipelték csemetéiket, karikában futottak, 
labdákat egyensúlyoztak egy kicsit sem szokványos módon. A lényeg nem a végeredmény 
volt, bár a jól megérdemelt Sport szeletnek mindenki örült, hanem az hogy a gyerekek és 
szüleik együtt is jól érezzék magukat, és közös élményekkel térjenek haza.

Gyimesiné Krämer Judit
projektvezető
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MACI OLIMPIA ÉS SOK IZGALMAS PROGRAM
A CSÍK CSIK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Iskolánk diákjai ebben az évben is részt vettek a MOA által szervezett nyári Olimpiai 
táborban. Tanulóinknak változatos és érdekes programban volt részük, ahol olimpikonok 
is megjelentek, többek között Foltán László, Pulai Imre, Martinek János, Fábián László, 
Wichmann Tamás és Tatár István, akik közvetlenül és barátságosan fogadták a fi atalo-
kat. A sok színes program közül felejthetetlen volt az U19-es portugál–német labdarugó 
mérkőzés megtekintése. Részt vettek a 2014-es nanjingi ifjúsági olimpiára utazó magyar 
sportolók eskütételén, ahol találkoztak Gyurta Dániel, Berki Krisztián, Kapás Boglárka 
sportolókkal.

Testvériskolai kap-
csolatot ápolunk a kas-
sai Sportovne Gymna-
sium-mal. Meghívásuk-
nak eleget téve, először 
az iskola vezetősége 
látogatott el Kassára, 
ahol bemutatták az ot-
tani sportiskolát. A köl-
csönös tapasztalatcsere 
során sok hasznos infor-
mációt gyűjtöttünk. Az 
együttműködés része-
ként meghívtuk az is-
kola vízilabda csapatát 
Budapestre, egy iskolák 
közti mérkőzésre, mely-
re márciusban a Hajós 
Alfréd Sportuszodában 

került sor, dr. Szívós István és Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdásaink közreműkö-
désével. A rendezvény célja a vízilabda népszerűsítése, sportbarátság kialakítása, szak-
mai tapasztalatcsere volt.

A Csik iskola csapatában szerepelt többek közt Gyárfás Tamás világbajnoki II. he-
lyezett, Lovas Péter és Nagy Ádám, a nyári világbajnokságot nyert – U18-as – vízilabda 
válogatott tagja.Ősszel iskolánk lány kosárlabda csapata tett látogatást Kassán. A csapa-
tot szeretettel fogadták, akik nagyon jól érezték magukat, és hogy örömük még nagyobb 
legyen, a mérkőzésen végig szoros, kemény küzdelemben két pontos győzelmet arattak.
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A Magyar Olimpiai Akadémia hagyományos egri úszóversenyén részt vett iskolánk 
csapata. Úszóink az idén is megszerezték a legeredményesebb iskola címet. Az általá-
nos iskolás egységünk megnyerte a pontversenyt, míg gimnáziumi csapatunk második 
helyezett lett.

2014. novemberében került megrendezésre a VI. Maci Olimpia, 13 óvoda részvételé-
vel, 104 gyermekkel. A vetélkedő egyik célja, hogy már óvodás korban megszerettessük 
a sportot, a másik célja az olimpiai eszme és a versenyszellem népszerűsítése. A kis óvo-
dások küzdelmét, az olimpiához hasonlóan, zászló behozatallal és himnusszal nyitottuk 
meg és tettük még ünnepélyesebbé. Az idei eredményhirdetés színvonalát emelte, hogy 
Nagy Tímea háromszoros olimpiai bajnokunk adta át az érmeket a résztvevő gyerekek 
számára.

Az iskolai csapatunk hagyományosan két csapattal indult ez év decemberében is a 
MOA által szervezett Szellemi diákolimpián. A gimnazisták mellett, a felső tagozatos diák-
jaink is számot adtak az olimpiával kapcsolatos ismereteikről. A versenyre való felkészülés 
és maga a verseny is jó hangulatban telt, diákjaink megbarátkoztak az újfajta lebonyolítási 
rendszerrel és most már szívesen vesznek részt ezen az elektronikus versenyen.

Makovecz Éva 
intézményvezető
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NÉVADÓ NÓGRÁDON

A ’68-as mexikói olimpia bajnokát, Tokió ezüstérmesét, Hesz Mihályt köszöntötték 
hétvégén szülőfalujában, Nógrádon. A történelmi vár tövében található kis település álta-
lános iskolája a jövőben a kajakbajnok nevét viseli. A Nógrád megyei Hírlap beszámoló-
ja szerint az ünnepségen a zsúfolt tornateremben Hesz Mihály mellett egykori edzője, a 
Vácon még ma is aktív Babella László is helyet foglalt. A színpad előtt ott feküdt a kajak, 
amelyben sikereit elérte, valamint egy kis teknő, amelyben kisgyermekként ismerkedett 
meg a vízzel.

Szórágy Gyuláné polgármester kiemelte, hogy olyan személyiséget választottak név-
adóul, akikre felnézhetnek a gyerekek, akiket példaképként állíthatnak maguk elé, hogy 
tehetséggel, szorgalommal, kitartással milyen komoly teljesítményt, milyen nagyszerű 
eredményeket lehet elérni. Babatiné Márton Márta, a Hesz Mihály Általános Iskola igaz-
gatója hasonlóképpen szólt: „a név kötelez, és a kiváló kajakoshoz méltóan kell élniük, 
tanulniuk mindazoknak, akik a jövőben a nógrádi intézmény padjait koptatják”.Ezután 
két diák idézte fel az olimpiai bajnok életútját, majd egykori felvételen elevenedett meg, 
amint 1968-ban, a Xochimilco (ejtsd: Szocsimilkó) tó vizén, az utolsó métereken hajráz-
va dőlt el a kajak egyes ezer méteres küzdelem Mexikóvárosban.



112

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

Az ünnepelt beszédében elárulta a „titkot”, mi vezetett a nagy győzelemhez: egy esz-
tendővel az olimpia előtt már jártak a helyszínen, megismerték a klímát, megtapasztalták 
a magaslati levegő hatásait, és Hesz Mihály rájött arra, ha az utolsó kétszáz méterre 
elegendő oxigént tartalékol, ha a végletekig visszatartja a lélegzetét, marad annyi ereje, 
hogy nagy lendülettel a célig lapátoljon. Így is lett: a szovjet Saporenko ereiben szinte 
meghűlt a vér, ahogy magyar vetélytársa „faképnél” hagyta a hajrában. Dr. Jakabházyné 
Mező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára elmondta, egy olyan családhoz csat-
lakoznak a nógrádi iskolások, amelynek jelképe a színes ötkarika. A diákok előtt pedig 
nem csupán arra nyílik lehetőség, hogy rendszeresen találkozzanak, és együtt táboroz-
zanak a többi, olimpiai bajnok nevét viselő intézmény „kispajtásaival”, hanem magukba 
szívhatják azt a szellemiséget is, amelyet az olimpiai mozgalom képvisel.

Az iskola egykori és mai diákjai hozták be a zászlót, amelyre nagy gonddal helyezte el 
Hesz Mihály a kézjegyével ellátott „pántlikát”. Majd minden egyes tanuló személyesen vehette 
át a névadótól az olimpiai bajnokot ábrázoló kis jelvényt.Dudás György a Rétsági Járási Hi-
vatal vezetője, Selmeczi Zoltán a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ főosztályvezetője 
szintén a névadás jelentőségéről szólt, Pető Tibor evezős világbajnok, Vác alpolgármestere 
pedig személyes emlékeket idézett, ahogy fi atal sportolóként Hesz Mihály őt biztatásul kedé-
lyesen vállon veregette.Az ünnepséget színesítő kulturális műsorban felléptek a Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészeti Iskola helyi tagozatának muzsikus növendékei és tanárai, a berke-
nyei német nemzetiségi énekkar, a nógrádi néptáncosok, valamint a házigazda iskola tanulói.

Hesz Mihály ünnepi beszéde

Kedves gyerekek, pedagógusok, tisztelt vendégek, barátaim!
Elérkeztünk egy mind a nógrádi iskola történetében, mind az én életemben jelentős 

naphoz, amelyen a mai ünnepség keretében az iskola új nevet kap. Ennek kapcsán mosta-
nában gyakrabban gondoltam azokra az időkre, amikor én is ennek az iskolának koptat-
tam a padjait úgy, mint most Ti. A mostani tanáraitokhoz hasonlóan, a mi időnk tanítói is 
nagy odaadással, lelkesedéssel segítettek nekünk. Iskolaéveiből mindenkinek van olyan 
tanára, akire szívesen emlékszik, ( vagy na ja!) nem gondol rá szívesen.

Én sem voltam mintagyerek, bizony volt egy pár büntető jellegű házifeladat, amit én 
ugyan nem vettem tragikusnak. Érdekes, hogy a tanítóimról csak jó emlékeim vannak, a 
kevésbé szépek idővel megszépülnek. Az én időmben természetesen más volt az iskola-
rendszer, a mi iskolánk meghatározó egyénisége Bényi Endre tanító és családja volt. Nagy 
örömömre itt üdvözölhetjük lányát, Bényi Máriát, aki engem is tanított. Ők voltak azok, 
akik segítettek nekünk elsajátítani mindazt, amire az életben nagy szükségünk volt: szor-
galomra, fegyelemre, céltudatosságra, az idősebbek tiszteletére, és a testmozgás szeretetére 
neveltek, és még valamire, ami mély nyomot hagyott a kis Heszben: a haza szeretetére!
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Ennek Nógrádon különös súlya van, hiszen itt van a nógrádi vár, ahol sok ősünk 
ontotta vérét azért, hogy megvédjék a magyarok lakta területet az idegen betolakodótól. 
Ezt a hazaszeretettel átkötött csomagot vittem magammal Vácra, ahol édesanyámmal 
laktunk. Vácon, mint testmozgásra éhes virgonc gyerek találkoztam a Dunával. Én addig 
csak a Hornyi-tavat ismertem, bizony a Duna megbabonázott a szélességével, beláthatat-
lan hosszúságával. Félelmetes volt, főleg, ha az ember nem tudott úszni, mint én!

A kajak szakosztályban barátságosan fogadtak, nagyon sok segítő szándékú sportba-
rátot ismertem meg. Vékony, nyurga gyerek voltam, aki erősen palócos tájszólással be-
szélt. Határtalan szorgalommal, kitartással jártam le az edzésekre. A sportbarátok közül 
Babella László volt az, aki nagy hatással volt sportolásomra és az életemre, a Nógrádból 
hozott „csomagot” kiegészítette, csiszolta, formálta. Segítségével a kajakozást is egyre 
komolyabban vettem, a szorgalom meghozta gyümölcsét! Hazai sporteredményeim ré-
vén, egyre több nemzetközi versenyen vehettem részt. Én – nógrádi klottnadrágos palóc-
fi ú – ezeket a versenyeket „halál komolyan” vettem. Én képviselhetem Magyarországot! 
Itt köszön vissza Nógrád történelme, a nógrádi vár. Minden nagy versenyre utazás előtt, 
feltöltődni, erőt meríteni, kijöttem Nógrádra. Felmentem a várba, leültem az országzász-
lóhoz és megfogadtam, hogy a múltunkban itt harcolókat méltón fogom képviselni és 
nem engedem, hogy a gyengeség úrrá legyen rajtam, egy nógrádi magyaron!

Ez a beállítottság a sportban nagy mértékben hozzásegített ahhoz, hogy egy olimpiai 
ezüstérmet, egy olimpiai aranyérmet, valamint öt világbajnoki érmet nyerhessek. Meg-
nyugvással tölt el, hogy a magyar kajakosok egyik nagy korszakának meghatározó ver-
senyzője tudtam lenni! A sportolás mellett a tanulás sem maradhatott el. A Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen fogorvosi diplomát szereztem, Dr Hesz Mihály lettem. Itt is a 
legjobbak közé akartam kerülni! Amit eddig elmondtam az ittlévő idősebb korosztály már 
hallotta, tudja. Ez nektek szól gyerekek, biztatás akar lenni – minden lehetséges –, szorga-
lommal, kitartással, céltudatossággal sokat lehet elérni. A tanulás és az egészséges életmód 
végigkísér az életünkön! Vigyétek a szülői háztól és a tanítóitoktól kapott ismereteket ma-
gatokkal, mert nagy hasznát fogjátok venni az életben! Meglátjátok, hogy a sport nemcsak 
a testeteket teszi edzetté, hanem a lelketeket, személyiségeteket is erősíti, formálja. Köszö-
nöm a megtisztelő bizalmat a kedves szülőknek, az iskola pedagógusainak, közülük is Turi 
Gyulánénak, aki sokat fáradozott azon, hogy ez a névadás megvalósuljon és hogy engem 
választottatok intézményetek névadójául. Nyugodt szívvel ígérem, hogy mindenben segí-
teni és támogatni fogom az itt tanuló diákokat és pedagógusokat.

Kedves vendégek, barátaim! Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek együtt ünne-
pelni! Köszönöm, hogy megjelenésetekkel, rengetek munkátokkal, támogatásotokkal lehe-
tővé tettétek azt, hogy ez az ünnepi esemény megtörténhessen. Kérlek benneteket, hogy a 
továbbiakban is segítsük, támogassuk együtt az iskolát, hiszen a mi gyerekeink jövőjét gaz-
dagítjuk ezzel, valamint a falut és a falu jövőjét, fennmaradását, fejlődését is biztosítjuk!

Kedves gyerekek! Higgyétek el, hogy egy kis iskolából is messzire lehet jutni!
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CSANÁDI-NAP

Ebben az évben május 30-án rendezte a Csanádi Árpád Iskola a Csanádi napot, amelyen 
alapításának 25. évfordulóját ünnepelte. Az ünnepségen a teljes Csanádi család és számos 
olimpiai bajnok vett részt. Rabi Ferencné igazgató a nagy előd, Schlegel Oszkár érdemeit 
méltatva az iskola fejlődését, eredményeit, a tantestület helytállását ecsetelte. Büszkén sorolta 
fel az iskola olimpiai bajnokait Berki Krisztián (torna), Kozák Danuta, Szabó Gabriella (ka-
jak-kenu). 1989 óta 17 olimpikon, 12 világ- és Európa-bajnok koptatta az iskola padjait. Az 
ünnepségen megkoszorúzták Csanádi Árpád, Schlegel Oszkár és Deák Ferenc „Bamba” em-
lékszobrát. A jubileumon a három kiváló sportember családtagjai is részt vettek. A legeredmé-
nyesebb sportolók és tanulók díjazásával fejeződött be az ünnepség. Az ünnepség befejezése 
után Engi Klára olimpikon jégtáncos nyitotta meg a Borovitz-házaspár olimpiai formaruhákat 
bemutató kiállítását. Az iskola a Ferencváros labdarúgóival közösen az FTC népligeti sport-
centrumában Vándorkupát rendezett Csanádi Árpád és Deák Ferenc tiszteletére.

A győztesek:
 ● Óvodások: Baráti Bőrlabda SE Kelenvölgyi Óvoda
 ● 1–2. o.: Széchenyi István Isk. Pécs
 ● 3–4. o.: Bornemisza Péter Gimn. Budapest
 ● 5–6. o.: Tóvárosi Sporttagozatos Isk. Székesfehérvár
 ● 7–8. o.: Bornemisza Péter Gimn. Budapest
 ● 9–10. o.: Széchenyi István Isk. Pécs 
 ● Tanárok: Széchenyi István Isk. Pécs



BARÁTI KÖRÖK, EGYESÜLETEK
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Március 20-án a MOB székházban az olimpiai körök vezetői tanácskoztak. Dr. 
Printz János a MOA Tanács tagja – a körök felelőse – ismertette a 2014. évi progra-
mokat. Dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára pedig beszámolt a 2013-as év 
eseményeiről. Itt kapta meg minden kör, egyesület a MOA új zászlaját és jelvényét. Az 
alábbiakban a körök éves beszámolói olvashatók és egy-egy kiemelkedő rendezvényé-
ről számolunk be.

Bevezető az olimpiai körök beszámolóihoz

Az olimpiai körök beszámolói egyértelműen azt igazolják, hogy tevékenységük 
2014-ben is a Magyar Olimpiai Akadémia egyik legfontosabb pillérét jelentette.

A szokásos márciusi tanácskozásukról szóló tudósítás szerint 21 olimpiai kör volt a 
MOB és a MOA látókörében. A körök listáját évkönyvünk minden évben tartalmazza, 
amelyből kitűnik, hogy legtöbbjük hosszabb és gazdag tevékenységre tekinthet vissza. 
Nyolc kör ugyanis több mint másfél évtizedes múlttal rendelkezik, a többiek 2000-2010 
között alakultak. (Itt kell megemlítetni, hogy a kézirat lezárása idején Tiszavasváriból 
egy újabb olimpiai kör megalakulásáról érkezett hír.)

Az olimpiai körök térképe egyértelműen azt igazolja, hogy szinte teljesen lefedik az 
egész országot. Hozzá kell tenni még azt is, hogy olimpiabarátok olyan további helyi 
csoportjairól, műhelyeiről van tudomásunk, amelyek magukat körként még hivatalosan 
ugyan nem deklarálták, de több szálon is kapcsolódnak a Magyar Olimpiai Akadémiá-
hoz, s tevékenységük, programjaik és terveik tartalma alapján az immár „huszonkettők-
höz” hasonló jellemzőkkel bírnak.

A nemzetközi fórumok, tanácskozások tapasztalatai alapján az is elmondható, hogy 
olimpiai köreink tevékenysége határainkon túl is ismert. Köszönhető ez egyrészt a MOA 
égisze alatt ápolt – elsősorban a szomszédos országokba átnyúló – kapcsolataiknak, más-
részt hálózatuk, működésük más nemzetek olimpiai akadémiáinak körében is elismert 
modellje az olimpiai eszme megőrzésének és terjesztésének.

Ami a körök aktivitását illeti, a tavaszi tanácskozáson dr. Jakabházyné Mező Mária 
kiemelte, hogy „a programok közt emlékfutások, sportversenyek, koszorúzások, fi lmvetí-
tések, előadások, olimpikon-fórumok, vetélkedők, élménybeszámolók, emléknapok, kiál-
lítások szerepelnek, természetesen mindez az olimpizmus szellemében”. Főtitkár asszony 
kitért arra is, hogy a különböző programok beszámolói jelentős számban a MOB honlapján 
is megjelennek, s megjegyezte, hogy több körnek saját kiadványai is vannak.

Az olimpiai körök és a Magyar Olimpiai Akadémia tevékenysége között nagyon szo-
ros a kapcsolat. Ezt szolgálják a MOA égisze alatt szervezett, az említetthez hasonló. 
tanácskozások, amelyekre immár kialakult ritmus szerint évente két alkalommal kerül 
sor. Az év elején elsősorban a programok egyeztetése, azok megvalósításának feltételei 
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vannak napirenden, beleértve az elkerülhetetlen pénzügyi kérdéseket is, míg a második 
találkozó, amelyet ezúttal a közös palicsi utazás tett lehetővé, általában az olimpiai körök 
közvetlen kapcsolatainak erősítését szolgálja. Más részről az olimpiai körök az akadémia 
rendezvényeinek leglelkesebb résztvevői közé tartoznak, képviselőik, tagjaik a vándor-
gyűléseken és más eseményeken egyaránt nagy számban találhatók meg.

Az is szinte általánosnak tekinthető, hogy az egyes körök jelentősebb programjaikra 
meghívják a MOA vezetőit, tanácsának tagjait, akik ennek, ha módjukban áll, örömmel 
tesznek eleget, bár az ilyen látogatások talán még rendszeresebbek, tervszerűbbek lehet-
nének.

Az előzőek azt jelzik, hogy az utóbbi években a MOA és az olimpiai körök, illetve 
az egyes körök egymás közötti közvetlen kapcsolatai tovább erősödtek, bár ebben még 
újabb lehetőségek rejlenek.

A még erősebb összefogást szolgálhatja, ha a körök az eddigieknél is több információt 
kapnak az akadémia és egymás tevékenységéről, kihasználva ehhez a személyes találkozá-
sok, a programjaikon való kölcsönös részvétel lehetőségeit is. A kapcsolatok fejlesztésében 
a körök és a MOA vezetőinek egyaránt fontos szerepe lehet, s mindezt szem előtt tartva 
célszerű kijelölni a következő időszakra az együttműködés módjait és teendőit.

Dr. Printz János
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Elnökük távollétében is aktívak voltak
CSANÁDI ÁRPÁD OLIMPIAI BARÁTI KÖR

A 2014-es év különleges helyet foglal el a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör éle-
tében. Februárban Dr. Hencsei Pál elnök közlekedési balesetet szenvedett, hónapokig 
kórházban volt, felépüléses sok időt vett igénybe, emiatt kiesett a kör munkájából.

A tagokra, elsősorban a vezetőség tagjaira – döntően Tóth Attilára – várt a feladat 
az elnök helyettesítésében, a vendégek meghívásában, a programok szervezésében, a 
MOA rendezvényein és más eseményeken való részvételben, az Ötkarika kiadványhoz 
az anyagok összegyűjtésében és még sok mindenben. Visszatekintve 2014-re, megál-
lapítható, hogy jó munkát végzett a Csanádi Baráti Kör. Megtartották a tervezett havi 
élménybeszámolókat, és nagy létszámban részt vettek a különböző eseményeken. Össze-
jöveteleiken az alábbi sportolók tartottak élménybeszámolót: Haán András, Liu Shaolin 
Sándor, Viczián Vera, Ajkler Zita, Papp Krisztina, Majsai Károly, Kasza Róbert, Pécsi 
Gábor, Foltán László, Bodnár András.
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A szarvasi vándorgyűlésen húszan, Budakalászon huszonegyen képviselték a kört, 
de többek között szép számban jelen voltak az Olimpiai Nap ünnepségén, Gödöllőn 
a Gyűjtők találkozóján, a Halottak Napi megemlékezésen, a Vikelas-plakett átadásán. 
Rendszeresen részt vettek a Zuglói Olimpiai Esték, a BVSC-Zugló Esték, a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör, az Olimpiai Bajnokok Klubja rendezvényein.

Külön érdemes megemlíteni, hogy többen is részt vettek külföldi programokon. Vá-
sárhelyi Tamás önkéntesként dolgozott Szocsiban a téli olimpián, élményeiről hangulatos 
beszámolót tartott a Baráti Körben, a MOA szerbiai tanulmányútján Fericsán Kálmán, 
Surányi Péter, Tóth Attila és a Varga-házaspár. Az Olympiába szervezett utazáson Tóth 
Attila vett részt, Tokióban a MOB jubileumi emléktúráján Tar László és Pápai Lajos volt 
jelen. Varsóban az öttusa világbajnokság eseményeit Róth Tamás a fi ával tekintette meg.

A Mező Ferenc szellemi olimpiai vetélkedőt ebben az évben is, immár sorrendben 
harmadszor a Zuglói Hajós Alfréd Iskola tanulói nyerték, felkészítőjük Tóth Attila volt. 
A XVI. kerületi nyári táborok sportos programjait Borovitz Tamás szervezte, a vetélkedő 
kérdéseit Surányi Péter állította össze. A Fővárosi Szabadidő Kupa sportvetélkedő szer-
vezői és lebonyolítói immár hagyományosan a Csanádi Baráti Kör tagjai voltak.

Ebben az évben is számos sporteseményen szurkoltak a magyar versenyzőknek, így 
például a műkorcsolyázó Eb-n, a vízilabdázó Eb-n, sőt a székesfehérvári Gyulai István em-
lékversenyt is közösen tekintették meg. Több Csanádi-s tag is megtekintette a szombathelyi 
birkózó Magyar Nagydíj küzdelmeit, Szegeden a kajak-kenu Világ Kupát, Budapesten a női 
kézilabda bajnokcsapatok négyes döntőjét. A Budai család idén is számos sporteseményen 
volt jelen, többek között Pozsonyban a KHL All Star Game-en, Újvidéken és Belgrádban a 
magyar női kézilabda csapat vb-mérkőzésein, a magyar-szlovén férfi  kézilabda vb-selejte-
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zőjén, Kölnben az EHF férfi  kézilabda csapatok négyes döntőjén. A Csanádisok közül már 
négyen is tagjai a Magyar Sportújságírók Szövetségének (Borovitz Tamás, Henter Pál, Róth 
Tamás, Szarvas István), egyre több sajtótájékoztatón vesznek részt, valamint akkreditált 
státusban vannak jelen különböző sporteseményeken és rendezvényeken, a fi atalok közül 
Budai Márton és Róth Dániel pedig önkéntesként dolgoztak a hazai Eb-ken.

A MOB Hagyományőrző Munkabizottságának Csanádi-s tagjain (Domby Iván, 
Halász János, a Varga-házaspár, az Ujvári-házaspár) kívül Baráti Körünkből mások is 
gyakran részt vettek a megemlékezéseken, olimpiai bajnokaink temetésein. Sajnos, két 
alapító tagunk is itt hagyott bennünket: Bánhidy Lászlót és feleségét, Borbálát a rákos-
keresztúri Új köztemetőben búcsúztattuk.

Surányi Péter több mérkőzést is vezetett Pesterzsébeten a Fehér Miklós emléktornán, 
illetve a Szent-Györgyi Albert Iskolában a Novák Dezső emlékére rendezett tornán.

Az újpesti Város Napokra jelent meg az „Újpesti olimpikonok” című könyv, amely-
nek Hencsei Pál és Fericsán Kálmán a szerzői. A könyv elkészítésében tagjaink közül 
többen is közreműködtek: Tóth Attila lektorként, Surányi Péter és Molnár István az ada-
tok pontosításában segített, Róth Tamás fényképekkel járult hozzá a könyv megjelené-
séhez. Novemberben mutatták be az MTK történetét ismertető „125 év” című fi lmet, 
amelynek elkészítésében Hencsei Pál szakértőként működött közre.

Immár 16. éve megjelenik Ötkarika kiadványunk, amelynek idei négy száma 100 oldalon 
ismerteti a Baráti Kör munkáját, eredményeit, az eseményeket számos képpel illusztrálva.

A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör sokrétű, széleskörű tevékenységet folytat, tag-
jai számos eseményen és rendezvényen vesznek részt, és aktivitásukkal jelentős mérték-
ben hozzájárulnak az olimpiai eszme népszerűsítéséhez.

Hencsei Pál
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A CSANÁDI TÜNEMÉNYES VENDÉGEI
„RABUL EJTETTÉK” A KÖZÖNSÉGET

A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör április 24-i összejövetelén két egykori és jelen-
legi atlétanő fogadta el a meghívásunkat Ajkler Zita távolugró és Papp Krisztina hosszú-
távfutó személyében. A délután és a „kora este” remek hangulatban telt, köszönhetően 
a két tüneményes atlétanő színes és érdekes mondanivalójának, fordulatokban gazdag 
életútjának. Azt hiszem, hogy magyarázatra szolgál a címben elhangzott „rabul ejtettek” 
kifejezés és a „kora este” napszak említése!

A rendezvényeink általában másfél órát „rabolnak el” mindenki életéből és 18 óra 
után pár perccel a kitartóbb tagtársainkkal átvonulunk egy közeli szolgáltató egységbe, 
ahol egy-két pohár sör legurítása mellett megvitatjuk a sportélet közelmúltbeli esemé-
nyeit, érdekességeit.

Úgy tűnt azonban, hogy ezen a délutánon a két ifjú hölgy kedvessége és közvetlensé-
ge „eloltotta a szomjat”, mert csak 19 óra környékén borult sötétségbe a Csanádi iskola 
ebédlőterme, ahol a vendégeinket szoktuk fogadni. Tóth Attila tagtársunk profi zmusának 
és alaposságának köszönhetően egy koponya CT részletességével villantotta fel vendé-
geink eddigi életútjainak mozaikjait. Felsorolni is nehéz lenne mennyi minden hangzott 
itt el, a kezdetektől a versenyeken, edzőtáborokon, sérüléseken, olimpiákon át. Attila 
alapossága még a lányokat is meglepte, mert egy ízben még a Krisztina emlékezetével 
vívott párharcot is megnyerte, aki számára meglepetésként hatott, hogy a sok országos 
bajnoki címéből néhányat mezei futásban szerzett. Aztán fény derült az igazságra, hogy 
ezeken az egyesületének gyűjtendő pontok miatt indult el és az igazi terepe mindig is a 
rekortán volt, kiegészülve az utcai versenyekkel.
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A két atlétanő pályafutásában több hasonlóság is felfedezhető. Mindketten egy kis 
faluból indultak útnak, egyiküket a „kis létszám miatt mindenkinek kötelező versenyen 
indulni” iskolai hitvallás indította el az atlétika világának irányába, másikuk pedig a jobb 
matematikai érdemjegy reményében kezdett el versenyekre járni.

Zita a mai napig nem érti, hogyan bírt annak idején hajnalok hajnalán buszra szállni. 
Egy jó edzéslehetőség, küzdeni tudás végig jellemző a lányok pályafutására, ezért tudtak 
és tudnak mindenféle gödörből kikászálódni, legyen az lelki holtpont, edzőváltás (Krisz-
tina esetében) vagy akár sérülés (Zita képes volt egy időben a saját lábfejét szurkálni na-
ponta egy injekciókúra keretében a mielőbbi gyógyulás reményében). Két-két olimpián 
vettek részt és tapasztalhatták meg a játékok semmihez sem fogható varázsát, habár az 
elért eredményeik nem álltak egyenes arányosságban a befektetett munka és szenvedés 
mértékével. A harmadik olimpia egyiküknek sem jött össze (Zitának 2008, Krisztának 
2012), de Kriszta előtt még ott a lehetőség főleg, ha ilyen remekül teljesít az előttünk álló 
szezonokban, mint tette az idén tavasszal.

A félmaratoni világbajnokságon Koppenhágában a harmadik legjobb európaiként 
összesítésben 11. helyet szerzett, majd május elején a zsinórban begyűjtött harmadik 
10 000 méteren elért bajnoki címe mellé Európa-bajnoki szintidőt produkált. Úgy tűnik, 
edzőjének, Káldy Zoltánnak is beérik a gyümölcse.

Eközben Zitának végérvényesen sikerült lezárni a pályafutását, amely szebben nem 
is végződhetett volna, mint a budapesti veterán fedett világbajnokságon begyűjtött két 
aranyéremmel a tarsolyában (távolugrás, hármasugrás). A tiszteletére eljátszott himnusz 
hallgatása közben előtörtek belőle a régi emlékek és felelevenedtek az 1998-as budapesti 
szabadtéri Eb képei, ahol 6. helyezést szerzett több tízezer honfi társa buzdításától kísérve.

Ajkler Zita a civil életben is megállta a helyét, jelenleg az Eurosport szakkommentá-
toraként tevékenykedik és közben a női kard válogatott erőnléti edzője. A csapat egyik 
tagja, Márton Anna tavasszal junior világ- és Európa-bajnok lett egyéniben! A volt válo-
gatott atlétanőnek hamarosan még egy álma valóra válik, mert május 29-én a Vasas Sport 
Club az „Örökös Bajnok” kitüntetéssel jutalmazza.

A beszélgetés során engem különösen két dolog fogott meg, amelyeket szeretnék 
megosztani. A lányok mindvégig őszintén és teljesen kitárulkozva beszéltek a sportág 
szépségeiről és buktatóiról, de ami igazán megragadott, hogy soha nem próbálták másra 
kenni a kudarcokat, hanem vállalták a felelősségüket (mindkettejük esetében a harmadik 
olimpiai szereplés ilyen helyzet volt). A másik észrevételem számomra még fontosabb és 
nagy örömmel tölt el! Azt tapasztaltam mindkét atlétanő megnyilvánulásai során, hogy 
az elmaradt olimpiai és világbajnoki érmek ellenére tényleg elégedettséggel tudnak visz-
szatekinteni lezárt vagy eddigi pályafutásukra és egyetlen pillanatra sem bánkódnak a 
múlt miatt, hanem előre tekintenek és a múltból csak a sport, az atlétika szépségeit pró-
bálják meg kiragadni és elraktározni az emlékeikben!

Henter Pál
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Mozgalmas év – szép egyéni elismeréssel
HALMAY ZOLTÁN OLIMPIAI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület 2014-ben is változatos prog-
ramokat szervezett, társrendezőként is több projektben közreműködött. A mozgalmas, 
programokkal teletűzdelt egyesületi élet szinte már minimális elvárás baráti körünk 
tagságától. Tevékenységünket szerteágazóan elismerik, amely 2014-ben egy szép egyé-
ni díjban testesült meg. Horváth Vilmosnak, egyesületünk elnökének munkásságát az 
Olimpiatörténészek Nemzetközi Társasága (ISOH) a szervezet legrangosabb kitünteté-
sével, a Vikelas-plakettel ismerte el.

Január 19-én a Nagy Marianna és Nagy László tiszteletére rendezett emléknapon em-
léktáblát avatott szülőházuk falán – dr. Vértes László orvos professzorral – dr. Puskás Ti-
vadar Szombathely polgármestere, a MOB tagja. Az emléknapon időszaki kiállítás nyílt 
a műkorcsolyázó testvérpár emléktárgyaiból a Schmidt Múzeum két kiállítótermében. 
Rá egy hónapra a Híres szombathelyi nők sorozatban mutatták be az intézmény veze-
tőjének, Keppel Csillának könyvét Nagy Mariannáról. Egyesületünk mint az emléknap 
szervezéséhez, mint pedig a könyv elkészítéséhez segítséget nyújtott.

A szellemi olimpiai vetélkedőknek komoly hagyományai vannak egyesületünk tör-
ténetében. 2014-ben felkészítőként értek el sikereket halmays tagtársaink. A körmendi 
Kölcsey Ferenc Gimnázium (V–VI. korcsoport) és a zuglói Hajós Alfréd Általános Isko-

la (III–IV. korcsoport) győzelmével zárult a dr. Mező 
Ferenc Szellemi Diákolimpia döntője. A körmendi 
csapat felkészítője Mecséri Annamária volt, aki egye-
dülálló bravúrt vitt véghez: tíz éve diákként volt tagja 
az akkor győztes gárdának, most pedig felkészítőként 
nyert aranyat. A másik korcsoportban győztes fi atalok 
mentora Tóth Attila, budapesti tagtársunk volt, aki 
szintén már rutinos szereplőnek számít ebben a külön-
leges „sportágban”.

Visszatérő vendégünk Erdélyből Csíki András Har-
gita megye sportigazgatója, akinek előadásait hallgatva 
már jól megismertük Csíkszereda sportéletét. Március-
ban, egy nappal 60. születésnapja előtt érkezett Szom-
bathelyre. Ezúttal nem volt előadás, hanem kötetlen be-
szélgetés, melynek során Andrást – számára váratlanul 
– felköszöntöttük kerek születésnapja alkalmából.
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Ritkán érkeznek vendégeink 
a tengerentúlról. Májusban, az 
1956-ban olimpiai bajnokságot 
nyert kardvívó aranycsapatunk 
győri születésű tagja, a New Or-
leansban élő Hámori Jenő látoga-
tott el hozzánk. Az esti élmény-
beszámolót megelőzően kis vasi 
körutazáson is részt vett. Kő-
szegen fejet hajtott a nagy előd 
Zulawszky Béla olimpiai ezüst-
érmes vívó sírjánál, míg Szom-
bathelyen, Szily János utcai szü-
lőházánál Rajczy Imre olimpiai 
bajnok kardvívó előtt tisztelgett. 

A nagy öregekről, a Gerevich-Kovács-Kárpáti trióról a legnagyobb tisztelettel beszélt, 
önzetlenül segítették fi atal utódaikat. Sok mindent megtudhattunk az 1956 előtti idő-
szakról, 1956-ról, benne a melbourne-i olimpiáról, ahol neki is nehéz döntést kellett 
meghozni, melyet nem bánt meg, Amerika befogadta, a civil életben is megtalálta számí-
tásait. Külön érdekessége volt a beszélgetésnek a 2005 augusztusában pusztító Katrina 
hurrikánról szóló beszámoló. Hámori Jenő a helyszínen élte át a szörnyű csapást. Meg-
döbbentő képek egészítették ki a személyes történeteket, melyeknek szerencsére happy 
end lett a vége.

Május 23-án három budapesti megemlékezésnek is főszervezője volt olimpiai ba-
ráti körünk. A Farkasréti temetőben Halmay Zoltán sírját koszorúztuk meg, majd a Vas 
megyei származású Tóth II Józsefet, az Aranycsapat jobbszélsőjét köszöntöttük 85. szü-
letésnapján, melyhez kapcsolódott a harmadik megemlékezés, az angolok felett aratott 
7:1-es diadal 60. évfordulója, melyre közösen emlékeztünk a Nagy Béla Hagyományőr-
ző Egyesülettel.

Június 18-án már hatodik alkalommal rendeztük meg közösen a Szombathelyi Dobó 
SE-vel a Németh Pál Emléknapot. A rendezvény célja a nagyszerű sportember emléké-
nek ápolása és az általa képviselt értékek népszerűsítése. A hagyományos koszorúzás 
és a páros kalapácsvető verseny ismét szerepelt az emléknap programjában, ahol a jövő 
nagy reménységei mellett – versenyen kívül – Pars Krisztián olimpiai bajnok is indult. 
Az emléknapon sor került Németh Pál leendő szobrának alapkőletételére is. Az esemé-
nyen, jelen volt Németh Pál özvegye, Mariann néni, testvére, Németh László József és 
fi ai is. Horváth Vilmos megígérte, hogy legkésőbb Németh Pál 80. születésnapján, tehát 
2017-ben állni fog Pali bácsi szobra.
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Július 12-én közel ötvenen indultunk el autóbusszal Halmay Zoltán szülőfalujába, 
hogy emlékezzünk névadónk 110 esztendeje nyert olimpiai bajnokságaira. A programot 
szinte teljes egészében vendéglátónk, Dušan Dvoran, Magasfalu (Vysoká pri Morave) 
polgármestere állította össze, aki egész napját velünk töltötte. Pozsonyban városnézésen 
vettünk részt, ahol többek között megtekintettük a Koronázási Templomot és a Prímási 
palotát, majd kora délután tovább indultunk Magasfaluba. Először megkoszorúztuk Hal-
may Zoltán emlékművét, majd Horváth Vilmos egyesületünk elnöke és Dušan Dvoran, 
Magasfalu polgármestere mondott ünnepi beszédet. Mindkét vezető hangsúlyozta, hogy 
Halmay Zoltán hidat képez a magyar és szlovák nép között, ennek köszönhető az évek 
óta tartó baráti kapcsolatunk.
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Már tizenöt éve nagy siker egyesületünk 50 yardos amatőr úszóversenye, melynek 
az idén is Bükfürdő volt a házigazdája. Halmay Zoltán szülőfalujából, Magasfaluból öt-
venfős delegáció érkezett, akik között sok vállalkozó szellemű úszó is akadt. A hölgyek 
versenyében Printz-Markó Erzsébet nagy csatában előzte meg német vetélytársát. A Ma-
gasfaluból érkező Tímea Navarčíková is döntőbe jutott, és mint a legjobb magasfalusi 
versenyző különdíjazásban részesült. A legizgalmasabb és legszínvonalasabb döntőt a 
férfi ak vívták, két korábbi győztes, Keszti Mihály és Németh Bálint végzett az élen. 
A verseny fővédnöki teendőit Tatai Tibor, olimpiai és világbajnok kenusunk látta el, 
akit 70. születésnapja alkalmából is köszöntöttünk. A mexikóvárosi olimpiai bajnokkal 
a verseny szüneteiben Printz János, a MOA tanácstagja beszélgetett. Természetesen a 
győztesek a díjakat és okleveleket Tatai Tibortól vehették át.

Szeptemberben két rendezvényen is közreműködött egyesületünk. A Berzsenyi Dá-
niel Könyvtárban kiállítás nyílt Bognár István, egy éve elhunyt tagtársunk emlékére, 
akinek a kézilabda mellett a bélyeggyűjtés volt a nagy szerelme. Köszöntőt mondott 
Horváth Vilmos, egyesületünk elnöke. A Bognár István által hihetetlen szorgalommal és 
precizitással elkészített tematikus anyagokból elsősorban olimpiai és sporttal kapcsola-
tos bélyegek voltak megtekinthetők a tablókon. Szülőfalujában, Jákon felavatták Novák 
Dezső, kétszeres olimpiai bajnok labdarúgó emléktábláját, egyúttal a sport- és szabad-
időközpont felvette Novák Dezső nevét. Az ünnepségen jelen volt Novák Dezső özvegye 
és a család több tagja is. A Magyar Olimpiai Bizottság nevében Horváth Vilmos, MOB 
tag, a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja, a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyo-
mányőrző Egyesület nevében Gál László és Benyák András helyezett el koszorút. Az 
esemény zárásaként a Ferencváros és a Haladás vegyes öregfi úk csapata a helyi öregfi úk-
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kal mérkőzött. A régi fradistákat 
dr. Géczi István, dr. Juhász Ist-
ván, dr. Fenyvesi Máté, Szokolai 
László és Mucha József képvi-
selték. A vegyes csapat kapuját 
Novák Dezső unokája, Horváth 
Gergő védte a mérkőzés első 
szakaszában.

2014-ben is részvettünk a 
Magyar Olimpiai Akadémia ván-
dorgyűlésein, Szarvason és Buda-
kalászon. Ezek a találkozások jól 
szolgálják az olimpiai mozgalom 

népszerűsítését, ahol sok egykori és mai olimpikonnal is lehet találkozni. A budakalászi 
vándorgyűlés egyik témaköre a II. Ifjúsági Olimpiai Játékok volt. Szeptemberben körünk-
be is ellátogatott a nankingi ifjúsági olimpián részt vett két ifjú sportoló és edzője. Dévai 
Boglárka tornász és Halász Bence kalapácsvető meséltek kínai olimpiai élményeikről.

Szentgotthárdi tagtársunk-
nak, Woki Zoltánnak sikerült 
Edina lányával néhány csodá-
latos napot eltöltenie a brazíliai 
labdarúgó világbajnokság idején 
Rio de Janeiróban, amely egyben 
a 2016-os nyári olimpia helyszí-
ne is lesz. Rió kalandjaikról ba-
ráti körünk októberi klubnapján 
számoltak be, ahol egy útifi lmet 
is levetítettek, mely segítségével 
a terembe varázsolták a futball 
világbajnokság lenyűgöző han-

gulatát. A híres Maracana stadionban a Németország-Franciaország negyeddöntőt is 
megnézték, mint később kiderült, a leendő világbajnokot látták játszani. Októberben ke-
rült sor a bevezetőben már említett Vikelas-plakett átadására. Horváth Vilmosnak David 
Wallechinsky, az ISOH elnöke és Anthony Bijkerk főtitkár adták át a díjat Budapesten, a 
MOB székházában. Első alkalommal részesült ebben a magas elismerésben közép-euró-
pai kutató. Az ünnepélyes díjátadón közel húsz halmay-s tagtársunk is részt vehetett és 
találkozhatott a világ egyik legelismertebb olimpiatörténészével, David Wallechinsky-
vel. Horváth Vilmos eddigi tevékenységének megkoronázása a Vikelas-plakett.



129

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

Jó kapcsolatunkat 2014-ben is ápol-
tuk a Szombathelyi Büntetés-végrehajtá-
si Intézettel. Októberben Pars Krisztián, 
olimpiai és Európa-bajnok kalapácsvető 
tartott érdekes, fi lmvetítéssel egybekötött 
beszámolót pályafutásáról. A beszélgetést 
Gál László, egyesületünk alelnöke koor-
dinálta.

Szeptember 22-én ünnepelte 50. szü-
letésnapját Gécsek Tibor kalapácsvető, 
aki a Halmay Egyesületnek is alapító tag-
ja. A Dobó SE-vel közösen köszöntöttük 
az 1998-ban, Budapesten Európa-baj-
nokságot nyert kiváló sportembert, a XX. 
század legeredményesebb vasi atlétáját. 
Az ünnepség Tibor eddigi életútját feldol-
gozó rövidfi lmmel indult. A Cseh Géza–
Gál László alkotópáros fi lmjén keresztül 
a legifjabb jelenlévő atléta palánták is 
megismerhették a világhírű előd pálya-
futását. Ezt követően Horváth Vilmos, a 
két egyesület elnöke, az est házigazdája 
sorra szólította ki egy-egy mini interjúra 
Tibor egykori pályatársait, vezetőit. Töb-
bek között Tánczi Tibor, az ifjúkori klub-
társ, Nyíri Péter, az első Dobó SE elnök 
is felidézte emlékeit, de eljött a rendez-
vényre Hollósy Tibor testnevelő tanár is, 
aki 1980-ban Németh Pálhoz irányította 
Gécsek Tibort, meglátva bent a tehetséget 
az atlétikához. Természetesen az összejö-
vetelen az ünnepelt is szót kapott, aki óri-
ási szerencsének tartja, hogy egy olimpiai 
bajnokkal készülhetnek a mostani atléták, 
akire felnézhetnek, akitől tanulhatnak és 
tehetik ezt nem mellékesen remek edzői stábbal a háttérben. Ugyancsak köszöntötte a 
kalapácsvetőt Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke is, végül a szintén 
szentgotthárdi utóddal, Pars Krisztiánnal zajlott beszélgetés.
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Gécsek Tibor születésnapi rendezvényén mindenki, de leginkább az ünnepelt meglepe-
tésére megjelent Vári Attila is. A kétszeres olimpia bajnok vízilabdázó novemberben egész 
estét betöltő élménybeszámolón volt olimpiai baráti körünk vendége. Egy rendkívül érde-
kes beszélgetés során megelevenedett Attila életútja, aki klubcsapataiban és a korosztályos 

válogatottaknál is mindig jó 
közösségbe került. Kemény 
Dénes kinevezése szövetsé-
gi kapitánnyá megnyitotta 
számára az A-válogatottba 
az utat, ahol részese lehetett 
egy fantasztikus menetelés-
nek. Két olimpiai győzelem, 
világ- és Európa-bajnoki 
aranyérmek fémjelzik a kö-
zel egy évtizedet. A Sydney-
ben rendezett olimpia év-
ében az év vízilabdázójának 
választották, az Oroszország 
elleni olimpiai döntő első 
negyedének végén mintegy 
10 méterről, a kapunak hát-
tal, látványos svédcsavarral 
bombázott Makszimov há-
lójába. Az évszázad gólja 

volt! Attila a komoly szakmai elemzések mellett számtalan vidám történetet is megosztott 
hallgatóságával, hiszen mindenki tudja, a vízilabdázók nem mennek a szomszédba egy kis 
csibészségért, feszültségoldó ugratásokért.

Száz éve Szombathelyen született dr. Földes Éva, aki A fi atalság forrása című mű-
vével az 1948. évi londoni olimpia művészeti versenyén az epika „versenyszámában” 
harmadik helyezést szerzett. Életéről dr. Hollerné Mecséri Annamária, muzeológus, 
egyesületünk tagja írt könyvet, mely a Híres szombathelyi nők sorozatban jelent meg. 
Decemberben ismét megrendeztük a Halmay Karácsonyt, ahol egy nagyon tehetsége ifjú 
művész, Tóth Dani varázsolt a terembe igazi karácsonyi hangulatot – méltóképpen zárva 
az esztendőt.

Gál László
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EGY NAP – HÁROM MEGEMLÉKEZÉS
... AVAGY EGY FELEJTHETETLEN NAP TÖRTÉNETE

Különleges nap volt 2014. május 23 a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző 
Egyesület közel két évtizedes történetében. Három megemlékezésnek is főszervezői vol-
tak, ráadásul Budapesten, távol az egyesület szombathelyi székhelyétől.

Koszorúzás Halmay Zoltán sírjánál
Halmay Zoltán halálának évfordulóin a Farkasréti temetőben lévő sírjánál a Halmay 

Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület minden évben koszorúzással emlékezik. 
2014. május 23-án a halmays csapattal együtt hajtott fejet az olimpiai bajnok úszó szü-
lőfalujának delegációja, a budapesti Csanádi Árpád Baráti Kör, az MTK sportegyesület, 
valamint a Brüll Alfréd Hagyományőrző Egyesület. Első ízben történt közös megemlé-
kezés a magasfalusi önkormányzattal.

A szépszámú tisztelgő előtt Dušan Dvoran, Magasfalu (Vysoká pri Morave) polgár-
mestere méltatta az úszófenomén életútját, egyben kiemelte, hogy Halmay Zoltánnak 
köszönhető a kiváló, baráti magyar – szlovák sportkapcsolat. Őt követően Bódayné Bla-
ha Judit, az MTK elnökhelyettese, valamint Horváth Vilmos, a szombathelyi olimpiai 
baráti kör elnöke osztotta meg gondolatait az ünneplőkkel. A megemlékezés zárásaként 
a megjelent szervezetek képviselői megkoszorúzták az 58 évvel ezelőtt elhunyt kétszeres 
olimpiai bajnok sírját.
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Tóth II József köszöntése és megemlékezés a 7:1-ről
2014. május 16-án ünnepelte 85. születésnapját Tóth II József, az Aranycsapat mer-

seváti (Vas megye) születésű, csepeli játékosa. Ebből az alkalomból a Halmay Zoltán 
Olimpiai Hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére a Magyarország–Anglia 7:1-es 
mérkőzés 60. évfordulóján, azaz május 23-án köszöntötték az ünnepeltet és egyben meg-
emlékeztek az angolokat legyőző csapatunkról is, melynek jobbszélsője Tóth II József 
volt, aki a mérkőzés ötödik gólját szerezte. Néhány hét múlva a svájci labdarúgó világ-
bajnokságon is pályára lépett. Közel állt hozzá, hogy olimpián is szerepeljen, 1956 janu-
ár közepén ő is olimpiai fogadalmat tett a Madách Színházban, de labdarúgó csapatunkat 
később visszaléptették.

A sors azonban átírta 
az eredeti forgatókönyvet, 
mert időközben a csepeli le-
genda kórházba került. Gál 
Lászlónak, a rendezvény 
főszervezőjének vezetésé-
vel a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórházban köszöntötték fel 
a 85 éves egykori válogatott 
labdarúgót. Halmosi Zol-
tán, a Haladás VSE 11-sze-
res válogatott fedezete egy 
díszes diploma átadásával 
kívánt jó egészséget Józsi 
bácsinak, aki szerencsére 
már másnap hazatérhetett a 
kórházi kivizsgálást követő-
en. Hála Istennek jó kedélye 

nem hagyta cserben az ünnepeltet, köszöntése alatt is számtalan régi történetet mesélt a 
magyar futball aranykorából.

A köszöntő eredeti helyszínén, Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok kenusunk 
éttermében így csak a rendezvény második része került megrendezésre. A Halmay Egye-
sület tagjaival együtt emlékeztek a csodálatos mérkőzésre a Nagy Béla Hagyományőrző 
Egyesület tagjai is, de jelen volt Bódayné Blaha Judit elnökhelyettes asszony az MTK 
képviseletében és az egykori remek csepeli birkózó, Németh „Nyiba” Sándor is, aki nem 
messze Tóth II József szülőfaluja mellett, Kenyeriben látta meg a napvilágot. Ugyancsak 
részt vett az ünnepségen Dušan Dvoran, Magasfalu polgármestere is, aki nagy tisztelője 
az Aranycsapatnak.
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Gál László köszöntötte az egybegyűlteket és röviden szólt a mérkőzésről, melynek 
góljait a fi lmkockák segítségével az ünneplők újra megnézhették. Takács Tibor, a Nagy 
Béla Hagyományőrző Egyesület elnöke üdvözölte a szombathelyi kezdeményezést a 
kissé feledésbe merült 7:1-es mérkőzés megünneplésére. Tibor személyes emlékeit is 
megosztotta a jelenlévőkkel, hiszen édesapja nyakában szurkolta végig a találkozót, 
mely egy életre szóló élményt jelentett számára. Takács Tibor segítségével dr. Fenyvesi 
Máté (aki sajnos személyesen nem tudott jelen lenni) telefonon emlékezett a jubileumi 
mérkőzésre.

A londoni 6:3 mellett a visszavágónak tartott találkozóról méltatlanul keveset beszé-
lünk, hivatalos megemlékezésről nem is tudunk, hogy lett volna a kerek 60. évfordulón. 
Pedig a magyar válogatott még a londoninál is jobban játszott, ez a mérkőzés még sokko-
lóbb, még megalázóbb volt angol szempontból. „A magyar válogatott mintha egy másik 
bolygóról érkezett volna a Népstadionba” – mondták az angolok a mérkőzést követően. 
A megemlékezés után együtt maradt a társaság és még órákig jó hangulatú beszélgetést 
folytattak labdarúgásunk helyzetéről.

Gál László
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Programözön a Kertvárosban
VARJÚ VILMOS OLIMPIAI BARÁTI KÖR

Ha a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör kiadványába, a „ Klub-tükör-kép”-be bele-
nézünk, sikeres év tekint vissza ránk: meghívott vendégeink, az ország kiváló sportolói 
és sportvezetői nem kevés szép pillanatot szereztek a több száz látogatónak. Csak egy 
számot emelnék ki: az elmúlt közel 8 évben 88 olimpikon, olimpiai bajnok és világbaj-
nok volt a klub vendége. Ezek az élmények és ezek a számok ösztönöznek bennünket a 
további munkára, innen folytatjuk 2015-ben.Az alábbiakban az év legfontosabb esemé-
nyeit foglaljuk össze.

Januárban Hosszú Katinka és edző-férje, Shane Tusup volt a vendégünk. A nagyszá-
mú hallgatóság a közel kétórás rendezvényen szinte mindent megtudott róluk, a kezde-
tektől a londoni olimpia kudarcán át a sikeres folytatásig, az olimpiai felkészülésig és a 
mindennapos civil életükig.

Februárban egy párbajtőr legenda, az olimpi-
ai ezüst- és bronzérmes Imre Géza volt a vendé-
günk. A 39 éves versenyző számos sikert ért el 
hosszú pályafutása során – háromszoros világ-
bajnok, hatszoros Európa-bajnok, sokszoros or-
szágos bajnok –, de mindent elkövet, hogy eljut-
hasson Rióba és dobogós helyezéssel fejezhesse 
be sportolói pályáját.

Márciusban olimpiai hangulatot teremtettek 
a meghívott vendégek. Sallay András jégtánc-
ban szerzett olimpiai ezüstérmet, Viczián Vera 
sífutásban indult 2010-ben, Kozáry Józsefné 

pontozóbíróként működött közre, 
Vásárhelyi Tamás Torinóban és 
Szocsiban önkéntesként dolgozott. 
Az élménybeszámolókat jól kiegé-
szítette a téli olimpiák relikviáiból 
összeállított kiállítás. Kecskeméten 
Erdei Zsolt győzelemmel fejezte 
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be profi  ökölvívó pályafutását. Néhány nappal később már a Corvin Művelődési Ház-
ban válaszolt a közönség kérdéseire. Visszaemlékezett amatőr és profi  pályafutására és 
elmondta, ezentúl elsősorban a családjára, illetve a tanítványaira koncentrál majd. Új 
helyszínen, a mátyásföldi Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskolában 
fogadtuk Fábián László és Marosi Ádám öttusázókat. Élménybeszámolójukból meg-
tudtuk, hogyan változott a sportág az elmúlt harminc évben az ötnapos lebonyolítástól 
a jelenlegi egynapos versenyekig. Fábián Lászlótól megtudtuk, mi a feladata a MOB 
sportigazgatójának, Marosi Ádám pedig elmondta, hogyan lehet teljesíteni a lövészetből 
és futásból álló kombinált versenyszámot.

Június 12-én a brazíliai labdarúgó világbajnokság nyitónapján két labdarúgó, Szűcs 
Lajos és Géczi István segítségével tekintettük át a magyar futball sikeres múltját számos 

érdekes történettel fűszerezve. A 
két vendég egyaránt járt Brazí-
liában, Szűcs Lajos a világválo-
gatottal, Géczi István a magyar 
válogatottal. A jelenlévők meg-
emlékeztek Novák Dezsőről is, a 
nemrég elhunyt olimpiai bajnok-
ról, aki aktív tagja volt a Varjú 
Vilmos Baráti Körnek.

Az előző évekhez hasonlóan 
idén is részt vettünk a János ut-
cai nyári táborok szervezésében. 
Az élménybeszámolókra ven-
dégeket hívtunk (Gedó György, 
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Varga János, Keszthelyi Rudolf, Hóbor Béla), játékos vetélkedőket és olimpiai totót tar-
tottunk és kiállításokkal színesítettük a programot. Szeptemberben a Kertvárosi Vívó SE 
elnök edzője, Decsi István és a világbajnok kardvívó Decsi Tamás, valamint a londoni 
olimpiai bajnok Szilágyi Áron voltak a vendégeink. Többek között szóba került az idei 
kazanyi világbajnokságon csapatban nyert bronzérem. Nagy sikere volt a két kardvívó 
rögtönzött bemutatójának, amely fejvédő nélkül, öltönyben és zakóban vívtak.
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Október 22-én az 1964-es tokiói olimpia évfordulója alkalmából az 50 évvel ezelőtti 
hősök voltak a kör vendégei. Antal Márta és Kulcsár Gergely ezüstérmes gerelyhajítók, 
valamint Tatár Mihály, a hatodik helyen végzett röplabda csapat tagja emlékeztek az 
olimpián történtekre, az idei nosztalgiautazáson részt vett két atléta pedig friss japán em-
lékeiket is megosztotta a közönséggel. Ugyanakkor megemlékeztek a kör névadójáról, 
Varjú Vilmosról, aki éppen a tokiói olimpián érte el legnagyobb sikerét a bronzérmével.

November 12-én asztaliteni-
szezőket hívtunk élménybeszá-
molóra, az 1979-ben Phenjanban 
világbajnokságot nyert csapat 
tagjait: Gergely Gábort, Jónyer 
Istvánt és Klampár Tibort. Sajnos, 
Klampár nem tudott eljönni, mert 
még mindig aktív játékos, a ren-
dezvény időpontjában is meccset 
játszott. Gergely és Jónyer azon-
ban tudta pótolni őt és számos 
sztorival emlékeztek a hetvenes 
évek világbajnoki sikereire. A két 
vendég egy általános iskolából 
kölcsönkért pingpongasztalon be-

mutatót is tartott. A rendezvény végén Majsai Károly paralimpiai érmes asztaliteniszező 
a phenjani vébédöntő teljes felvételével ajándékozta meg a két világbajnokot.

A fentieken kívül megemlítjük, hogy részt vettünk a MOA Vándorgyűléseken, a 
Gyűjtők találkozóján, megemlékezéseken és más eseményeken. Jövőre is mindent elkö-
vetünk az olimpiai eszme népszerűsítéséért.

Borovitz Tamás
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A LEGJOBBAK EGY HELYEN

Izgalmasan kezdődött az új esztendő a Kertvárosban, hisz alig telt el kilenc nap az 
évből, s máris olyan sztárok látogattak hozzánk, mint az Év Sportolónője, illetve az Év 
Edzője. Hosszú Katinka és Shane Tusup kerületi bemutatkozására pedig olyan sokan 
kíváncsiak voltak a Corvin Művelődési Ház Harmónia termében, hogy oda már az Év 
Sportolója, Gyurta Dániel és az Év Csapata, a férfi  vízilabda válogatott nem is fért volna 
be.Az izgalmakat aztán egy váratlan helyzet is fokozta: a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör rendezvényét ugyanis eredetileg 14.30 órára hirdették, ám a két vendég csak két óra 
késéssel érkezett meg.

Először is elnézést kérek minden-
kitől, de nem rajtunk múlott mindez 
– mondta a tavalyi esztendőben Ma-
gyarországon és Európában is a leg-
jobbnak választott úszónő. A progra-
mot a szövetség és a klub szervezte, 
és kommunikációs problémáknak 
köszönhetően egyedül csak hozzánk 
nem jutott el az információ. Minket 
csak délután értesítettek, hogy sokan 
várnak ránk a XVI. kerületben, mi pe-
dig, ahogy tudtunk, siettünk.

Bravó, Katinka! Hiszen köztudott, 
hogy a legjobb és legeredményesebb 
sportolóink számos felkérést kapnak, 
s mivel minden percüket az edzéseken, versenyeken töltik, érthető, hogy rövid szabad-
idejükben nem tudnak minden felkérésnek eleget tenni. Ő azonban, ahogy meghallotta, 
hogy milyen helyzet állt elő a Kertvárosban, gondolkodás nélkül autóba pattant, és robo-
gott a kerületbe. Ahol addigra már nem volt ugyan telt ház, ám még mindig nagyon sokan 
voltak. Akik pedig kivárták Katinka és Shane érkezését, azok nagyon jól szórakoztak.

A közel kétórás rendezvényen sok mindenről szó esett: Hosszú Katinka pályája kez-
detéről, a bajai évekről, a los angelesi edzésekről, Dave Salóról, az amerikai úszóválo-
gatott és Katinka korábbi edzőjéről, a magyar úszólány és az amerikai úszófi ú találkozá-
sáról, Shane magyarországi edzői debütálásáról, a világbajnoki sikerekről és az olimpiai 
kudarcról, illetve az elmúlt másfél év dinamizmusáról.

A kérdésekre mindketten őszintén válaszoltak, a rendezvény alatt végig közvetlenek 
és kedvesek voltak, amit a közönség is értékelt. Katinka néhány kulisszatitkot is elárult 
nekünk: többek között, hogy már a londoni olimpiát követően megkezdte a felkészülé-
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sét Rióra. Új edzőjével – azóta már férjével –, Shane-nel egy nálunk szokatlan edzés-
módszert dolgoztak ki. Egész évben versenyeznek és megpróbálnak az olimpiáig annyi 
versenyrutint szerezni, hogy Katinka bármilyen váratlan helyzetben is tudása legjobbját 
nyújthassa majd.

A háromszoros világbajnok, 
kétszeres rövidpályás világbaj-
nok, hatszoros Európa-bajnok és 
négyszeres rövidpályás Európa-
bajnok úszónő éremkollekciójá-
ból már csak az olimpiai medál 
hiányzik, és ő ezen a helyzeten 
szeretne majd mindenképpen vál-
toztatni. Ha ma lenne az olimpia, 
Katinka néhány számnak – a két 
vegyesúszó távnak – első számú 
esélyese lenne, ám, hogy két év 
múlva mi lesz, azt ma nehéz len-
ne megjósolni. Kínából ugyanis 
bármikor kikerülhet egy új Je-Si-ven, aki négyszáz vegyesen azt a gyanúsan fantasztikus 
világcsúcsot repesztette a londoni olimpián. Annyi biztos, hogy a Katinka-Shane duó 
mindent meg fog tenni a sikerért, és az is biztos, akik ott voltak a Corvin Művelődési 
Házban, azok ez után az este után még jobban fognak majd szurkolni neki.

Riersch Tamás

MINDEN MARADT A RÉGIBEN

Egyhangúan ismét Borovitz Tamást választotta elnökének a Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Kör tagsága. A december 11-i tisztújító közgyűlésen mindenki támogatta a régi-új 
elnök jelölését. A 2007-ben alakult baráti kör Magyarország legaktívabb ötkarikás szer-
vezetei közé tartozik, havonta olimpiai és világbajnok sportolókat, sportvezetőket, edző-
ket és neves sportújságírókat hoz a XVI. kerületbe, és az előadásaik is egyre több nézőt 
vonzanak. A tisztújító közgyűlésen a hét fős elnökséget is megválasztották. A tagság itt 
is az eddigi vezetőknek szavazott bizalmat, így az elnökségnek továbbra is tagja lesz a 
négy olimpián, köztük három döntőben és egy elődöntőben is bíráskodó röplabda-játék-
vezető, Hóbor Béla, akit 2012-ben a világ legjobb sípmesterének választottak, illetve a 
baráti kör névadójának, Varjú Vilmosnak a fi a, az egykori válogatott kézilabdázó, ifjabb 
Varjú Vilmos is.

Riersch Tamás
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Kiállítások éve
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI SPORTTÖRTÉNÉSZ EGYLET

A XXII. téli olimpia alkalmá-
ból a Hajdú-Bihar Megyei Sport-
történész Egylet, a Téli olimpiák 
története címmel 2014. február 
9–22 között kiállítást rendezett a 
debreceni jégcsarnokban. A kiál-
lításon megtekinthették Borovitz 
Tamás gyűjteményét, valamint 
azon debreceni és debreceni kö-
tődésű sportolók relikviáit (érem, 
oklevél, ruha, síléc stb.), akik si-
keresen szerepeltek a téli sport-
ágakban. A kiállítást Dr. Jakabházyné Mező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára 
és Pajna Zoltán Debrecen város alpolgármestere nyitotta meg. Meghívott díszvendégként: 
Tóth Attila háromszoros olimpikon volt jelen, aki egykori sporttársával, Engi Klárával 
olimpiai hetedik, világ- és Európa-bajnoki negyedik helyezett. A Calgaryban megrendezett 
1988. évi téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségén pedig ő vihette a magyar zászlót. A 
megnyitón jelen voltak és sportpályafutásukról beszéltek: Dr. Becsky Gábor, Dr. Kövér Ba-
lázs, Kövérné Fejes Anikó, a Főnix SE edzője. A gyorskorcsolyázó, Nagy Konrád édesapja 
Nagy Tibor. Szabó Krisztiánt, aki 2002-ben részt vett a Salt Lake City-ben megrendezett 
olimpián, édesanyja, Szováti Anasztázia képviselte. Egyletünk április 17-én tartotta beszá-

moló közgyűlését a Debreceni Ifjúsági 
Házban. Értékeltük a 2013.évi szakmai 
munkát, megvitattuk a 2014.évi terve-
ket. Szót ejtettünk az új labdarúgó stadi-
onba tervezett Sporttörténeti Múzeum-
ról. A MOB Emlék és Hagyományőrző 
Bizottságával, a Magyar Olimpiai Aka-
démiával megemlékezéssel egybekötött 
koszorúzást tartottunk április 23-án, 
Hódos Imre olimpiai bajnok birkózó 
halálának 25. évfordulója alkalmából, 
a debreceni köztemetőben. Együttmű-
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ködtünk a debreceni Déri Múzeummal, a Magyar Kard Napja kiállítás létrehozásában, 
amelyet május 25-én nyitottak meg. Május 31-én, a Decathlon Áruház támogatásával 
megrendezett II. Harcművészeti napon ismét jelen voltunk, ahol a jelenlévők és vásárlók 
két hétig megtekinthették kiállításunkat. Szeptember 17-től a Hajdú-Bihar Megyei Peda-
gógiai Intézetben tekinthető meg a Debrecenhez és vonzáskörzetéhez köthető olimpikonok 
című kiállításunk. A Főnix Csarnokban október 21–26. között megrendezett veterán vívó 
világbajnokságon kiállítottuk a debreceni vívás történetét bemutató kiállításunkat. Részt 
vettünk a Sportiskolák Országos Konferenciáján, ahol a Magyar Olimpiai Akadémia tevé-

kenységéről dr. Jakabhá-
zyné Mező Mária tartott 
prezentációt. Egyletünk 
igyekszik minden MOA 
Vándorgyűlésen és kö-
vezetői gyűlésen jelen 
lenni. További terveink 
között szerepel Hajdú-
Bihar megyei sport-
gyűjtemény létrehozása, 
kiállítási anyagaink bő-
vítése, javítása, népsze-
rűsítése, kiadvány meg-
jelentetése.

Pécsi Imre
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Sportos programok egész éven át
HARANGI IMRE OLIMPIAI BARÁTI KÖR

Igen mozgalmasan kezdődött a 2014-es esztendő a Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gim-
názium és Általános Iskolában működő Harangi Imre Olimpiai Baráti Kör életében. Már 
az első tanítási héten megtartottuk nyitó összejövetelünket. Az iskola ebédlőjében helyet 
foglaló tanítványaimnak, kollégáimnak a téli olimpiai játékok rövid történetét villantot-
tam fel és a leglelkesebb tagokkal a 2010-es vancouveri olimpia relikviáiból (bélyegek, 
képeslapok, belépőjegyek, sálak, kabalák, jelvények, pénzérmék, plakátok, illetve téli 
sporteszközökből stb.) készítettünk visszaemlékező kiállítást. Mindenki fi gyelmét fel 
szerettük volna hívni az oroszországi Szocsiban, 2014. február7 – 23 között megrende-
zésre kerülő téli olimpiai játékok televízióban, napilapokban, interneten való követésére. 
Valamennyien tudták, hogy a szokásos olimpiatörténeti vetélkedő – az aktuális olimpia 
után – a magyar résztvevők eredményességére és az érdekességekre fog hangsúlyt fek-
tetni. Névadónk halálának 35. évfordulóján február 4-én, a már 30. éve hagyományos 
„Emlékfutással és koszorúzásokkal”, valamint a 11. „Emlék úszóváltóval” (66 x 25 
méteres, 66 évesen hunyt el Harangi Imre és egy hossz az uszodában 25 méter) tiszte-
legtünk sportolói nagysága előtt. Március 15-höz közeledve évenként megrendezzük a 
„Tisztelgés a hősök és a bajnokok előtt” erő és ügyességi versenyünket. A felülésből, 
törzsemelésből, fekve nyomásból, függeszkedésből, kötélhajtásból álló versenyek igen 
népszerűek elsősorban a fi úk körében.

A jó hangulatú olimpiatörténeti vetélkedőt 15 csapattal csak március 19-én ren-
deztük, sajnos a meghívott téli olimpikon – családi okok miatt – ekkor sem tudott 
eljönni.
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A baráti kör legaktívabb tagjainak március vége az első kerékpáros emléktúra ideje. 
A csak jelképes 10 kilométer táv teljesítése, az 1936-os berlini olimpia 10. aranyérmét 
szerző Harangi Imre tiszteletére emlékeztet bennünket. Az év első szabadtéri labdarúgó 
– osztályok, évfolyamok közötti – mérkőzéseit is a hónap végén szoktuk elkezdeni és a 
„Fordított napon” – április 1-jén – fejezzük be. Napsütésben, de enyhe tavaszi szélben 
osztottuk ki az osztályoknak az okleveleket és a végső győztesnek, a jól megérdemelt 
„Kölcsey-Harangi” kupát.

Április hónap második hete újból egy „Emlékfutás” ideje. 1934. április 11–15. között 
Budapesten rendezték az amatőr ökölvívó Európa bajnokságot, melyen Harangi ezüst-
érmet vehetett át. Az 1934 méteres táv lefutása évek óta kitűnő előkészület a tanév végi 
2000 méteres állóképességi futások felméréséhez. Gimnáziumunkban hagyomány, hogy 
a végzős osztályok a ballagásuk előtti utolsó tanítási napon, „Emlékfát” ültetnek az is-
kola udvarán és 2006 óta a testnevelésből érettségizők megkoszorúzzák az első emele-
ten lévő „Harangi Emlékfalat”. Idén is sok jelenlegi és volt tanítványunkat és szüleiket 
(közel 100 főt) csaltunk ki az utcára az április utolsó napján, az immár 11. éve megren-
dezésre kerülő „Éjszakai fáklyás futás”alkalmával. A Harangi emlékhelyeket (szülőház, 
emlékoszlop) egymásba fűző, gyerekeket és szüleiket is megmozgató esemény (futás, 
kocogás) mindig éjfél előtt kezdődik, és természetesen másnap, éjfél után, a 2003-ban 
átadott Harangi Imre Rendezvénycsarnok falán lévő emléktábla megkoszorúzásával 
végződik. Május második szombatján, az írásbeli érettségik után jártuk be a Gúti erdő 
településünkhöz közel eső részét. Készülve a nagy teljesítmény túrára ellátogattunk az 
erdészet központjáig, közben szemetet szedtünk, majd szalonnasütéssel eltöltött másfél 
óra után visszatekertünk az iskoláig (megközelítőleg 25 km).
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A következő hét délutánjain készítettük elő az „Olimpiai relikviák között” című kiál-
lítást. Olimpiai kabalák, pénzérmék, sapkák, sálak, bélyegek kerültek a gyűjteményünk-
be, melyeket szerettünk volna mielőbb megmutatni az érdeklődőknek.

A Kihívás Napjának (május. 21.) délutáni eseményeit atlétikai programmal bővítet-
tük. Hét településről buszokkal érkeztek hozzánk diákok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
a nap végére kategóriánkban – 2014-ben is – országos első helyezést érhessünk el. Az 
óvodásoknak délelőtt rendeztük meg az „oviolimpiát”, majd a tűzoltók közreműködésé-
vel vetélkedtünk, délután a településünk intézményeinek dolgozói közötti sor- és váltó-
versenyek győztesei is a dobogóra állhattak.

Május 22-én – 50 tanulóval, négy tanár kíséretében – Debrecenbe utaztunk, ahol a 
Nagyerdei Stadion lelátóján szurkoltuk végig a Magyarország–Dánia válogatott labdarú-
gó mérkőzést. Útközben felelevenítettem a korábbi összecsapások eredményeit, legjobb 
góllövőit. Az 1984 óta hagyományos „nagy” teljesítménytúrára idén is a lakóhelyünkhöz 
legközelebb lévő Zemplén-hegységbe buszoztunk. Május 23-án, jelzett utakon, Regéc 
és Boldogkőváralja környékén gyalogoltuk végig a „36” km-es távot. Az éjszakai rövid 
túra alatt csillagászati ismereteinket bővíthettük, közben a bográcsban megfőtt a paprikás 
krumpli, melyből jól belakva tértünk pihenőre. Másnap Tokaj érintésével érkeztünk haza.

A „Fuss, ugorj, dobj az olimpikonokért” programunkat június 3-án a városi sportpá-
lyán bonyolítottuk le. Míg a segítőim a versenyek végeztével az eredményeket összesí-
tették és megírták az okleveleket, addig felidéztem a szingapúri I. Nyári Ifjúsági Olimpia 
eseményeit, a résztvevő magyarok győzelmeit, felhívva a jelen lévő diákok fi gyelmét a 
közelgő nanjingi II. Nyári Ifjúsági Olimpia televíziós közvetítésére. A „Harangi Triatlont” 
a Magyar Úszás Napjára, június 21-re terveztük. A résztvevőkkel délelőtt 1900 métert ke-
rékpároztunk, majd „13” kilométert sétáltunk (1913-ban született Harangi Imre), délután 
rendezvénycsarnokunk uszodájában, minden jelen lévő tanuló és tanár választhatott a 10, 
illetve a 16 uszodai hossz közül (10. hó 16-ra, a bajnok születésének napjára emlékezve).

Az olimpiai tábor tagjai Fűzér és környéke nevezetességeivel ismerkedtek, eljutottak 
a sátoraljaújhelyi kalandparkba és meglátogatták a Magas-hegyen a sí múzeumot is, ahol 
Homonnay Nándor, a gyűjtemény mentora, síoktató emlékezett a magyar síelés törté-
netére. Harangi Imre berlini olimpiai győzelmének napján (augusztus 16-án) koszorút 
helyeztünk el a városi emlékhelyeknél, melyeket kerékpárral kerestünk fel. Ezt követően 
a rendezvénycsarnok kistermében, közösen néztük meg – az internet segítségével – az 
ifjúsági olimpia megnyitó ünnepségét.

Szeptember elején el kell kezdeni a műfüves labdarúgó bajnokság küzdelmeit a 
„Kölcsey-Harangi” kupáért, hogy a hűvösebb idő beálltáig le tudjuk játszani a mérkőzé-
sek nagy részét. A hónap közepén a nanjingi magyar sikerek elismeréseként, az olimpiai 
bajnokok tiszteletére fát is ültettünk az iskola udvarán és a hónap végén, a Budakalászon 
megrendezésre került MOA 64. Vándorgyűlésére is eljutott képviselőnk.
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Októberben, a Magyar Diáksport Napján, az egész iskolát érintő, valamennyi diákot 
és tanárt megmozgató tevékenységek közben emlékeztünk vissza a nanjingi II. Nyári 
Ifjúsági Olimpia eseményeire. Vetítettképes előadásokkal mutattuk be a rendező város 
nevezetességeit, a résztvevő magyarok versenyeit, a sikereket elérő bajnokokat. A baráti 
kör tagjaival – kihasználva a vénasszonyok nyarát – Bükkszentkereszten és környékén 
túráztunk egy utolsót.

A „Harangi Hónap” legfontosabb eseményei a születésnapi megemlékezések. A hűvös, 
borús, szemerkélő esős idő miatt, idén csak sétával jártuk be a nyíradonyi helyszíneket. A 
kilencedikesek megismerkedhettek a bajnok rövid életútjával, sikereivel és koszorút he-
lyezhettek el az emléktáblákon. Néhány nap múlva értesültünk a barbár facsonkításról, 
mely a hajdúsámsoni olimpiai tölgyfát érte. A főtér rendezése közben kivágták az összes 
fát. Nem akartuk elhinni, hogy a hajdúsámsoni Harangi Imre Sport Egyesület nem tett 
semmit az ott álló fa megmentése érdekében. A Debrecenből kijáró kollégáktól értesültünk, 
hogy még áll a fa törzsének egy része, de siessünk, ha koszorút szeretnénk elhelyezni a 
lábainál, mert lehet, hogy késő lesz. A kerékpártúrás koszorúzást csak november 10-re 
sikerült megszervezni. Szinte megállás nélkül tekertük végig a 15 kilométeres távot, hogy 
minél előbb odaérjünk. Zokogó szívvel és gyertyagyújtással emlékeztünk a bajnok csonka 
fájánál, és bízunk benne, hogy a megmaradt törzset, már nem vágják ki teljesen. Talán nem 
az utolsó fényképek születtek a fáról és a koszorúzásról. Visszaindulva Nyíradonyba, csak 
reményünket fogalmaztuk meg, hogy túléli a megpróbáltatásokat és tavasszal kihajt, mert 
élni akar, tovább hirdetve a bajnok dicsőségét. A résztvevők közül szinte mindenki tört 
egy-egy ágdarabkát, hogy magával hozza emlékbe.

Mikulás napján fogadtuk a többszörös Európa- és világbajnok, világcsúcstartó bú-
várúszót, Senánszky Petrát és édesapját. A közel két órás élménybeszámolón, kötetlen 
beszélgetés keretében osztotta meg velünk élményeit, hozta el világbajnoki érmeit, a 
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búvárúszáshoz szükséges legfontosabb felszereléseit. Sikerei felelevenítése után az au-
togramvadászok kérését elégítette ki, érem osztás után közös fotók készültek és megko-
szorúzta az iskola folyosóján lévő Harangi Emlékfalat. Miklós napján valamennyi gye-
rek odahaza várja a mikulást. Szerencsésnek érezzük magunkat, mert mi már harmadik 
alkalommal jutunk el Tiszadadára, a „bélyegmikulásra”. Az olimpiai bélyegek gyűjtése 
hagyomány az olimpiai baráti körünkben, és így kaptunk meghívást a szervezőktől. Jó 
hangulatú rendezvényen ismerkedtünk, barátkoztunk meg a megjelent iskolák képvise-
lőivel, cseréltünk bélyegeket és közösen vártuk ott is a bőkezű mikulást. Kihasználva a 
kínálkozó lehetőséget, lelkes tagjaink egy 50 fős aktív csapata, a női kézilabda Eb deb-
receni középdöntőjének mindhárom mérkőzését megtekintette. Testközelből szurkoltuk 
végig a mérkőzéseket, és gyűjtöttünk újabb autogramokat.

Az utolsó tanítási napon még egy, a téli olimpia, a labdarúgó vb, a kézilabda Eb és 
az ifjúsági olimpia eseményeit felidéző TOTÓ kitöltésére is maradt idő, majd délután a 
rendezvénycsarnokban, egy három órás, közös diák-diák, tanár-tanár karácsonyi kosár 
dzsemborival búcsúztattuk a 2014-es évet.

Csiszár Antal
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Emlékverseny a jubileumi évben
BINDER OTTÓ OLIMPIAI BARÁTI KÖR

Augusztus 16-án Kun-
szentmártonban Binder 
Ottó, lovas olimpikon és 
lovassági vezérőrnagy szü-
letésének 125. évfordulója 
alkalmából emlékversenyt 
rendezett a Burzon Lo-
vasudvar, a kunszentmár-
toni önkormányzat és a 
helyi baráti kör az Érparti 
Lovaspályán. A versenyt 
a MOA főtitkára nyitot-
ta meg, majd Binder Ottó 
sírjánál dr. Szabó János az 
olimpiai kör elnöke ismer-

tette az olimpikon életútját. 
A koszorúk elhelyezése után 
a Dany Margit Sportcsar-
nokban Dr. Czuczi Mihály 
polgármester köszöntötte a 
vendégeket és Dr. Jakabhá-
zyné Mező Máriávalfőtitká-
rával koszorút helyeztek el 
Dany Margit (1928. Amsz-
terdam, vívás 6. hely) em-
léktáblájánál.

Dr. Szabó János
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Határon túl is
HÍDVERŐ OLIMPIAI BARÁTI KÖR

A Hídverő Olimpiai Baráti Kör – amelyet még az előző évtized közepén hívott életre 
a sajnálatosan gyorsan, 2009-ben eltávozott Schlegel Oszkár – a 2014-es esztendőben 
mindössze két találkozót bonyolított le. Igaz, ezek az összejövetelek igen értékes sport-
embereket vonzottak az ér-
deklődők elé.

Április 7-én a szlováki-
ai Karva községben, a nesz-
mélyiek társszervezeténél 
sikerült programot össze-
hozni. Az alig 800 lakosú 
település kultúrházában 
Németh Ferenc kétszeres 
olimpiai bajnok öttusázó 
volt a vendég, akivel a szép 
számú hallgatóság előtt 
Jocha Károly újságíró be-
szélgetett.

Neszmélyen szerényebb 
volt a látogatottság a május 
15-i összejövetelen, amelyre a 
Polgármesteri Hivatalban ke-
rült sor. A vendégek dr. Vígh 
Lászlóval, Magyar Zoltán 
edzőjével, a lólengés gyakor-
latait több mint negyven esz-
tendeje folyamatosan forradal-
masító tornász szakemberrel 
ismerkedhettek meg, aki egyé-
ni hangvételű kiselőadásában a 
tornasport rejtelmeibe engedett 
betekintést.

Jocha Károly
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Dr. Fejes András a központban
GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE

A tavalyi évben kezdeményeztük a Gyöngyösi Sport- és Rendezvénycsarnok név-
adását dr. Fejes András paralimpikonról. A névadáshoz valamennyi dokumentumot és 
hozzájárulást (Paralimpiai Bizottság, MOA, dr. Fejes András beleegyező nyilatkozata, 
Gyöngyös Város Barátainak Köre elnöksége javaslata) beszereztük és eljuttattuk Gyön-
gyös Város Önkormányzatához. A leköszönő önkormányzat nem vállalta fel már a dön-
tést. Egyesületünk március 22-én megtartott közgyűlése egyhangúan megszavazta a 
sport szekciójának „Dr. Fejes András Sport Szekció” elnevezését.

A MOA 63. vándorgyűlés házigazdája társ tagszervezetünk Szarvas Város Baráta-
inak Köre volt. Gyöngyös Város Barátainak Körét Balázs Ernő elnök vezetésével 4 fő 
képviselte. A plenáris ülés a Tessedik Sámuel múzeumban volt, ahol dr. Szakály Sándor 
a MOA alelnökének megnyitója után Babák Sándor Szarvas polgármestere köszöntötte a 
résztvevő olimpiai bajnokokat, sportvezetőket, sportszervezőket és a Körök vezetőit, és 
bemutatta Szarvas várost és sportéletét. Győr Béla a MOA tanács tagja megemlékezett 
a két vándorgyűlés óta elhunyt olimpikonokról. Fábián László a MOB sportigazgatója 
beszámolt a szocsi téli olimpiáról és a magyarok szerepléséről.Dr. Molitórisz Pál nyugal-
mazott főügyész megemlékezett Tersztyánszky Ödönről, az 1928-as olimpia kétszeres 
bajnok vívójáról, aki három évig élt Szarvason. Siklós Erik a MOB kommunikációs és 
marketing igazgatója interjú beszélgetést folytatott Engi Klára – Tóth Attila jégtáncos-
párral, valamint Kónya Szilvia gyorskorcsolyázóval. A rendezvényen sor került a MOA 
elismerések átadására, többek között a MOA elismerését kapta dr. Dezső István, Szar-
vas Város Barátainak Köre volt elnöke. A második napon a vendéglátók kíséretében 
felkerestük Tersztyánszky Ödön kétszeres olimpiai bajnok emléktábláját, amelyet meg-
koszorúztak a MOA vezetői és az olimpiai bajnokok, és mi tisztelettel adóztunk a jeles 
sportoló emlékének.

Egyesületünk, Gyöngyös Város Barátainak Köre Gyöngyös várossá nyilvánításának 
680 éves évfordulójának napjára megrendezte dr. Fejes András kétszeres világbajnok, 
háromszoros vb-bronzérmes, 1967-ben kategóriájában a világ legjobb parasportolója, 
paralimpikon, klinikai szakpszichológus sportereklyéi és pszicho-terapeutaként írt köny-
vei, publikációiból álló állandó kiállítást a Vachott Sándor Városi Könyvtárban.Dr. Fejes 
András Gyöngyös Város Barátainak Köre tagjaként, a Baráti Körön keresztül felajánlot-
ta Gyöngyös városának értékes sportereklyéit és klinikai szakpszichológusként, pszicho-
terapeutaként írt könyveit, publikációit és az azokért járó jogdíjat.
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A kiállítás megnyitója ün-
nepélyes keretek között június 
1-jén Harmos Szilvia fuvolajá-
tékával – Butykáné Bágyi Judit 
zongoratanárnő közreműkö-
désével – vette kezdetét, majd 
Benyovszky Péter gimnáziumi 
tanuló William Ernest Henley: 
Invictus című versét mondta el. 
Farkas István a GYÖNGYÖK 
közgyűjteményi igazgatóhe-
lyettese köszöntője után Balázs 
Ernő, Gyöngyös Város Barátai-
nak Köre elnöke a kiállítás létre-
jöttének előzményeiről tartott beszédet és méltatta dr. Fejes András sporttevékenységét. 
Dr. Fejes András paralimpikon, klinikai szakpszichológus szimbolikusan átadta a vá-
rosnak az adományát, melyet a város polgármestere Faragó László vett át, köszönetet 
mondva a nagylelkű és értékes adományért. Dr. Fejes András megtisztelte a jelenlévőket 
azzal, hogy megosztotta magánélete legküzdelmesebb időszakának érzéseit, életútját 
meghatározó döntések előtti egyes gondolatait és a család szerepét céljai megvalósításá-
ban. Az álladó kiállításnak helyet adó Gyöngyösi Közgyűjteményi és Kulturális Központ 
igazgatója Dr. Birbaumné Pintér Mária megnyitotta a kiállítást. A kiállítást megnyitó 
rendezvény zárásaként Harmos Szilvia örvendeztette meg a jelenlévőket fuvolajátéká-
val, zongorán kísért Butykáné Bágyi Judit tanárnő, majd elhangzott Walter D. Wintle: 
Győzelem című verse Benyovszky Péter gimnáziumi tanuló előadásában. A rendezvé-
nyen jelen volt dr. Jakabházyné Mező Mária a Magyar Olimpiai Akadémiai főtitkára 
és Nádas Pál a Magyar Paralimpiai Bizottság egyik alapító tagja, 2001-től 2007-ig a 
Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Megtiszteltetés számunkra, hogy dr. Fejes András 
az egyesületünk alapító tagjának megrendezhettük az adományából álló állandó kiállítást 
Gyöngyös lakossága, a nagyközönség és az utókor számára.

Az olimpiai körök tanácskozását a délvidéki Palicson tartották meg a palicsi 
Olimpia Sportegyesület meghívására. Egyesületünket Dr. Csépe Györgyné és Ba-
lázs Ernő képviselte. A találkozón részt vettek olimpiai legendáink: Varga János 
olimpiai bajnok birkózó, Vaskuti István olimpiai bajnok kenus, dr. Ságiné Rejtő Il-
dikó olimpiai bajnok tőrvívó, Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai bajnok tőrvívó.
A küldöttséget Valihora István a Palicsi Olimpia Sportegyesület elnöke várta a szerb 
városban, aki 1989-től áll kapcsolatban a MOA-val. Első napon a szabadkai városháza 
látogatása után leróttuk tiszteletünket és megkoszorúztuk Vermes Lajos, az első olimpiai 
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sportjátékok megszervezőjének sírját – a neves sportoló unokája vezetésével –, és a fi -
atalon elhunyt Sztancsics György síremlékét. Vermes Lajos kezdeményezésére 1880 és 
1914 között – 16 évvel megelőzve Pierre de Coubertin báró által kezdeményezett újkori 
olimpiai versenyeket –, először az ókori olimpiai sportágakban, majd a ma is művelt 
sportágakkal kiegészítve rendszeresen szerveztek az ókori olimpia szellemében sportjá-
tékokat Palicson. Vermes Lajos nemcsak szervezője, hanem mecénása és a sportjátékok 
aktív résztvevője volt több sportágnak. Az egyre több nemzetközi versenyzővel induló 
palicsi sportjátékokat az utódok Palicsi Olimpiai Játékoknak, a sporttörténelem előolim-
piaként emlegeti. A második napi tanácskozáson Dr. Szakály Sándor MOA alelnök kö-
szöntötte a szépszámú érdeklődőt, majd elsőként dr. Szikora Katalin „A XIX. századi 
előolimpiák, Athéntól ... Palicsig” címmel tartott előadást. Ezzel a témával korábban 
Keresztényi József, Kutassi László, Kun László, napjainkban pedig Kertész István és 
Takács Ferenc professzorok foglalkoznak. Az „olimpiák nélküli” történelmi időszakok-
tól a görög „előolimpiák”-tól az angol „előolimpiák”-ig terjedő időszakról szóló előadást 
vetítéssel tette szemléletesebbé.

A tanácskozáson résztvevők a palicsi Olimpia Sportegyesület által megrendezett Pa-
licsi Olimpián ókori olimpiai sportágakban versenyeztek. Egyesületünk két versenyzője 
női és férfi  atlétikai versenyszámban ezüstérmet nyert, melyet a Vermes Lajos téren ad-
tak át, Vermes Lajosról készült szobor előtt.

A MOA 64. vándorgyűlésén Budakalászon egyesületünket dr. Fejes András Sport 
Szekció tagja dr. Csépe Györgyné képviselte. A vándorgyűlésen Dr. Szakály Sándor 
mondott köszöntőt. A rendezvényen az „Ifjúsági Olimpiai Játékok – Magyar Csapat” 
című előadást követően ifjúsági olimpikonok mutatkoztak be, majd interjút hallgattak 
meg a tokiói olimpia aranyérmeseivel.

Gyöngyös Város Barátainak Köre kezdeményezésére a Gyöngyösi Kálváriaparti 
Sport- és Általános Iskola – Kiss Antal olimpikonról elnevezett – tornacsarnok névadá-
sának első évfordulóján egyesületünk dr. Fejes András Sportszekciójának vezetője és 
Kiss Antal olimpikon együtt ünnepeltek az iskolásokkal. Az iskola tanulói ezen a na-
pon gyalogoltak a gyöngyösi tóhoz, majd a könyvtárban baráti beszélgetésre került sor a 
sportosztályos tanulókkal. Az avatásra emlékeztek a sportiskolás tanulók, akik felidézték 
találkozásuk emlékeiket Kiss Antallal kapcsolatosan. A diákok az olimpikont arra kérték, 
idézze fel mexikói emlékeit. Valamennyien nagy fi gyelemmel, csodálattal hallgattuk az 
50 kilométeres gyaloglás minden percét, a verseny utáni nehéz pillanatokat, az eredmény-
hirdetés felejthetetlen érzéseit. A tanulók kérdései és a kapott válaszok tették teljessé a 
évfordulót, megerősítve a tanulás fontosságát és a sport erejét.

Balázs Ernő – Dr. Csépe György 
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Színes programok az 5. évben
KECSKEMÉTI OLIMPIAI BARÁTOK BÓBIS GYULA KÖRE

Egyesületünk február 17-én ünnepi közgyűlés emlékezett az elmúlt 5 évre és rende-
zett sporttörténeti kiállítás Magyarok az olimpiákon címmel. A kiállítást dr. Jakabházyné 
Mező Mária a MOA főtitkára nyitotta meg. A kiállításnak kb. 1500 látogatója volt. Május 
19-én tartottuk éves rendes közgyűlésünket. A Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyu-
la Köre többek között azzal a céllal alakult meg, hogy feltárja Kecskemét sporttörténetét 
és azt megismertesse az érdeklődő lakossággal. Ennek egyik lehetősége a tárgyi emlé-
kek, dokumentumok, újságcikkek, személyes elbeszélgetések megörökítése, digitalizált 
archiválása. Céljaink megvalósítását segítette elő a 2013-ban indult MaNDA program-
ban való részvételi lehetőségünk. A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biz-
tosította elhelyezésünket, valamint a működéshez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket 
és 4 fő archivátor alkalmazását. A sajnos rövid életű program során készült és feldolgo-
zásra került fényképek száma: 3600 darab volt!

Április 23–24-én részt vettünk a MOAVándorgyűlésén Szarvason.Május 8-án a 75 
éves Földi Imrét köszöntöttük Tatabányán. Július 26-án rész vettünk Messzi István súly-
emelő emlékversenyen.
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Augusztus 4-én megemlékezést tartottunk 
Szemerey Andorné Törös Olgának, az 1936. évi 
berlini olimpián 3. helyezést elért női tornász csa-
pat tagjának 100. születésnapja alkalmából.

Ez alkalommal Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság, a Magyar Olimpiai Akadémia, a Ma-
gyar Torna Szövetség és a Kecskeméti Olim-
piai Barátok Bóbis Gyula Körének képviselői, 
valamint az ünnepelt családtagjai köszöntötték 
Olga nénit. Nagypál Sándor Kecskemét Megyei 
Jogú Város alpolgármestere átadta Kecskemét 
város aranygyűrűjét, valamint – kezdeménye-
zésünkre – a város Díszpolgári oklevelét, és 
méltatta a testnevelés és Kecskemét sportélet-
ében betöltött szerepét. Törös Olgát dr. Nébald 
György olimpiai bajnok, az EMMI sportszak-
mai főosztályvezetője, valamint Makray Kata-
lin olimpiai ezüstérmes tornász köszöntötte.

Dr. Magyar Zoltán olimpiai bajnok a MOB 
alelnöke felolvasta Borkai Zsolt MOB elnök 
köszöntő levelét, míg a Magyar Tornaszövet-
ség ajándékát Altorjai Sándor főtitkár adta át 
az ünnepeltnek.

Lukács József, a Magyar Tornasport Halha-
tatlanjai Klubjának elnöke a tagok sorába foga-
dó díszoklevelet adott át. Dr. Bodóczky László 
a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula 
Köre nevében Olga néni életútját bemutató tab-
lót, Grosán Pál pedig „Tettem a dolgomat min-
denkor” című könyvét mutatta be és adta át Olga 
néninek. A kecskeméti testnevelők nevében dr. 
Bodóczky Lászlóné, Olga néni volt kolléganője 
köszöntötte.Olga néni szerényen köszönte meg 

a jókívánságokat és hangsúlyozta, hogy elmúlt élete során csak „Tettem a dolgomat min-
denkor”. Az ünnepségen jelen voltak a családtagok, köztük Szemereyné Pataki Klaudia 
Kecskemét város alpolgármestere, aki Olga néni unokájának felesége, valamint kislányuk 
Szinta, a dédunoka. A születésnapi tortát is ő szervírozta.
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A születésnapra elkészült a Grosán Pál testnevelő tanár úr által írt, Olga néni életútját 
bemutató „Tettem a dolgomat mindenkor” c. könyv, a Sporttörténeti Füzetek sorozat 
második darabjaként.

Szeptember 20-án a Dunszt Ferenc röplabda emléktornán Pór László volt a megem-
lékező.

Augusztus 23–24-én részt vettünk az olimpai körök vezetőinek palicsi tanácskozá-
sán, szeptember 27-én pedig a budakalászi MOA Vándorgyűlésen.

Bekapcsolódtunk a Kecskeméti Helyi Értéktár szerkesztésébe is. Javaslatunkat el-
fogadva Bóbis Gyulát, Messzi Istvánt és Szemerey Andorné Törös Olgát az illetékes 
bizottság a helyi értéktárba felvette.

Kezdeményezésünkre Október 23-án 
megrendezésre került a lajosmizsei Po-
lyák Imre Sportcsarnok névadó ünnepsége 
és emlékkiállítás a Művelődési Házban. 
November 1-jén a kecskeméti köztemető-
ben nyugvó kecskeméti kötődésű olimpiai 
helyezettek és sportvezetők (Balla József 
olimpiai ezüstérmes birkózó, Messzi Ist-
ván olimpiai ezüstérmes súlyemelő, Ud-
vardi István az olimpiai bronzérmes ví-
zilabda csapat tagja, Sax Gyula olimpiai 
bajnok sakkozó, Király József sportveze-
tő, MOB tag) sírjának megkoszorúzásával 
zártuk az évet.

Dr. Bodóczky László



155

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

25. éve az olimpiai eszméért
NÓGRÁDI SPORTTÖRTÉNETI EGYESÜLET

Az idővel kapcsolatban számos mondás van, azonban a legnagyobb valóságtartalma an-
nak a megállapításnak van, hogy az idő nem múlik el nyomtalanul. A Nógrádi Sporttörténeti 
Egyesületet tizenhárman alapítottuk 1989. május 15-én, hogy egymást segítsük a sport érté-
keinek megóvása és a sportvetélkedőkön való minél eredményesebb szereplés érdekében. A 
tagok életkora 28–53 év volt.

A rendszerváltással az állami sportirányítás átalakult, a „Ki mit tud a sportmozgalomról?” 
felmenő rendszerű vetélkedőt utoljára 1989-ben rendezték meg, az egyesület tagjai ennek elle-
nére több mint húsz éven át aktívan részt vettek a különböző sportrendezvényeken. Időközben 
az egyesület három tagja elhunyt, többen nyugdíjba vonultak, egészségi állapotuk romlott, más 
helységbe költöztek, ezért a szükséges taglétszám megőrzése érdekében a Szabó és Kollár család 
tagjai is beléptek az egyesületbe, viszont a sport iránti érdeklődésük nem számottevő. Így alakult 
ki 2014-re, hogy az egyesületnek igazán csak öt aktív tagja van.Az olimpiai körök vezetőinek 
március 20-i találkozóján dr. Kollár Mihály vett részt, és juttatta el a MOÁ-tól kapott könyveket a 
tagoknak.A MOA 63. Vándorgyűlésén Szarvason április 26-27-én Szász István és dr. Kollár Mi-
hály képviselte az egyesületet. Szász Pista jól megtáncoltatta a hölgyeket. A brazíliai labdarúgó 
világbajnokság alkalmából Szabó János titkár, aki egyben a Zagyva Forrás Egyesület elnökhe-
lyettese is, a Zagyvarónai Bátki József Közösségi Házban június 16-án előadást tartott és kiál-
lítást rendezett a labdarúgó világbajnokságok nógrádi kötődésű szereplőiről. A vb-selejtezőkön 
és a világbajnokságokon 28 nógrádi labdarúgó vett részt. Zsengellér Gyula az 1938-as, Szojka 
Ferenc az 1954-es vb-n ezüstérmet nyert. Szojka Ferenc még az 1958-as vb-n is játszott, Kardos 
József pedig 1986-ban szerepelt. A vb-kre kiutazott csapat tagja volt Lahos László és Vasas Mi-
hály 1958-ban, 1962-ben Menczel Iván, azonban nem kaptak játéklehetőséget. Az előadó érde-
kességként megjegyezte, hogy Lahos László NB I-es mérkőzésein 8 góllal többet szerzett, mint 
Albert Flórián. Az érdeklődők a kiállítást két héten át tekinthették meg. A MOA által augusztus 
23-24-ére Palicsra szervezett kiránduláson egyesületünket Szabó János képviselte.

Szeptember 27-én a MOA 64. Vándorgyűlésén Budakalászon dr. Kollár Mihály vett részt, 
és nagy érdeklődéssel hallgatta meg Ali Csilla MOB főmunkatársnak a nankingi ifjúsági 
olimpiáról szóló előadását és Szilágyi Liliána kétszeres ifjúsági olimpiai bajnokkal készített 
interjúját, valamint dr. Jakabházyné Mező Mária MOA főtitkárnak az 1964-es tokiói olimpi-
áról tartott megemlékezését.

Serfőző Tamás és Szász István a MOB honlapjáról szerzett értesüléseit osztotta meg az 
egyesület tagjaival. A Kollár házaspár tagja a Varjú Vilmos, valamint a Csanádi Árpád Olim-
piai Baráti Körnek is, és a lehetőségekhez mérten részt vettek rendezvényeiken.

Dr. Kollár Mihály
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Sportos sikátoriak
ZSIVÓTZKY GYULA OLIMPIAI KÖR EGYESÜLET 

A sikátori Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör alapításakor célul tűzte ki környezet-
ében a sportélet élénkítését, az ezt szolgáló hagyományok megőrzését és teremtését. 
Ennek jegyében az egyesület 2014. évi programjain szinte egy esetben sem hiányzott 
a mozgás. Néhány bizonyíték következik erre. Az egyesületnek otthont adó Sikátor 
falunapján ismét sikerrel rendezték meg a Zsivótzky-futást, amelynek 73,76 m-es 
távja a névadó bajnok legnagyobb hivatalosan mért dobására, második világcsúcsára 
emlékeztet. A versenyen induló fi atalok és idősebbek a szép augusztusi napon az ezt 
hirdető táblától rajtoltak, s komoly versengés közepette döntötték el a korcsoportok 
győzteseinek járó – erre az alkalomra készült – érmek sorsát. Lassabb iram, de annál 
nagyobb kitartás kellett az olimpiai kör szintén hagyománnyá váló közös adventi 
sétájához, amely ezúttal is 5–6 km teljesítését jelentette a Bakony szélének erdei 
mentén. Az előző évekhez hasonlóan most is lelkes csapat verődött össze a túrához, 
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ahonnan nagyon hiányzott a nemrég elhunyt Koczka Tanár Bácsi, Koczka József, aki 
a korábbi hasonló programokon szó szerint is mindig az élen járt. Néhány kilométert 
kellett gyalogszerrel megtenni az egyesület novemberi közgyűlése résztvevőinek is, 
akik a programot a védett bakonygyiróti pincesoron zárták. A társaság az autókat 
elhagyva tett meg közösen egy-két kilométert, megalapozva ezzel az est egyébként 
is biztosított jó hangulatát.

Kerékpárosok gyülekeztek Sikátoron az immár Zsivótzky Gyuláról nevét viselő 
kisbéri városi sportcsarnok névadójának napján, s úgy indultak el közösen a kisváros-
ba, hogy a közel 25 km-es távolságot letekerve érjenek oda az ünnepség kezdetére.A 
kör tagjai nem csak hazai pályán jeleskedtek, komoly küldöttséggel vettek részt a Ma-
gyar Olimpiai Akadémia palicsi útján, s a vendéglátók által rendezett „palicsi olim-
piáról”, még maguknak is meglepetést okozva, érmekkel gazdagodva tértek haza. 
Többször elhangzott a Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör neve a Halmay Zoltán úszó-
kupa „szpíkerétől”, Horváth Vilmostól. Az augusztusi bükfürdői versenyen ugyanis 
a kör képviseletében többen vízbe ugrottak, sőt ezúttal a női kategória bajnoka is a 
sikátori csapatból került ki. A kör tavalyi tevékenységének sportos megközelítésű át-
tekintése talán igazolja azt, hogy az a lendület, amelyről az előző évkönyvben beszá-
moltunk, nem tört meg. Ezt erősítik a Zsivótzky Kör további tervei, amelyekben vál-
tozatlanul fontos helyet foglal el maga a sport, a sportolás. A még 2014-ben elfogadott 
éves program szerint 2015-ben az egyesület helyi versenyek olyan sorozatát kívánja 
megrendezni, amelyben szinte hónapról hónapra ki-ki megtalálhatja a mozgás és a 
siker lehetőségeit is. Változatlanul célja az egyesületnek, hogy – akár csak eddig – jó 
értelemben kimozduljon a kis faluból, s ezáltal Sikátortól Kisbérig és másutt is újabb 
támogatókat, olimpiabarátokat szerezzen programjai megvalósításához. A települé-
sek, térségek összefogásának szándékát és elismerését fejezte ki az is, hogy a 2012-
ben alapított Zsivótzky Gyula Emlékdíjban legutóbb dr. Udvardi Erzsébet és Vighné 
Kemény Teréz részesült, akik Kisbér város, illetve Sikátor község polgármestereiként 
folyamatosan támogatói, tagként pedig a kezdetektől résztvevői voltak a Zsivótzky 
Gyula Olimpiai Kör Egyesület tevékenységének.

Dr. Printz János
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ZSIVÓTZKY GYULA SPORTCSARNOK KISBÉREN

Zsivótzky Gyulát a híres kisbériek között tartják számon. Olimpiai bajnokunk ugyan 
nem itt született, de gyermekkorát ezen – az immár városi rangú – bakonyaljai települé-
sen töltötte. Visszaemlékezései szerint itt fabrikálta első kalapácsát, amellyel egy szak-
könyv alapján a helyi libalegelőn kezdte elsajátítani a dobószám fortélyait, szerencsére 
egészen sikeresen.

Az előbbiek alapján joggal vetődött fel nem is egy alkalommal az a gondolat, hogy 
Kisbéren is minden lehetséges módon meg kell őrizni Zsivótzky Gyula, az elmúlt évszá-
zad magyar atlétájának emlékét. Ennek jegyében tett javaslatot dr. Udvardi Erzsébet, a 
város polgármestere arra, hogy a helyi sportcsarnokot olimpiai bajnokunkról nevezzék 
el. Az indítványt gyors döntés követte, s 2014. július 11-én már az ünnepélyes névadásra 
gyülekeztek a meghívottak. Ettől a naptól a spotcsarnok falán elhelyezett – Zsivótzkyné 
Komka Magdolna, dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára, Borkai Zsolt, a MOB 
elnöke és Popovics György, a Komárom-Esztergom megye Közgyűlésének elnöke ál-
tal leleplezett – tábla azt hirdeti, hogy a létesítmény a továbbiakban Zsivótzky Gyula 
nevét viseli. Az ünnepi pillanatokat komoly előkészületek előzték meg, s a szervezők 
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igazán gazdag programot állítottak össze. Az események a Kisbértől közel 25 km-re lévő 
Sikátoron kezdődtek, ahonnan kerékpáros túra indult az ünnepség helyszínére. (A kis 
község bekapcsolódása a programba nem volt véletlen, mivel az ott működő Zsivótzky 
Gyula Olimpiai Kör ülésén hangzott el először a kisbéri polgármester asszony, a kör 
tagja részéről a névadás gondolatának támogatása.) Időközben a kisbéri vasútállomásról 

elindult az a gyalogos túra is, 
amelynek résztvevői, a kör-
nyék néhány nevezetességét 
felkeresve, szintén az ünnep-
ség idejére tértek (kissé átáz-
va) vissza. Ezalatt a kisbéri 
sportpályán melegíteni kezd-
tek a Pápai Sportegyesület 
ifjú kalapácsvetői, hogy nép-
szerűsítsék versenyszámukat 
és bizonyítsák tudásukat. A 
meglepetésszerűen megérke-
zett vihar azonban az ő szá-
mításaikat is keresztülhúz-
ta, s a bemutatót (kalapács 
helyett medicinlabdával) a 

sportcsarnokban tudták befejezni, nem kis érdeklődés mellett. Az ünnepség keretében a 
vendégeket dr. Udvardi Erzsébet üdvözölte, majd Borkai Zsolt szólt a megjelentekhez, s 
köszönetét fejezte ki a Magyar Olimpiai Akadémiának és Kisbér Város Önkormányzatá-
nak a névadás ötletéért és megvalósításáért. Az esemény fontosságát és rangját hangsú-
lyozta beszédében dr. Jakabházyné Mező Mária is, felidézve névadó bajnokunk pályáját. 
Zsivótzky Gyula életútjának egyes állomásaira utalt – többek között – Popovics György, 
miközben külön örömét fejezte ki azért, hogy a megyében tovább nőtt az olimpiai bajno-
kokról elnevezett közintézmények száma. A Zsivótzky Gyuláról szóló megemlékezések 
a városka egyik legszebb épületében, a közelmúltban szépen felújított Kiskastélyban 
folytatódtak, ahol előadások hangzottak el olimpiai bajnokunk pályafutásáról, kisbéri 
éveiről, valamint Horváth Vilmos, a MOA Tanácsának tagja részéről a kalapácsvetés 
héroszairól. Ezen az eseményen, akár csak a nap valamennyi kisbéri programján, részt 
vett a Zsivótzky család szinte valamennyi tagja. Az egész nap hangulata, az eseményhez 
méltó ünnepélyességet sugárzó eseményei alapján természetesnek tűnt, hogy polgármes-
ter asszony megerősítette: a Magyar Olimpiai Akadémiát akár egy vándorgyűlés erejéig 
is szívesen várják vissza Kisbérre.

Dr. Printz János
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Az ötkarikás évtized
VÁRPALOTAI OLIMPIAI BARÁTOK KÖRE

Decemberben ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját a Várpalotai Olimpiai Ba-
rátok Köre. A jubileumi összejövetelen dr. Jakabházyné Mező Mária a MOA főtitkára 
az ország egyik legjobbjának nevezte a várpalotai kört. 2014-es tevékenységünket az 
alábbiakban ismertetjük.

A Várpalotai Olimpiai Barátok Köre 2014-ben taggyűléssel nyitotta az évet. Már-
ciusban Klampár Tibor olimpiai 4. helyezett, Európa- és világbajnok asztaliteniszező 
volt a vendégünk a Gál Gyula Sportcsarnokban. Áprilisban az ELGYŰSZ országos ki-
állításán a „Magyar vívó olimpikonok emlékíveken” című anyagot mutattuk be, amely 
aranyérmet kapott. (Emlékív megjelentetés Horváth Zoltánról.)

A hónap végén részt vettünk a MOA 63. vándorgyűlésén Szarvason. Május 11-én a 
helyi VIII. Civil Napon képviseltettük magunkat. Itt mutattuk be az új MOA zászlót és 
felavattuk pavilonunkat. E hó 28-án Cseh László úszó volt a vendég a Magániskolában 
edzőjével együtt. Június 6-án városunk szülötte, Nyilasi Tibor volt a vendég a Várban tar-

tott közönségtalálkozón. 13-án Kenéz György olimpiai bajnok vízilabdázó tartott élmény-
beszámolót a Rákóczi Telepi Baráti Kör klubdélutánján. Augusztus 16-án Rákóczi Telepi 
Baráti Kör főzőversenyén vettünk részt, amit meg is nyertünk. 23–24-én a MOA kihe-
lyezett ülésén képviseltettük magunkat a délvidéki Palicsfürdőn. A számunkra rendezett 



161

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

„Palicsi olimpián” egy arany- és egy ezüstérmet szereztünk súlylökésben, illetve helyből 
távolugrásban. Szeptember 1-jére elkészült Csík Ferenc emléktáblájának javítása a Csik 
parkban, Hajtó István támogatásával. 5-én nagy megtiszteltetés érte egyesületünk elnökét: 
a Várpalotai Napok alkalmából Poór Gyula díszpolgári címet kapott a várostól.

15-én a Várban került megrendezésre a MOA kihelyezett tanácsülése. 20-án a Nem-
zetközi Gyűjtőtalálkozón vettünk részt Gödöllőn. 21-én az IBK Filatéliai Szabadegye-
temén, Pátyon tartottunk előadást a „Magyar vívó olimpikonok emlékíveken” témában. 
26–28-án Balassagyarmaton a Temafi la országos bélyegkiállításon a „Magyar vívó olim-
pikonok emlékíveken” és a „Magyar sportolók az újkori olimpiai játékokon” anyagokat 
mutattuk be. Ez az anyagunk aranyozott ezüstérem díjazást ért el. A hónap végén három 
fővel képviseltettük magunkat a MOA 64. vándorgyűlésén Budakalászon. Október 21–
26. között a debreceni veterán vívó vb-n is bemutattuk nagysikerű „Magyar vívó olim-
pikonok” gyűjteményünket. November 29-én a Városi civilek sportversenyét rendeztük 
meg, három sportágban immár negyedik alkalommal.

December 4-én a Gábor Áron 
Nyugállományúak által szervezett 
sportversenyen vettünk részt. 15-én 
Veszprémben az „Év önkéntese” díj-
kiosztó gálán titkárunk, Miklós László 
volt az egyik jelölt. 17-én tartottuk év-
zárónkat a Művelődési Központban. A 
10 év eseményeit fi lmvetítés keretében 
elevenítettük fel. 19-én Budapesten a 
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsar-
nokban a „Magyar vívás Napja” ese-
ményen titkárunk kapott díjat a Magyar 
Vívó Szövetségtől. 22-én Zsótér Ferenc 
emléktábláját avattuk a Bányász sport-
telepén. 23-án Zsótér Ferenc temetésén 
Pécsett búcsúztunk tőle.

Egyéb: Sztanke József tagtársunk 
az Önkormányzat támogatásának köszönhetően Erőemelő GPC és WUAP Európa-baj-
nokságokon vett részt, ahol első és abszolút kategóriában is első helyezett lett.

A Bartos Iskola Pócsik József és Szukics Tibor tagtársaink közreműködésével a diák-
olimpiai sportversenyeken vett részt.

Németh Tibor tagtársunk a Városi Diáksport Szövetség megbízásából a városi diák-
olimpiai versenyeket vezényelte le.

Miklós László
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A LEGENDA HAZATÉRT

Egy régi álom valósult meg azzal, hogy végre sikerült városunk szülöttét, Nyilasi 
Tibit „hazahívnunk”. Sok kísérlet volt már rá, de sajnos egyéb elfoglaltságai révén 
nem sikerült optimális időpontot egyeztetni. 2014. június 6-án sikerült és a várpalotai 
Vár felújított Thury-termében láttuk vendégül Várpalota egyik legismertebb szülöttét.

Nyilasi Tibor stílszerűen a Fradi indulóra vonult be a terembe, ahol percekig tartó vas-
taps fogadta a közönség részéről, ezzel is kifejezve tiszteletüket a vendégnek. Beszélgető 
partnere Schnöller Kitty, a helyi televízió munkatársa volt. Nyíl végig állt, szavaival élve, 
hogy a leghátsó sorokból is láthassák. Ez nem kis teljesítmény volt részéről, hiszen jó két 
órán át tartott az élménybeszámoló és a kérdezz-felelek. Természetesen mesélt ifjúságáról, 
az első úttörő meccsekről s a fejlődésről, ahogyan lépéséről –lépésre haladt azon a bizo-
nyos ranglétrán. A válogatott évekről, a külföldi kiruccanásról s az edzői évekről is sok 
kulisszatitkot osztott meg. Különösen érdekes élmény volt mikor az édesapjáról mesélt, 
aki rejtve járt ki a mérkőzéseire, mert megtiltotta neki Tibi. Féltette, mert ha nem jól ment a 
játék, akkor nem csak őt szidták, hanem a felmenőket is s ettől kívánta megóvni őt.

A Ferencváros és az Austria Wien egykori játékosa kétszeres magyar és háromszoros 
osztrák bajnok. 1981-ben az év labdarúgója Magyarországon, magyar gólkirály és Ezüstci-
pő-nyertes, 1984-ben osztrák gólkirály. 70 alkalommal szerepelt a válogatottban és 32 gólt 
szerzett. Két világbajnokságon vett részt (1978, 1982). 1981-ben Európa-válogatott volt 
Csehszlovákia ellen. Edzőként a Ferencvárossal egyszeres magyar bajnok. Szerénységével 
nagyon jó benyomást keltett a közönségben. Az est zárásaként dedikálás és fényképezés 
volt, Tibor mindenkivel szívesen állt az objektív elé. A nagyszerű péntek megkoronázása a 
Két Bagoly fogadóban elköltött közös vacsora volt, ahol még sokáig sztorizgattunk.

Miklós László



VETÉLKEDŐK
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Január 30.
A gödöllői Hajós Alfréd iskola 40. évfordulójának nyitó rendezvénye volt a Hajós 

Kupa olimpiai szellemi vetélkedő, amelyen kilenc csapat indult. A vándorkupát a veres-
egyházi Fabriczius József iskola csapata nyerte. A díjakat Kiss Gergely olimpiai bajnok 
vízilabdázó és Jakabházyné Mező Mária adták át.
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Február 8.
A Fővárosi Szabadidő 

Kupa, a Budapesti Szabadidő-
sport Szövetség szellemi vetél-
kedője a Katona József Szak-
középiskolában került sorra.. 
Az előző évekhez hasonlóan a 
Csanádisok végezték a vetélke-
dő előkészítését és lebonyolítá-
sát. A kérdéseket Hencsei Pál 
és Tóth Attila állította össze, a 
zsűriben Molnár István, Surá-
nyi Péter, Tóth Attila és Győr 
Béla értékelt, a játékvezető 
Hencsei Pál volt. A vendég 
Kiss Tamás Universiade győz-
tes kenus volt. A 11+1 fordulós versenyen 19 négyfős csapat indult, a győzelmet ismét 
a Budapest 4 és 5 labda SE szerezte meg 173 ponttal, a csapatot a Csanádi Baráti Kör 
tagjai alkották: Budai Márton, Budai Tibor, Henter Pál és Csapkó Zoltán.

Február 19.
A Káldor kollégiumban 

olimpiatörténeti vetélkedőt 
szerveztek a „Mozgásban a 
kollégium” versenysorozat 
keretében. Kilenc kollégium 
tíz csapata indult, a három fős 
csapatok küzdelmét a József 
Attila Középiskolai Kollé-
gium nyerte. A zsűri elnöke 
Martinek János olimpiai baj-
nok volt, a MOÁ-t Jakabházy-
né Mező Mária képviselte.

Február 22.
Nagykanizsán sikeres szellemi vetélkedőt rendezett a Zrínyi Miklós-Bólyai János 

Általános Iskola és a Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör. A vetélkedő után Güttler Károly 
és Vermes Albán olimpiai érmes úszók tartottak élménybeszámolót.
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Március 9.
A Dr. Mező Ferenc szellemi 

diákolimpia V-VI. kcsp. elődön-
tőit Ajkán dr. Szakály Sándor el-
nök és Karcagon Kékesi László 
elnök vezetésével rendezték.

Március 16.
A Dr. Mező Ferenc szelle-

mi diákolimpia III-IV. kcsp. 
elődöntőit Dombóváron Sáko-
vicsné Dömölky Lídia elnök és 
Egerben Martinek János elnök 
vezetésével bonyolították le.

Március 19.
Nyíradonyban a Harangi Imre Olimpiai Baráti Kör vetélkedőt szervezett a Kölcsey 

Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában. A téma a Szocsiban rendezett téli olimpia, az 
olimpiai kabalák, a magyarok szereplése volt.

Március 22–23.
A MOA és a MDSZ a Larus Étterem és Rendezvényközpontban rendezte a Dr. Mező 

Ferenc Szellemi Diákolimpia V–VI. és III–IV. korcsoportjának országos döntőjét. A kö-
zépiskolásoknál a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium csapata nyerte a versenyt, felké-
szítőjük Mecséri Annamária, míg az általános iskolások között immár sorrendben harmad-
szor, a budapesti Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csapata diadal-
maskodott, Tóth Attila felkészítésével. Gratulálunk a győzteseknek és a felkészítőknek!
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Április 4.
Az Eötvös József Gimnáziumban történelem versenyt rendeztek, melynek témája a 

Sport és a Politika volt. A feladatok között több olimpiatörténeti kérdés is szerepelt, a 3 
fős győztes csapatban Budai Márton, a Csanádi Baráti Kör tagja is szerepelt.

Április 30.
Ófehértón 2008 óta 

évente rendhagyó olimpiai 
vetélkedőt szervez Pazonyi 
György a helyi általános 
iskola, a baktalórántházai 
kistérség és a beregszá-
szi iskola tanulói számára, 
amelyre olimpiai bajnokokat 
hív meg. Ezúttal Pulai Imre 
fogadta el a meghívást, aki 
a kenuzástól a bob sportágig 
beszélt pályafutásáról. Ka-
jak-kenu sportágban Eb, vb 
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és olimpiai aranyérmet nyert. Az iskola tornatermében az „Olimpia és nevelés” című 
kiállítás fogadta a csapatokat és az érdeklődőket. A csapatok összetétele rendhagyó volt: 
4 fő középiskolás, 4 fő általános iskola felső tagozatos és 4 fő alsó tagozatos diák hajolt 
a feladatlapok fölé. A játékvezető Győr Béla MOA Tanács tagja volt, a díjakat Pulai Imre 
és a MOA főtitkára adta át.

Május 24.
A XIV. Budapesti Nagy Sportágválasztón a MOB sátoránál nagy sikere volt az olim-

piai totónak. Szülők, gyerekek együtt töltögették a szelvényeket, a telitalálatos szelvé-
nyekből fél óránként sorsoltak és a MOA főtitkára jutalmazta a játékosokat.

Július 28.
A Magyar Olimpiai Akadémia hagyományos, ötödik alkalommal meghirdetett nem-

zetközi nyári tábora első napján egy általános olimpiai totót töltöttek ki a gyerekek.

Augusztus 1.
A MOA nemzetközi olimpiai táborának ötödik napján Tömösvári Sándor vezetésével 

a szokásos szellemi vetélkedő került lebonyolításra.

November 21.
Egerben a Kemény Ferenc Általános Iskolában a névadója tiszteletére szervezett 

olimpiai napon dr. Bíró Melinda tanszékvezető zsűrizésével a tornateremben az alsó ta-
gozatos osztályok játékos olimpiai vetélkedőn vettek részt.
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BESZÁMOLÓ A DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA
2013/2014. ÉVI VERSENYEIRŐL

A Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia az elmúlt tanévben második alkalommal 
lett döntően elektronikusan, az internet által igénybe vett, úgynevezett on-line lebonyo-
lítással megrendezve.

Ehhez a Magyar Diáksport Szövetség honlapján kialakított egyedi rendszer szolgálta 
a megvalósítási felületet. A rendszer lényege, hogy egy adott napon, napokon – mely 
nem több, mint maximum három egymást követő „megfejtési” nap – a felületre belépők 
hozzáférnek a kérdésekhez és egy mért idő alatt azokat megpróbálják megoldani. A cél 
ezzel az új megfejtési formával, a két évvel ezelőtti indulással az volt, hogy kiváltsuk a 
megyei/fővárosi rendezéseket, melyek elég hullámzó színvonalon és iskolai létszámmal 
kerültek megrendezésre. Nem titkoltan azonban a legfőbb cél a szellemi vetélkedőbe be-
vonandó iskolák számának növelése és az olimpiai eszme és elméleti ismeretek bővítése 
volt. Ehhez az internet adta lehetőségek és a fi atalok közötti általános használat adta a 
legkorszerűbb megoldási módszert. Ez az első év tapasztalatai alapján úgy tűnt sikeres 
út lesz, hiszen majdnem megtízszereződött a vetélkedőbe bekapcsolódó iskolák száma a 
2012/2013-as tanévben!

Ezért is kissé meglepő, hogy a tavasszal lezárult elmúlt tanévben a remélt további 
növekedés helyett egy jelentősnek mondható – 30% körüli – visszaesés volt tapasztal-
ható az induló iskolák számában. Ennek okait csak találgatni tudjuk, de az MDSz szak-
embereivel folyik egy felmérés a jelenség feltárása érdekében. Mi magunk is – a Magyar 
Olimpiai Akadémia tanácstagjai – is elemezzük a kialakított folyamatokat, a megadott 
témaköröket, kérdéseket és megoldási válaszokat, hogy megtaláljuk az iskolák számára 
az optimális kínálatot a jövőben.
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Mindezekkel együtt az örömteli, hogy feltűntek a Szellemi Diákolimpia „térképén” 
olyan, eddig nem aktív iskolák, akikkel tovább bővült az olimpizmus iránti érdeklődök, 
kutatók köre, úgymint a Csapi Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 
vagy a Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az általános iskolában összesen 68 iskola regisztrált és ebből 61 iskola érvényes 
megfejtéseket és pontokat gyűjtött. Az élmezőnyben tanyázott végig a már hagyomá-
nyosan eredményes Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola, az Albertirsai Magyarok 
Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 
Szakközépiskola és Kollégium, a Galamboki Általános Iskola és Óvoda, a Nagyoroszi 
Börzsöny Általános Iskola és a Rétsági Általános Iskola.

A középiskolákban 51 csapat regisztrált és ebből 49-en értek el pontokat is.

Ha végigböngésszük a résztvevő iskolák listáját, jó érzés, hogy valóban vannak a 
régiek mellett új nevek és többek egészen szépen szerepelnek az első vagy a második 
indulás során.

Ami az „Olimpiai iskoláinkat” illeti, kiemelkedik az általános iskolai kategóriában 
győztes Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola a maga 993 pontjával, de szorosan ott 
volt a nyomában a 10. forduló után az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános 
Iskola 990 ponttal. Dicséretet érdemel a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, 
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Középiskola és Pedagógiai Intézet a III–IV. korcsoportban elért 849 pontjával és a 
középiskolai kategóriában – V–VI. korcsoport – a 772 elért pontjával, továbbá a buda-
foki Kolonics György Általános Iskola (843 pont), a zuglói Dr. Mező Ferenc Általános 
Iskola (834 pont), az újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Álta-
lános Iskola (786 pont), a gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola (765 pont), a Békési 
Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (719 pont) és a pesterzsébeti Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola (718 ponttal).

A középiskolásoknál meg kell említeni a nagykanizsai Mező Ferenc – Thury György 
Gimnázium csapatát, akik 849 pontot gyűjtöttek az internetes 10 fordulót követően.

Az országos elődöntők „visszaemelése” jó döntésnek bizonyult, hiszen az esetleges 
jó internet „keresők” kiszorultak a döntőkről, de nem ez volt a jellemző, a diákok és 
felkészítőik látszott, hogy felkészültek a megadott témakörökből.

Az országos döntők méltó helyszínen, a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával, 
a székház szomszédságában a budapesti Larus étterem különtermében kerültek megren-
dezésre. A döntők magas színvonalon és számos tokiói olimpiai bajnok részvételével 
folytak, igazi emelkedett élményt és versengést adva a szellemi vetélkedő döntőjének.
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Végezetül nem lehet szó nélkül elmenni amellett a nagy munka mellett, amit a MOA 
részéről Győr Béla és Dr. Printz János végzett hétről hétre, hogy a feladványok olyan 
színvonalon és határidőre elkészüljenek, melyet Mező Ferenc öröksége megkívánt. Eb-
ben továbbra is kiváló partnerük akadt Horváth Ildikó MDSz-es szakmai munkatársban, 
aki nagy odafi gyeléssel és fáradtságot nem kímélve gondozta a rendszer adminisztráció-
ját és szakmai fi nomításait.

Reméljük a következő tanév egy újra emelkedő pályára állítja a szellemi vetélkedő 
sorozatot és továbbra is a magyar és nemzetközi olimpizmus ismereteinek fontos, az 
ifjúság területén meghatározó építőköve marad.
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A DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐINEK
VÉGEREDMÉNYE

III–IV. korcsoport, 2014. március 23.

Hely. Iskola Település Felkészítő tanár Pont-
szám

1. Zuglói Hajós Alfréd Ált. Isk. Budapest XIV. Markó Mihály,
Tóth Attila

187

2. Zamárdi Fekete István Ált. Isk. és 
Alapfokú Műv. Isk.

Zamárdi Hirsch Judit 183

3. Perczel Mór Ált. Isk. Őcsény Őcsény Deák István 179
4. Kazinczy Ferenc Gimn. és Kollégium Győr Ritzinger Lajos 174
5. József Attila Gimn. és Közgazd. 

Szakközépisk.
Monor Jámborné Kécskei 

Ilona, Kochné 
Márton Noémi

164

6. Budai-Várkapu Óvoda, Ált. Isk., 
Szakisk., Speciális Szakisk. és Alapfokú 
Művészetokt. Intézmény 

Pécs Földvári Zoltán 157

7. Illyés Gyula Gimn. Szakközépisk. és 
Kollégium

Dombóvár Juhász Eszter, 
Dr. Szenyéri Zoltán

156

8. Rétsági Ált. Isk. Rétság Maglódiné 
Sági Gabriella, 
Tömösvári Sándor

154

V–VI. korcsoport, 2014. március 22.

Hely. Iskola Település Felkészítő tanár Pont-
szám

1. Kölcsey Ferenc Gimn. Körmend Kovács Kálmán, 
Mecséri Annamária

183

2. Janus Pannonius Gimn. Pécs Varga Csaba 181
3. Szombathelyi Nagy Lajos Gimn. Szombathely Németh Attila 166

4-5. Boronkay György Műszaki 
Szakközépisk., Gimn. és Kollégium

Vác Nagy Péter, 
Tömösvári Sándor

162

4-5. Batthány Lajos Gimn. Nagykanizsa Bíróné Mike Éva, 
Seress Julianna

162

6. Illyés Gyula Gimn. Szakközépisk. és 
Kollégium

Dombóvár Kovács Péter,
Dr. Szenyéri Zoltán

159

7. Kós Károly Építőipari Szakközépisk. és 
Szakisk.

Miskolc Szakáczki Szabolcs, 
Thodory Csaba

130

8. Miskolci Herman Ottó Gimn. Miskolc Kerekes Attila 122
Szlatényi György
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Január 14.
Műkorcsolya kiállítás nyílt a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Agóra kiállítóter-

mében.

Január.
A hónap utolsó hetében Kristóf Lajos fotó és szobrászművész Puskás Ferencről ké-

szült képeiből kiállítás volt a KÖKI Terminál 2. emeletén.

Január 29.
A szombathelyi Smidt Múzeumban kiállítás nyílt „ A Nagy-testvérpár emlékezete” 

címmel. A szombathelyi születésű Nagy Mariann - Nagy László műkorcsolyázók tiszte-
letére rendezett kiállításon többek közt a Nagy-testvérpár éremsorozata, korabeli sport-
viselet, az 1950-es évek kűrruhái és az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok testvérpár 
különleges emeléseinek fotónagyításai láthatók.
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Február 8.
A Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylet „Téli olimpiák története” címmel kiál-

lítást rendezett a Debreceni Jégcsarnokban. A díszvendég Tóth Attila háromszoros jég-
táncos olimpikon volt. A megjelenteket Pajna Zoltán Debrecen alpolgármestere köszön-
tötte, majd a MOA főtitkára megnyitotta a Borovitz Tamás anyagából, illetve a debreceni 
kötődésű sportolók relikviáiból álló kiállítást, amely február 22-ig volt látható.

Február 17.
A Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre megalakulásának 5. évfordulója 

alkalmából ünnepi közgyűlést tartott a Megyei Önkormányzat tanácstermében. A köz-
gyűlést követően „Magyarok az olimpiákon” című kiállítást dr. Jakabházyné Mező Má-
ria nyitotta meg. A kiállítás anyaga Sinkó Lajos baráti kör tag gyűjtőmunkáját dicséri.

Március 6.
A Varjú Vilmos OBK vendége Sallai András olimpiai ezüstérmes jégtáncos és Kozári 

Klára műkorcsolya edző volt. A vendégekkel Riersch Tamás újságíró készített interjút. A 
jelenlévők megtekinthették a Borovitz házaspár témához kapcsolódó kiállítását.
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Március 8.
A zuglói Lipták Villában „Jégen írt sportsikerek” címen kiállítás nyílt. A programban 

beszélgetés hangzott el Berecz Ilona, Engi Klára és Sallay András sportolókkal, valamint 
bemutatták „ A tél bajnokai” című könyvet.

Április 9.
A MABEOSZ Gyűjtő Szakosztálya 

emlékív és levélzáró bélyeg kiállítást ren-
dezett Székesfehérváron. A kiállítást Égi 
Tamás a város alpolgármestere nyitotta 
meg. Miklós László a Várpalotai Olimpiai 
Baráti Kör titkárának „Magyar vívó olim-
pikonok” emlékíves anyaga aranyérmes 
lett. A hat keretoldalasra fejlesztett gyűjte-
mény mellett még két egyéb témájú anya-
ga is aranyérmet kapott. Gratulálunk! A 
kiállításon megjelent Horváth Zoltán vívó 
olimpiai bajnok, aki a győztes emlékíveken 
szerepel, valamint a Magyar Vívó Szövet-
ség képviseletében Mészáros József is.
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Május 21.
A MOB Nők a Sportban Bizottság által meghirdetett művészeti pályázatra beérke-

zett művekből kiállítás nyílt a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban, amelyet Regőczy 
Krisztina nyitott meg. A zsűri döntését dr. Szabó Lajos igazgató ismertette. Ezen az ün-
nepségen „Életmű” díjat kapott Pohl Anett úszóedző, akinek életútját a MOA főtitkára 
méltatta.

Május 23. – június 4.
„Debrecenhez és a vonzáskörzetéhez kötődő élsportolók az olimpiákon” címmel 

kiállítást rendezett a Hajdú-Bihar megyei Sporttörténész Egylet a debreceni Decathlon 
Áruházban.

Május 25. – június 30.
A debreceni Déri Múzeum a Magyar Kard Napja alkalmából kiállítást rendezett. A 

HBM Sporttörténész Egylet a Hajdú-Bihar megyei vívás történetét feldolgozó anyaggal 
gazdagította a kiállítást.

Május 30.
Alapításának 25. évfordulóját ünnepelte a Csanádi Árpád iskola, amelyen a teljes 

Csanádi család és számos olimpiai bajnok vett részt. Az ünnepség befejezése után Engi 
Klára olimpikon jégtáncos nyitotta meg a Borovitz házaspár olimpiai formaruhákat be-
mutató kiállítását.

Június 1.
Gyöngyös Város Barátainak Köre a város 680 éves évfordulójához kapcsolódva dr.Fejes 

András paralimpikon sportereklyéiből, könyveiből, publikációiból rendezett kiállítást a Va-
chott Sándor Városi könyvtárban, ahol a paralimpikon a városnak ajánlotta a kiállítás teljes 
anyagát. Dr. Fejes András kétszeres világbajnok, háromszoros vb-bronzérmes. 1967-ben 
kerekesszékes asztalitenisz kategóriában a Világ Legjobb Parasportolója címet kapta.

Június 7.
A Csemői Sport és Szabadidőközpont ünnepélyes avatása alkalmából a „Csemői 

sportereklyék” című kiállítást dr. Jakabházyné Mező Mária nyitotta meg.

Június 16.
Szabó János a Nógrádi Sporttörténeti Egyesület titkára a zagyvarónai Bátki József 

Közösségi Házban a labdarúgó vb-ék Nógrád-megyei szereplőiről tartott előadást, 
amelyhez kiállítást is szervezett.
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Július 10.
A római olimpia bronzérmesének, Albert Flóriánnak, az egyetlen magyar aranylab-

dás labdarúgónak a nevét viseli az a vasúti étkezőkocsi, amelyet ünnepélyes keretek 
között avattak fel a Nyugati pályaudvar királyi vágányán. A kívülről a Ferencváros és 
az egyetemes labdarúgás kiemelkedő képviselőjének portréjával és nevével díszített ko-
csiban kapott helyet az a tárlat, amelynek képanyagában a többszörös világválogatott 
játékosnak, a Nemzet Sportolójának a pályafutása követhető nyomon.

Augusztus 3.
Idén 44. alkalommal 

rendezték meg a Vajdaság-
ban Adán a nemzetközi ké-
zimunka és gyűjtő találko-
zót, amelyen rendre 1200-
1600 alkotó jelenik meg a 
műveikkel (festmény, kézi-
munka, faragás), valamint 
az olimpiai, sport és egyéb 
gyűjtők kollekciói (jelvény, 
bélyeg, képeslap, söröskor-
só stb.) összeállításokkal. A 
találkozón a Borovitz há-
zaspár vett részt.

Szeptember 13.
A Budaörsön rendezett ví-

zilabda nyílt nap és expo ke-
retében kiállítást is szerveztek 
kupák, érmek, labdák, relik-
viák és könyvek bemutatásá-
val. A kiállításon a látogatók 
megtekinthették Hencsei Pál 
29 darabból álló könyvgyűj-
teményét is, többek között 
Pánczél Lajos, Kőszegi Imre, 
Homonnai Márton, „Pitikiss”, 
Németh János munkáit.
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Október 21–26.
A veterán vívóvilágbajnokságon résztvevő sportolók és érdeklődők megtekinthették 

a Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylet által készített „A debreceni vívó egyesüle-
tek története, kiemelkedő vívói” című kiállítást, amelynek szervezője Parádiné Kenéz 
Tünde volt.

November 14.
A TF-en megtartott „Magyar sikerek az újkori olimpiai játékok művészeti versenye-

in” című konferencián a résztvevők megtekinthették a Magyar Olimpiai és Sportmúze-
um „Klebelsberg a sportminiszter” témájú kiállítást.

November 21.
Kazincbarcikán az elmúlt hetekben megnyitott Mezey István Művészeti Központ-

ban tartott I. világháborús megemlékezésen a jelenlévők megtekinthették az „Emlékek a 
hadak útja mentén” című kiállítást.

A Borovitz házaspár 2014-
ben kilenc kiállításon mutatta be 
olimpiai relikvia gyűjteményük 
válogatott darabjait: a debreceni 
Jégcsarnokban, a Csanádi Iskolá-
ban, a vajdasági Adán, az Erzsé-
betligeti Színházban, a XIV. ke-
rületben, valamint a XVI. kerületi 
János utcai nyári táborokban négy 
turnusban.

A Nyíradonyi Harangi Imre 
Olimpiai Baráti Kör az év folyamán két alkalommal rendezett kiállítást. Januárban a 
2010-es vancouveri téli olimpia relikviáit mutatták be, májusban „Olimpiai relikviák kö-
zött” címmel többek között kabalák, pénzérmék, sapkák, sálak, bélyegek voltak láthatók 
a vitrinekben.



NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
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Nemzeti olimpiai akadémiák vezetőinek
és képviselőinek 12. ülése

OLYMPIA, 2014. MÁJUS 11– 18.

A Magyar Olimpiai Akadémiát személyem és Szlatényi György, a Magyar Olimpiai 
Akadémia Tanácsának tagja képviselte az idei ülésen. 2014. május 11-én vasárnap este 
érkeztünk meg Athénba, ahol a résztvevők számára a Metropolitan Hotelben biztosí-
tották a szállást. 12-én reggel 3 autóbusszal indultunk útba Olympiába, a Nemzetközi 
Olimpiai Akadémia (NOA/IOA) központjába. Délután az olimpiai himnusszal indult a 
megnyitó ünnepség. Konstantinos Georgiadis, a Nemzetközi Olimpiai Akadémia tisz-
teletbeli dékánja köszöntötte egyenként az előadókat, a résztvevőket és a vendégeket. 
Őt követően Isidoros Kouvelos, a Nemzetközi és a Görög Olimpiai Akadémia elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, akik öt kontinensről, 93 országból 140-en érkeztek.

Az első előadás az olasz dr. Emanule Isidori, a római Foro Italico Egyetem professzo-
rától hangzott el „Sport, méltóság és emberi jogok címmel.” Ezután kis megemlékezés 
végén a résztvevőkkel megkoszorúztuk Pierre de Coubertin, John Ketseas és Carl Diem 
emlékművét.Kedden délelőtt az ókori olimpiai színhelyek és a kapcsolódó múzeumok 
megtekintése volt a csoportok számára a program.

A következő három napon az alábbi központi előadások hangzottak el:
– A spanyol Dr. Eugenia Martínez-Gorrono, a madridi Autonomous Egyetem pro-

fesszora, a Spanyol Olimpiai Akadémia vezetőségének tagja „Az olimpiai értékek a ne-
velési reformban, a Pierre de Coubertin által javasolt formákban” címmel;

– A portugál Dr. Alexandre Mestre, sportjogász, korábbi sportért és ifjúságért felelős 
államtitkár „Nevelési ötlet, hogyan fejlesszük a békét és a kultúrát” címmel, az egyesült 
államokbeli Dr. Heather Reid fi lozófi a professzor, a Morningside Főiskola tanára „Ka-
lokagathia” címmel;

– A kanadai Dr. Sarah Jane Teetzel professzor, a Manitoba Egyetem tanára „Olimpiai 
értékek tanítása: Elképzelés a tiszteletről” címmel;

– A görög Dr. Vassiliki Tzachrista, politikus, régész „Az oktatás sokfélesége a kor-
társ olimpiai értékről” címmel;

– Eugenia Chidhakwa, a Zimbabwei Olimpiai Akadémia igazgatója, a Bindura 
Egyetem előadója „Olimpiai értékek: Az Olimpiai Értékek Nevelési Programja – Az af-
rikai hunhu/ubuntu környezetben” címmel;

– A német Dr. Heike Tiemann, a Ludwigsburg Egyetem professzora „Az olimpiai és 
paralimpiai értékek oktatása” címmel;
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– A kolumbiai Dr. Clemencia Anaya Maya, a Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Mi-
nisztériumának tanácsadója „Társadalmi átalakítás a sporton és az olimpiai értékeken 
keresztül” címmel tartotta meg előadását.

A három kiscsoportos foglalkozáson a csoportunk tagjai részére (12–13 fő) ismertet-
tük a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia rendszerét, az Emléküket őrizzük című könyv 
alapján az emlék- és hagyományőrzésünk sokszínűségét. Nagy hatást tett a csoporttár-
sakra a Farkasréti temetőben elkészített, elhunyt olimpiai bajnokaink központi emlék-
műve, a rengeteg emléktáblánk, szobrunk, olimpikonokról elnevezett stadionunk, isko-
lánk, közterünk. Ennek hatására a csoportom összegzésébe bekerült feladatként, hogy 
törekedni kell más országokban is az olimpikonok ez irányú emlékőrzésére.

Péntek délelőtt a csoportok munkájának összegzése hangzott el. Az emléklapok át-
adása után a résztvevők részéről portugál kollégánk, az előadók részéről Eugenia Chid-
hakwa mondott köszönetet a Nemzetközi Olimpiai Akadémia vezetőinek.

Konstantinos Georgiadis, a Nemzetközi Olimpiai Akadémia tiszteletbeli dékánja zár-
szavával ért véget a szeminárium hivatalos része. Közben a könyvtár részére átadtuk 
a Magyarok az olimpiai játékokon 1896–2012, a MOA Évkönyv 2013, az Emléküket 
őrizzük 2 című könyveket és a MOA új zászlaját, melyek a beiktatásuk után azonnal a 
könyvespolcokra és a vitrinbe kerültek.

Az ülések munkájában részt 
vettek az Olimpiatörténészek 
Nemzetközi Szervezetének 
(ISOH) vezetői. David Walle-
chinsky elnök (USA), Anthony 
Bijkerk főtitkár (Hollandia), 
John Grasso pénzügyi vezető 
(USA) és a szervezet lapjának 
főszerkesztője Volker Kluge 
(Németország) emelték a beszél-
getések színvonalát.

Két olimpiai bajnok volt a 
résztvevők között: Maria Olaru 
olimpiai bajnok tornász (Syd-
ney 2000) a Román Olimpiai 
Akadémia képviselőjeként, Ivan 
Klementyev olimpiai bajnok ke-
nus (Szöul 1988) a Lett Olimpiai 
Akadémia vezetőjeként.

Győr Béla és Szlatényi György
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A szabadidőnkben kirándulást tettünk Mirakába, Olympiába és rendszeresen futot-
tunk a pályán. Az előadások között bemutatták a Nemzetközi Olimpiai Akadémiát nép-
szerűsítő új kisfi lmet, amelyben örömmel fedeztük fel, hogy fő helyen került bemutatás-
ra a sportpálya mellett elhelyezett MOA által ajándékozott szobor. Szombat délelőtt az 
autóbuszokkal visszatértünk Athénba, ahol mindenki számára szabadprogram volt a ha-
zaindulásig. A hotelünk közel volt a Faliro nevű olimpiai komplexumhoz, amely helyen 
több magyar sikernek is örülhettünk 2004-ben. Örömmel tapasztaltuk, hogy Olimpiai 
Park elnevezéssel a sportot szolgálja napjainkban is, ahol rengetegen töltik a hétvégeken 
szabadidejüket itt. Összegezve: hasznos egy hetet töltöttünk az Olimpia bölcsőjében. A 
tapasztalatokról a MOA Tanácsának az utazást követő júniusi tanácsülésen beszámol-
tunk, az előadások anyagát a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban elhelyeztük.

Győr Béla

Az ülés résztvevői
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Nemzetközi Olimpiai Kutatás Konferencia
MAINZ, 2014. SZEPTEMBER 6–8.

A Magyar Olimpiai Akadémia képviseletében, Prof. Dr. Holger Preuss meghívá-
sára 2014 szeptember közepén részt vettem a harmadik, Nemzetközi Olimpiai Ku-
tatás Konferencián „The Olympic Idea- Quo Vadis” témában, Mainzban a Johannes 
Gutenberg Egyetemen. A fő téma az olimpiai értékek és a mozgalom jelenlegi meg-
ítélése, változásai a coubertini időkhöz mérten, jelentése a mai ember számára. Óriá-
si megtiszteltetés volt számomra, hogy újra beszélgethettem Dr. Lamartine DaCosta 
(Brazil Olimpiai Akadémia alelnöke, WADA tag) professzorral, aki a szimpózium 
fővédnökeként bemutatta kutatási eredményeit arra vonatkozólag, hogy ma milyen 
szerepe van/lehet az olimpiai értékeknek az olimpiai játékok legitimációjában, ahogy 
azt Coubertin annak idején megálmodta. Az előadások során bővebb információk 
hangzottak el az értékek, mozgalom, valamint a mozgalomban érdekelt személyek, 
csoportok elvárásai, eszméi témájában. A szimpózium fő célja az volt, hogy a hallot-



189

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

tak alapján lehetőség nyílhasson közös értekezésre a négy ország (Ausztria, Németor-
szág, Svédország és Svájc) által tervezetten 2014 év végére a NOB-hoz benyújtandó 
2020-as „Agenda”, mint stratégiai terv javaslati pontjainak megvizsgálására, vélemé-
nyezésére, esetleges javaslattételre, ötletek, tapasztalatok, nézőpontok megosztására 
kötetlenebb formában. Az eseményen képviseltette magát az IOC Studies Center, a 
német, a litván és a horvát olimpiai akadémia, a Német Belügy,- és Oktatási Mi-
nisztérium, a Japán Sport Tanács és számtalan Egyetem sporttudományi kara olyan 
országokból, mint Brazília, Kanada, Svájc, Egyesült Királyság, Amerika; Florida, 
Norvégia, Görögország, Olaszország, Taiwan, Korea, Dél-Afrika, Ausztria, Ausztrá-
lia, Hollandia és Kína. A résztvevők között voltak professzorok, kutatók, akadémiai 
tagok, illetve a témában érdekelt vállalatok vezetői, úgy, mint a PROPOJEKT GmbH, 
amely olyan kutatásokat végez, illetve ezek alapján szaktanácsadással foglalkozik, 
amely nagy segítségére lehet az Olimpiára pályázó országoknak a pályázás, illetve 
előkészületek során. Érdekes és egyben szomorú volt számszerűsítve is látni az egye-
temek kutatásainak eredményét, hogy milyen irányba halad az Olimpiai Értékekről 
való általános felfogás és ismeret, valamint azt, hogy támogatás hiányából fakadóan 
milyen nehézségekbe ütközik Olimpiai Nevelés terjesztése nemzeti szinteken. Fontos 
téma volt még, hogyan lehet, egyáltalán lehetséges-e a mozgalmat az év 365 napján 
életben tartani, és a sportközvetítéseket a mozgalomértelmével, mögöttes tartalmának 
közlésével kiegészíteni, nem csak az olimpia idején. Hozzászólásomban elmondtam, 
hogy a Magyar Olimpiai Akadémia töretlenül ápolja olimpiai hagyományainkat, kap-
csolatainkat, terjeszti az életfi lozófi ának is tekinthető olimpiai eszmét, illetve értéke-
ket. Mindent megteszünk azért, hogy az ifjúság ismerje korábbi és jelenkori olimpiai 
bajnokainkat, olimpiai történelmünket, eredményeinket.

Szijj Lilla
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Két csodálatos hét Olympiában
„A béke vagy te, Sport!
a népeket egymáshoz fűző szép szalag:
és testvérré lesznek mind általad,
önuralomban, rendben és erőben.
Mert önbecsülést tanulnak az ifjak
tőled, s más népek jellemét is éppúgy
megértik s nagyra tartják, hogyha te
tanítod őket túlszárnyalni egymást:
mert versenyed a béke versenye.”

Pierre de Coubertin „Óda a sporthoz” című versének egy részletével indítottuk be-
számolónkat, amely röviden összefoglalja a nemzetközi olimpiai tábor lényegét, az ese-
mény hangulatát és tapasztalatainkat.

A Nemzetközi Olimpiai Akadémia 54. ifjúsági tábora 2014. június 15–29. között 
került megrendezésre Olümpiában, ahol életünk talán egyik legértékesebb, események-
ben bővelkedő két hetét töltöttük el. Közel 100 ország, több mint 200 képviselőjével 
találkoztunk, akik a világ minden tájáról érkeztek – Kanadától kezdve Horvátországon 
át, egészen Új-Zélandig.
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Az első két napunkat Athénban töltöttük, ahol helyi idegenvezetők segítségével 
megismerkedtünk a görög főváros ókori nevezetességeivel. Megnéztük az Akropoliszt, 
jártunk az Akropolisz Múzeumban (Görög Nemzeti Archeológiai Múzeum) és az első 
újkori olimpiának helyszínt adó Márvány Stadionban.

A kora esti órákban, a megnyitóünnepséget, a hagyományokhoz híven – Athén egyik 
legcsodálatosabb kilátását nyújtó helyszínén – a Pnyx-dombon rendezték meg, ahonnan 
láthattuk a naplementét és a kivilágított várost, felette a fenséges Akropolisszal.

Beszédet mondott többek között a Nemzetközi Olimpiai Akadémia elnöke, Isidoros 
Kouvelos és Mehriban Aliyeva, Azerbajdzsán miniszterelnöke, aki a 2015-ben Azerbaj-
dzsánban, Bakuban megrendezésre kerülő első Európai Játékok fővédnöke is.

A következő napon az ókori jóslás fővárosán, a hellén vallási világ központján, Del-
phin keresztül vezetett utunk, ahol megnéztünk az Apollón-szentélyt és a szentély stadi-
onját, ahol a püthói játékokat is tartották. Utunk célpontja azonban a Nemzetközi Olim-
piai Tábor székhelye, Olümpia volt, ahol szállásunk pár száz méterre helyezkedett el az 
ókori olimpiáknak helyszínéül szolgáló stadiontól. Lenyűgöző élmény volt ellátogatni 
ide és végigsétálni a szabadtéri múzeumban, ahol a hely szelleme mindenkit magával 
ragadott. A helyi idegenvezetők segítségével a történelem pedig megelevenedett. A tábor 
nagytermében megtartott ünnepélyes megnyitóünnepség után megkoszorúztuk a tábor 
parkjában található Pierre de Coubertin emlékoszlopot.

A konferencia és a professzorok előadásainak főtémája „A sokszínűség tisztelete” 
(Respect for diversity) volt. Számos világszerte elismert sportszakember látogatott el 
Olümpiába, hogy a 200 fi atal részvevőnek átadhassa tudásának egy részét. Az első tábor-
ban töltött reggelen ellátogatott hozzánk Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Al Ahtani Ka-
tarból, Melchior Wathetelet Belgiumból, Dr. Gertrud Pfi ster Németországból valamint 
Dr Éric Monnin Franciaországból.

Míg az első alkalommal az olimpiai értékekről, sokszínűségről, alapvető emberi jo-
gokról szóltak az előadások témái, június 19-én a második Olümpiában eltöltött napon Dr 
Konstantinos Georgiadis a tábor igazgatója tartott tájékoztatót a következő hét menetéről 
és Prof. Dr Miranda Kiuri (Spanyolország) előadást az ókori stadion jellegzetességeiről. 

A következő alkalommal Dr. Ottmar Weiss (Ausztria) sportszakembertől hallgathat-
tunk az interkulturális lehetőségekről és annak korlátairól, míg Dr. Andonis Travlos (Gö-
rögország) a „Kalokagathia” napjainkban fellelhető értékéről és aktualitásáról értekezett. 
A napot pedig Sam Ramsamy (Dél-Afrika) zárta.

Lehetőségünk volt egy napot eltölteni a gyönyörű görög tengerparton, majd a szabad-
idős közös program után a vitacsoportok prezentációi következtek.

Az utolsó hetünket Dr. Koichi Wada (Japán) kezdte, majd . Inez Nikolaus (Németor-
szág) folytatta az előadást az olimpiai eszme, tanulásba való integrálásának bemutatásá-
val. Következő alkalommal Jim Parry (Nagy-Britannia) győzelem és erkölcs párhuzamát 
feszegette egy lebilincselő előadásban.
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A továbbiakban olyan olimpikonok beszámolóit is meghallgathattuk, akik jelen vol-
tak a táborban és már részt vettek olimpián. Végül . Dr. Marion Keim (Dél-Afrika) és Dr. 
Konstantinos Gergiadis (Görögország) tartott érdekfeszítő órát többek között az olimpiai 
oktatásról, nevelésről és az ezzel kapcsolatos szervezésről, menedzselésről.

A délelőtti előadásokat követően délután, 11–14 fős csoportfoglalkozások keretében 
beszéltük meg és fejthettük ki véleményünket a témával kapcsolatban. A vitacsoportok 
egyik különlegessége volt, hogy két, azonos nemzetből – esetleg azonos nyelvterületről 
származó – résztvevő nem kerülhetett egy csoportba. Ennek megfelelően mi is különbö-
ző vitacsoportokat erősíthettünk, továbbá a szervezők nagyon ügyeltek arra, hogy minél 
különbözőbb – egymás számára minél kevésbé ismert – kultúrák kerüljenek egymás 
mellé. Ezáltal szélesedett látókörünk a távoli országok Olimpiai Akadémiáinak – illetve 
Bizottságainak – feladatainak, célkitűzéseinek és munkájának ismeretével.

Szabadidőnkben, délutánonként csoportos és 
egyéni sportprogramokon, – röplabda, labdarú-
gás, kosárlabda, tenisz, asztalitenisz – illetve mű-
vészeti (festés, rajzolás), irodalmi és csoporttán-
cos programokon vettünk részt. Koreográfi ánkat 
a záróünnepség legvégén adtuk elő, amivel igen 
nagy sikert arattunk a táborlakók körében. 

Ezen kívül fi lmvetítések, zenés programok, a 
labdarúgó-világbajnokság kihagyhatatlan mecs-
csnézései, kulturális és nemzeti estek színesí-
tették estéinket. Az egyik kulturális program 
keretében bemutattuk Magyarországot, ahol egy 
páros táncot adtuk elő, amit meg is tanítottunk 
vállalkozó szellemű társainknak, akik ezek mel-
lett még egy pálinkakóstolón is részt vehettek.

A sok esemény és program, az előadások, 
majd a kis csoportokban tartott beszélgetések, vi-
ták és gyakran az estébe nyúlóan folytatott lázas 
munka, a kirándulások és városlátogatások mind-

mind egy életre szóló élményt jelentenek számunkra. Bízunk benne, és teszünk azért, 
hogy a táborban kötött szoros barátságok a nagy – gyakran több ezer kilométeres – tá-
volságok ellenére fennmaradnak, fennmaradhassanak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Magyar Olimpiai Akadémiának, hogy lehetővé 
tették számunkra a részvételt a nemzetközi olimpiai táborban és képviselhettük Magyar-
országot ezen a csodálatos eseményen.

Ivanics Balázs – Szabó Szandra
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Pro Memoria
A MAGYAR OLIMPIAI AKADÉMIA TANÁCSKOZÁSA PALICSON

A Magyar Olimpiai Akadémia kihelyezet tanácsozást tartott augusztus 24-én Palicson, 
amelyen részt vettek a MOA Tanács tagjain kívül a magyarországi olimpiai körök vezetői, 
továbbá a Halhatatlan Sportolók Egyesületének képviselői, valamint több olimpiai részt-
vevő és olimpiai bajnok, illetve éremszerző. Jelen voltak a palicsi Olimpia Sportegyesület 
alapítói és tagjai, szabadkai és zentai sporttörténészek és kutatók, Ljudevit Vujković Lamić 
és Táborosi László, továbbá Vermes Mihály, az 1880-ban kezdődött palicsi előolimpiát 
megszervező néhai Vermes Lajos unokája, valamint a Palicsi olimpiát 1982-ben felújító 
munkacsoport tagjai: Vitéz Károly és Dungyerszki Attila. A tanácskozás elnökségét Dr. 
Szakály Sándor, a MOA Tanács alelnöke, dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára 
és Valihora István, a hagyományápoló palicsi Olimpia SE alapítója alkották.

A tanácskozást Nagy Katalin, a Palicsi Helyi Közösség Közgyűlésének elnöke kö-
szöntötte.

Az elhangzott előadások
– A XIX. Századi előolimpiák Athéntől ... Palicsig. Előadó: Dr. Szikora Katalin a 

MOA Tanács tagja.
– Olimpiai Körök Magyarországon. Előadó: Dr. Printz János a MOA Tanács tagja.
– Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete. Előadó: Vaskuti István, olimpiai bajnok.
– A palicsi olimpia hozadéka. Előadó: Valihora István, a hagyományőrző palicsi 

Olimpia Sportegyesület elnöke.
– Szabadka, a sportok városa. Előadó: Szabó Hangya Lilla sporttörténeti kutató, az 

Olimpia SE tagja, egyetemi hallgató.
A tanácskozás után egy kiállítás adott ízelítőt a palicsi előolimpiáról, Vermes Lajos 

életművéről, Szabadka sportjáról és sportolóinak részvételéről az Olimpiai Játékokon. 
Megnyitó beszédet Vermes Mihály mondott. A nap második felében a magyarországi 
vendégek részt vettek a palicsi előolimpia (1880-1914) színhelyén tartott, számukra 
szervezett palicsi olimpián. Az érmeket Nyers Antal, Palics sportjának doyenje adta át.

A MOA Tanács és az olimpiai körök vezetőinek tanácskozása az eredeti célja mellett 
számos jelentős hozadékkal járt. A palicsi és a szabadkai résztvevők megismerkedhettek 
a MOA hagyományápoló valamint emlék és hagyományőrző tevékenységével, továb-
bá az olimpiai körök munkájával, s mindez útmutatóul szolgál számukra. Megerősítést 
nyert a XIX. századi palicsi sportjátékok előolimpia jellege. A magyarországi résztvevők 
megismerkedhettek a palicsi előolimpia történetével, valamint a magyar és az egyetemes 
olimpiai mozgalomhoz való hozzájárulásával és a Szabadka sportjának kezdetére és fej-
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lődésére gyakorolt hatásával. Betekintést nyertek továbbá a Palicson folyó hagyomány-
őrző tevékenységbe. A tanácskozást megelőző napon érkező magyarországi vendégek 
megtekintették a párját ritkító szabadkai Városházát, ahol Valihora István, a hagyomány-
őrző Olimpia SE elnöke köszöntötte őket állófogadás keretében. Ezután ellátogattak 
a szabadkai olimpiai bajnokok és éremszerzők emlékkútjához és múzeumlátogatáson 
voltak. Végül a Bajai-úti temetőben megkoszorúzták Vermes Lajos, valamint Sztantics 
György, az 1906-os nemhivatalos olimpiai játékokon bajnoki címet nyert sportoló sírját. 
Érdemeiket Valihora István illetve Győr Béla méltatta.

A palicsi Olimpia SE képviselői előre jelezték, hogy 2015-ben több jelentős jubileum 
megünneplésére kerül sor. A rendezvénysorozat felöleli Vermes Lajos születésének 155. 
a palicsi előolimpia kezdetének 135.k, felújításának 33., az Olimpia SE megalapítása 
15. évfordulójának megünneplését. Ugyancsak jövőre lesz Vermes Lajos halálának 70. 
évfordulója.

Végül és nem utolsó sorban, az Olimpia SE köszöni a tanácskozás Palicsra való ki-
helyezésével járó megtisztelő bizalmat. Megköszöni továbbá a tanácskozás feltételeinek 
megteremtéséhez való hozzájárulást a szabadkai önkormányzat protokoll osztályának, 
a Városi Múzeumnak, a Park-Palics Fürdőigazgatóságának, az Elitte Palics Vendéglá-
tóipari Vállalatnak és az „olimpiai vetélkedőt” Valihora István vezetésével lebonyolító 
Dušan Bartalošnak, Rác Pálnak és Valihora Viktornak, valamint a sajtó, rádió és TV 
újságíróinak és szerkesztőségeinek tudósításait, beszámolóit és az interjúkat.

Valihora István
Olimpiai SE elnöke
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Palicsi olimpiai játékok
Valihora István, a Palicsi Olimpia Sportegyesület elnöke – aki 1989-től áll kapcso-

latban a MOA-val – várta Szabadkán a Magyar Olimpiai Akadémia 32 fős delegációját. 
A város mozgalmas kultúrális életébe pillanthattunk be az ETNO Fesztivál kapcsán. A 
Városháza csodálatos épületének bemutatásával indult a program, majd az olimpiai em-
lékkúthoz sétáltunk, innen a Múzeum gazdag anyagának megtekintésével gyarapítottuk 
ismereteinket.

A város temetőjében lévő krip-
tánál emlékezett Valihora István 
Vermes Lajosra és megkoszorúz-
tuk sírját. Vermes Lajos az olimpi-
ai játékok felújítása előtt 16 évvel 
szervezte meg a sportversenyeket 
Palicson.

Továbbhaladva megálltunk 
Sztancsics György sírjánál, itt 
Győr Béla emlékezett a fi atalon 
elhunyt atlétára.



196

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

A második napi tanácskozáson a Park Hotel Palics konferencia-termében Prof. dr. 
Szakály Sándor MOA alelnök köszöntötte a szépszámú érdeklődőt, majd elsőként dr. 
Szikora Katalin „A XIX. századi előolimpiák, Athéntól Palicsig” címmel tartott előadást. 
Ezzel a témával korábban Keresztényi József, Kutassi László, Kun László, napjainkban 
pedig Kertész István és Takács Ferenc professzorok foglalkoznak. Az „olimpiák nél-
küli” történelmi időszakoktól a görög „előolimpiák”, majd az angol „előolimpiák”-ig 
terjedő időszak után az angol és a görög kapcsolatokkal befejeződő tartalmas előadást 
korabeli fotók vetítésével fűszerezte a MOA Tanács tagja. Ezután Prof. dr. Printz János „ 
Az olimpiai körök Magyarországon” című előadását azzal vezette fel, hogy az olimpiai 
hagyományőrző körök és egyesületek az olimpiai eszme ápolásának egyik legfontosabb 
letéteményesei, „zászlóshajói”. A MOA-hoz jelenleg 21 kör és egyesület tartozik. El-
sőként a Nógrádi Sporttörténeti Egyesület alakult (1989. május 15.), legutóbb pedig a 
Binder Ottó Olimpiai Baráti Kör Kunszentmártonban (2010. május 14.). Ezt követően a 
kapcsolatok formáit, a támogatás lehetőségeit ismertette az előadó. A bemutatott térkép 
jól jelezte, hogy az egész ország területét „befedik” az olimpiai körök. Önálló kiadvá-
nyokkal is rendelkeznek: „Fáklya”(Halmay), „Ötkarika” (Csanádi), „Klub-Tükör-Kép” 
(Varjú). Rendezvényeikről a MOB honlapján – a MOA felületén – rendszeresen olvas-
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hatunk, végül minden körről egy-egy jellegzetes fotó bemutatásával zárult a tartalmas 
előadás. Vaskuti István olimpiai bajnok, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének 
alelnöke megalakulásukról, fő feladataikról, kapcsolataikról szólt és bemutatta az „Értük 
szólt a Himnusz” című kiadványukat, amelyben a legendás bajnokok teljesítményei és 
sportemberi viselkedésük példaként állíttatott a fi atal generációk számára. Jelenleg 20 
tagja van az egyesületnek.

A helyiek közül először Valihora István tartott előadást „A palicsi olimpia és hoza-
déka” címmel. Az olimpiák története során szinte kivétel nélkül mindenkinek Coubertin 
báró neve jut eszébe, aki az újkori olimpiai játékokat indította útjára 1896-ban Athénban. 
Kevesen tudják, hogy Észak-Bácska üdülőhelyén, Palicson ettől a dátumtól korábban is 
szerveztek sportversenyeket, melyeket olimpiának neveztek. A palicsi versenyek elindí-
tása a tehetős Vermes család, elsősorban Lajos és Nándor nevéhez fűződik. Édesapjuk 
vidéki sportegyesületeket vezetett, így a két fi ú is már gyermekkorában elsajátította a 
torna és testedzés alapjait. Az ilyen szellemiségű neveltetésnek köszönhetően a két fívér 
egész életét, és vagyona nagy részét is a sportra áldozta. Vermes Lajos versenyző, edző, 
pedagógus volt, emellett az ókori olimpiák szerelmese. Az újkori olimpiák indítása előtt 
16 évvel, 1880-ban alapította meg a palicsi sportjátékokat, amelyeket soha sem nevezett 
olimpiának. Kezdetben birkózásban, távolugrásban, súlylökésben versenyeztek, majd 
mind több versenyszámmal bővült a program. Unokája – aki végig velünk volt – el-
mondta, hogy számára nagy öröm ez a rendezvény. A tanácskozás után ki-ki a fi zikai és 
korosztálya szerint részt vett a „palicsi olimpián”, ami azt jelentette, hogy a Bagolyvár 
mellett (ez volt a korabeli „olimpiai falu”) a Vermes sporttelepen megrendezett verseny-

számokban indult ugyanazon a 
pályán, ugyanazon a helyszíne-
ken. Varga János olimpiai baj-
nok frizbi dobásban vetélkedett, 
többen távolugrásban, súlylö-
késben, kerékpár-abroncshaj-
tásban küzdöttünk a szép érme-
kért, amelyeket ünnepélyesen 
vehettünk át. 1982-ben újították 
fel a Vermes által megálmodott 
palicsi sportjátékokat, 2000-ben 
megalakult a Palicsi Olimpiai 
Sportegyesület, amelynek több-
síkú tevékenységét bizonyította 
ez a találkozó.

(JMM)
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Jubileumi utazás Tokióba
A XVIII. Nyári Olimpiai Játékok 50. évfordulójára Tokióba, a japán fővárosba 

szervezett utazáson a magyar delegáció tagjaként vettem részt októberben. A napi 
történéseket Balássy László kollégám összeállítása alapján, azt személyes élménye-
immel kibővítve írtam meg.

Október 8. (szerda)
Fél nyolckor találkoztunk a MOB Csörsz utcai székháza előtt, ahonnan a HOMM Kft. 

által biztosított autóbuszokkal indultunk a Ferihegy 2/A terminálra, majd a Lufthansa Buda-
pest–Frankfurt–Tokió járatával érkeztünk 13 óra 20 perces repülés után a japán fővárosba.

Október 9. (csütörtök)
A csapat szálláshelye a Keio Plaza Hotel, Sindzsuku városrész felhőkarcolói között 

helyezkedett el. A 45 emeletes épület kényelmes 2 ágyas szobákkal várta az 52 fős de-
legációnkat, itt csatlakozott hozzánk a saját költségen utazó Győr Béla, Balássy László 
és Pápai Lajos. Elsőként a Tokió Közigazgatási Torony 45. emeletéről csodáltuk meg az 
óriási felhőkarcolókat.

A Tokiói Közigazgatási Torony 243 méter magas a Shinjuku nevű kerületben. Ez az 
épület szabályozza nemcsak a 23 kerületből álló központ, hanem a Tokió egészét alkotó 
városok és falvak közigazgatását. A toronynak három része van: a legmagasabb és leg-
kiemelkedőbb a 48 emeletből álló főépület. A 33. szinten a torony két részre tagolódik, 
három szint a föld alatt van. Az épület alakja egy mikrochipre emlékeztet, ezzel hódolva 
az iparágnak, amely Japánt világgazdasági hatalommá tette. A másik két épület a nyolc 
emeletből álló „Tokyo Metropolitan Assembly Building” (egy emelet a föld alatt van) és 
a 37 szinttel rendelkező (három a föld alatt) „Tokyo Metropolitan Main Building.

Az első közös program az „Olimpiai kiállítás”megtekintése volt a Komazawa csar-
nokban. 1964-ben itt rendezték a birkózóversenyeket, ahol két magyar sportoló, Kozma 
István és Polyák Imre is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. A szállodába visz-
szatérve kis pihenő után esti városnézés következett a Tokió folyón, a vacsorát a hajón 
szolgálták fel.

Október 10. (péntek)
Reggeli után a Meidzsi-szentély volt az úti cél. A Meidzsi-sintószentély a tokiói Si-

bujában, amit az 1912-ben elhunyt Meidzsi császár és 1914-ben elhunyt felesége, Sóken 
császárné tiszteletére emeltek. A szentélyt 1920. november 1-jén avatták fel, emléket 
állítva a japán történelem e két befolyásos alakjának.
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A szentély felépítéséről a Japán 
Országgyűlés 1912-ben, a császár ha-
lála után hozott döntést. Helyszínnek 
a császár és a császárné egyik kedvelt 
tokiói kertjét választották. A munká-
latok 1915-ben kezdődtek, 1920-ban 
szentelték fel és 1921-re készült el. A 
munkálatok hivatalosan 1926-ra feje-
ződtek be. A szentély eredeti épülete a 
második világháborús tokiói bombá-
zásokban elpusztult. A mai állapotába, 
adományokból biztosított forrásból, 
1958 októberére sikerült visszaállítani. 
A Meidzsi-szentély egy 700 ezer négy-
zetméter területű erdőben található. Az 
erdő 365 fafajta 120 ezer példányának 
otthona. Ezt a 365 fajtát Japán különbö-
ző területeiről adományozták, amikor a 
szentély létrejött. Az erdősített terület 
ma sok embernek szolgál kikapcsolódá-
si helyül Tokió központjában.1947-től 
1954-ig rendszeresen tartottak itt szumó tornákat (honbaso), mivel a korábban e célt 
szolgáló Rjógoku Kokugikan épülete a háborúban erre alkalmatlanná vált. 1954-től az 
itteni tornákat a Kuramae Kokugikanba költöztették át. A szentélyhez a Torii-kapun ke-
resztül vezetett az út. Itt ősi szokás szerint léptünk be a szentély területére. A szentély 
után a Happoen Gardenben két részre osztották csoportunkat. Amíg a csoport egyik fele 
a hagyományos tea ceremónián vett részt, addig a többiek a gyönyörű parkban sétáltak, 
majd cserélődtek a helyek.

Délután kettő körül érkeztünk vissza a szállodába, rövid pihenő után a nap fő ese-
ményére, az 50 évvel ezelőtti olimpia emlékére rendezett ünnepségen vettünk részt (a 
magyar küldöttség). A ceremónia Naruhito herceg, a Japán trónörökös bevonulásával 
kezdődött, majd sorban Tsunekazu Takada, a Japán Olimpiai Bizottság elnöke, Shinzo 
Abe miniszterelnök, Sir Craig Reedie, a NOB alelnöke szólalt fel, majd az 1964-es olim-
piát felelevenítő fi lm után a kórus az Olimpiai Himnuszt énekelte. Ezután a résztvevő 
országok 1964-es érmesei felvonultak az emelvényre, és köszöntötték a megjelenteket.

Az állófogadás befejezéseként Hirobumi Kawano, a Japán Olimpiai Bizottság alel-
nöke zárta az estét és hívta meg a külföldi résztvevőket a szálloda 4. emeletén rendezett 
díszvacsorára.
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Október 11. (szombat)
A Japán Olimpiai Bizottság által szervezett egész napos „Tokyo Memorial Tour” 

kirándulás volt a fő program.
Az első állomás a Komazawa stadion volt. Annak idején itt rendezték a Magyaror-

szág–Egyesült Arab Köztársaság olimpiai elődöntő labdarúgó mérkőzést. A lebontásra 
ítélt Olimpiai Stadion helyett itt emlékeztünk meg az 50 éve rendezett játékokra. A gyep-
szőnyegen közel 2000 lelkes japán várta a nemzetük zászlaja alatt bevonuló 15 ország 
közel 200 sportolóját. A magyar delegáció zárta a sort, a zászlót ugyanúgy, mint 50 évvel 
ezelőtt Kulcsár Gergely vitte – most a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja zászlajával 
vezette csapatunkat. Dr. Kamuti Jenő, aki vívásban az ötödik helyen végzett, a Nemzet-

közi Fair Play Bizottság nevében Kenji Kimihara maratoni futónak, továbbá Yoshinori 
Sakainak posztumusz emlékérmet és oklevelet adott át. Kimiharaa mai napig is aktív 
maratoni futó, s a fi atalok példaképe, Tokióban nyolcadik lett, majd négy évvel később 
a dobogó második fokára állhatott fel. A posztumusz díjat Sakai özvegye és két fi a vette 
át. Sakai lobbantotta fel a lángot az olimpiai stadionban, majd később sportújságíróként 
népszerűsítette az olimpiai eszmét. Ezután üdvözlő beszédek következtek, majd 1964-es 
japán olimpikonok adták kézről kézre a fáklyát, végül a stadionba elhelyezett kandelá-
berben az olimpiai érmes tornásznő, Kyoko Ono lobbantotta fel a lángot.

A sportolók, parasportolók, bírák és a fi atal sportolók eskü szövege következett. 
 Yoichi Masuzoe, Tokió polgármestere üdvözlő szavai után Yoshiro Mori, a 2020-as Nyá-
ri Olimpiai és Paralimpiai Játékok szervező bizottságának elnöke pohárköszöntője után 
kötetlen beszélgetés következett.
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Az ünnepség befejezése után valamennyien a Nemzeti Olimpiai Stadionba látogattunk, 
amelyet a 2020-as olimpiára átépítenek. Ebben a stadionban volt a nyitó- és záróünnepség, 
a magyarok közül itt állhatott fel a dobogó legfelső fokára a labdarúgó válogatott, és a két 
gerelyhajító, Kulcsár Gergely és Antal Márta itt szerzett ezüstérmet kiváló magyar csúcs-
csal. A hat autóbusz egy búcsúkört téve hagyta el az 1964-es olimpiai stadiont, amelyet 
még utoljára megtekinthettünk, másnap már a gépek elkezdték a lebontását!

Az ebédet a Takanawa Grand Prince szálló kertjében szolgálták fel. A barbacue menü 
ízletes és választékos volt, jólesett a „testes” vörös bor. Ebéd után a Tokió-öböl felé vette 
útját a közel 200 főt szállító hat autóbusz, majd a Szumida folyón a SAMURAI Ship 
szállította a nemzetközi küldöttséget Taito Citybe. A helyiek fantasztikusan fogadták a 
hajó érkezését! Gyerekzenekarok, zászlósok és lelkes helyi polgárok integetve vártak 

bennünket. Először az EDO-Tokyo 
múzeum 1964-es olimpiai kiállítás 
megtekintése szerepelt a programban, 
majd a kikötőhöz visszatérve kétsze-
mélyes riksákba ültünk és tettünk uta-
zást Asakusa városrészben. Ihász Kál-
mán volt a riksatársam, nagy élmény 
volt mindkettőnknek az eddig csak fi l-
meken látott járművön közlekedni. Az 
út mentén gésák köszöntötték az el-
haladó riksákat, majd egy nindzsa be-
mutatót is megnézhettünk. Az utazás 
a Szenszódzsi templomnál végződött.
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A szakusza Tokió egyik északkeleti kerülete; leginkább itt fedezhető fel valami a régi 
„polgári” (csónin) Tokióból. Itt áll a főváros legősibb buddhista temploma, az Aszakusza 
Kannon (hivatalos nevén Szenszódzsi), amelynek kapujában 3,5 méteres vörös lámpás 
lóg a belépő feje fölé, benn pedig az épülethez vezető út mentén színes lampionok-
kal díszített szuvenírstandok sorakoznak hosszan. Újévkor óriási tömegek keresik fel 
az irgalom istennőjének, Kannonnake lakhelyét. Itt volt 1958-as bezárásáig a történel-
mi Josivara bordélynegyed (bár az „eredetit” már 1945-ben felperzselték az amerikai 
gyújtóbombák); itt lehet beszállni egy kis nosztalgikus hajókázásra a ma már leginkább 
áruraktárakkal és ipari létesítményekkel szegélyezett Szumida-folyón. A gazdag program 
a hajdani tavernákat idéző Gonpachi étteremben japán ételkülönlegességekkel zárult.

Október 12. (vasárnap)
Reggel Kamakura városába indultunk, ahol értékes műemlékeket tekinthettünk meg. 

A város egyik nevezetességét, a Haszedera templomot is meglátogattuk. A Haszedera 
két japán buddhista templom neve, egyiket Nara közelében a 7. században alapították, s 
a singon szekta főtemplomai közé tartozik, a közismertebb azonban a kamakurai Hasze-

dera (13. század). Mindkettő fő ékessége 
az állítólag ugyanabból a hatalmas kám-
forfából faragott, 11 fejű Kannon-szobor 
(Dzsúicsimen), amelyeket Narában készí-
tettek a 8. században, s a kilenc méteres 
nagyobbikat a tengerbe dobták, és Ka-
makuránál sodródott partra. A kamakurai 
templom ezenkívül számtalan Dzsizó-
szobrocskájáról is nevezetes, valamint ar-
ról is, hogy kertjéből pazar kilátás nyílik a 
Szagami-öbölre és Enosima szigetére.

A másik szent hely a Kotokuin temp-
lom területén lévő monumentális Nagy 
Buddha-szobor ámulatba ejtett mindany-
nyiunkat. Kótoku-in – a Tiszta Föld budd-
hista szekta temploma. A templom a Nagy 
Buddháról (daibucu), a templom előtt 
ülő Amida Buddha nevű monumentális 
bronzszoborról híres, ami az ország leg-
ismertebb szimbolikus alkotásai közé tar-
tozik. A szobor keletkezése valószínűleg 
1252-re tehető, a Kamakura-korszakra, 
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amikor a templomi iratok egy bronzszobor építését említik. Máig is homályos, hogy 
vajon ez azonos-e a mai szoborral? A szobrot egy fatemplomban emelték, az épületet 
azonban egy cunami elmosta valamikor a Muromacsi-korszakban, a 15. század második 
felében. A szobor fennmaradt, azóta szabad téren áll. Az 1960–61-es felújítások során 
megerősítették a szobor nyakát, és lépéseket tettek annak érdekében, hogy képes legyen 
ellenállni a földrengéseknek. Adatai: tömege 93 tonna (a szobor belül üreges), magassá-
ga 13,35 méter, az arc hossza 2,35 méter, a szemek távolsága 1 méter, a száj szélessége 
0,82 méter, a fülek hossza 1,90 méter, a két térd közötti távolság 9,10 méter, a hüvelyk-
ujjak átmérője 0,85 méter.

Október13. (hétfő)
A tervek között a Fujijama meglátogatása szerepelt, de a főváros környékén ural-

kodó rossz idő, a tájfun veszélye a városban tartotta a csapatunkat. A program így is 
érdekesnek bizonyult, hiszen az első állomás az 1964-es olimpiai falu volt. A Yoyogi 
parkban elterülő zárt terület már teljesen átépült, Sákovicsné Dömölk Lídia szerint 

csak a főtér maradt a régi formájá-
ban. Itt találkozhattak annak idején 
a férfi  és női sportolók, mivel az 
1964-es faluban külön szálláshe-
lyük volt a férfi aknak és nőknek. 
A régi épületek helyét most az 
Egyetem kampusza foglalja el. Ez 
a terület lesz 2020-ban a fi atalok 
ifjúsági tábora.A közelben találha-
tó az olimpiai uszoda, ami annak 
idején igazi építészeti csoda volt.
Sajnos, ezen a napon volt a japán 
sport ünnepe, a helyi televíziós tár-
saság már a délutáni rendezvényre 
készült és lezárták a területet. Így 
csak kívülről nosztalgiázhatott a 
magyar küldöttség két tagja, az 
olimpiabajnok dr. Bodnár András 
és Kárpáti György. A négy olim-
piai bajnok vívó viszont bejutott 
a Waseda-csarnokba, ahol a ma-
gyarok négy aranyérmet szereztek 
1964-ben. A csarnok belső falán 
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lévő emléktáblán meg is örökítették az utókor számára a négy olimpiai bajnokunk 
(egyéni és csapat) nevét. A csarnok most a Waseda Egyetem tornacsarnoka, ahol na-
ponta a testnevelési foglalkozásokat végzik, én egy kosárlabda órát néztem végig. A 
várossal való ismerkedés a Tokió-toronynál zárult.

A Tokió-torony a Minato városrészben fekvő Siba Parkban épült rádió-, távközlési 
és kilátótorony, valamint üzletek, szórakozóhelyek és egy sintó szentély is található 
benne. 333 m-es magasságával a világ legmagasabb acél tartószerkezete, és Japán leg-
magasabb mesterséges építménye. A tornyot az Eiffel-torony ihlette (annál 11 m-rel 
magasabb). Repülésbiztonsági okoknál fogva fehér és narancs színre festették. 1958. 
december 23-án adták át, azóta több mint 150 millió látogatót fogadott. A városnézés-
ről visszatérve még egy esti sétát és némi „shoppingolást” tettünk Zsivótzky Magdival 
és Dömölky Lídiával.

Október14. (kedd)
A délelőtti szabadidőben belvárosi séta, kávézás és a maradék zsebpénz elköltése 

volt a programunk. A gyönyörű időben szép városi fotókat készítettünk. Délután a Ze-
nei Akadémiára (Tokyo College of Music) indultunk. Már a bejáratnál magyar és japán 
zászló lengett és magyar nyelven nagy transzparens köszöntött bennünket. Bemutatták 
az intézményt és egy rövid koncerttel kedveskedtek nekünk. A több mint 100 éves kon-
certteremben először Kazumi Yokoyama operaénekesnő a Magyar Himnuszt énekelte 
el (amelyet természetesen vele együtt énekeltünk). Ezután egy japán dalt (Akatonbo) 
és Puccini Gianni Schicchi operájának részletét, majd Kohán István klarinétművész, 
az iskola magyar növendéke Bartók (Romanian Folk Dances) és Horovitz (Sonata) 
művét adták elő.

Október15. (szerda)
Nagyon korán keltünk, mert a helyi idő szerint 9:45-kor indult Tokióból hazafelé 

a repülőgép. 14:25-kor Frankfurtba érkeztünk, majd több mint 2 órás várakozás után 
16:35-kor indultunk Budapest felé. A küldöttség 18:10-re ért a Liszt Ferenc repülő-
tér 2A termináljára, ahol elbúcsúztunk egymástól és a várakozó hozzátartozókhoz 
siettünk.

Dr. Jakabházyné Mező Mária
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A tokiói emléktúra részvevői voltak:

Szabó Bence – MOB főtitkár, csapatvezető
Nagy Zsigmond dr. – MOB nemzetközi igazgató
Siklós Erik – MOB marketing és kommunikációs igazgató
Sídó Zoltán dr. – orvos

1964-es olimpikonok: Mező Ferenc Sportbizottság:
Antal Márta (Rudasné) – atlétika Nagy József
Bodnár András dr. – vízilabdázás Kis Zoltánné
Dömölky Lidia (Sákovicsné) – vívás
Gelei József – labdarúgás MOA:
Hesz Mihály – kajak-kenu Jakabházyné Mező Mária dr.
Ihász Kálmán – labdarúgás
Juhász Katalin (Tóthné) – vívás MTVA:
Kamuti Jenő – vívás Riskó Géza
Kausz István dr. – vívás Majszin György
KárpátiGyörgy – vízilabda
Komora Imre – labdarúgás TENSI Tours:
Kulcsár Gergely – atléika Boros József
Makray Katalin (Schmittné) – torna Csácsi Krisztina
Palotai Károly – labdarúgás Kollár Ágnes
Szentmihályi Antal – labdarúgás Topozidu Mária
Törő András – kajak-kenu
Hámori Jenő – vívás (USA színekben indult) MOB:
 Liszkai Klára
Olimpiai Bajnokok Klubja: Vaska Ottilia
Nébald György elnök, olimpiai bajnok
Kovács István olimpiai bajnok
Gyulay Zsolt olimpiai bajnok

További csapattagok:
Bódi Ferenc, Bodnár Andrásné dr., Kausz Orsolya dr., Kárpáti Györgyné dr., Kóbor 

Mária (Galambosné), Palotai Károlyné, Papp Irén, Polyák Imréné, Sági György, Sidó 
Zoltánné dr., Takács Tibor, Takács Tiborné, Tar László, Tóth Géza, Törő Andrásné, Zsi-
voczky-Pandel Gyuláné, Győr Béla, Balássy László, Pápai Lajos.
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Ifjúsági olimpiai tábor Szlovákiában
MAGAS TÁTRA, 2014. JÚLIUS 20–26.

A Szlovák Olimpiai Akadémia nemzetközi ifjúsági táborába kaptunk meghívást, 
amelyet minden évben általános iskolás diákoknak szerveznek. A tábor központja Ó-
Tátrafüred (Horny Smokovec). A nemzetközi, hagyományos tábornak a Visegrádi Né-
gyek országai – Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország – mellett ukrán 
résztvevői is voltak; a fi atalok 10–12 év közöttiek. Az események egyik színhelye a 
szállásadó Grand Hotel Bellevue volt.

Esős utazás után szerencsésen megérkeztünk. Nagy élményt jelentett a diákjainknak 
a szívélyes fogadtatás, a helyi tradíciókkal való ismerkedés. Este bemutatkozással kez-
dődtek a programok, emellett megtisztelő volt, hogy a Szlovák Olimpiai Bizottság elnö-
ke, Frantisek Chmelar köszöntötte az 58 diákot és 15 felnőtt kísérőt. Változatos elméleti 
foglalkozások és sportprogramok vártak ránk a táborban. A nemzetközi tábor magyar 
diákjai: Isztl Patrícia és Gulyás Lili (Csik Ferenc Általános Iskola), valamint Kopcsik 
Patrik Zsolt és Bódy Botond 6. osztályos tanulók (Csanádi Árpád Általános Iskola). 
Közülük csak Bódy Botond járt külföldön! Hétfőn délelőtt raftingozás szerepelt a prog-
ramban, öt tutajon indultunk felfelé a Dunajec folyón, a lengyel határ mentén nyolc és 
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fél kilométert tettünk meg. Szép időnk volt, nagyon élveztük a tátrai környezetet. Dél-
után visszamentünk a szállodába, eleredt a hegyekben az eső, de nem számított, mert 
uszodában voltunk! Másnap a Csorba-tónál a nordic-walkingolással ismerkedtünk meg. 
Mindenki kapott egy pár nordic-walking botot, és megtanították számunkra az alapmoz-
gást, a kar és a láb munkájának összehangolását. Tátra Lomnicról egészen a Csorba-tóig 
mentünk erdei úton, majd a visszatérést követően kisvasúton utaztunk a szálláshelyig. 
Délután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Környezetvédelmi Bizottságának egyik pro-
minense tartott előadást a Tátra növényzetéről, majd a gyerekeknek a témában, a hallot-
tak alapján plakátot kellett készíteniük. A kora esti időszakot az előző naphoz hasonlóan 
ismét uszodában tölthettük.

Következő nap médiaoktatást kaptak a gyerekek Boris Urbancik szlovák újságírótól, 
aki az interjúkészítés rejtelmeibe avatta be a táborlakókat. Arról tartott előadást, hogy 
hogyan kell egy olimpikonnal interjút készíteni. A mi csapatunkból Bódy Botond egy 
londoni résztvevőt, Monika Fašungová tollaslabdázót és a szocsi alpesi sízőt, Jana Gant-
nerovát is mikrofonvégre kapta. Emellett egy újabb sportággal is megismerkedhettünk, a 
versenyszánkóval. Izgalmas lehetőséget jelentett a sok kisiskolásnak, hogy szakemberek 
segítségével, gyakorlópályán próbálhatták ki a téli olimpiai sportágat. Mindenki több-
ször csúszhatott, a szánkópályát én is kipróbáltam, háromszor dübörögtem le a fedett 
pályán. A gyerekek találkoztak és beszélgethettek még több szlovák szocsi olimpikon-
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nal: Adam Zampa alpesi sízővel, Pavol Huraj biatlonistával, valamint Patrik Tomasko, 
Marek Solcansky és Joseph Petrovak szánkóversenyzőkkel. Este vízi aerobik, szauna és 
úszás szerepelt még a programban, válaszolni kellett kvíz kérdésekre, majd vacsora után, 
miután besötétedett, éjszakai hegyi túrára invitáltak bennünket. Az esti tátrai barangolás 
után másnap a Fair play-jel ismerkedtek a táborozók. A Nemzetközi Fair play Bizottság 
vezetőségének tagja, Révész Katalin tartott előadást, amelynek során beszélt a Fair play 
szellemiségéről, annak értékeiről, a becsület sportban betöltött szerepéről. Az előadást 
egy, a témában meghirdetett rajzverseny követte, majd az uszodában vízi játékok követ-
keztek, amelyet valamennyien nagyon élveztünk. Délután az ókori játékok történetéről, 
Olympiáról, az akkori sportágakról Viera Bobcikova történész-tanárnő tartott előadást, 
majd a tornateremben játékos, tréfás sport- és váltóversenyekre került sor. Este az elma-
radhatatlan úszást is beszúrtuk a programunkba. A nap egyik legemlékezetesebb pillanata 
az volt, amikor a szálloda mögötti hegyoldalban a néhány évvel ezelőtti tátrai szélvihar 
okozta károk enyhítésére, minden ország elültetett egy fenyőfacsemetét. A nemzetközi 
diáktábor utolsó napján a Tátra-Lomnici símúzeumba látogattunk délelőtt, ahol szak-

ember vezetett végig bennünket 
a sí sportág történelmében, idő-
utazásunkban a hegyek között 
érezhettük magunkat. Láthattuk 
az első tátrai hótaposót, sílécet, 
rengeteg trófeát, megszemlélhet-
tünk sok évtizedes fényképeket, 
korabeli sí öltözékeket. Délután 
újra az uszoda várt minket, ahol 
az úszás mellett vízi játékokban 
volt részük a gyerekeknek. Va-
csora után ismét túráztunk a kö-
zeli hegycsúcsra, nagy élményt 
jelentett számukra az esti kiruc-
canás, a sok-sok tátrai ösvény 
megismerése. A záró esten szlo-

vák népi zenekar játszott a tiszteletünkre, majd a búcsúest keretében fergeteges diszkó-
ra került sor. Az öt ország mini delegációi rengeteg élménnyel gazdagodtak, amelynek 
során az olimpiai mozgalom alapértékei és a nemzetközi kapcsolatépítés mellett renge-
teg új sportággal valamint a Magas-Tátra természeti adottságaival is megismerkedtek a 
gyerekek. Szombaton indultunk haza, az Ipolyságon keresztül utaztunk, majd este otthon 
drukkoltunk a vízilabdázóinknak a Margitszigeten.

Dr. Jakabházyné Mező Mária
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Megpakolt hellén kosár
az olümpiai időutazásról

Folytatva az évtizedes hagyományokat, 2014-ben is többnapos tanulmányúton 
vett részt Görögországban a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) 17 fős küldöttsé-
ge, benne a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Sportiskolák Országos Szövet-
ségének (SIOSZ) képviselőivel. Az utazás elsődleges célja ezúttal is az ókori olim-
piák helyszíne, Olümpia megtekintése volt. A delegáció Athénban az első magyar 
ötkarikás érmesek nyomdokain is járt…

„Huszonnyolc éve, 1986-ban a TF autóbuszával utaztunk először Olümpiába, azóta 
tart a magyar hagyománya ennek a tanulmányútnak. A MOA működésének kibontako-
zásával hallgatók, olimpiai bajnokok, olimpiai körök tagjai, a mozgalmat segítő mun-
katársak, önkéntesek csapatával járunk ki két-háromévente az ókori olimpiai játékok 
szentélyébe. A Nemzetközi Olimpiai Akadémia (NOA) Képző- és Továbbképző Köz-
pontjában kedvezményesen kapunk elhelyezést. Ilyenkor végigjárjuk az ókori olimpiai 
helyszíneket, megkoszorúzzuk Coubertin báró szobrát, megtekintjük az olimpiai múze-
umot. Olümpia után, hagyományosan az athéni ötkarikás és történelmi helyszíneket is 
rendszeresen meglátogatjuk” – tájékoztatott dr. Jakabházyné Mező Mária főszervező, a 
MOA főtitkára.

Dr. Printz János jubilált Olümpiában, számára a 2014-es volt a tízedik tanulmány-
út. „A MOA küldöttségével mindig szívesen jövök Görögországba. Mező Marika ve-
zetésével minden alkalommal jó hangulatú, sportban jártas csapat jön össze” – mondta 
még Athénban a közgazdász végzettségű szakember, aki a MOA Tanácsának is megha-
tározó személyisége. „A Magyar Olimpiai Akadémia munkájában 1985-ös alapításától 
kezdve részt veszek. Az akadémia ötlete már korábban, a hatvanas években is felmerült 
az olimpiai eszme hagyományának ápolása céljából. Dr. Keresztényi József vezetésé-
vel 1976-tól nemzetközi vendéghallgatóként részt vettem az Eötvös Kollégiumban egy 
olimpiatörténeti szemináriumon. A nyolcvanas évek elején felerősödött az akadémia ala-
pításának igénye, rendszeressé váltak az ötkarikás témájú előadások, szemináriumok. 
Olyan társakkal kezdtünk szervezkedni, mint Szakály Sándor, Dobor Dezső, Komlósi 
Gábor és Reisinger János. Az első olümpiai látogatásom is egy nemzetközi szeminári-
umhoz kötődik. Azóta többször voltam az ókori játékok színhelyén a MOA delegációjá-
val, két-három alkalommal pedig a nemzeti olimpiai akadémiák vezetőinek meghirdetett 
találkozók alkalmával” – emlékezett vissza a közgazdász-könyvvizsgáló, aki a sikátori 
Zsivótzky Gyula Olimpiai Baráti Kör Egyesület elnökeként is viszi tovább az olimpia 
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szellemiségét. A Közszolgálati Egyetem címzetes tanára arról is beszélt, mit jelent szá-
mára az olümpiai „Szent liget”. „Aki sporttörténettel, olimpizmussal foglalkozik, annak 
mindent. Az újkori ötkarikás mozgalom az ókori eszme szelleméből táplálkozik. Ennek 
a helynek hangulata van, nyugalma, szellemisége, amit jó lenne minél tovább megőrizni, 
tovább ápolni.”

A tanulmányúton részt vett Széri-Varga Géza szobrászművész is, aki 2014 tavaszán 
a MOB Nők a Sportban Bizottsága „Nők a Téli Olimpián” Szocsi 2014 elnevezésű mű-
vészeti pályázatán „Nagymama a főszponzor I., II., III.” című kisplasztikájával holtver-
senyben első helyezést ért el a képzőművészet kategóriában. A 63 esztendős művész 
első alkalommal járt Görögországban. „Tóth Ernővel ketten kaptunk első helyezést, én 
háromdarabos tér-relief, azaz áttört domborműsorozatot adtam be, a győzelmemnek kö-
szönhetem az olümpiai utazást. Nagyon megörültem neki, gondoltam, megpakolt „hellén 
kosárral” térhetek majd haza – ez így is történt” – emlékezett vissza. A szobrászművész 
legnagyobb élményként az antik szobrászattal való találkozást említette. „Az Olümpiá-
ban található múzeum és az Akropolisz gyűjteménye felejthetetlen. Óriási élményt adott 
emellett az időutazás az olümpiai „Szent ligetben” és az Akropoliszon, amely bő kétezer 
évre nyúlik vissza. Újabb meghatározó élmény volt a görög táj látványa, az Olümpiában 
átélt békés, nyugodt, „Istenekkel talán még ma is lakott”, hegyekkel övezett medence, az 
olajfás, citromfás ligetek szépsége. Na és meghatározó volt a kollégákkal együtt töltött 
idő is! A sportszerető, a sport világában otthonosan mozgó útitársak rajongása is magá-
val ragadott. Köszönöm nekik, az akadémiának és a MOB-nak az élményt!” – mondta a 
művész, aki szakmai szemüvegen keresztül is értékelte a látottakat. „Csodálattal tanul-
mányoztam a márványszobrok faragásának fejlődését és kiteljesedését. Nagy élmény 
volt látni a bronzöntési eljárások előrehaladását is. Régi vágyam volt, hogy a kora-görög, 
archaikus szobrászat kultikus kis remekműveit, kisplasztikáit ilyen változatosságban és 
tömegben csodálhassam, most erre is lehetőségem volt. Az Akropoliszon sétálva meg-
döbbentett az az építészeti monumentalitás, ami az egyiptomi építészettel ellentétben 
meg tudta őrizni az emberléptékűségét.” A képzőművész az olümpiai programokon is a 
magyar delegációval tartott, meghatározó élményt jelentettek számára a közösségi ese-
mények. „Megható volt számomra az a csodálatos mediterrán délelőtt, melynek során 
az olimpiai mozgalom meghatározó alakjaira emlékeztünk, köztük Coubertin báróra, az 
olimpiai játékok atyjára, az emlékére állított obeliszk előtt. A családias ünnepségen meg-
hallgattuk az Olimpiai Himnuszt, közösen elolvastuk az Óda a sporthoz című verset, és 
elénekeltük a Magyar Himnuszt. Nagyon szép, meghitt megemlékezést szervezett Mező 
Marika, a MOA főtitkára.”

A tanulmányút első napján az Athéntól mintegy 400 kilométerre fekvő olümpiai zarán-
dokhelyen a delegáció sporttörténeti visszatekintés mellett meglátogatta az ókori olimpiai 
helyszíneket, sőt a 192,27 méteres stadionfutást is teljesítette. Az idegenvezetői szerepkört 
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két sporttörténeti szakember, a MOA Tanácsának tagjai: dr. Printz János és Horváth Vilmos 
látta el. A sok érdekesség között elhangzott, az első ókori olimpiai játékokat a feljegyzések 
szerint időszámításunk előtt 776-ban rendezték, az utolsóra időszámításunk szerint 393-
ban került sor. A köztes időben 293 ötkarikás játékokat regisztráltak.

Az olümpiai stadiont az 1850-es években a német Ernst Curtius vezetésével kezdték 
feltárni, az ásatások a mai napig is folynak. Az ókori játékok alapításával kapcsolatban 
több magyarázat látott napvilágot, egyik Héraklészhez köthető, mely szerint a hős Zeusz 
főisten tiszteletére hívta életre az olimpiai küzdelmeket.

Az időutazás alkalmával az is kiderült, az ókori olimpiák egyik „Phelpse” Leonidász 
volt, aki három olimpián összesen 12 bajnoki címet nyert futószámokban.

A küldöttség tagjai 192,27 méteres stadionfutást is szerveztek, melyben az ősszel a 
MOB-székházban Vikelas-díjban részesített Horváth Vilmos volt a leggyorsabb. Az óko-
ri játékok alkalmával ez volt a rövidtáv, a leghosszabb a feljegyzések alapján 4 kilométer 
közeli volt. A tanulmányút résztvevői az Olümpiában található olimpiai múzeumokat 
is meglátogatták. A nap autentikus alapanyagokból koszorúkészítéssel zárult a másnapi 
Coubertin-megemlékezéshez.

A második napon a MOA küldöttsége az olimpiai mozgalom több neves személyisé-
gének emlékművét koszorúzta meg. Különleges élményt jelentett, amikor a résztvevők a 
2004-es ötkarikás játékok atlétikai dobókörét is kipróbálhatták.
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Az ókori játék helyszínétől nem egészen két kilométerre, a NOA Képző- és Tovább-
képző Központjának erdős területének szélén található a modernkori olimpizmus atyjá-
nak, Coubertin bárónak az emlékoszlopa. A NOB alapítójának testét a svájci Lausanne-
ban temették el, szíve azonban az olümpiai emlékműben pihen.

Az emlékműtől néhány méterre helyezkedik el az a márvány kandeláber, ahonnan 
a fáklya váltófutás ténylegesen indul. Az olimpiai fáklyát hagyományosan, látványos 
keretek közt Héra templománál gyújtják meg, majd a márvány kandelábertől indul több 
ezer kilométeres útjára, az aktuális olimpia helyszínére.

Coubertin után a másik két alapítóról is megemlékeztek a résztvevők, a NOA megál-
modóinak emlékhelyénél is lerótták kegyeletüket. A görög John Ketseas és német Carl 
Diem emlékművénél Győr Béla MOA-tanácstag tartott megemlékezést, melyből meg-
tudtuk, az első újkori művet az olimpiákról Mateo Palmieri (1405-1475) reneszánsz tu-
dós és államférfi  írta, majd ezt követően sok szerző, többféle nyelven írt a görögök híres 
versenyjátékáról. Angliában a vidéki birtokán Robert Dover kapitány rendre megtartotta 
„anglius olimpiai játékait”, amelyet 1634-től már Olympic Games-nek neveztek el. A 
szakma képviseletében először Johann Joachim Winckelmann fordult Olümpia felé, aki 
1767-ben szorgalmazta az ásatások megkezdését, majd több archeológus és történész 
következett.
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A kutatómunka az 1936-os berlini olimpia előtt vett újra nagyobb lendületet. Carl 
Diem – az említett olimpia rendezőbizottságának főtitkára – vetette fel annak ötletét, hogy 
Olümpiából váltófutás vigye az olimpiai lángot a versenyek színhelyére. Az elképzelés 
a modernkori olimpiák része lett. 1936. július 21-én 13 hölgy jelenlétében Kuala Pras-
tika gyújtotta meg a lángot Olümpiában, majd Budapesten, Bécsen, Prágán át, 3075 km 
megtétele után érkezett Berlinbe, ahol Fritz Schilgen német futó gyújtotta meg az Olim-
piai Stadionban található fáklyát. Carl Diem elképzeléseinek megvalósításában hű társa 
volt John Ketseas. Javaslatára a NOB elfogadta, hogy Olümpiában létrehozzák a Nem-
zetközi Olimpiai Akadémiát. Ketseas a Görög és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, majd 
a Nemzetközi Olimpiai Akadémia Tanácsának tagja volt. Carl Diemmel régóta tervezett 
álmát1961-ben sikerült megvalósítani Ottó Szymiczek segítségével. A NOA egy oktatási 
és nevelési intézmény, a NOB szellemi intézménye, amely fő feladatának az olimpizmus 
szellemi alapjainak, történetének kutatását és az olimpiai eszme népszerűsítését tekinti. 
John Ketseas lett a szervezet első elnöke. „Kettejük örökét ezen az emlékművön örökítet-
ték meg az utókor számára. Minden Nemzetközi Olimpiai Akadémiai ülés, szeminárium és 
látogatás programjához szervesen hozzátartozik Coubertin báró emlékműve mellett a két 
alapító emlékművének megkoszorúzása” – zárta a megemlékezést Győr Béla.

A MOA-küldöttség az oktatóközpont szoborparkjában megtekintett egy magyar vo-
natkozású műalkotást, a ritmikus gimnasztikázókat ábrázoló „Olimpiai allegória” című 
bronz szoborcsoportot. A nagykanizsai Németh Ferenc korábban a Sportmúzeum pályá-
zatát megnyerte alkotásával.

Talán kevesen tudják, a 2004-es athéni olimpia súlylökő versenyeit nem a görög fő-
városban, hanem Olümpiában rendezték – források szerint 40 ezer szurkoló jelenlétében. 
Az akkori dobókör ma is megtalálható az oktatóközpont atlétikai pályáján.

A program zárásaként a magyar vendégek bepillantást nyerhettek az aktuális hallga-
tói szemináriumokba, illetve végigjárhatták a nemzetközi könyvtárat és tárlatot, mely-
ben magyar vonatkozások, szakkönyvek és zászlók is helyet kaptak. A MOA főtitkára 
akadémiai zászlót adományozott a könyvtár vezetőjének. A központ relikviái közt több 
neves sportvezető, diplomata ereklyéi, fotói is megtekinthetők, többek közt a regnáló 
NOA-igazgató Konsztantinosz Georgiadisz portréja. A sportvezetővel a MOA főtitkára 
is kiváló kapcsolatot tart fent. A délutáni programot Myraka történelmi helyszíneinek 
bejárása tette teljessé.

Az olümpiai látogatás után Athénban folytattuk tanulmányutunkat. A görög főváros 
felé haladva – szokás szerint –átsétáltunk a Korinthoszi csatorna hídján. A több mint 6 
kilométeres, 20 méternél szélesebb hajóút mintegy 400 kilométeres távot rövidít le az 
Égei és a Földközi tenger (Jón tenger) között. A monumentális építménynek jelentős 
magyar vonatkozása van, hiszen mai formáját az 1880-as, 90-es években Türr István és 
Gerster Béla tervei alapján építtette a görög állam.
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Athénban a főbb történelmi nevezetességek, az Akropolisz, a Likabetosz-hegy és a 
Plaka piaci forgataga után az első újkori olimpia helyszíne, a Márvány-stadion meg-
látogatása volt a fő cél. Itt 1896-ban Dáni Nándor ezüstérmével* kezdődött az azóta 
is tartó magyar ötkarikás medálgyűjtés. Többen emlékfutással tisztelegtek az egykori 
atléta és társai előtt, majd a stadion múzeumában Horváth Vilmos tartott sporttörténeti 
visszatekintést. A stadion feljegyzések szerint közel 60 ezer fő befogadására volt képes, 
a futópályát 400 méteresre építették. A múzeumban több ereklye közt az eredeti olimpiai 
fáklyák is megtalálhatók.

Az I. Nyári Olimpiai Játékokat 1896. április 6. és 15. között rendezték Athénban. Ak-
kor 14 ország 241 férfi sportolója állt rajthoz 9 sportág 43 versenyszámában. A magyar 
versenyzők 2 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzéremmel a nemzetek rangsorában a 6. helyen 
zártak. Az első magyar olimpiai érmet Dáni Nándor nyerte, aki 800 méteres síkfutásban 
második lett. Hajós Alfréd két aranyat szerzett (100 és 1200 méteres gyorsúszásban), 
Szokolyi Alajos (100 m) és Kellner Gyula (maratoni futás) atléta, valamint Tapavicza 
Momcsilló teniszező bronzérmet szállított.*

Ahogy Széri-Varga Géza szobrászművész az utazás végén fogalmazott, bizton mond-
hatjuk: az a 17 sportos ember, aki részt vett a MOA 2014-es görögországi útján, egy „meg-
pakolt hellén kosárral” gazdagodott az olümpiai és athéni időutazás során…

Vasvári Ferenc
*A szerkesztő megjegyzése: az 1896-os olimpián a győztesek ezüstérmet, a második 

helyezettek bronzérmet kaptak, a harmadikok nem kaptak érmet.
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Antik olimpiák nyomában
2014 októberében egy nagyobb MOA-delegáció tanulmányúton vett részt Gö-

rögországban. Két napot töltöttünk el Olympiában, majd a Peloponnészosz-félszi-
getet átszelve, Athén történelmi és sportnevezetességeivel is megismerkedtünk. Az 
alábbiakban az ókori játékok helyszínén szerzett benyomásaimat osztom meg a 
kedves olvasókkal.

Gyermekkorom óta, mikor elköteleződtem az olimpizmussal, régi, nagy vágyam volt 
eljutni az ötkarikás játékok bölcsőjéhez, Olympiába. Lexikonokból, térképekről, szak-
könyvekből szinte mindent tudtam a helyszínről, ám szembesülni a közel 3000 éves 
történelemmel egészen különleges élmény volt.

Buja televények, harsogó zöld amerre a szem ellát. A narancs-, olíva-, citrom-, grá-
nátalma- és pálmafák mediterrán természetességgel láthatók mindenfelé. Az októberi 
napfény élesen világítja meg a tájat, az ég csodaszépen kéklik. Akár egy képeslap ele-
venedne meg. A Nemzetközi Olimpiai Akadémia központjától a szent ligetig vezető, 
mintegy másfél kilométeres út felénél már meglátom az egykori stadiont. Párszáz lépés 
és a főbejáratnál vagyunk, az Alpheios és a Kladeos folyók összefolyásánál létesített 
szentélykörzetnél.

Belépőinket megváltva Printz Jánossal mini történelemórát tartunk, miközben az 
Altiszban nyüzsög a sokaság. Görög iskolások százai bolyonganak az ősi romoknál. 
Módszeresen járjuk végig a nevezetes épületek maradványait. Semmit nem hagyunk ki: 
Boulatérion, Palaisztra, Gümnaszion, Leonidaion, Pheidiász műhelye, Héra temploma. 
A Gümnasziont két oldalról oszlopcsarnok határolja. Valószínűleg ezen a helyen tartot-
ták az edzéseket, illetve az olimpiai győztesek névsorát is itt helyezték el. Keleti osz-
lopcsarnoka 210 méter hosszú, itt volt a xüsztosz, a fedett futópálya, ahol a futóatléták 
edzettek egykor. Ha a Gümnasziontól délre pillantunk, akkor megláthatjuk a Palaisztrát, 
ahol a birkózók és az ugrók fejlesztették hajdan a tudásukat. Az épület Kr. e. a 3. század 
végén épült, és oszlopai szinte hiánytalanul megmaradtak. A Palaisztrától délre helyez-
kednek el a Theokóleón maradványai, amely a papok szálláshelyéül szolgált. Tudnunk 
kell, hogy állandó lakosai nemigen voltak Olümpiának, csakis a papok tartózkodtak itt 
mindig, valamint azok a hivatalnokok, akiket munkájuk a településhez kötött.

Az Altisz délnyugati oldalán állt hajdan a Boulatérion vagy más néven a tanácsház. Ez 
az épület volt a versenybíróság székhelye, és itt volt Zeusz Horkiosz szobra is, ami annyit 
jelent: az esküvédő Zeusz. Ez előtt tettek esküt a versenyen indulók és a verseny bírái is, 
hogy a szabályokat betartva, becsületesen vesznek részt a versenyen. Természetesen az 
ókori világ hét csodáját – Pheidiasz 13 méter magas (!!!) Zeusz arany-elefántcsont szob-
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rának helyt adó – Zeusz-temp-
lomot is megcsodáljuk. Ez az 
Altisz központja. A templomot 
az élisziek építették még Kr. e. 
468 körül, Libosz tervei alapján, 
győzelmi emlékmű gyanánt. Az 
épület 68 méter hosszú, 27 mé-
ter széles és 25 méter magas volt 
hajdan. A templomnak ma már 
csak csekély maradványait lát-
hatjuk, ugyanis a 6. században 
egy nagy erejű földrengés szinte 
teljesen romba döntötte.

A közelben Zeusz egykori 
oltárhelye: ez volt az egész kul-
tusz középpontja, rendszeresen 
itt mutattak be áldozatot a tiszte-

letére. Héra temploma előtt pedig 1936 óta gyújtják meg –lencsével összegyűjtött napsu-
gár segítségével – a lángot, amely váltóval kerül el a mindenkori játékok helyszínére. A 
templom mellett Nagy Sándor apjának, Makedóniai Fülöpnek az adománya, a Philippei-
on kecses oszlopai jelzik az idő végtelenségét. A két nevezetes épület mögött a Metróón, 
Herodes Atticus Nymphaneumja és a kincsesházak állnak. Ez utóbbiak utolsójával szem-
ben az egykori pompás Sztoa Poikilé (azaz a Színes Csarnok vagy Visszhangok Csarno-
ka) romjai. A stadionhoz, amely – bármilyen érdekes is, de igaz – már a szentélykörzeten 
kívül a Kronosz-hegy lába alatt terül el, az ún. krüpté, az egykori bevezető folyosó meg-
maradt íve alatt jutunk el. A száz meg száz nemes vetélkedést, de néha botrányokat is 
látott stadionban az idelátogatók lefutják a klasszikus távot. Mi sem maradhatunk ki eb-
ből: Koroibosz, az első feljegyzett stadionfutó olympai bajnok nyomán mi is teljesítjük a 
192,27 métert. Anno itt 40.000 férfi  és egy nő, Déméter papnője ülte körbe a domboldalt. 
Nem messze innen volt a Hippodromosz, a lovas versenyek egykori helyszíne. Valóban, 
bárhova lépünk, lábunk alatt mindenütt ott a történelem. Csoportunk, a futás után még 
fennmaradó időben „fakultatívra” vált. Kicsit lemaradok mindenkitől, közben – szinte 
vezényszóra – az egész liget teljesen kiürül. Különös csend üli meg a déli órában a szent 
tájat. Még egyszer visszasétálok – most már egymagamban – a jeles helyekhez, s eltű-
nődöm azon, hogy Olympia, megannyi hányattatás, császárok, természeti katasztrófák, 
politikai támadások után is áll. Szellemisége pedig, ha modern formában is – köszönhe-
tően Coubertin báró nagyszerű felismerésnek – talán mindörökre.

Horváth Vilmos
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Olümpia múzeális kincsei
A Magyar Olimpiai Akadémia októberi tanulmányútján 17 fős delegációnk ellátoga-

tott a világhírű olümpiai Archeológiai Múzeumba is. Aki szereti a sportot és a művésze-
tet, az egy életre szóló élménnyel gazdagodhatott.

A szent liget közelében, a Kronosz-hegy lábánál húzódó domb tetején zöldellő fák 
közül modern épület tűnik elő, mely stílusával tökéletesen beilleszkedik a hely hangu-
latába. Ez az új Archeológiai Múzeum. Ha hitelt adunk Pauszaniász feljegyzéseinek, a 
közelben állt Oinomaosz, piszai király síremléke. A régi olümpiai múzeum 1886-ban 
épült, a település közvetlen közelében létesített pinealigetben, nem messze a Kladeoszt 
átívelő hídtól.

A patinás archeológiai terület mozgalmas szürkesége után, váratlanul éri a látogatót 
a múzeum fehérsége. Belépve a múzeumba a római császárok és más neves személyi-
ségek márvány ülő- vagy állószobrai szinte beleolvadnak a fal fehérségébe, szinte egy 
puritán templomban is érezhetjük magunkat. Teremről teremre haladva, hála a Görög Ar-
cheológiai Szolgálat tökéletes munkájának, időrendi sorrendben gyönyörködhetünk az 
évezredek során megalkotott kincsekben, melyek még sérülten is rendkívül beszédesek.
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Az első teremben, a Kr. e. V. századból származó feliratok mellett áll az Olümpiai szen-
tély makettje, mely a Német Archeológiai Intézet munkáját dicséri. A II. teremben gazdag 
és érdekes anyag látható: a szentély, pontosabban a stadion és a régi múzeum területén 
valamint a környék több pontján feltárt és itt bemutatott leletek Kr. e. 4000–3000 évre en-
gednek visszatekintést. Az Olümpiai Archeológiai Múzeum legrégebbi leletei, legtöbbje, 
éppen a híres eposzoknak köszönhetően került napvilágra. Homérosz nélkül a XIX. század 
embere nem lelkesedett volna annyira Görögországért, hogy ott ásatásokba kezdjen.

Az itt feltárt őskori leletek is nagyon érdekesek, mert biztos adatokkal szolgálnak ar-
ról, hogy már Kr. e. 4. és 3. évezredben is létezett itt emberi település. Kis kőszerszá-
mok, agyagedény töredékek maradtak fenn a neolitikumból. Ám találtak Kr. e. 2800–3000 
körüli agyagedényeket is, a Stadion és Altisz területén, a régi múzeum környékén Kr. e. 
1900–1600-ból. Az Altisz területéről származó sok gyönyörűséget lehetetlen részletezni, 
hiszen az egykor a szentélynek adományozott szobrok és fegyverek, a gazdagon, általá-
ban mitológiai jelenetekkel díszített számtalan bronzplakett, melyeket általában mindig a 
kor legjelesebb művészei alkottak, megannyi remekmű. A páratlan szépségű gyűjtemény 
magában foglalja többek közt a mendéi Paioniosz Szárnyas Niké szobrát, Praxitelész híres 
Hermész szobrát, a Pheidiasz-műhely leleteit. Közhelyszerű de igaz: Ezt tényleg látni kell!

Horváth Vilmos
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Horváth Vilmost Vikelas-plakettel tüntették ki
Az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társasága (ISOH) a szervezet legrangosabb ki-

tüntetésével, a Vikelas-plakettel ismerte el Horváth Vilmos munkásságát. Az Olimpia-
történészek Nemzetközi Társaságának elnöke, David Wallechinsky és főtitkára, Anthony 
Bijkerk Budapesten, a MOB székházában adták át a díjat, melyet a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB) legelső elnökéről, a görög Dimitriosz Vikelaszról neveztek el. Első al-
kalommal részesült ebben a magas elismerésben közép-európai kutató. Horváth Vilmos 
az ukrán Maria Bulatova társaságában érdemelte ki 2014-ben ezt a rangos elismerést. Az 
ünnepélyes díjátadón többek között a MOA Tanács, a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyo-
mányőrző Egyesület és a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör tagjai vettek részt.

David Wallechinsky elmondta, 
hogy az 1991-ben, Londonban ala-
pított szervezetük 50 ország, 600 
tagjával rendelkezik, köztük van-
nak a világ legelismertebb sport-
történészei, de olyanok is, akik 
nem hivatásszerűen foglalkoznak 
az olimpiatörténettel. Az ISOH 
az egyetlen olyan olimpiatörténeti 
szervezet, amelyiket a NOB elis-
mer és támogat. Minden évben két 
tagnak adományozzák oda a Vike-
las-plakettet kimagasló munkássá-
guk elismeréseként.

Az elnök hosszasan méltatta 
Horváth Vilmos életútját. Több mindenben hasonlónak tartja a saját és a szombathelyi 
sportszerető üzletember munkáságát. Mindketten politika, sport és könyvkiadás terüle-
tén is munkálkodnak. A kitüntetett a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület 
és a Szombathelyi Dobó SE elnöke, 2009-től a Magyar Olimpiai Bizottság, 2012-től a 
Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tagja. Gyerekkora óta foglalkozik sporttörténet-
tel, az olimpiai mozgalommal. 1996-ban két társával, Gál Lászlóval és Szakasics Zoltán-
nal megnyerték az Irány Atlanta országos olimpiatörténeti szellemi vetélkedőt, tíz napot 
tölthettek el az „aranyolimpián”. Ezután 32 fővel megalapították a Halmay Zoltán Olim-
piai Hagyományőrző Egyesületet, mely az elmúlt közel két évtizedben hazánk egyik 
legnagyobb és legsikeresebb olimpia körévé vált. Horváth Vilmos nevéhez három könyv 
– Vasi olimpikonok (2002, szerzőtárs Gál László), Lángőrzők (2003), Magyar Olimpiai 
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Akadémia évkönyve 2014 (szerzőtárs dr. Hencsei Pál) – fűződik. Több száz olimpiai 
témájú cikke jelent meg, rendszeresen publikál az Olimpiatörténészek Nemzetközi Tár-
saságának kiadványában, az ISOH Journalban is. Érdekes előadásaival népszerűsíti a 
fi atalok körében az olimpiai eszmét, nemcsak hazánkban, hanem a történelmi Magyar-
ország területén is. Munkásságát eddig országos és megyei kitüntetésekkel díjazták, de 
most megérkezett a nemzetközi elismerés is.

Horváth Vilmos ezekkel a szavakkal köszönte meg a frissen kapott díjat:
„A Vikelas-plakett óriási megtiszteltetés. Szól annak a munkának, amit immár két 

és fél évtizede végzek, másrészt az egész magyar olimpiai mozgalomnak is, hiszen raj-
tam kívül is jó páran megérdemelnék ezt az elismerést. A díj egyben felelősség is, hogy 
ezután is ugyanúgy, vagy még jobban tegyem a dolgom. Az elnök úrral való találkozás 
új távlatokat is nyit előttem: ezután olyan adatbázishoz is hozzáférhetek, amihez csak 
kevesen, ez további kutatásokhoz nyújthat forrásdokumentumokat. Az olimpiatörténé-
szek általában a saját országuk történetében mélyednek el – én nem. Már nem a számok, 
adatok, sokkal inkább az események, személyek mögötti háttér, az életutak érdekelnek. 
A legfontosabb feladatnak a fi atalok megszólítását tartom. Hiszen az olimpizmusnál ne-
mesebb eszmét – amit Coubertin álmodott meg –, még nem találtak ki.”

A díj átadása után dr. Szabó Lajost ajándékozta meg a holland főtitkár, Anthony Bij-
kerk egy eredeti, 1928-as olimpiai emléktányérral.

A társaság vezetői a díjátadás alkalmával két újabb olimpiabarátot, Gál Lászlót és 
Tóth Attilát fogadták be az olimpiatörténészek közé, akiknek személyesen nyújtották át 
a szervezet jelvényét. Velük együtt már tízre emelkedett a magyar ISOH tagok száma.

Gratulálunk a kitüntetettnek és további eredményes munkát kívánunk az olimpiai 
eszme népszerűsítése területén.





TANULMÁNYOK
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Somfay Elemér, a „megcsalt” olimpiai bajnok
VOLKER KLUGE

2014-ben az első világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékeztünk, 
melynek következményei Magyarország számára különösen súlyosak voltak. Ke-
véssé ismert viszont, hogy a háború előtt Budapest az 1920. évi olimpiai játékok 
megrendezésre esélyesek közé tartozott, amit Budapest propagált is az 1914-es pá-
rizsi NOB-ülésen.1 A NOB alapítója Pierre de Coubertin, aki emlékirataiban Ma-
gyarországot mint „testvér országot” és mint az ő „serdülőkori” országát jellemez-
te, minden esetben egy csendes folyamat részeként említette Budapestet.2 Ekkor a 
NOB – hivatkozva a zavaros politikai helyzetre – elodázta a szavazását. A továbbiak 
már ismertek. A 7. nyári olimpiai játékokat 1919-ben Antwerpennek ítélték, ahova 
Magyarországot és a többi, háborús vesztes országot meg sem hívták.

A 22 éves atléta bemutatkozása

2014-ben a magyarok olimpiai családhoz való 
visszatérése óta kilenc évtized telt el. Tekintve a 
gazdasági összeomlást, ami az első világháborút 
követte, az 1924-es párizsi olimpia mérlege két 
arany, négy-négy ezüst, illetve bronz igazán el-
ismerésre méltó sikernek számít. Ráadásul ezek 
közül az érmek közül az egyik – ahogy egyik ba-
rátom mesélte – „aranyos ezüst” volt, ami érdek-
lődésemet meglehetősen felkeltette. Az érdekes 
olimpiai történetek utáni kutatás mindig fi gyel-
mem központjában állt, így 1976 húsvétján nyo-
mába eredtünk feleségemmel ennek a kuriózum-
nak. A történet hőse – a 77 éves Somfay Elemér 
– budai lakásában várt bennünket. Otthona tömve 
volt érmekkel, emlékplakettekkel, diplomákkal, 
trófeákkal, amik mint kiderült, csak a negyede az 
általa nyerteknek. Egykor 972 díjjal büszkélked-
hetett az idős úr. Legnagyobb részét a második 

világháború végén veszítette el, amikor lakását bombatámadás érte, majd kirabolták. 
A maradékot, amelynek állítólag nincs értéke, később megtalálta szétszórva a kertben.
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A közeli Stromfeld Aurél utcán keresztül érkeztünk hozzá, amely név beszélgetésünk 
másik fontos témája volt! Somfay Elemér Stromfeldként született, ahogy az számunkra 
ismeretes volt. Ám édesapja, egy időközben „elfelejtett szocialista író” – ahogy ő meséli- 
a magyarosítás idején, az első világháború előtt kapta a Somfai nevet, amit a fi a 1929-től, 
belügyminiszteri jóváhagyásra „y”-nal a végén használt.3 Nagybátyja, Stromfeld Aurél 
megtartotta eredeti nevét. Mint a Tanácsköztársaság legendás vezérkari főnöke nyíltan 
állította, hogy nem tud elfogadni semmilyen radikális 20. századi változást.

Miként nagybátyja, Somfay Elemér is katonai pályára lépett. 1917-ben, tizennyolc 
évesen kitüntetéssel végezte el a híres Mária Terézia Katonai Akadémiát Bécsújhelyen, 
bár a katonai hőstettek ideje addigra már leáldozóban volt. A háború után, a forradalmak 
eseményei megerősítették Somfayt abban, hogy inkább a sport felé forduljon.

Már 1919-ben a nyújtó gyakorlatok mestere volt Magyarországon, majd sokkal ké-
sőbb, 22 évesen atlétikára váltott, amiben nemsokára Magyarország egyik legjobbja lett.

Az atléta alkatú ifjú – 1,78 m magas és 72 kg – nagyon sokoldalú volt a szó lehető leg-
jobb értelmében. Már a második edzéssel töltött év után megnyerte 1922-ben a regionális 
bajnokságot a 200 méteres gátfutásban és hármasugrásban, ám ez csupán a kezdet volt! 
1930-ig 19 magyar bajnoki címet nyert: hatot 400 m-es gátfutásban, négyet-négyet 200 
méteres gátfutásban, hármasugrásban és tízpróbában, valamint egyet ötpróbában. Csak az 
1924-es esztendőben négy bajnoki címet nyert! Megnyerte a 200 és 400 méteres gátfutást, 
a hármasugrást és az ötpróbát. Ezen kívül harmadik lett távolugrásban és gerelyhajításban. 
Nemzetközileg az 1923-as ún. göteborgi „kisolimpia” játékok alkalmával került a fi gyelem 
középpontjába. A svéd város fennállásának 300. évfordulója alkalmából rendezett nagysza-
bású sportversenyeket. Svédország célja ezzel az volt, hogy a vesztes országok izolációja 
után egy ún. „béke játékokat” hozzanak létre, ám a béke jelei még sem Belgiumban, sem pe-
dig Franciaországban sem volt érzékelhetők. Ennek ellenére Somfay igen szép eredménnyel 
zárt: a 400 méteres gátfutásban második lett 56,8 másodperccel, attól az Erik Viléntől kapva 
ki, aki egy évvel később Párizsban olimpiai ezüstöt szerzett. Még ugyanabban az évben 
Somfay beleszippanthatott a párizsi levegőbe az olimpia előtt. Itt a Párizsi Sportfesztivált 
egy óragyártó cég szponzorálta, Elemér nem kevesebb, mint nyolc órát nyert!

Az állítólagos olimpiai bajnok rövid ideig tartó boldogsága

1924 júliusában Somfay a magyar olimpiai csapat tagjaként tért vissza a Szajna parti 
városba. Ötpróbában és tízpróbában is nevezték, ráadásul mindkét számban jó esélye 
volt a sikeres szereplésre. Július 7-én, két nappal a hivatalos megnyitó után a párizsi 
Colombes külvárosban található Olimpiai Stadionban indulhatott Somfay ötpróbában. 
Mind a harminc résztvevő teljesítette az első három számot – távolugrás, gerelyhajítás és 
200 méteres síkfutás – és már az első versenyszámban szenzációról számolhatunk be! Az 
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amerikai Robert LeGendre távolugrásban 7,765 métert teljesített. Így 7,5 cm-rel felül-
múlta honfi társa, Edward O. Gourdin aktuális világcsúcsát. Bár az is igaz, hogy a francia 
származású szülők gyermeke „rossz” versenyen vett részt. Ugyanis, ezért a fantasztikus 
teljesítményért ötpróbában mindössze 1 pontot kapott. Másnap, a hivatalos távolugró 
versenyen aranyérmet nyert volna ezzel a teljesítménnyel, hiszen a színes bőrű amerikai 
William Hubbard 7,44 méterrel lett olimpiai bajnok!

Az ötpróba végeredményét az egyes versenyszámokban elért helyezések összeadása 
alapján számolták ki. A három versenyszám utáni állás döntötte el, hogy ki indulhatott a 
negyedik versenyszámban a diszkoszvetésben, ahol a sportolók létszáma már 12-re csök-
kent. A zárószámra pedig – az 1500 méteres síkfutásra – már csak hat fő maradt volna. Ám 
miután a fi nn Hugo Lahtinen és a svéd Göran Unger holtversenyben álltak a 6. helyen, 
így heten vághattak neki a távnak, de erről bővebben kicsit később. Az általános zavart az 
okozta, hogy az egyes versenyszámok eredményeit csak a hangosbeszélő mondta be, és 
nem valamely – ahogy az később szokásossá vált – hivatalos jelentésre nyomtatták és az 
eredményjelző táblán tüntették fel. Ahogyan a publikum, úgy a versenyzők is csak saját 
megítélésükre támaszkodhattak, hogy miként is állnak. Somfay tudta, hogy távolugrásban 
6,77 métert, gerelyhajításban 52,07 métert ért el. Arról is meg volt győződve, hogy a 200 
méteres síkfutást 22,8 másodperc alatt teljesítette, amivel ő volt a leggyorsabb! Mikor a 
diszkoszvetésre került sor – bár érezte, hogy valami nincs rendben futása időeredményével 
– ennek nem tulajdonított különösebb jelentőséget. Annál inkább sem volt oka kétségre, 
hiszen az 1500 méteres síkfutásban Unger és az 1920-as olimpiai bajnok, Lehtonen után 
harmadikként ért célba. Versenyzőtársai pedig diadalittasan vállukon vitték ki, mint olimpiai 
bajnokot a stadionból! A fi atal újságíró és karikaturista, Szepes Béla4, aki ezévben mint síző 
vett részt a téli olimpiai játékokon Chamonix-ban, továbbította az örömhírt a győzelemről 
telefonon is Budapestre. Két órával később a Nemzeti Sport különszámot adott ki, aminek a 
szalagcíme háromszor ugyan abból a névből állt: „Somfai – Somfai – Somfai”.

Négy nappal később Somfay még úgy állt oda a tízpróba rajtjához, mint Bauer Ru-
dolf után, a második magyar atléta olimpiai bajnok. A tízpróbában, sajnos már a ne-
gyedik versenyszám, a magasugrás után minden reménye romba dőlt. Tudni kell, hogy 
még a párizsi játékok előtt – hármasugrás közben – megsérült a sarka az ugrólábán, így 
az ötpróbában a másik lábát kellett használnia. Távolugrásban, a megszokott eredmény 
(7,10–7,20 m) helyett meg kellett elégednie fél méterrel kevesebbel. De a viadalt nem 
tudta folytatni. Magasugrásban a sikertelen 1,60 méter után Somfay a tikkasztó hőségben 
összepakolt és feladta a versenyt.

Nem sokkal a hazautazás napja előtt kiszivárgott, hogy az ötpróba eredményekkel 
„bizonyos problémák” vannak. Így nevezte ezt Somfay, aki az új időeredmény szerint 
nem 22,8 másodpercet futott, hanem csak 23,4-et, ami e számban csak az ötödik helyre 
volt elég. Ezzel viszont a bajnoki cím helyett csak a második helyre léphetett a dobogón, 
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Lehtonen mögött. Az új végeredményt egyelőre nem erősítették meg. A verseny jegyző-
könyvét feltehetően nem találták sehol! A magyar delegációvezető, Stankovits Szilárd5 
pedig nem mutatott semmilyen szándékot arra – azon évek után, amikor Magyarországot 
bojkottálták a nemzetközi sportéletben –, hogy a francia szervezőkkel konfl iktusba ke-
veredjen. A bizonytalanság egyre csak nőtt, arról pedig még Párizsban lemondtak, hogy 
a díjátadó ceremóniát megtartsák. Ehelyett a győztesek érmeit a játékok utolsó napján, 
mint egy személytelen „csomagot” a csapatvezetők vették át...

„Aranyos” ezüstérem vigaszként

Somfay – beszélgetésünkkor – úgy emlékezett, hogy az ő érmét (ami, mint utóbb ki-
derült, nem arany, hanem ezüst), a MOB-tól néhány hónappal később – talán már 1925-
ben – kapta meg postán, csakúgy, mint a NOB-elnök, Pierre de Coubertin által aláírt 
diplomát. A csalódás hatalmas volt, ami azután sem szűnt meg, miután a 15 magyar 
párizsi érmessel egy fogadáson bemutatták őt Horthy Miklósnak, aki minden sportolót 
a sportjáról kérdezett. Somfay az ötpróbát nevezte meg, mire Horthy segédtisztjéhez 
fordult és azt kérdezte: „Az meg micsoda?”

Időközben Somfay egy jóbarátja és csodálója segítette a sportember rehabilitációját. 
Egy okiraton tanúsították, hogy Somfay Párizsban a 200 métert 22,8 másodperc alatt tette 
meg. A tanúsítványt egyrészt Dr. Szeremhegyi Ervin6 írta alá, aki 1912-ben Stockholmban 
mint rövidtávfutó vett részt. Ezen kívül a dokumentumot a Nemzeti Színház Örökös Tagja, 
Kürthy György7 ismert színész és író, valamint a Magyar Atlétikai Szövetség hivatalos idő-
mérője, Sándor Alfonz is kézjegyével látta el. Bár ez a bizonyítvány jogi bizonyító erővel 
nem bírt ahhoz, hogy az olimpiai bajnoki címért pert indítson, a francia hivatalos jelentés 
a játékok után alátámasztotta a feltételezést, hogy Somfayt hátrányos helyzetbe hozták 
Párizsban! Ezt nevezetesen Göran Unger utólagos korrekciója alapozta meg, amit azért 
kellett megtenni, mert az 1500 méteres futás eredményeit összekeverték a 200 méteressel! 
Ha ez a hiba nem történik meg, akkor 22,8 másodpercet írtak volna jóvá, amivel Somfay 
első lett volna, habár valójában így csak 23,8 másodpercet futott.8 A Magyar Atlétikai Szö-
vetség kiállt igazáért, aminek eredményeképp Somfay ezüstérmének egyik oldalát beara-
nyoztatták. Ez egyedülálló eset a nemzetközi olimpiatörténelemben. Ilyen viszontagságok 
után a tényleges olimpiai bajnoknak bele kellett törődnie a megmásított tényekbe.

Somfay folytatta pályafutását. 1925-ben a brit bajnokságon első helyen végzett hár-
masugrásban. Ugyanez évben megjavította a magyar rekordot 14,53 méterre, amivel be-
írta magát a világklasszisok közé ebben a versenyszámban. Időközben az IAAF kivette 
az ötpróbát a programból, ezért Somfay a következő játékokon 1928-ban, Amszterdam-
ban a hármasugrásban és 400 méter gátfutásban kívánt indulni. Somfaynak egy héttel 
az elutazás előtt megsérült az Achillese, s így álmai is szertefoszlottak, ám 1929-ben 
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visszatért. Ebben az évben megszerezte negyedik országos bajnoki címét tízpróbában, 
valamint 1931-ben országos méretű versenyt nyert öttusában, amivel új perspektívák 
nyíltak meg előtte! Elbúcsúzott hát az atlétikától és más területre evezett.

Atlétából öttusázó

A Pierre de Coubertin által megálmodott modern öttusát, aminek alapgondolatában a 
sport katonai jellege tükröződik, abban az időben a svéd tisztek uralták, és leginkább az 
1794-ben alapított Svea tüzérezredhez kötődött. Az öttusa 1912-es programba kerülése 
óta 1928-ig Svédország a 12 lehetséges éremből 11-et nyert. Az 1930-as évek elejéig 
Svédország volt az egyetlen ország, amely szisztematikusan a modern öttusára építette 
sportstratégiáját. Az első világháborúban megtartotta semlegességét, így hadserege sem-
milyen személyi veszteségeket nem szenvedett. Velük szemben a magyarok még mindig 
csak tanulóknak számítottak. Az öt sportág a tisztképzéshez tartozott, így Somfaynak 
nem volt szüksége semmilyen továbbképzésre ahhoz, hogy a modern öttusában kiismer-
je magát. Hátránya a tapasztalatlansága volt nemzetközi szinten, ezért a MOB elküldött 
– a gazdasági világválság kellős közepén – három magyar atlétát Los Angelesbe.
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1932. július 1-jén, dr. Donáth Leó9 vezetésével, a vízilabda csapattal és öt úszóval 
együtt indultak el. Az út hat napig tartott, amikor is Nem Yorkba érkeztek, ahonnan még 
négynapnyi utazásra volt Los Angeles az American Express-szel. Így még három hetük 
maradt az olimpiai játékok megnyitásáig.

Az öttusaversenyek kezdetét 1932. augusztus 2-ára tették. Csak a versenyt megelő-
ző napon vált ismeretessé a 14 ország 25 résztvevője előtt, hogy hol helyezkedik el, 
és milyen tulajdonságokkal bír a tereplovagló pálya. Ezt a Riviera Country Club-ban10 
építették ki, ahová a versenyzőknek gyalog kellett elmenniük.

Ahogy az lenni szokott, a szervező bizottság a rendelkezésre bocsátott lovakat 25 
perccel a kezdés előtt sorsolta ki. Bár az amerikai lovasság négy éven keresztül készítette 
fel a lovakat Fort Riley-ben, a versenytáv 14 akadállyal és egy vizesárokkal többször is 
túl nehéznek bizonyult. Még a legeslegjobb lovagló is alig tudott egyetlen esés nélkül 
a célba érkezni. A 108 kilós svéd Sven Thofeltnek, akinek az Amszterdamban szerzett 
olimpiai bajnoki címe megismétlésében bíztak, sem volt szerencséje, pedig az egyik 
legkönnyebben kezelhető lovat sorsolták ki neki. Három esés után, tizenötödikként, de 
mosolyogva ért célba. Somfay rosszabbul járt, ő a meglehetősen vad Gaul-t kapta, s már 
a harmadik akadálynál bukott. A lovas beverte a fejét a falba és egy rövid időre eszmé-

A magyar csapat Los Angelesben
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letét is veszítette. Miután magához tért, huszadikként fejezte be a futamot, hat perccel 
lemaradva a győztes svéd Bo Lindman-tól. Csapattársai sem szerepeltek sokkal jobban: 
Benkő 11., Petneházy pedig 16. lett. (Utóbbi egy látványos ló és lovas összeomlását 
ábrázoló fotóval beírva magát az olimpiai történelembe.)

Habár Somfay a lovaglással már minden esélyét elvesztette, hogy érmet nyerhessen, 
mint kemény harcos, hű maradt hírnevéhez. A vívást negyedikként, az amerikai Richard 
Mayo-val együtt fejezte be. A lövést hatodikként, az úszást tizenkettedikként, és az utol-
só számot, a terepfutást pedig tízedikként teljesítve. Összesen 52,5 ponttal még így is a 
fi gyelemre méltó 7. helyen végzett. A két másik magyar az utolsó harmadban – Benkő 
18., Petneházy pedig 19. – foglalt helyet. Az aranyérem az atlétikus Graf Johan Oxensti-
erna11 nyakába került, aki a svéd torpedó fl ottához tartozott, így ő lett az első aranyérmes 
haditengerésztiszt! Az ezüstöt az 1924-es bajnok, Bo Lindman nyerte, a bronz tulajdo-
nosa pedig Richard Mayo lett.

A magyar csapat Los Angelesben
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Az idős mester újrafelfedezése 

Habár Somfayt megakadályozták abban, hogy a dobogó legfelső fokára álljon, törté-
netét minden keserűség nélkül mesélte el nekem. Jóval többet szenvedett felesége és fi ai 
halála miatt, mint a hiányzó aranyérem miatt. Találkozásunk után, egy NDK-s ifjúsági 
lapban majdnem egy teljes oldalas cikket szenteltem neki, amit a sportszerető olvasók 
nagy érdeklődéssel fogadtak.12 Talán ezzel tudtam az egykori ezredes sorsát, akit 1944-
ben Vitézrenddel is kitüntettek és a háború után több mint három évre internáltak, egy 
kicsit „megmentetni” a feledéstől. Mindenesetre a Képes Sport néhány bekezdést szó 
szerint idézett cikkemből. A sportlap cikke végén ez állt: „Lám, „Xaxa”, a bajnokok baj-
noka még mindig dicsőséget szerez a magyar sportnak!”13 A 80. születésnapjára „Xaxa” 
(ahogy Somfayt Magyarországon becézték) tiszteletére a hetilap egy teljes oldalas cikkel 
tisztelgett.14

1979. május 15-én bekövetkezett halála után egy kétoldalas nekrológot írtak róla, 
amely igazán méltó volt hozzá.15 Három évvel találkozásunk után váltottunk néhány 
levelet, amelyeket ő német nyelven, gyönyörű kézírással írt, jelezvén különleges vará-
zsát. Ez volt az első és utolsó alkalom, hogy feleségemet, mint „nagyságos asszonyt” 
szólította meg. Mindig szívesen gondolunk vissza erre a csodálatos emberre. Ahogy azt 
kutatásaim során megállapítottam, sírkövén a budapesti Farkasréti temetőben „Olimpiai 
Bajnok” felirat áll, ami mindenesetre nem teljesen igaz… Feljegyzéseimben található 
ehhez kapcsolódóan néhány mondata, amikkel ő tőlem búcsúzott, és amik jól mutatják 
hitvallását is: „Jóllehet, nem vagyok olimpiai aranyérmes, de én bajnoknak tekintem 
magamat, olyannak, aki az olimpián sikeresen vizsgázott. Függetlenül attól, hogy első 
lettem vagy akár tízedik.”16

Végjegyzet
1  Budapest szerette volna megrendezni az 1916-os olimpiai játékokat. Ám a szavazás előtt 

visszavonta kérelmét Berlin javára. Az egyetlen tényleges olimpiai kandidálás 1955-ben 
volt Párizsban, amikor Budapest az 1960-as olimpiai játékok megrendezésére pályázott. A 
második választási körben egyetlen szavazat különbséggel maradt alul. 

2 Ibid, S. 169.
3  Somfai-Stromfeld János (1871-1941) újságíró, szerző, aki többek között több regényt és 

színdarabot is írt. Miután cikkei miatt már többször pénzügyi bírságra is ítélték, 1906-ban 
kiadta könyvét „Forradalom” címmel, amiért a Tanácsköztársaság bukása után egy év bör-
tönre ítélték. Innen Ausztriába menekült, 1941-ben halt meg ismeretlen körülmények között.
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4  Szepes Béla (1903-1986) 1919-től ugyanahhoz az egyesülethez tartozott, mint Somfay, a 
Magyar Atlétikai Clubhoz . A téli játékokon való balszerencsés szereplése után (a 18 km-es 
sífutásban és az északi összetettben is kiesett), a többszörös magyar bajnok gerelyhajításban 
részt vett az 1928-as amszterdami olimpiai játékokon, ahol ezüstérmet nyert 65,26 méterrel 
a svéd Erik Lundqvist mögött.

5  Stankovits Szilárd (1873-1938), sportdiplomata, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, vala-
mint a Nemzetközi Atlétikai Szövetség társalapítója és tanácstagja. Ó volt a Szabályalkotó 
Bizottság titkára, és 1933 óta a Nemzetközi Atlétikai Szövetség Európai Bizottságának el-
nöke. Ő vetette fel az Európa-bajnokságok rendezésének gondolatát is.

6  Szerelemhegyi Ervin (1891-1969), 1912-es olimpiai résztvevő, 100, 200, 400 és 4x400 mé-
teren.

7   Kürthy György (1882-1972), 1924 –ben a Budapesti Nemzeti Színház Igazgatója, Párizsban 
sportújságíróként tartózkodott.

8  Comité Olympique Français, Le Jeux de la VIII Olympiade, Paris 1924, Rapport Offi ciel, 
Librairie de France, Paris (o. J.), S. 44 und 46.

9  Donáth Leó (1888-1941),1912-ben az Oxford Egyetemen végzett, majd, mint vezető iro-
dalomtudós és fordító tevékenykedett. A Magyar Úszó Szövetség társalapítója, 1925-től 
társelnöke. 1927-től az Európai Úszóliga, illetve 1928-tól a Nemzetközi Úszó Szövetség fő-
titkára. Az ő kezdeményezésére szervezték meg az úszósportban az Európa -bajnokságokat, 
az elsőt pedig 1926-ban éppen Budapesten rendezték. Az 1932-es olimpiai játékok idején 
a gróf Baillet-Latour , NOB - elnök által vezetett Nemzetközi Öttusa Szövetség vezetőségi 
karához tartozott, amelyben ő, mint FINA- képviselő, az úszás versenyszámért volt felelős. 
1924-ben egy szállítmányozó cég magyar leányvállalatának igazgatója lett.

10  Az 1926-ban létrehozott tenisz és golf klub minden szempontból az egyik legrégebbi, és 
leggazdagabb klubok egyike volt az Egyesült Államok nyugati felén, amelyhez természe-
tesen számos kaliforniai prominens személy tartozott. Egy lovas központ is tartozott hozzá, 
amelyben más, később híres színésznők közül, például Elizabeth Taylor) is lovagolni tanult. 
1948-tól a klub golfpályáján rendezték az US Opent.

11  Oxenstierna gróf (1899-1996) régi svéd nemesi családból származott, melynek gyökerei 
1292-ig nyúlnak vissza. Olimpiai bajnoki címe azért volt igen fi gyelemre méltó, mert mint a 
Torpedó-fl otta tisztje igen kevés lehetősége volt az edzésekre. 97 évesen Londonban hunyt 
el, ahol korábban katonai attasé volt.

12 Junge Welt, Nr. 152, 28.6.1976, S. 4.
13 Képes Sport, Nr. 42, 19.10.1976.
14 Ebenda, 29.8.1979.
15 Ebenda, 22.5.1979, S. 6-7.
16 Junge Welt, Nr. 152, 28.6.1976, S. 4.
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A csíkszeredai jégkorongsport első 80 éve
CSIKI ANDRÁS

A jégkorong, mint versenysport aránylag későn jelentkezett Csíkszeredában, 
mégis rövid idő alatt páratlan pályát futott be, a téli sportok egyeduralkodója lett. 
A sportág csíkszeredai történetével sokan foglalkoztak.

Miklós Gyula, a jégkorongcsapat egyik alapítója, 1972-
ben, az 50 éves érettségi találkozója alkalmával így emléke-
zett az új, addig ismeretlen sport helyi születéséről: ,,1929-
ben egy esti korcsolyázás után Czáka Istvánnal és Vákár 
Lajossal moziba mentünk, ott láttuk, hogy egy darab fekete 
valamit bottal kergetnek és korcsolya van a lábukon. Mi más-
nap kimentünk a jégre és fűzfa kampósbotokat tördeltünk, 
majd kezdtük kergetni a fagyos lótrágyát. Később cipőkré-
mes dobozt szereztünk, amely már előrelépést jelentett, hi-
szen ennek útját a jégen jobban tudtuk követni. Igy ment ez 
egész télen, nagyokat kacagtunk, elfáradtunk, utána Borbát-
hoz mentünk sörözni.”

Az első jégkorongcsapat játékosainak neve ma is ismert a 
sportszerető csíkiek előtt. Ime a lista : Bedő Ákos, Schmidt Béla, Vákár Lajos, Löffl er 
Aurél, Czáka István, Miklós Gyula és Dóczy János játékosok, illetve Dóczy András, a 
csapat mecénása.

Az események alakulását, a jégkorongcsapat körüli történéseket többek között Boda 
Jenő testnevelő tanár A csiki jégkorong sikerei a XX. században című könyve összegezi. 
1929. január 6. sporttörténeti esemény volt Szeredában. A fi úkat Sinaiara hívta meg a 
bukaresti Román Tenisz Klub egy barátságos mérkőzésre. A meccsről a csíkiek játékosa, 
Vákár Lajos így emlékezett: „… két harmadon keresztül bírtuk az iramot, de végül a 
találkozó 4:0-al ért véget a Tenisz Klub javára, a gólokat Bizu Cantacuzino ütötte.[...] 
Dóczy János, a kapus, megfelelő védőfelszerelés hiányában, mellvédő helyett kifordított 
báránybőr bekecsben védett, s nem vallott szégyent”.

A Román Tenisz Klub jégkorongozói 193l.január 24–25-én viszonozták a csíkszere-
daiak látogatását. A mérkőzésre a Zsidó utcai korcsolyapályán került sor. A küzdelemről 
Boda Jenő tanár így írt: „Mintegy 400 fős nézősereg előtt ismét veszítettek a szeredaiak, 
ugyancsak 4:0-ra”. Másnap lelkes közönség vette körül az alacsony palánkot: „mindenki 
herceget akart látni. Játék közben egy hangos szurkoló bekiált a pályára: Ne félj Császár, 

Vákár Lajos
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ő csak herceg [B. Cantacuzino], de Te császár vagy” – emlékezik Miklós Gyula, az első 
csapat tagja az első nyilvános szereplésre és a Császár Jenő által ütött gólra. A döntetle-
nül, l:l-es eredménnyel végződő mérkőzés a hazaiaknak sikert jelentett.

Az országos szintű sikereket elérő helybeli hokicsapat iránti érdeklődés a lakosság 
körében gyorsan növekedett, rövid idő alatt népes szurkolótábor tömörült a játékosok 
köré. 1933-ban a Csíkszeredai Korcsolya Egylet csapata benevezett az országos bajnok-
ságba, amelynek küzdelmeiben immár öt csapat mérhette össze tudását. A két fővárosi 
csapat, a Tenisz Club és a Telefon Club mellett a Csernovitzi Dragos Voda, a Kolozsvári 
Universitate, valamint a Csíkszeredai Korcsolya Egylet alkották a bajnokságban részt-
vevők táborát és a „korongütők” az országos bajnokágban a második helyen végztek.

A csíkszeredai jégkorongozókat még ebben az évben a Budapesti Budai Torna Egy-
let vendégszereplésre hívta meg. Az első külföldi bemutatkozó egy döntetlennel és két 
vereséggel végződött. 1933. február 6-án és 7-én a budapestiek látogatták meg a Hargita 
lábánál fekvő kisvárost, és a Csíki Korcsolya Egylet csapatával megmérkőztek. A Zsidó 
utcai pályán a csíki hokisok 6-án l:0-ra kikaptak a Budapesti Budai Torna Egylet csapa-
tától, másnap, 7-én pedig 0:0 eredménnyel végződött a két csapat vetélkedője.

A következő, az 1934-es esztendőben a csapat elnöke és mecénása, Trohán Antal, 
elődjéhez, Dóczy Andráshoz hasonlóan anyagiakkal is segítette ennek a versenysportnak 
a kiteljesedését A csíkszeredai csapat az alábbi felállításban lépett a jégre: Vákár Lajos, 

Az első jégkorongcsapat
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Császár Jenő, Miklós Gyula, Dóczy János (kapus), Bedő Ákos, Löffl er Aurél, Biró László 
és Czáka István. Az 1934-ben Milánóban rendezett világbajnokságra készülő válogatottba 
Vákár Lajost is meghívták, mint egyetlen vidéki játékost. Az 1935-ös esztendőtől kezdő-
dően a csíkszeredai jégkorongsport életének egy állandóvá váló jelenségével találkozunk: 
a játékosok, kiemelkedő tehetségek elvándorlásával. Előbb Vákár Lajos és Biró László 
igazolt a bukaresti Telefon Clubhoz, majd a kiváló kapus, Sprencz Pál is a „telefonosok” 
kapuját őrizte. Az 1930-as évek második felében a jégkorongsport ismertebbé vált, több 
városban jégkorongcsapatokat szerveztek, és a helyi lehetőségekhez igazodva gyakorol-
ták a sok mozgást és erőt igénylő játékot. A hagyományokkal rendelkező Kolozsvár és 
Marosvásárhely mellett a fi atalok Segesváron, Medgyesen, Szászrégenben, Brailan, Gala-
ti-on, Karánsebesen is korcsolyát kötöttek és kergették a korongot. Már ekkor megfi gyel-
hető volt, hogy a hazai jégkorong súlypontja lassan áttevődött a fővárosba, a kis léptékű 
városok, mint Csíkszereda szerepe ezután a játékosképzésre irányult.

A második világháborút követő években az emberi és anyagi veszteségek behatárol-
ták a sportélet lehetőségeit is. A jégkorongozók az 1946 januárjában Kolozsváron ren-
dezett országos bajnokságon a negyedik helyen végeztek. Az 1946-os nagy szárazságot 
követő 1947–1948 tele is enyhe tél volt. Ekkor készült el Csíkszeredában az új jégpálya, 
amely a Városháza mögül, a hajdani Zsidó utcából átkerült a mai Jégpalota területére. 
Közelében, helyi erőből, több nekifutásből, Antal István mérnök és Csiki Tibor irányítá-
sával előbb felepült a 8x8 méteres öltöző, ami később emeletes ,,menedékházzá” alakult, 
és a téli sportokat kedvelő csíkszeredaiak igazi otthonává vált.

1948-ban az akkori városvezetés és az állami vállalatok vezetőinek döntése alapján 
a szeredai jégkorongcsapat irányítását, anyagi gondjainak megoldását a legalkalmasabb 
cégre, a Fakitermelő és Feldolgozó Vállalatra, az IPEIL-re (román rövidités), a „Fások”-
ra bízták. A csapat ezután egy jó ideig az IPEIL nevet viselte. A csapat edzője és egyben 
játékosa Vákár Lajos lett.

Ez az év emlékezetes maradt , mivel az első, régen várt bajnoki cím elnyerését hozta 
meg! A nagy siker Marosvásárhelyen következett be: 1949. január 26. és február 2. kö-
zött a csíki jégkorongozók 4:3-as gólaránnyal legyőzték a Dinamót, 6:3-ra a Petrolult, 
5:l-re a kolozsvári Dermatat és 8:l-re a segesvári CFR csapatát. A döntő mérkőzést a 
helyi Szállítási Vállalat (RATA) névre hallgató csapattal vívták, és az összecsapás l:l-es 
döntetlennel végződött.

1950. január 10-én Brassóban hat résztvevő csapat két csoportban kezdte meg a baj-
nokságot eldöntő küzdelmeket, majd a két csoportelső a dobogó legfelső fokáért, a baj-
noki címért szállt harcba.

A két vetélytársnak, Csíkszeredának és Marosvásárhelynek a játékosai 3:3-as dön-
tetlennel zárták a bajnokságot eldöntő mérkőzést. A gólarány alapján a csíkiek a 2. 
helyen végeztek. Az 1951-es esztendő bajnokát a csíkszeredai pályán avatták. A fi úk 
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ezen a tornán új névvel jelentek meg, az IPEIL után a csapat most a Lendület névre 
hallgatott. Az évek során a csíkszeredai csapat gyakran változtatta nevét, legtöbbször 
annak függvényében, hogy épp ki fedezte a költségeit. A hazai pálya előnye sem volt 
elegendő a dobogó legfelsőbb fokának elérésére, a pálmát újból a marosvásárhelyi ,,Lo-
comotiva” - RATA vitte el. A Lendületnek a második hellyel kellett megelégednie.1951 
novemberében új csapattal gazdagodott a romániai jégkorongsport, mégpedig egy bu-
karestivel, amely a Hadsereg Központi Háza (Casa Centrala a Armatei - CCA) névre 
hallgatott. Az 1952-es esztendőben, január 8. és 20. között, körmérkőzéses rendszerben 
szervezték meg a bajnokságot. Naponta három mérkőzésen szurkolhattak fi aiknak a 
hideggel dacoló csíkszeredaiak. A jégkorongozók megszerezték a városnak a második 
országos bajnoki címet! A győztes csapat tagjai a következők voltak: Sprencz Pál ka-
pus, Vákár Lajos edző és játékos, dr. Incze Gábor, Fenke Ferenc, Wanieck Dinu, Spierer 
Mihály, Szabó István, Fodor Zoltán, Kovács Zsigmond, Turceanu Nicolae és Ferencz 
János. Az 1950-es években a fővárosi katonacsapat és a kolozsvári egyetemisták já-
téktudása vetekedett a szeredaiakéval. Ez azzal is magyárazható, hogy a csíkszeredai 
képzett játékosok az érvényesülés érdekében elhagyták a várost, Kolozsváron tanultak, 
vagy éppen katonai szolgálatukat teljesítették a fővárosban. Így 1953-ban a Hadsereg 
Központi Háza, 1954-ben a Kolozsvári Tudomány szerezte meg a bajnoki címet. Mind-
két csapatban sok csíki nevelésű fi atal játszott. Az ötvenes években ugrásszerűen nőtt 
a jégkorongozást felvállaló városok száma: 27 városban 34 csapatot tartott nyilván a 
jégkorong szövetség. Csíkszeredában a Lendület mellett a Spartak és a Haladás csapata 
is sikerrel mutatkozott be.

A jégkorong szobor modelljei Vákár Lajos és Czáka István
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1957-ben a város első csapata, a Lendület, új névvel jelentkezett a pályán, a játéko-
sok mezére a Termés (Recolta) név került. A Termés csapatában a következő játékosok 
játszottak: Varga Dezső, Spierer Mihály, Török István, Czáka Lajos, Takács István , 
Bíró Antal, Ferenc János, Sprencz Pál és Szabó István. A névváltoztatás a minisztéri-
umok átszervezésének az eredménye volt, a csapatot támogató Faipari Minisztérium 
ugyanis ezután a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozott. A bajnoki címért folyó 
küzdelem végső rangsorolása ebben az esztendőben is a bukaresti CCA és a szeredai 
Termés között dőlt el. A torna döntőjében a csíki korongozók előbb 2:l-re diadalmas-
kodtak a CCA felett, majd a visszavágó összecsapáson 0:0 állásnál az időjárás köz-
beszólt és elolvasztotta a jeget. A Termés csapata így megszerezte Csíkszeredának a 
harmadik bajnoki címet.

A csíkszeredai jégkorongozás történetébe új színt hozott az Akarat csapata. A Kis-
ipari Szövetkezet a városban jégkorongozó gyermekeknek, fi ataloknak biztosított játék-
lehetőséget. A látványosan fejlődő szövetkezeti csapat gyorsan kapaszkodott felfelé a 
ranglétrán, megnyerte a B osztály selejtező mérkőzéseit, és 1958 végére már az ország 
legjobb csapatai között voltak.

Csíkszeredai olimpiai emlékmű
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Az 1961–62-es idényben az Akarat játékosai a második helyen végeztek a bukaresti 
Steaua mögött. A fővárosi bajnokcsapatban több szeredai származású jégkorongozó se-
gítette elő a cím elnyerését. A mérkőzéseket a fővárosi műjégpályán játszották, a Steaua 
csapatának felkészülését az új sportlétesítmény is megkönnyítette. 1963-tól már érez-
hető a bukaresti műjégpálya megléte, sok fi atal jól kamatoztatta a pálya által nyújtott 
előnyöket. Az Akarat ebben az esztendőben újabb bajnoki címet szerzett, immár ötödik 
alkalommal ölthették magukra a bajnoki mezt a székely fi úk. A siker titka az utánpótlás 
nevelésében keresendő.

1968-ban elkezdődött a fedett műjégpálya építése Csíkszeredában. A város az egyko-
ri álom megvalósulása közelébe jutott. A szeredaiak úgy vélték, hogy a jégpalota felépí-
tésével a helyi jégkorongozás minden kérdése megoldódik, a fi atalok helyben maradnak, 
az elvándorlás már a múlté lesz és a bajnoki címet itthon tarthatják. Az építkezést biz-
tosító központi anyagi alapok mellett nem feledkezhetünk meg Csíkszereda polgárainak 
hazafi as munkájáról sem. A műjégpálya megépült, a szeredaiak birtokukba is vették, itt 
gyakoroltak, itt játszották bajnoki és nemzetközi mérkőzéseiket, de a várt nagy győzel-
mek mégis elmaradtak. 1963 óta, az 5. bajnoki cím elnyerése után, mély csend honolt 
a csíki jégkorongozás körül. A Sportklub néven szereplő csapatnak éremosztáskor leg-
többször a bronzérem jutott.

1979-ben Csíkszeredában ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a fél évszáza-
dos csíki jégkorongsportról. Erre az alkalomra Nagy Benedek és Székedi Ferenc szer-
kesztésében egy kis könyv is megjelent, amelyben a hőskortól 1980-ig számbavették a 
csíki jégkorong minden jelentősebb mozzanatát. A kiadványból megtudható, hogy 1931-
től 1979-ig öt alkalommal értek el első helyezést, 14–14 alkalommal második és harma-
dik helyezést, és két alkalommal negyedik helyezést a csíkszeredaiak.

A jégkorongsport a városban megőrizte vezető szerepét. A fi atalok nevelésében a Ly-
ceum meghatározó szerepet vállalt, ifjúsági csapata 1972-ben megszerezte az országos 
bajnoki címet, majd az első osztályban a nagyok között sem vallottak szégyent.

1997-ben, 34 évi reménykedés után Sepsiszentgyörgyön bekövetkezett a régóta dé-
delgetett vágy, a bajnokság megnyerése. Az örök rivális legyőzése február 2-án nagy 
számú csíkszeredai szurkoló jelenlétében történt.

A csíki jégkorongozás történetének egyik emlékezetes, szép eseménye 2000-ben kö-
vetkezett be. A mindent eldöntő, harmadik Steaua-Sportklub mérkőzésen a csíki koron-
gozók 7:3-ra legyőzték örök riválisukat. A mérkőzést sajnálatos módon némi „sportsze-
rű” tömegverekedés is tarkította. A fővárosban nyerték el a szeredaiak a hetedik országos 
bajnoki címet. Csíkszereda napokon keresztül ünnepelte a nagy győzelmet. Dr. Csedő 
Csaba polgármester május 28-án az alábbi szavakkal köszöntötte a bajnokokat: „Ma, 
amikor átadom önöknek, a bajnokcsapatnak a város zászlaját, akkor a csíki jégkorongo-
zás hetven esztendeje előtt hajtunk fejet! A hoki igazi dicsőséget, igazi nevet és hírnevet 
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szerzett ennek a városnak, legyen az övé is tehát a zászló! A kék-fehér színek mellett 
kísérje el mindenhová a jelen és jövő csapatait, és hirdesse büszkén, hogy bátor, kitartó, 
egyenes gerincű és mindig küzdeni képes csíkiak vagyunk”.

A 2000–2001-es évadban a Csíkszeredai Sportklub a Románia Kupa mérkőzései so-
rán a második helyen végzett a Steaua mögött, és ez megismétlődött a bajnoki mérkőzé-
sek során is. A Sportklub nem tudta megismételni a 2000. esztendő feledhetetlen sikerét. 
A sportág történetében a 2001–2002-es bajnoki idényben a gyergyói korongozók először 
előzték meg csíki társaikat. A bajnokságot ez alkalommal is a Steaua csapata nyerte. 
2001 után 2003-ban is folytatódott az idegenből érkező játékosok szerepeltetése, szlovák 
és ukrán korongozók erősítették a kék-fehérek csapatát. 2003. december 16-án a Vákár 
Lajos műjégpályán több ezer szurkoló biztatása mellett legyőzték legnagyobb vetélytár-
sukat, a fővárosi Steauát.

2004-ben három képzett szlovák játékossal erősített tovább a Csíki Sportklub. A 
fővárosi összecsapás után előnyhöz jutó csíkiaknak hazai pályán kellett bizonyítani. A 
nagy érdeklődéssel várt második mérkőzést mintegy négyezren szurkolták végig, győze-
lemig biztatták kedvenceiket. A harmadik, mindent eldöntő összecsapásra 2004. március 
17-én került sor. A Sportklub csapata nagyszerű játékkal 6–1-re legyőzte nagy riválisát, 
és immár nyolcadszor nyerték el a csíki legények a bajnoki címet.

Mindez a csíki jégkorongozás 75. évfordulója alkalmával történt, ennél szebb, sike-
resebb évadot nem remélhettek a szurkolók. A sikereket a fi atalok csak tetőzték a korosz-
tályos országos bajnokság megnyerésével. Az esztendőhöz méltóan, a csíki jégkorongo-
zás múltjának és jelenének megismertetéséhez a csíki sportkrónikások Hoki a Hargita 
alján – A csíkszeredai jégkorongozás hetvenöt esztendeje címmel könyvet jelentettek 
meg, melyet 2009-ben újabb kiadvány követett. A sikersorozat folytatódott, Csíkszereda 
uralta a román jégkorong bajnokságot, 2006–2007-ben, 2007–2008-ban és 2008–2009-
ben is a Sportclub lett a bajnok, közben a csíki jégkorongozás megünnepelte 80. szüle-
tésnapját. Mi mást lehetne kívánni, hogy a következő nyolcvan év is ilyen sikeres legyen, 
mert Csíkszeredában a jégkorong több mint sport…
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Akik nem jutottak ki az olimpiára,
pedig akár nyerhettek is volna

HENCSEI PÁL

Ha áttekintjük a magyar olimpiai csapatok összetételét, feltűnik, hogy több eset-
ben kimaradtak olyan kiváló sportolók, akiknek eredményeik alapján a résztvevők 
között lett volna a helyük. Az olimpiára utazók kiválasztásánál azonban sokszor az 
elért eredmények helyett elsősorban politikai szempontok döntöttek, vagy egyéni, 
illetve csoport érdekek érvényesültek. Ezek a döntések nemcsak az érintett sporto-
lók pályafutását befolyásolták, hanem a magyar csapat olimpiai eredményességét 
is, hiszen az itthon maradottak többsége akár a dobogóra is kerülhetett volna az 
olimpián. A következőkben néhány példával igazoljuk a fentieket.

1952-ben a Helsinkibe utazó 
olimpiai csapatba nem került be két 
úszónk, Mitró György és Tumpek 
György. Mindketten politikai okok-
ból maradtak ki a résztvevők közül. 
Mitró György már Londonban 18 
évesen érmeket nyert. Az olimpia 
után egy politikai vicc („Hová vezet a 
Sztálin út? Az Állatkertbe”) miatt be-
hívták katonának. A jugoszláv hatá-
ron eltöltött kemény 32 hónapos szol-
gálat után folytatta az úszást. Hiába 
ért el kiváló eredményeket, közölték 
vele, hogy úgysem kerülhet be az olimpiai csapatba, sőt, 13 évig útlevelet sem kapott 
[1]. 1952 tavaszán a magyar úszók Kijevben szerepeltek. Tumpek György a 200 m-es 
mellúszásban pillangózva nyert, de szabálytalan lábtempózás miatt kizárták. Tiltako-
zott, és hazatérve itthon sem gyakorolt önbírálatot. Emiatt kizárták a csapatból, pedig 
akár nyerhetett volna is, már 1951-ben 2:37,0-et úszott pillangón, Helsinkiben pedig 
2:34,4-del nyerték a mellúszást, a pillangó- és a mellúszást ugyanis csak 1953. január 
1-jétől választották szét. [2].

Tumpek György és Mitró György
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Már 1956 nyarán eldöntötte a 
sportvezetés, hogy eredményeik elle-
nére két csapatunk, a labdarúgó és a 
kosárlabda válogatott nem lesz ott 
a melbourne-i olimpián. Arra hivat-
koztak, hogy a nagy csapatlétszám 
miatt sokba kerülne a részvétel. A 
labdarúgók az olimpiai bajnoki cím 
védői voltak, 1956 őszén idegenben 
sorozatban négy mérkőzést nyertek 
[3], a kosárlabdázók 1955-ben Buda-
pesten Európa-bajnokságot nyertek 
[4], mindkét csapat jó eséllyel pályá-
zott volna a sikeres szereplésre.

A magyar labdarúgó válogatott mérkőzései 1956 őszén
Időpont Helyszín Ellenfél Eredmény
1956. 09. 16. Belgrád YUG 3:1
1956. 09. 23. Moszkva URS 1:0
1956. 10. 07. Párizs FRA 2:1
1956. 10. 14. Bécs AUT 2:0

Iharos Sándor atléta 1953 és 1956 között 11 vi-
lágcsúcsot ért el, ezek közül 1955-ben 7 alkalommal. 
1500-tól 10.000 m-ig valamennyi számban világcsú-
csot futott. A Helms Alapítvány Európa legjobb spor-
tolójának választotta és a World Trophy-díjjal tüntette 
ki. Az 5000 és 10.000 méter nagy esélyesének tartották, 
különösen azután, hogy 1956. július 15-én 10.000 m-en 
28:42,8-es idejével világcsúcsot futott. Melbourne-ben 
Kuc gyengébb idővel győzött ezen a távon. Iharos az 
októberi forradalom idején máig tisztázatlan okok miatt 
úgy döntött, hogy nem vesz részt az olimpián. Egyes 
vélemények szerint gyenge formája miatt, mások barát-
nőjének, Lacza Ilona gerelyhajítónak a mellőzése miatt, 
ismét mások szerint a forradalomban való szerepe és 
meggyőződése miatt nem tartott a többiekkel [5].

A kosárlaba csapat

Iharos Sándor
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Elek Ilona tőrvívót addigi eredményei alapján (1955: csapat aranyérem, egyéni bronz-
érem a római vb-n, majd 1956 szeptemberében csapat vb-bronzérem Londonban) felmen-
tették a válogató versenyek alól, a döntésnél mégis kihagyták az utazók közül [6].

Ugyancsak nem vették fi gyelembe a 4x200 
m-es gyorsúszó váltó tagjait sem, pedig 1954-
ben Torinóban Európa-bajnokok voltak a kö-
vetkező összeállításban: Till László – Dömötör 
Zoltán – Kádas Géza – Nyéki Imre [4].

Décsei Ferenc sportlövő 1956 október elején 
Bukarestben mindössze egy körrel végzett a vi-
lágbajnok szovjet Jaszinszkij mögött. A szabad-
sághegyi edzőtáborból október 20-án hazautazott 
Salgótarjánba. A forradalom kitörése után nem 
tudott Budapestre utazni és lemaradt a Melbour-
ne-be induló olimpikonok csapatától [7].

Kun Szilárd 1952-ben ezüstérmet nyert az 
ötalakos gyorspisztoly lövésben, 1956-ban pedig 
hatodik lett. 1960-ban nem vitték ki Rómába, azt 
mondták róla, hogy már kiégett, nincs több ben-
ne. Később még három olimpián indult, valamint 
1965-ben Bukarestben egyéniben Európa-baj-
nokságot nyert [8]. 

Elek Ilona

Décsei Ferenc és Kun Szilárd

A 4x200 m-es gyorsúszó váltó
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1964-ben a tokiói olimpia előtt két öttusázónkat, Balczó Andrást és Móna Istvánt 
egy előző évi romániai csempészés miatt eltiltották, emiatt nem vehettek részt az olimpi-
án, a csapat tartalékosan bronzérmes lett [9].

Badari Tibor ökölvívó 1971-ben Madridban Európa-bajnokságot nyert, és bár élete 
legjobb formájában volt, Papp László mégsem vitte ki az 1972-es olimpiára. A sportoló 
és edző között rossz munkakapcsolat alakult ki, valamint a tanácsadók is mélyítették 
kettejük között az ellentétet. Az olimpia után négyszer nyert sorozatban országos bajnok-
ságot, és 1975-ben Katowicében az Eb-n aranyérmes lett [10].

Dallos Gyula öt alkalommal is tett olimpiai esküt, végül versenyzőként egyszer sem 
rajtolhatott. 1972-ben a sportvezetés túl fi atalnak tartotta a lovastusa csapatban való rész-
vételhez (22 éves). 1980-ban politikai okokból került ki a díjlovagló csapatból. 1988-ban 
ismételten utazhatott volna, de az akkor már 18 esztendős Bordal nevű lova nem volt al-

kalmas a távoli helyszínre történő szállításra, így a szöuli 
utazás is elmaradt. 1992-ben Dallos nem sokkal a barce-
lonai olimpia előtt Aachenben a világ egyik legrangosabb 
lovas versenyén második helyet szerzett Aktion-nal, így 
az ötkarikás játékokra is pontszerzésre esélyesként utaz-
hatott. A verseny előtti este azonban Aktion egy ritka fer-
tőző betegséget kapott, amely után szinte egyik percről a 
másikra versenyzésre alkalmatlan állapotba került. 1996-
ban a Világkupa döntőn elért 5. hely után ismét jó esé-
lyekkel várta az olimpiát Dallos, Atlantában azonban egy 
vitatható állatorvosi döntés ismét az utolsó pillanatban 
fosztotta meg őt az olimpiai szereplés lehetőségétől [11].

Balczó András Móna István Badari Tibor

Dallos Gyula
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1980-ban a moszkvai olimpia előtt másfél hónappal 
Varga Gabriella diszkoszvetésben 62,30 m-es eredményt 
ért el. Mégsem kerülhetett a csapatba, mert helyette egy 
fi atal futót vittek ki, akinek „más dolga is volt a csapat 
körül.” Az olimpián indult két diszkoszvetőnőnk 57 m-es 
eredménnyel helyezetlenül végzett [2].

1984-ben a magyar csapat csatlakozott a Moszkvá-
ból elrendelt bojkotthoz és nem vett részt a Los Angelesi 
olimpián. Az év végén megjelent könyvben a szűk olim-
piai keret 251 fős névsora olvasható, közülük került volna 
ki a végleges utazó csapat [12]. Ezzel a döntéssel számos 
sportolót fosztottak meg az olimpiai szerepléstől és tették 
tönkre pályafutásukat. Mértékadó előrejelzések és esélyla-
tolgatások alapján több sportolónk nyerhetett volna olimpiai bajnokságot, vagy szerez-
hetett volna érmet Los Angelesben. Távollétünkben Románia nyert 20 aranyérmet [9].

2000-ben Sydney-ben szerepelt először az olim-
pia programjában a női súlyemelés. Az előző években 
a világ- és Európa-bajnokságokon a legjobbak között 
szerepeltek a Takács-lányok, Mária és Erika. Mária 
75 kg-ban 1998-ban Európa-bajnokságot nyert, a vi-
lágbajnokságon bronzérmes volt, 1999-ben az Eb-n 
negyedik lett, Erika a +75 kg-ban 1998-ban ezüstér-
met szerzett az Eb-n. Édesapjuk és egyben edzőjük, 
valamint a hazai szövet-
ség közötti ellentétek 
miatt nem kerülhettek 
az olimpiai csapatba 
[13].

2008-ban Berki 
Krisztián nem vehetett részt a pekingi olimpián. Őt nem a 
hazai sportvezetés akadályozta meg az indulásban, hanem 
a Nemzetközi Torna Szövetség lehetetlen kvalifi kációs sza-
bályzata. Az olimpiára ugyanis a 2007-es stuttgarti világ-
bajnokságról csak a lólengés világbajnoka kapott indulási 
jogot, és mivel Berki csak ezüstérmes lett, nem lehetett ott 
Pekingben. Négy év múlva azután már megfelelt a közben 
megváltozott kvalifi kációs előírásoknak, végre bizonyítha-
tott az olimpián és meg is nyerte az aranyérmet [8].

Varga Gabriella

Takács Mária

Berki Krisztián
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2012-ben Gyenesei Leila öttusázó maradt 
le a londoni olimpiáról. Júniusban döntöttek 
az indulók személyéről, a válogatásnál az elő-
ző évi Európa-bajnokság eredményeit vették 
fi gyelembe. Kilenc nappal később az országos 
bajnokságot Gyenesei nyerte, 2009 óta sorrend-
ben negyedszer. A májusi római vb-n a 10. he-
lyével a második legjobb volt a magyarok kö-
zül, a júliusi szófi ai Eb-n ötödikként a legjobb 
magyar volt. Hiába volt közvetlenül az olimpia 
előtt a legjobb formában, mégsem került be az 
utazó csapatba [14].

A felsorolt versenyzők és csapatok távolléte 
számos sikertől fosztotta meg a magyar sporto-
lók olimpiai dicsőségtábláját.
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Aki három lágert is túlélt
DR. HOLLERNÉ MECSÉRI ANNAMÁRIA

2014-ben több esemény kerek évfordulójára emlékeztünk: 100 éve kezdődött 
az első világháború, 70 éve történt a holokauszt, 50 éve rendezték a tokiói nyári 
olimpiai játékokat. Dr. Földes Éva élete is kapcsolódik a fenti évszámokhoz: 1914. 
július 6-án született, 1944-ben ő is átélte a holokauszt borzalmait, és 1964-ben jelent 
meg neveléstudományi doktori disszertációja, amely évtizedekig a neveléstörténet 
alapművének számított.

Híressé az 1948-as londoni olimpia szellemi versenyén szerzett bronzérme tette. 
Életműve ugyanakkor kevéssé ismert még a sporttörténészek előtt is, pedig méltó lenne 
rá. Sokoldalú pályája során megjárta a vidéket, a fővárost és fél Európát. Sportújságíró-
ként, sporttörténészként, majd neveléstörténészként is letette a névjegyét, át- és túlélte 
a XX. század legsötétebb időszakát is. Életének legfontosabb, sporthoz kötődő fejezetét 
mutatja be röviden ez a tanulmány.

Dr. Földes Éva Szombathelyen született, és már 
gyermekkorában közvetlen kapcsolatba került a sport-
tal. Édesapja, Földes Sámuel ugyanis a gazdag szom-
bathelyi iparosok és kereskedők által 1912-ben létreho-
zott sportegyesület, a Szombathelyi Athletikai Klub ve-
zetőségi tagjaként, majd elnökeként is tevékenykedett. 
(A SZAK többszörös vidéki bajnok volt az I. világhá-
ború utáni években, európai körutakra is utazott. A csa-
patból vált ki a Sabaria FC, amely 1926-ban a professzi-
onálissá váló magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
első vidéki tagja volt a szegedi Bástya FC-vel együtt.) 
Éva szurkolóként rendszeresen kijárt a szombathelyi 
labdarúgó-mérkőzésekre, amire később is úgy emléke-
zett, mint a sport iránti érdeklődése első állomására. A 
Földes család 1925-ben felköltözött Budapestre, Éva itt 

folytatta tanulmányait. Kitüntetéses érettségije után a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem – az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelőde – Bölcsészettudományi 
Karán 1937-ben francia–olasz–latin szakos középiskolai tanárrá avatták, majd a disszer-
táció eredményes megvédése után olasz fi lológiából, művészettörténetből és pedagógiá-
ból szerzett summa cum laude minősítéssel bölcsészettudományi doktori oklevelet.

1935-ös portré
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Már egyetemi hallgatóként vonzotta az újságírás, és a diploma megszerzése után a 
Dolgozó Asszonyok Lapjánál kezdett el írni. Lelkiismeretesen járt helyszíni riportokra, 
és írta meg tudósításait. A sport már újságírói pályája kezdeti szakaszában visszatérő 
témája volt, egyik első cikkét a BEAC atlétáiról írta.

A lapnál felismerték benne a szunnyadó tehetséget, és egyre több cikket, rovatot bíz-
tak rá, például nyelvtudásának köszönhetően – hét nyelven beszélt és írt folyékonyan – 
több híres, külföldi nőkkel készített interjút publikált. Érdekelték a különböző női sorsok 
és életpályák, a nők helyzete, jogaik érvényesülése külföldön és Magyarországon.

Hamar ismert és népszerű újságíróvá vált. Szellemes írói stílusát nem csak írásban, 
hanem szóban is kamatoztatta a különböző klubrendezvények alkalmával. Hol vicces 
köszönőrigmusokkal konferált, hol pedig humoros történetet adott elő kabaréként. Pél-
dául az 1935. évi Mikulás ünnepség alkalmával újszerű – saját maga által írt – sport-
híradóval lepte meg a hallgatóságot. Mint első női sportriporter, egy jövőbeli, képzelt 
mérkőzést, az 1985-ös év interkontinentális vízipóló bajnokságát közvetítette, amely egy 
„Légvártér”-en felállított Sportuszodában – már az elképzelés is abszurd – zajlott le. A 
mérkőzésen az abesszin csapat (ma: Etiópia) játszott a magyarok ellen. A meccs végén 
meginterjúvolta a 75. születésnapját és 5000. válogatottságát ünneplő egyik magyar já-
tékost, akit aggastyán maszkban Bródy György, kétszeres olimpiai bajnok játszott el. A 
bajnok pedig azt üzente az éter hullámain keresztül unokáinak, hogy készüljenek szor-
galmasan, eddzenek sokat, mert 25 év múlva 100 éves korában teljesen visszavonul a 
pólózástól, és helyt ad a fi ataloknak. (E kedves történetben utólag csupán az a szomorú, 
hogy egyik előadó sem érte meg az utópisztikus dátumot.)

A Dolgozó Asszonyok Lapjának vezetősége kezdeményezte az első női sportegyesület 
megalakulását. Az „Olympia” Dolgozó Nők Sportegyesülete 1932. október 9-én alakult 
meg, dr. Arató Amália elnök vezetésével. Földes Éva 1934-től kapcsolódott be aktívan az 
egyesület munkájába, és már az elején nagy buzgalommal támogatta a megalakuló úszó 
szakosztály munkáját. Ennek köszönhetően a közgyűlés választmányi taggá választotta, 
két évvel később a női sportegyesület tisztújító közgyűlésén pedig már jegyzői megbízatást 
kapott. 1935. január 17-én került megrendezésre az egyesület szervezésében az első női 
sportankét, amely az egyetemes magyar női sport szempontjából nagy fontossággal bírt, 
mert ez volt az első olyan ankét, ahol nők beszéltek a sportoló nő és a női sport fontosabb 
kérdéseiről. A rendezvény egyik előadója lett Földes Éva, akit mindig is foglalkoztatott és 
érdekelt a sport, sporttörténet és elsősorban a női sport. Az ankéton „A női sport és sajtó” 
címmel tartotta meg előadását. Szellemesen mutatta be a két szektor addig eléggé egyolda-
lú viszonyát és „fullánkos nyelvvel, de azért nem bántóan adta vissza mindazt a gúnyoló-
dást és vállveregetést, amit eddig a gyermekkorát élő női sportnak a nyilvánosság előtt el 
kellett viselnie”. A sportankét – amelynek sikeréhez Földes Éva is tevékenyen hozzájárult 
– tanulságos állomás volt a magyar női sport feltámadásához vezető úton.



251

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

Ez az előadás és részvétel egyrészt tovább erősítette Földes Éva érdeklődését a sport, 
a női sport iránt, másrészt előtérbe került a Dolgozó Asszonyok Lapjának sportrovatán 
belül, így a lap sportcikkeit ezt követően elsősorban már ő írta. Ennek köszönhetően 
részt vett szinte valamennyi, nők számára megrendezésre kerülő sportversenyen, me-
lyekről tudósítás formájában cikkeket jelentetett meg, de szívesen készített interjúkat a 
különböző klubok tornászaival, úszóival, vagy éppen az olimpiai csapat női tagjaival is 
(például az 1936-os berlini olimpia két magyar aranyérmesével, Elek Ilona tőrvívóval és 
Kádárné Csák Ibolya magasugróval).

A második világháború idején zsidó származása miatt üldözötté vált. 1941-ben, a 
zsidótörvények életbelépése után a Sajtókamara eltiltotta az újságírói tevékenységtől. 
1944-ben, az ország német megszállása után – több százezer zsidó honfi társához hason-
lóan – a sárga csillag viselésére kötelezték. Az év őszéig munkaszolgálatos volt, majd 
koncentrációs táborba szállították. Összesen három tábort is megjárt, rengeteg testi-lelki 
sérülést, illetve anyagi kárt szenvedett el, de túlélte a holokausztot.

A háború után a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ) hetilapjánál, az 
Asszonyoknál folytatta újságírói tevékenységét, részese volt az 1947-ben megalakult 
MNDSZ Atalante Női Sport Egyesület ünnepségének, amely a II. világháború viszontag-
ságai miatt megszűnő „Olympia” Dolgozó Nők Sportegyesületének munkáját igyekezett 
pótolni. Az új egyesület célja kettős volt: egyrészt az, hogy minőségi női sportolói élgár-
dát neveljen, másrészt, hogy a sportolás áldásaiban részesítse azokat, akik eddig el voltak 
zárva a testnevelés lehetőségétől. Éva az egyesület alakuló közgyűlésén előadást tartott a 
női testedzés történetéről. A Pajtás című lapban is publikált, elsősorban sporttörténeti té-
májú cikkeket, melyekben különböző sportágak kialakulásának történetét, híres sporto-
lókat mutatott be az ifjúságnak, példaképeket állítva eléjük. Az újságírás mellett további, 
sporttal kapcsolatos munkahelye volt ebben az időszakban a Curisport sajtóügynökség.

A háború utáni első nyári olimpiát, a XIV. játékokat 1948-ban, Londonban rendezték. 
Magyarországot 128 sportoló képviselte. A művészeti versenyekre való nevezés céljából 
10 pályamű érkezett a hazai bíráló bizottság elé, amely ezek közül kettőt választott ki: az 
első helyre dr. Földes Éva „ A fi atalság forrása” című művét jelölte, a másik támogatott 
pályázó pedig Jós Miklós volt, a „Modern pentatlon” című írásával.

Éva „ A fi atalság forrása – A női testgyakorlás előidőiből…” című sporttörténeti mun-
kájában a női sport, női testnevelés történetét dolgozta fel az ókortól kezdve az 1600-as 
évekig. A mű alapötletét a XVI. századi nagy német festő, Lucas Cranach hasonló című 
festménye után vette. A kép egy gondozott park közepén márványmedencében úszkáló 
asszonyokat, lányokat ábrázol. „A fürdőmedence: a fi atalság forrása. A kép baloldalán 
vagy hordszéken hozzák, kocsikon tolják az idősebbeket, vagy mankókon bicegnek a 
medence felé, amelynek átúszása után frissen, fi atalon ugranak ki a vízből” – így ele-
mezte a festményt Földes Éva.
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Éva tizenkét éven keresztül folytatott kutatásokat, éjjel-nappal az adatokat gyűjtöt-
te, rendes munkája mellett, még a legnehezebb időkben is kereste az új információkat. 
Nagy motivációt jelentett számára, hogy korábban még sehol a világon nem jelent meg 
hasonló összefoglaló alkotás. A munkában a nyelvtudását is hasznosította, hiszen külföl-
dön, – állami segéllyel megvalósult – tanulmányutakon is kutatott az eredeti források és 
dokumentumok után.

A kutatás eredményeként megállapította, hogy a női sportmozgalmak korábban szin-
te el sem képzelt messzi időkre nyúlnak vissza. A történelem előtti korok emlékein ta-
lálható labdajátékok, úszógyakorlatok, sportmutatványok ábrázolásai bizonyítják a női 
sport ősi eredetét, és azt is, hogy ezek nemcsak az egyes királyi udvarokban honosodtak 
meg, hanem a nép szélesebb rétegeiben is. A műben végigvette a képzőművészeti alko-
tásokat, költői, epikai munkákat, amelyek a nők sportjáról, testneveléséről emlékeznek 
meg. A monumentális, száz oldalas munkában mintegy ötven eredeti illusztrációt hasz-
nált fel a nők testnevelésének bemutatásához: köztük női sport tárgyú egyiptomi, görög 
vázaképeket. Az olimpiára beadott pályázat azonban csak egy kivonata volt Földes Éva 
áttekintő, részletes művének: a pályamunka ugyanis legfeljebb 20000 szóból állhatott, 
ezért le kellett rövidítenie az eredeti könyvét. A kivonatot magyar mellett angolul is 
megírta, s ezt adta be az olimpiára, ahol húsz nemzet sportírója ötven pályamunkával vett 
részt. Közülük Éva volt az egyetlen nő.

A zsűri végül öt pályázatot emelt ki az epikai 
művek kategóriájában. Az első díjat az olasz Gi-
anni Stuparich kapta, „A barlang ” című művéért. 
Ezüstéremmel a dán Josef Pedersent díjazták, „Az 
olimpiai bajnok ” című írásáért. Földes Éva pedig 
harmadik helyezést, ezzel bronzérmet szerzett „A 
fi atalság forrásával”. Ezen helyezés értékét növeli 
az a tény, hogy a bírálóbizottságnak négy angol 
(köztük két oxfordi professzor), egy svájci olasz 
és egy dán tagja volt, akik így az első két helye-
zett munkáit eredeti szövegük alapján bírálhatták 
el, míg a magyar pályamunka bírálata csak a már 
említett angol fordításra szorítkozott.

A londoni olimpia versenyei csak 1948. júli-
us 29-én kezdődtek, a művészeti eredményeket 
azonban már hetekkel korábban kihirdették. Így 
Földes Éváé volt az olimpia első magyar helye-
zése, dobogója és érme is! A sikerről büszkeség-
gel számolt be a magyar sajtó, főleg azok a lapok, Földes Éva a bronzéremmel
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ahol újságíróként dolgozott. A sportnapilap, a Népsport 1948. július 9-i száma címlapon 
közölte a hírt, egy interjúval együtt. A riportban a friss bronzérmes bevallotta, hogy tel-
jesen meglepte a hír, egyáltalán nem számított rá. „Még titokban sem. Csak olyan „csa-
kazértis” dolog volt az egész.”

Földes Éva a londoni olimpiára eredetileg a magyar olimpiai csapat 14 tagú veze-
tőségének tagjaként, illetve mint a londoni magyar iroda titkára és tolmácsa utazott ki. 
Jelenléte emellett a szellemi olimpia eredményhirdetése miatt is szükségessé vált. Az ün-
nepélyes díjátadásra augusztus 8-án, a londoni Victoria & Albert Museumban került sor. 
A díjazottaknak az érmeket és az okleveleket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, 
Sigfrid Edström adta át.

Az eredményhirdetés azonban nem ment zökkenőmentesen, amiről Földes Éva több 
helyen is megemlékezett: „Amikor az eredményhirdetésre került a sor, legnagyobb meg-
lepetésemre így hirdettek: Mister Földes, Hungary, azaz a Földes úr, Magyarországról. 
Csak nehezen tudtam megmagyarázni, hogy bár nem vagyok „Földes úr”, mégis engem 
illet a díj.” Valóban kevés nő vett részt az olimpia művészeti versenyein: a londoni 33 
díjazottból mindössze négyen voltak nők.

Éva ezeken kívül még egy, „nem hivatalos” minőségben is utazott Londonba. Lap-
jának, az Asszonyoknak – ahol már a versenyek előtt is írt a várakozásokról – helyszíni 
tudósítások formájában beszámolt az eseményekről, természetesen női szemmel.

Teljesítményét hazatérése után az állam is elismerte: 1948-ban megkapta a Magyar 
Köztársaság Érdemérme bronz fokozatát, majd később, 1951-ben az Elnöki Tanács neki 
adományozta a Magyar Népköztársaság Sport Érdemérme ezüst fokozatát is.

Az olimpia után, 1949-ben főiskolai tanárnak nevezték ki a Testnevelési Főiskolára 
(TF). Ekkoriban a főiskola szervezeti formájának jelentős megújítása zajlott, amelyben Föl-
des Éva is szerepet kapott, ugyanis az 1949/50-es tanévben újonnan létrehozott Sporttör-
téneti Tanszék első tanszékvezetőjévé nevezték ki. A Sport- és testnevelés-történet tárgyat 
oktatta, az ő kezdeményezésére kezdték meg tevékenységüket a TF tudományos diákkörei 
(atlétika, sporttörténet, pedagógia és testnevelés-elmélet), egyetemi jegyzeteket írt a testne-
velő-képzés számára, és a sportkönyvtár irányítása is az ő feladata volt. Emellett szerepet és 
bizottsági tagságokat kapott az 1954-ben megalakult Testnevelési Tudományos Tanácsban.

1954 szeptemberétől újabb munkahelyváltás következett be életében, a TF-ről áthelyez-
ték a Sport Lap- és Könyvkiadóhoz. Földes Éva a Testnevelési Főiskolán töltött tanítói idő-
szaka alatt folyamatosan kutatott, és az 1950-es évek elején elkezdte összeállítani a magyar 
testnevelés történetéről szóló munkáját. A „Fejezetek a magyar testnevelés történetéből” 
című összefoglaló mű a honfoglalástól az 1848–49-es szabadságharc idejéig átfogóan elem-
zi a magyar testkultúra kialakulását és történetét. 1956-ban a kandidátusi értekezés alapján 
Földes Évát a Tudományos Minősítő Bizottság a neveléstudományok kandidátusává nyil-
vánította. Ezzel Magyarországon ő szerezte meg a sporttörténet első tudományos fokozatát. 
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Maga a tanulmány, „Fejezetek a magyar testnevelés történetéből I.” címmel nyomtatásban 
is megjelent, a Sport Lap- és Könyvkiadó gondozásában, közel ötven rajzzal, fotóval, doku-
mentummal és illusztrációval. 1963-ban még magasabb fokozatot szerzett: a neveléstudo-
mányok doktorává nyilvánították. Földes Éva olimpiai bronzérmével bekerült a nemzetközi 
olimpiatudományi köztudatba, ennek elismeréseként hívták meg a szervezők 1964-ben a 
Nemzetközi Olimpiai Akadémia 4. ifjúsági konferenciájára. Ezzel Csanádi Árpád MOB-
főtitkár és NOB-tag mellett ő volt az egyik első magyar, aki előadást tarthatott Olympiában. 
Tizenöt, a főiskolán töltött év után, 1972-ben Földes Évát saját kérésére áthelyezték a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Kutatócsoportjához, ahol tudományos tanácsadó-
ként dolgozott, egészen 1981-ben Balatonalmádiban bekövetkezett tragikus haláláig.

Dr. Földes Éva olyan életutat hagyott maga után, amely méltó a megőrzésre. Túlélt 
három poklot, de nem tört meg, és talpra tudott állni a testi-lelki szenvedésekből, meg-
aláztatásokból. Sporttörténészként, olimpikonként örökre beírta magát az eredmény-
könyvekbe, művészeti bronzérme történelminek számított, 12 év hosszú szünet után 
szerzett olimpiai érmet a háborús romjaiból ébredező Magyarországnak.

Szombathely városa is büszke szülötte, dr. Földes Éva több évtizedes tevékenységére. 
2015-ben emléktáblát helyeznek el szülőházára. Továbbá a Szülőföld Kiadó gondozásában 
megjelenő Híres szombathelyi nők című sorozat 11. kötete róla szól, amelyben még részle-
tesebben olvasható a XX. század egyik legsokoldalúbb magyar női életútja.

A TF tanárki kara
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Művészlelkek
HORVÁTH VILMOS

A tavalyi szocsi téli olimpiai játékokon, február 19-én a női óriásműlesiklók me-
zőnyében ott volt a thaiföldi Vanakorn is. Hogy mindez miért érdekes? Nos azért, 
mert az ismeretlen olimpikon nem más, mint a világhírű hegedűművésznő, Vanessa 
Mae. Nem ő az első művész, akiből olimpikon lett. Az alábbi összeállításban – a tel-
jesség igénye nélkül – az olimpiai játékok több,mint százéves történetéből mutatok 
be jó néhány igazán színes egyéniséget.

Ha jól belegondolunk, már az ókori olimpiai játékokon is voltak olyanok, akik mű-
vészként léptek fel. Olympia szent ligetében teljes értékű „versenyszámként” rendezték 
meg a lantosok, valamint a kikiáltók versenyét. A győztesek ugyanolyan olajágat kaptak, 
mint a többi bajnok. Az újkori játékokon 1912 és 1948 között – éppen Coubertin báró 
kezdeményezésére – művészeti versenyeket is hirdettek, amelyeken számos, nemzetkö-
zileg elismert író, festő, szobrász mérettette meg magát. Az alábbiakban azonban azokat 
szeretném bemutatni, akik fi zikai versenyszámokban indultak, ám a sportolás mellett 
valamilyen művészeti ágban is jeleskedtek. Izgalmas kalandozásunkat kezdjük a színé-
szekkel!

A színházalapító

Egy német, Amerikába kivándorló üzletember fi a-
ként, Carl Kaufmann 1936-ban született New York-
ban. Amikor kitört a II. világháború, a gyermek Carl 
hazalátogatott ősei földjére, s már nem is tudott vissza-
térni az USÁ-ba. Rokonai a fi út sportolásra és tanulás-
ra buzdították, így került 1955-ben a karlsruhei főisko-
lára. Itt zongorázni és énekelni tanult, közben atletizált. 
Mindkét területen hamar kitűnt tehetsége. 18 évesen 
megnyerte 100 méteren a német ifjúsági bajnokságot. 
Hamarosan bekerült a válogatottba, 1958-ban már az 
Eb-ezüstérmes 4x400 méteres váltó tagja volt. Innen 
egyenes út vezetett a római olimpiára. Az olasz fővá-
rosban 400 méteren máig emlékezetes, öldöklő csatá-
ban a világcsúcson belül futva, a kor szuperatlétája az 
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amerikai Otis Davis (44,91 mp) mögött mindössze két századdal elmaradva ezüstérmes 
lett. Rá néhány napra a német hosszú váltó vezéreként újabb ezüstérem lett a jutalma. 
A játékokat követő évben, 1961-ben megnősült és váratlanul felhagyott a sporttal. Min-
den energiáját az éneklés és a színészet felé fordította. 1967-ben önálló, saját színházat 
alapított Karlsruhéban, Die Käuse (Baglyok) néven. A korábbi 15-szörös német bajnok 
ekkorra már rendkívül népszerű slágerénekes-színész volt hazájában. Az „Eine Nacht in 
Taormina” című dala sokáig vezette a slágerlistákat. Mozgalmas életéről 2010-ben Mi-
chael Dittrich és Daniel Merkel „Bel ami der Aschenbahn” címmel írt könyvet, két évvel 
azután, hogy 2008-ban tüdőrákban elhunyt.

A sokoldalú Hansi

Alighanem sokkal töb-
ben ismerik a szintén német 
Hans-Jürgen Bäumler nevét. 
Az egyéni és páros műkorcso-
lyázásban is sikeres sportoló 
Marika Kilius partnereként a 
’60-as évek igazi sztárja volt 
a jégen. Egyéniben 2 vb-n és 
3 Eb-n indult. 1956 és 1964 
között a világbajnokságokon 
2 arany-, 2 ezüst- és 1 bronz-
érmet gyűjtött be. A konti-
nensviadalokról 6 aranyérme van. 1960-ban Squaw Valley-ban, majd 1964-ben Inns-
bruck ban is ezüstérmesek lettek Kiliusszal az ötkarikás játékokon. Utóbbi verseny 
után kiderült, hogy még a játékok előtt profi  szerződést kötöttek a világhírű Holiday 
on Ice jégrevüvel, ezért a NOB érmeiket visszakérte, majd 1987-ben rehabilitálták 
őket. Hans már az1960-as évek közepétől énekesi-színészi karrierjét is építette. 1964-
től 17 fi lmben vállalt szerepet. Egy nálunk is népszerű TV-sorozatban, a cirkusz világát 
bemutató Salto Mortale-ban is feltűnt. Közben saját szerzeményeit énekelve rendsze-
resen hallható volt a bajor, a német és a luxemburgi rádióadókon. „Wunderschönes 
fremdes Mädchen” című száma hónapokig vezette a slágerlistákat, sőt elnyerte a Radio 
Luxemburg Bronz Oroszlán díját is! 1968-tól a Heidelbergi Színház vezető színésze, 
majd az 1970-es évektől kvíz-műsorvezető az RTL-en és a ZDF-nél. 1974 óta nős, 
manapság a Cote d”Azur-on él.
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Tapsa, a fi nnek kedvence

Különösen érdekes a fi nn ge-
relyhajító Taj Tapio Rautavaara 
élete. Az 1915-ben született Taj 
félárván nőtt fel, kora gyerekkorá-
tól dolgozott. Az 1930-as években 
beállt a fi nn haditengerészethez, így 
részese lett az 1939. évi ún. téli há-
borúnak. A fronton is autodidakta 
módon képezte magát: Shakespeare 
összes művét elolvasta! A frontszolgálat után újságíró lett egy rádiónál és beiratkozott a 
Finn Színházművészeti Egyetemre. A háború után énekesnek állt, Reino Helismaa zene-
szerző 310 dalt írt neki, tangókat, táncdalokat és folkzenét. Rövid idő alatt Finnország leg-
népszerűbb énekese lett és a fi lmipar is felfedezte: 1945-től 20 fi lmben játszott. Sokolda-
lúságának bizonyítéka, hogy mindemellett 20 évesen orvosi tanácsra kezdett el sportolni, 
gerelyt hajítani. már 1944-ben a fronton (!!!) nemhivatalos világcsúcsot dobott. 1946-ban 
az oslói Eb-n bronzérmes lett. A londoni olimpián a fi nn hagyományok kiváló követőjeként 
megnyerte az olimpiai bajnokságot! Ezen kívül íjászatban is fi nn bajnok, sőt 1958-ban 
világbajnok lett. Az már csak hab a tortán, hogy nagyszerű tízpróbázó is volt. Népszerűsé-
gére jellemző, hogy még életében emlékművet állítottak tiszteletére Helsinkiben. Halála is 
érdekes: 1979-ben egy uszodában elcsúszott, de nem látták el, mert ittasnak gondolták, így 
a nagyszerű, Tapsa becenévre hallgató bajnok másnap meghalt. Még ez évben fi lm készült 
életéről Tapsa címen, 1999-ben egy újabb: A Csavargó és a hattyú néven (ez egyik híres 
száma címe volt), majd 2007-ben Kék álom címmel színdarabot írtak róla.

A medence és a fi lmvászon királya

Petrus Weißmüller földműves és Elisabeth Kersch 
dohánygyári munkás bánsági svábok első gyermeke 
1904-ben a Temes megyei Szabadfaluban látta meg a 
napvilágot. Vajon ki gondolta volna akkor, hogy minden 
idők egyik legnagyobb úszócsillaga lesz a kis Johann-
ból. Ráadásul a szülők a szegénység elől menekülve, a 
jobb megélhetés reményében, 1905-ben kivándoroltak 
az Egyesült Államokba. Chicagóban telepedtek le, ahol 
a kis vézna, sokat betegeskedő gyermek orvosi tanácsra 
úszni kezdett. Tehetségére hamar fény derült, 17 évesen 
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már amerikai bajnok, sőt ez évben felállítja első világcsúcsát, amelyet később még 66 
követ! Nem csoda, hogy Johnny (mert ekkor már így hívják) bekerül az amerikai olimpi-
ai csapatba. Főként úgy, hogy 1922-ben a világon elsőként 1 percen belül ússza le a100 
méteres távot. Párizs Johnny Weissmüller olimpiája: megnyeri a két gyorsúszó számot 
(100 m, 400 m) győzelemre vezeti a váltót és még arra is marad energiája, hogy a vízipó-
ló-csapat tagjaként egy bronzérmet nyerjen. 1928-ban Amszterdamban „csak” két aranyat 
nyer, a hosszabbik távot nem vállalja. A népszerű, jó felépítésű úszót felfedezi a fi lmvilág. 
1929-től előbb kisebb fi lmekben szerepel, majd 1932-ben jön a nagy áttörés: a „Tarzan, 
a majomember” címszerepében azonnal sztár lesz. Az első fi lmet 1948-ig még 11 követi. 
(Érdekesség, hogy eredetileg a magyar birkózó olimpiai bajnoknak, Keresztes Lajosnak 
tett a producer ajánlatot, ő azonban visszautasította a szerepet.) A Tarzan-sorozaton kívül 
1954-től még számos más fi lmben is feltűnt, utoljára 1976-ban, 72 évesen. Kevesen tudják, 
hogy Johnny kiskorában a chicagói svábok közé járt jódlizni. Az itt tanultakból alakította ki 
a jellegzetes Tarzan-üvöltést, amit az őt követő színészek kénytelenek voltak megtanulni. 
Amilyen sikeres volt a vásznon és a medencében, olyan balszerencsés a magánéletben. Hat 
alkalommal nősült, mindhárom gyermeke 3. házasságából származott. A hetvenes évektől 
folyamatosan romlott egészségi állapota. 1974-ben eltörte a csípőjét és mindkét lábát, már 
sosem gyógyult meg teljesen. Ráadásul a kórházban derült ki, hogy az életét végigsportoló 
Weissmüllernek súlyos keringési és szívbetegsége is van. 1977-től a mexikói Acapulcóban 
élt. 1984 januárjában bekövetkezett halála előtt – rossz üzleti döntései és fényűző élet-
módja miatt – teljesen elszegényedett, utolsó éveiben 
segédmunkákat végzett. Halála után még egyszer fel-
idézték régi dicsőségét. Amikor koporsóját a mélybe 
engedték, magnóról háromszor felhangzott legendás 
Tarzan-kiáltása. Hollywoodban csillaga van, Temes-
vár városa pedig 2004-ben posztumusz díszpolgári 
címet adományozott világhírű fi ának.

Atléták, úszók, birkózók

A fenti olimpikonokon kívül még sokan megpró-
bálkoztak színpadon vagy fi lmvásznon a közönség 
meghódításával. Weissmüllerhez hasonlóan Tarzan 
fi lmekben bukkant fel például Glenn Morris a ber-
lini olimpia tízpróba bajnoka. Volt olyan Tarzan-fi lm 
is, amelyben két főszerepet az 1932-es játékok 100 
méteres gyorsúszó bajnokai játszották. Tarzanként 
Buster Crabbe, míg Janeként Eleanor Holm állt a 
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kamerák elé. Hermannn Brix , az amszterdami olimpia súlylökő ezüstérmese Bruce 
Bennett néven nagy karriert futott be. A 101 évig élt egykori atléta rengeteg fi lmben 
játszott, még a népszerű Daktari sorozatban is komoly szerepet kapott. Rafer Johnson 
Róma tízpróba-bajnoka, akit 1958-ban a világ legjobb sportolójának választottak, mi-
után szögre akasztotta atlétamezét szintén színésznek állt. Több, mint 25 fi lmben, főként 
western-alkotásokban játszott. Carlo Pedersoli ugyan úszásban és vízilabdában (1956. 
Melbourne) nem vitte sokra, de pofonosztogató Bud Spencerként világhírnévre tett szert. 
A magyar olimpikonok közül a moszkvai olimpia kötöttfogású 90 kg-os kategóriájának 
bajnoka, Növényi Norbert elvégezte Gór Nagy Mária színitanodáját. Számos sorozat-
ban, fi lmben és színpadon bizonyítja azóta is remek képességeit.

Ecsettel, diszkosszal

A képzőművészetek világa sem ha-
gyott érintetlenül jó pár olimpikont. Kö-
zülük a leghíresebb minden idők legna-
gyobb diszkoszvetője Alfred Oerter. 
Az 1936-ban az amerikai Astoria váro-
sában, cseh és német súlylökők gyerme-
keként született Al 1956 és 1968 között 
négy egymást követő olimpián nem ta-
lált legyőzőre diszkoszvetésben. Mind-
ezt úgy érte el, hogy szinte egyszer sem 
ő volt a fő esélyes. 18 évesen a kansasi 
egyetemen kezdett el diszkoszt vetni 
1954-ben, bámulatos, hogy rá két évre 
már ő arathatta le az olimpiai babért. A 
művészetek iránt már gyermekkorától 
vonzódott. Sok időt töltött nagyszüle-
inél, akik jelentős műgyűjtők voltak. 
Amikor befejezte hosszú és sikeres pályafutását, teljes egészében a festészet felé fordult. 
AZ ún. impakt-stílusban dolgozott számos kiállítása volt. „Art of the Olympians” né-
ven ráadásul megszervezte a képzőművész olimpikonok szövetségét, köztük olyanokkal 
mint, Bob Beamon, Cammy Myler (amerikai szánkós 1988–98) és Shane Gould. Galé-
riát nyitott műveiknek a fl oridai Fort Myersben. 2000-ben váratlanul megbetegedett és 
a kivizsgálások során kiderült, hogy szívelégtelenségben szenved. Azt is megállapítot-
ták, hogy egész életében magas vérnyomással élt. A felajánlott szívátültetést elutasította, 
2007-ben minden idők egyik legnagyobb sportolója elhunyt.
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Festők, építészek

A festészet számos más olimpikont is megfertő-
zött. A montreali olimpián bronzérmes svájci csapat 
tagja volt Jean Blaise Evequoz. Talán a több világ-
kupát is nyerő svájci futotta be a legnagyobb kép-
zőművészeti karriert. A lausanne-i Képzőművészeti 
Egyetemen éppen 1976-ban szerzett diplomát. Kis 
idő múlva a neves fi renzei Beaux Akadémia rendes 
tagjai sorába választotta. Evequoz jól cseng a művé-
szetek világában. Művei közül néhány a NOB múze-
umában is látható. Wojciech Zablocki szintén vívó 
volt. Az ötszörös lengyel kardbajnok1952 és 1964 
között négy olimpián vett részt. Ezeken a csapat tag-
jaként 2 ezüst- és 1 bronzérmet nyert. Vb szereplése 
még imponálóbb: 4 arany-,1 ezüst- és 4 bronzérem 

a mérlege. Sportkarrierje alatt a Josef Pilsudski Akadémián tervezőnek tanult, itt sze-
retett bele a festészetbe. Számos kiállítás fűződik máig a nevéhez, emellett több építé-
szeti szakkönyv szerzője. A puerto rico-i Liston Donneal Bochette III fi atal korában 
tízpróbázott, ő tartotta a nemzeti rekordot. 1988-ban kezdett el bobozni és 3 olimpián 
(1992–94–98) is részt vehetett. Legjobb helyezésük egy 25. hely volt 1994-ben. Bochet-
te ifjú korától fest, számos szakmai szervezet tagja és a művészetek doktora is. Külön 
érdekesség, hogy jelenleg ő a világ olimpikonjait tömörítő WOA főtitkára. A festészet 
megszállottja a fentieken kívül a magyar Farkas Imre (kajak-kenus 1956–60), az ame-
rikai Rink Babka (olimpai ezüstérmes diszkoszvető,1960), Toller Cranston kanadai 
műkorcsolyázó (ezüstérmes 1976), az extravagáns, sajnos már elhunyt amerikai futónő, 
Florence Griffi th Joyner (3 aranyérem, 2 ezüstérem 1984-88), Roald Bradstock an-
gol gerelyhajító (1984–88), Kader Klouchi algériai távolugró (1992 ) és a maiak közül 
olimpiai bajnokunk, Varga Dániel vízilabdázó (2008–12).

Vésővel, logarléccel a kézben

A laikusok a legnehezebb művészeti ágnak a szobrászatot tartják. Ennek ellenére itt 
is találunk számos kiváló olimpikont, akik sportpályafutásuk mellett vagy után sikeresek 
lettek. Vajon hányan tudják, hogy Jurij Tyukalov anno elvégezte a leningrádi művésze-
ti akadémiát, ahol építész-szobrász diplomát szerzett? Az ötszörös Európa-bajnok eve-
zős 1952-ben egypárban, majd rá négy évre Berkutovval kétpárevezésben lett olimpiai 
bajnok. Rómában, az utóbbi számban újabb ezüstöt nyert. Mindemellett szorgalmasan 

Bochette festménye
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tanult. Megszámlálhatatlan reliefjei, domborművei mellett olyan jelentős építészeti mun-
kák kapcsolódnak nevéhez, mint a szentpétervári Győzelem tere vagy a gigantikus boro-
gyinói emlékmű. Lawrence Dean Young minden idők legsikeresebb USA-gyaloglója, 
igazi 50 km-es specialista. Mexikóvárosban és Münchenben is bronzérmes lett ezen a 
távon. A 12-szeres USA-bajnok művészeti tanulmányait a Columbia College of Missou-
ri-n folytatta. Építészként dolgozik, de fémszobrászként lett jelentős művész. Egy másik 
amerikai, Harren „Skip” Cutting (1964–68: kerékpár, 4000 m üldözéses verseny) szintén 
fémszobrászatáról híres.

Egy különleges fi gura

Rendkívül nehéz besorolni bárhová is 
Walter Winans-et, az egyetlen embert, aki 
mind a művészeti, mind a „rendes” verseny-
számban bajnoki címet nyert. Már a nacioná-
léja sem akármilyen! 1852-ben született az 
oroszországi Szentpéterváron holland apa és 
francia anya gyermekeként. Ezek után „ter-
mészetes”, hogy ő maga amerikai állampol-
gár lett. 18 éves koráig Oroszországban, majd 
Angliában élt. Sportlövőként 12-szeres brit 
bajnok lett. Közben a kor egyik leghíresebb 
lapjának a Vanity Fairnek dolgozott: karika-
túristaként. 1908-ban Londonban megnyerte 
a futószarvas kettes-lövés számot. 1910-ben, 58 éves fejjel járt először az USA-ban. 1912-
ben bár címét nem védte meg, de ezüstérmes lett Stockholmban. A Coubertin báró szor-
galmazta művészeti versenyekre is benevezték Amerikai ügető ló című kisszobrával, mert 
ekkorra már szobrászattal is foglalkozott. A hihetetlenül soktehetségű Walter modelljét 
alighanem maga választotta ki, hiszen lótenyésztőként is tevékenykedett. Emellett számos 
lövész szakkönyvet is írt. Halála sem volt tipikus: az ízig-vérig sportember, 1920-ban, 68 
évesen szívrohamot kapott egy ügetőversenyen, ahol versenyzőként indult…

Úszók és fotográfusok

Gyenge Vali esetében nem csupán sporteredményeire, hanem művészi teljesítményé-
re is büszkék lehetünk. Az Európa-bajnok, főiskolai világbajnok, világcsúcstartó úszónő 
Helsinkiben ért fel a csúcsra. A 400 méteres gyorsúszás után az ő tiszteletére húzták fel a 
magyar zászlót. Részt vett az 1956. évi nyári olimpiai játékokon is. Az olimpia után nem 
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tért haza, Kanadában telepedett le. A torontói ETO Bicoke sportklub tagjaként kanadai 
csúcsot úszott, de az aktív sportolással rövidesen felhagyott. Ekkor a fotózás felé fordult, 
bár ennek volt előzménye is. Valéria 1950-től 1956-ig a MÁV fotóosztályának munka-
társaként ismerkedett meg a fényképezéssel. Egy négyéves távoktatói programon tanulta 
ki a fotózás rejtelmeit, majd Torontóban fotócéget alapított. Első albuma Hangulatok és 
fények címmel 1979-ben jelent meg Torontóban. Kiállításai voltak a világ számos nagy-
városában és Budapesten is 1989-ben megjelent Hazám című fotókönyve Illyés Gyula 
verseivel. 1998-ban íróként is bemutatkozott. Első regénye Két asszony élete címmel 

jelent meg. Ezt követte az Ígéret című kötete, majd 
2010-ben a Barátnők.

A sydney-i Shane Gould rövid pályafutás alatt 
(13–16 éves koráig) mindent megnyert. 14 évesen 
már világbajnok, 15 évesen München legeredménye-
sebb úszónője!: 3 arany-, 1 ezüst-, 1 bronzéremmel 
a játékok sztárja. 100 m-től 1500 m-ig minden távon 
egyidejűleg világcsúcstartó, 21 ausztrál- és 11 világ-
rekord fűződik nevéhez. A közönség kedvenc sokak 
ámulatára München után visszavonul. Életét család-
jának, a természetvédelemnek és a fotózásnak szente-
li. A négygyermekes családanya Délnyugat-Ausztrá-
liában él úszó- és természetvédelmi projekteket kezel 
és saját kiállításait szervezi.

A dallamos nevű Hubertus Rudolph Prinz zu 
Hohen lohe-Langenburg sem mindennapi személyi-
ség. 1959-ben szüle-
tett Mexikóvárosban 

egy régi német főnemesi család sarjaként. Kuriózum, 
hogy anyai ágon ükapja a magyar Festetics Tasziló her-
ceg. 10 éves koráig Spanyolországban élt, majd szülei 
egy ausztriai internátusba adták, ám onnan megszökött, 
végül osztrák nagynénjénél talált menedéket Grazban, 
ahol fi lozófi át és közgazdaságtant tanult. Hivatalos lak-
helye: Marbella és Liechtenstein. 1981-ben megalapí-
totta a mexikói síszövetséget, még ez éven elindult első 
világkupa futamán alpesi sízésben. (A családban volt 
már hagyománya az alpesi sínek, hiszen nagybátyja, 
Max von Hohenlohe liechtensteini színekben 45. volt az 
1956-os téli játékokon.) Hubertus messze túlszárnyal-

Shane Gould
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ta őt. Mára hatszoros olimpikonnak mondhatja magát (1984, 1988, 1992, 1994, 2010, 
2014). Ezen kívül 12 vb-n vett részt, ami egyedülálló! Az 1980-as évek közepén zenei 
karrierbe kezdett Andy Himalaya néven. 4 albumot jelentetett meg, dolgozott Falcóval, 
és írt dalt Andy Warholnak is. Harmadik albuma indította el fotós pályáját. Irene Dapunt 
osztrák képzőművész fi gyelt fel a Spiegelbilder (Tükörképek) című lemez borítójára, és 
kezdte bátorítani. Képei azóta bejárták Európát, készített fotót a Pumának, a Mikának, 
és több hírességet is lencsevégre kapott. 2011-ben, a „Pop City trash” című kiállításával 
a budapesti Nemzeti Múzeumban mutatkozott be. Magát elsősorban művésznek tartja, 
fi lm is készült életéről.

Tollforgatók

James Brendan Connolly nevét minden 
sportbarát ismeri. Az 1865-ben Bostonban, ír 
családba született atléta az újkori olimpiai játé-
kok első bajnoka. A hármasugrás athéni győz-
tese már a játékokra is a Harvard Egyetem mér-
nök hallgatójaként érkezett. a hellének földjén 
győzelmén kívül magasugrásban egy 2., míg 
távolugrásban egy 3. helynek is örülhetett. A 
játékok után,1898-ban a spanyol–amerikai há-
borúban tudósítóként vett részt, s ez úgy tűnik 
meghozta írói kedvét is. Miközben az 1900-as 
párizsi olimpián 2. helyezett lett távolugrásban, 
már a civil élet felé fordul. 1911-ben belekós-
tol a politikába is: képviselőjelölt a Progresszív 
Párt színeiben. 1920-ban ő szervezi meg a vi-
lágon az első nemzetközi horgászbajnokságot. 
Közben szakadatlanul ír. 200 rövid sztori, 25 
novella fűződik nevéhez. Általában az akkoriban nagy népszerűségnek örvendő tenge-
résztörténetek állnak írásai középpontjában. 1949-ben egykori egyeteme díszdoktorrá 
avatja. Az első olimpiai bajnok 92 éves korában 1957-ben hunyt el.

Nem csak a tárcsák világában, hanem az irodalomban is otthonos az orosz Jurij 
Petrovics Vlaszov. Az egykori sanghaji főkonzul fi a a 1946-tól a szaratovi Szuvorov 
hadiiskolában képezte magát repülőmérnöknek. Ekkor már komolyan emelte a súlyokat, 
ráadásul nagy sikerrel. Ötször nyert szovjet, hatszor Európa- és négyszer világbajnoksá-
got. 34 alkalommal javított világcsúcsot pályafutása során. A római olimpián az akkor 
25 éves Vlaszov könnyedén győzött a legnehezebbek között. 1959 é 1963 között minden 

Connolly, az író
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versenyét megnyerte. Ezért is érte váratlanul Tokióban 
a vereség. Honfi társa, Zsabotyinszkij ugyanis legyőzte. 
Fel is hagyott a súlyemeléssel,1967-ben még megpró-
bálta a visszatérést, de belátta, hogy az idő nem neki 
dolgozik Ekkortól már csak az írásra koncentrált. Ér-
dekes, hogy 1962-től a versenyekről ő tudósította az 
Izvesztyija című lapot. Közben skicceket, novellákat, 
elbeszéléseket írt és publikált. A mai napig 15 regénye 
10 novelláskötete jelent meg. Jó pár művét több nyelv-
re is lefordították. Világos pillanat című kötete 400.000 
példányban jelent meg! A politika csábításának ő sem 
tudott ellenállni. 1989-től 1991-ig népképviselő lett, 
majd 1993–95-ig a Duma tagja. 1996-ban a reformel-
lenes erők elnökjelöltjeként elindult Jelcin ellen, de 
csak 0,02%-nyi szavazatot kapott, így visszatért írói 
munkásságához.

A hangszerek művészei

Ki gondolná, hogy egy az ujjaira kényesen ügyelő zongoraművész fi ttyet hány a be-
vett gyakorlatra és olyan tevékenységet is űz, amely a kezet komolyan igénybe veszi. 
Pedig Micheline Ostermeyer, mert róla van szó, éppen ezt tette. A francia hölgy, aki 

nem mellékesen Victor Hugo dédunoka-
húga gyermekkorát Tunéziában töltötte. 
Itt tanult meg zongorázni is. Szülei – te-
hetségét korán felismerve – hazaküldték 
Párizsba konzervatóriumba. 1944-ben 
már a tuniszi rádió zongoristája lett. A 
22 éves hölgy sokoldalú sporttalentum 
is volt. Először kosarazott, de az igazi 
szerelme az atlétika lett. Zongorázás ide 
vagy oda, ő bizony a dobószámokat ked-
velte. Az 1946-os oslói Eb-re súlylökés-
ben nevezte be a francia szövetség, nem 
is okozott csalódást, mert ezüstérmet 
nyert. Miközben sorra nyert el különféle 
zongora ösztöndíjakat, a sportot is egyre 
komolyabban vette. Az 1948-as olimpiai 

Vlaszov sikerkönyve
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játékokon 3 számban is elindult. Mit elindult! Súlylökésben és diszkoszvetésben meg 
se állt az aranyéremig, „levezetésként” magasugrásban egy bronzérmet gyűjtött be. Az 
olimpiát követően egy Eb-n még elindult, érmeket is nyert, de érdeklődése ettől kezdve a 
zene felé fordult. Hatalmas sikerrel koncertezte végig Franciaországot és Észak-Afrikát. 
1952-ben férjhez ment, két gyermekeket szült. 2001-ben bekövetkezett haláláig zon-
goratanárként dolgozott. A két területen is sikeres Micheline élete vége felé bevallotta, 
hogy az atlétika volt a könnyebb számára: „Napi öt órát a zongoránál és heti öt órát az 
atlétikai pályán töltök.”

A már a bevezetőben is említett Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson Szingapúrban 
született, 1978-ban. Nemzetközileg ismert brit klasszikus és popzenész, különösen te-
hetséges hegedűművész. Négy éves volt, amikor anyjával Angliába költözött. Ekkor 
zongorázni, rá egy évre már hegedűlni is tanult. Nyolc évesen Pekingbe ment hegedülni 
tanulni. A három éves kurzust hat hónap alatt végezte el, úgy hogy kínaiul egyáltalán 

nem beszél. Tízéves ko-
rában lépett fel először. 
1995-ben jelent meg első 
albuma: The Violin Player 
címmel. A lemez a klasz-
szikust keveri a pop, jazz 
és a techno műfajjal. Síel-
ni gyermekkorában tanult 
meg, s ki tudja milyen in-
díttatásból a szocsi játékok 
előtt néhány hónappal ha-
tározta el, hogy versenyző-
ként eljusson az olimpiára. 
„Brit színekben esélyem 

sem lett volna, hogy elinduljak az olimpián. Szerencsére mivel édesapám Thaiföldön 
született, itt befogadtak, így mégis ott lehetek Szocsiban” – mesélte lelkesen Vanessa, 
aki édesapja tiszteletére Vanakorn néven indult. A női óriásműlesiklók mezőnyében a 
győztestől 50 másodperccel elmaradva, a 67. helyen végzett. Alighanem síző karrierje 
ezzel véget is ért, s talán jobb is lesz őt a koncerttermekben nézni és hallgatni.

Talán a fentiekből is kiderül, hogy a magas színvonalú sportoláshoz és a művészethez 
is hasonló képességek kellenek. Úgymint: tehetség, szorgalom, kitartás, kreativitás, de 
legfőképpen alázat.
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Évfordulók: szemelvények Kolozsvár 
sporttörténetének múltjából

DR. KILLYÉNI ANDRÁS

Kolozsvár és Erdély sporttörténetének néhány eseménye mindmáig különösen 
érdekes vagy egyedi. A város sportszerető közönsége igen büszke ma is Somodi Ist-
vánra, Szabó Olgára vagy Tasnádi Istvánra. Igen nagy büszkeséget jelentett, hogy 
2014 nyarán, harminc évvel a Los Angeles-i ezüstérmének megnyerése után, Tasná-
di István Kolozs megye díszpolgára lett.

Somodi és magyar magasugró rekordjai

Az első világháborút megelőző években 
Magyarország kiváló magasugrókkal büszkél-
kedhetett. Gönczy Lajos már 1900-tól nemzet-
közileg elismert atléta volt (1900-ban 4., 1904-
ben 3., az 1906-os jubileumi athéni játékokon 
pedig 2. helyen végzett). Őt barátja, Somodi 
István követte, aki az 1908-as olimpián ezüst-
érmet nyert – ez volt a londoni játékok leg-
fényesebb szereplése atlétika sportágban. Őt 
1912-ben báró Wardener Iván követte, sajnos ő 
érem nélkül zárt a stockholmi játékokon.

A magasugrást 1908. július 21-én rendez-
ték az olimpiai stadionban, délelőtt zajlott a se-
lejtező, délután pedig a döntő a legjobb nyolc 
eredményt elérő sportolóval. A verseny érde-
kessége, hogy a délelőtti selejtező során két 
versenyző, a francia Georges André, valamint 
az ír Con Leahy egyaránt 188 cm-t értek el, 
viszont a délutáni döntőben ezt az eredményt 

nem tudták megismételni. A délutáni döntőben viszont Somodinak sikerült 188 cm-t ug-
rani. Mivel ekkor még nem létezett a többszöri kísérlet szabálya, valamint a két forduló 
eredményeit összesítették, így a három sportolót egyaránt ezüstéremmel jutalmazták. A 
versenyt az amerikai Harry Porter nyerte 190,5 cm-es ugrásával.



267

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

A Nemzeti Sport 1908. augusztus 1-jei számában így tudósított: „Somodi szereplé-
se egy külön cikket érdemelne. Az az erőfeszítő munka, amit egész nap produkált, min-
denkinek felkeltette bámulatát. A magasugró verseny reggeltől estig tartott. Somodi 
délelőtt 180,5 cm-t ugrott és evvel szerencsésen bekerült a döntőbe. A délutáni döntő-
ben, mely egész későn, estefelé folyt le, Somodi oly óriási formát mutatott, mely kétessé 
tette Porternek (USA) a világbajnokságot. Körülbelül 20–25 főből álló kis magyar 
csapat gyűlt egybe a stadion azon részébe, ahol a magasugrás döntőjét vívta a döntőbe 
került 8 legjobb (csak 7, mert a svéd Hedelund nem állott ki!). Szívszorongva lestük 
Somodi minden ugrását és ez a lelkesedés, amely elöntött mindnyájunkat, emberfelet-
ti erőt kölcsönzött Somodinak s amiről álmodni sem mert, a 188 cm-t érintés nélkül 
tisztán vitte keresztül. A jelen levő nézőközönség óriási szimpátiával tapsolta Somodi 
minden ugrását és már-már azt hitte, hogy Porterrel holtversenyben végez. Csakugyan 
a 190½ cm-t alig hogy horzsolta, ami azonban az ő egyenes ugrási modoránál elég 
volt, hogy a léc leessék.”

A kolozsvári Apáczai Csere János Baráti Társaság hagyatékában létezik két doku-
mentum, amely Somodi 186 illetve 188 centiméteres országos magasugró csúcsát iga-
zolják. Az egyiket 1909-ben, a másikat 1910-ben ugrotta. Ennek magyarázata, hogy a 
Magyar Atlétikai Szövetség szabályai szerint országos rekordnak csak az az eredmény 
számított, melyet az ország területén értek el. Ezért Somodinak az 1909. évi BEAC év-
záró viadalán elért 186 cm-es ugrása lett az új magyar csúcs, holott már 1908-ban ugrott 
Londonban 188 centimétert. Az 1909-es év eredményeit látva a szakértők sejtették, hogy 
már csak idő kérdése , hogy a kolozsvári versenyző megismételje londoni eredményét. 
Ez meg is történt 1910-ben, amikor Somodinak sikerült ismét188 cm-t ugrania, ezúttal 
Budapesten.

Európa legnagyobb síugrósánca

A második bécsi döntést követően (1940. augusztus 30.) Erdély északi részét Romá-
niától Magyarországhoz csatolták. A magyar síkedvelők ekkor keresték azokat a helye-
ket, ahol immáron nemzetközi színvonalnak megfelelő pályákat lehet kialakítani. Így 
esett a választás a Radnai havasok északi részére, Borsafüred környékére. A táj szépsége, 
a gyönyörű csúcsok, a sízésre tökéletes lejtők, és az ideális éghajlati viszonyok hamar el-
bűvölték a téli sportok rajongóit. A központ egyik legfontosabb létesítménye az ugrósánc 
volt, amelyet 1943-ban kezdtek építeni. A sánc tervét Benedek Frigyes készítette a nem-
zetközi szövetség előírásainak fi gyelembevételével. A kivitelezés során tízezer köbméter 
földet mozdítottak el, a sziklás terep miatt ennek egy részét robbantással oldották meg. A 
hatalmas kő- és földtömeget nehéz körülmények között, 38 fokos lejtőn távolították el. A 
szakszerű munka során az év folyamán állandóan több száz munkás dolgozott.
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1944 februárjára a teljes kivitelezési munkálatot befejezték. A sánc is az „Olympia” 
nevet kapta, méreteit tekintve akkor negyedik, Európának pedig a legnagyobb ugrósánca 
volt. Korabeli leírás szerint a kifutó átmenete és íves ellenlejtője tökéletes. Külön szép-
sége a sáncnak, hogy fa vagy vasépítmény (torony) nélkül épült, majdnem teljesen ráfek-
szik a terepre s a töltés, illetve bevágás legnagyobb magassága négy méter. Csak a kifutó 
végén épült ellenlejtő végső magassága érte el a tizenkét métert, de kiképzése révén ez 
is kellemesen illeszkedett bele a környezetbe. A sánc berendezése kiváló. Az indulás he-
lyén épült fel a melegedő-viaszoló épület, az ötemeletes, fából épült pontozóbírói torony, 
az asztal, a feljárat, a lépcsőzet mind-mind nemcsak sport szempontból kifogástalan, 
hanem a sánccal együtt tájilag is tartozékaivá vált a festői vidéknek.

Az ugrósánc tervezésében Przestalsky Stanislaw (eredeti családneve Marusarz) len-
gyel ugró, a magyar síugró válogatott edzője nyújtott szakmai segítséget. Przestalsky részt 
vett az ugrósánc helyének kijelölésében, majd a tervezést gyakorlati tanácsokkal, az építés 
során felmerült kérdések megoldását szaktudásával támogatta. Személyével kapcsolatos 
érdekesség, hogy 1939-ben, mikor Hitler lerohanta Lengyelországot, Stanislaw Marusarz 
azonnal a földalatti lengyel hadsereg tagjaként kezdett harcolni a németek ellen. 1940-ben 
elfogták, börtönbe zárták, majd halálra ítélték. A börtönből azonban sikerül megszöknie és 
bonyolult körülmények között Magyarországra menekült. Belloni Gyula ismerte fel egy 
lengyel katonai menekülő menetben Budapesten és elbujtatta. Magyarországon élt a hábo-
rú végéig, és Przestalsky Stanislaw álnéven ő foglalkozott a magyar síugrókkal.

Sáncavató 1944-ben
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A sánc avatóversenyére 1944. február 20-án került sor, a magyar síbajnokság ke-
retében. A három napos verseny fénypontját az „olimpiai sáncavató nemzetközi ugró-
verseny” jelentette, melyen – a háborús nehézségek ellenére – két német és egy neves 
norvég versenyző is indult. A versenyt a német Sepp Weiler nyerte 69, illetve 76 méteres 
ugrásokkal, 221,7 pontot érve el. Második honfi társa, Heinrich Klopfer (64 és 69 méter, 
209,1 pont) lett. Versenyen kívül ugrott Przestalsky Stanislaw is, akinek első ugrása 73 
második pedig 88 méter volt. Így a sánc első nemzetközi csúcsa 88 méter lett.

A tervezett téli sportközpont számos létesítménye elkészült 1944 nyarára: sípályák, 
ugrósánc, szálláshelyek. Befejezés előtt állott a sportszálló és a drótkötélpálya. Az inf-
rastruktúra szempontjából vasúton és országúton is elérhető volt, bár itt is számos befek-
tetést terveztek. Következtek volna a sportpályák, a tribünök, az úszómedencék kiépíté-
se, illetve újabb szállók, villák, éttermek és egy kaszinó kivitelezése.

A világháború közbeszólt és meggátolta a sítelep továbbfejlesztését. 1944 augusztu-
sában a front elérte Erdélyt, majd hamarosan a szovjet és román csapatok előretörésével a 
harcok Máramarossziget környékén zajlottak már. Az Anikó-menedékház felavatásának 
második évfordulóját már nem lehetett megünnepelni, a csaták során a szovjet csapatok 
felgyújtották, s teljesen elpusztult. A világháborút lezáró 1947. február 10-én kihirdetett 
párizsi béke érvénytelenítette a bécsi döntéseket, szentesítette az 1938. január 1-jén léte-
ző határokat. Románia új, kommunista vezetése, az adott politikai és gazdasági helyzet-
ben, nem tekintette prioritásnak a síközpontot, így sohasem folytatódtak a munkálatok.

Két „erdélyi” csapat is az NB I. dobogóján

A második bécsi döntést követően a Nagyváradi AC és a 
Kolozsvári AC labdarúgó csapata is a magyar első osztályban 
játszhatott. A NAC mindig a legjobbak között szerepelt, míg 
a KAC az első két szezonban épp hogy elkerülte a kiesést. 
A kolozsvári csapat számára a változást Opata Zoltán edző 
hozta, aki 1943 tavaszán vette át a csapatot, és akinek keze 
alatt a következő szezonban a KAC Magyarország egyik leg-
jobb csapata lett. Az 1943/44-es szezon számos szempont-
ból mindmáig egyedi maradt. Először nyerte meg a magyar 
bajnokságot nem fővárosi csapat, a Nagyvárad, mégpedig 13 
pont előnnyel! A bajnokság során a legállandóbb formát mutatták és klasszissal a me-
zőny fölé emelkedtek, fölényük egyértelmű volt.

A szezon meglepetéscsapata egyértelműen a Kolozsvári AC volt. Opata Zoltán edző 
kisebb nevekből álló csapattal érte el mindezt, a játékosokból pedig nem hiányzott a szív 
és lelkesedés. A bajnokság legnagyobb részében a második helyen voltak, csak az utolsó 

Opata Zoltán
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fordulóban elszenvedett vereségük folytán kerültek a harmadik helyre. Erre a vereségre 
később derült csak fény. Az 1942/43-as szezon utolsó fordulója Debrecen–Kolozsvár 
mérkőzést hozott. A KAC-nak egy pont kellett a bennmaradáshoz, a két „testvéregyüt-
tes” – nem meglepő módon – osztozott a pontokon. Egy évvel később viszont a hely-
zet megfordult: most a Debrecennek kellettek a pontok, így a KAC visszaadta azokat. 
Debrecen–KAC 3–1, a kolozsvári csapat pedig rosszabb gólarányának köszönhetőem a 
harmadik helyen végzett a Ferencváros mögött.

Kolozsvár szempontjából a szezon legfontosabb mérkőzése a KAC–NAC rangadó 
volt, ezt a nézőszám is igazolta. Addig 3000–4000 néző követte a KAC hazai mérkőzé-
seit, ám az 1944. április 30-i derbire 9000 néző jött el a sétatéri stadionba. Természetesen 
fontos volt, hogy a két csapat a bajnokság első és második helyén állt, a nagyváradiaknak 
pedig már csak egy pont kellett a bajnoki címhez. A KAC 2–1 arányban győzött, a ko-
lozsvári közönség pedig örömmámorban ünnepelte a bajnokverő csapatát. Érdekesség-
ként a két kezdőcsapat:

KAC: Márky – Szaniszló II., Vass – Radnai, Páll, Csákány – Farkas, Kovács IV., 
Bonyhádi, Füstös, Tolnai.

NAC: Vécsey – Mészáros, Ónody – Perényi, Juhász, Deményi – Lóránt, Barna, Sár-
vári, Bodola, Tóth III.

Mi volt a titka Opatának? Kompóti-Kléber Gábor szakíróvá vált labdarúgó így jelle-
mezte az 1944-es KAC-ot:„Ebben a bajnokságban bámulatra méltóan szerepel a KAC. 
Sikerei kezdetén sokan a szerencsével magyarázták a sorozatos győzelmeket. A NAC elle-
ni pompás játék és győzelem azonban azt igazolja: „valami másnak” is kell lennie abban 
a csapatban... Ha Vass Mózes valamelyik nagy fővárosi csapatban játszana, már rég 
válogatott hátvéd lenne... Páll Béla? Tökéletesen tisztában van a kullancsjáték lénye-
gével és ennek gondolkodás nélkül alárendeli magát. Minden idegszálával igyekszik az 

A KAC csapata 1944-ben
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ellenfél középcsatárát kikapcsolni a játékból, s ha ez sikerült, az a közvetlen gondolata, 
hogy használhatóan adja tovább a labdát. A fejjátéka is elsőrangú, komoly értéke csa-
patának... A Farkas Gyula – Kovács IV. István jobbszárny pedig egyike a legjobbaknak 
széles e hazában. Farkas játéka láttán önkéntelenül adódik a kérdés: „És ez az ember 
nem kellett a Fradinak?” (László Ferenc: Ezredvégi arcképcsarnok. In Szabadság, 2000. 
augusztus 24.)

A Magyar Kupa döntőjét a Ferencváros és a KAC játszotta. Az 1944. június utolsó 
vasárnapjára kitűzött kupadöntőt 28 000 néző követte a Hungária körúti MOVE-pályán, 
ennyi néző előtt még sohasem játszott kolozsvári csapat addig. A Fradi 2–0-ra vezetett, 
ám a KAC Bonyhádi László két góljával egyenlített. Ekkor nem létezett a hosszabbítás, 
illetve a tizenegyes rúgások szabálya, így a mérkőzést újrajátszották a következő vasár-
nap, ezúttal Kolozsváron. Óriási érdeklődés, légiriadó, halasztás. Hiába a gyors Bony-
hádi gól, hiába reménykedett az egész város a sikerben, a Fradi fordított és végül 3–1-es 
győzelemmel elhódította a kupát. S bár a következő szezon újabb sikeres kolozsvári 
szereplést ígért, a bajnokság megszakadt, kolozsvári csapat pedig többet nem játszhatott 
a magyar NB I-ben.

Gyulai Ilona, Szabó Olga és az 1969-es női tőr világbajnokság

Az 1969-es vívó világbajnokságot Kuba fővárosá-
ban, Havannában rendezték. A nőknél mind az egyéni, 
mind a csapatversenyben (tőr) Romániát az esélyesek 
közé sorolták. Érdemes megemlíteni ezen válogatott 
néhány tagját: Szabó (szül. Orbán) Olga, 1956 olim-
piai ezüstérmese, 1962 egyéni világbajnoka; Gyulai 
(korábban Drîmbă, később Jenei) Ilona, a Martini-
kupa végleges tulajdonosa, a nemzetközi szövetség 
Oscar-díjával vonult vissza, Stahl (szül. Jencsik) Ka-
talin 1975 egyéni világbajnoka, ifjúsági világbajnok 
(1965), Ardeleanu (szül. Tassi) Zsuzsa a 70-es évek 
kiváló vívója, az 1980-as olimpia után vonult vissza.

Érdekesség, hogy a világbajnokság előtt a buka-
resti Sportul lap újságírója arról faggatta Szabó Olgát, 
hogyan látja az egyéni és a csapat esélyeit a közelgő 
verseny előtt. Bár úgy érezte, jó formában van, hang-
súlyozta, hogy a 30 év fölötti vívóknak már nagyon 
nehéz egyéni világbajnoki címet nyerni. Az egyéni 
versenyek megnyerésére Novikovát, Lorenzonit, il- Szabó (Orbán) Olga
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letve barátnőjét, Gyulai 
Ilonát, látta. A román válo-
gatottat esélyesnek tartották 
az 1968-as eredmény meg-
ismétlésére (az olimpiáról 
bronzéremmel tértek visz-
sza), de akár az arany- vagy 
ezüstérem is elérhetőnek 
tűnt. S milyen igaza volt 
mindkét esetben!

Az egyéni versenyek 
döntőjébe Gyulai jutott be. 
A legjobb hat versenyző 
küzdelmei igen szorosak 
voltak. Ilona négy győzelmet ért el, az utolsó asszót pedig 1968 olimpiai bajnokával, 
Novikovával vívta. Nagy küzdelemben végül 4–3 arányban alulmaradt, így mindket-
tőjüknek egyforma győzelem számuk volt. Szétvívás következett közöttük, Novikova 
pedig idegileg és fi zikailag is jobban bírta a küzdelmet és megszerezte az aranyérmet.

A csapatverseny elődöntőjében Románia legyőzte Lengyelországot,  a másik elődön-
tőben pedig a Szovjetunió múlta felül rendkívül szoros mérkőzésen Magyarország csa-
patát. A döntő esélyese látszólag a Szovjetunió csapata volt, amely az elmúlt négy egyéni 
világbajnokkal lépett pástra: Gorohova (1965), Szamuszenko (1966), Zabelina (1967) 
és Novikova (1969). Románia Vicol, Szabó, Gyulai, Ardeleanu felállásban (a csapatnak 
tagja volt Stahl Katalin és Ana Ene is) lépett pástra. A döntő közel három órán át tartott, 
a győztes kiléte pedig mindvégig kérdéses volt. Románia többször előnyre tett szert: 4–1, 
5–2, 6–3 –, ám a szovjet lányok egyenlítettek. Ekkor Vicol (aki mellesleg a döntőben 
minden mérkőzését megnyerte) győzelmével Románia ismét átvette a vezetést, ám két 
szovjet győzelem után, az utolsó asszó előtt, a Szovjetunió ismét visszavette a vezetést 
(8–7). Az utolsó asszót Szabó és Szamuszenko vívta. Az orosz lány szerzett először pon-
tot, erre Olga két tussal válaszolt. Ekkor viszont az orosz lány véletlenül megszúrta el-
lenfele jobb karját, így Olga megsérült. Ám hihetetlen önkontrolljának köszönhetően két 
villámgyors pontot szerzett és megnyerte mérkőzését. Végeredmény: Románia–Szovje-
tunió 8–8, tus arány 50–49.

„Az 1969-es, csapatban elért világbajnoki címnek nagyon örültem, mert az utolsó, az 
én asszómtól függött a győzelem. Sikerült nyernem Szamuszenko ellen, és a végső siker 
azért volt annyira értékes, mert rajtam kívül három csapattársam is örülhetett” – em-
lékezett vissza Szabó Olga évtizedekkel később. (Killyéni András: Szabó-Orbán Olga: a 
lány, aki meghódította a világot. Kolozsvár, 2012)

Szabó balról az 1956-os ifi  vb-n
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Az 1969-es havannai világbajnokságon a román női tőrválogatott bizonyította világ-
klasszisát. A csapat kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, eredményei szempontjából 
pedig a szovjet és magyar válogatottal ugyanolyan nívón állott. Egy-egy versenyen a 
pillanatnyi forma, a vívónők fi zikai és lelki állapota döntötte el a verseny kimenetelét.

Tasnádi István, 1984 olimpiai ezüstérmese

Sallai András Loránd: Olimpiai dicsőség a töretlen küzdelem jutalma.
In Szabadság, 2010. március 30.
Tasnádi sokszoros országos bajnok és rekorder volt ólomsúlyban, kisnehézsúlyban és 

nehézsúlyban, nem kevesebb, mint ötven országos rekordot döntött meg karrierje során. 
Két olimpián szerepelt nagy sikerrel, az 1980-as moszkvai játékokon az előkelő hato-
dik, pontszerző helyen végzett, négy évvel később pedig már ezüstéremmel tért haza 

Los Angelesből. És lehetett volna arany is, ha a 
sorozatos sérülések nem hátráltatták volna végig 
az 1984-es idény alatt (az olimpián is sérülten, 
bekötött lábbal versenyzett).

Visszavonulása után edzői szakképesítést 
szerzett, és mindig hű maradt a kolozsvári súly-
emeléshez, a mostoha körülmények ellenére is. A 
Clujana súlyemelőedzője volt az egyesület 2001-
es felszámolásáig, azóta is segíti önkéntesként a 
fi atal súlyemelők munkáját, emellett nemzetközi 
bíró is. 1984-től sikeres súlyemelők sorát nevel-
te: az Európa-bajnoki bronzérmes Aurel Sârbu, 
a szintén Eb-harmadik Iacob Teodor, valamint 
Szász András, Kereki Alexandru, Bakó Attila, 
Furu Attila, Nelu Aştilean, Parajdi Krisztián, 
Gyurka Tibor, Fábián József, Marius Cozma, Ge-
orge Bozga, Ionuţ Gligor és Ioan Hoza országos 
bajnokok. Az 1999–2001 között felkészített kor-
osztályból kiemelkedik a pekigi olimpián részt 

vevő, londoni ötkarikás játékokon bronzérmes, ifjúsági vb-ezüst- és Eb-bronzérmes 
Răzvan Martin, a háromszoros ifi  Eb-aranyérmes Gabriel Sâncrean, illetve Aurel Baciul.

Tasnádi István óriási erénye a szerénység. Ma is dolgozik, elkötelezett támogatója a 
súlyemelésnek, önzetlen segítője sporttársainak, a közelmúltban kiharcolta Czanka At-
tila (1988-as és 1992-es olimpikon, Eb-bronzérmes súlyemelő) törvény által szavatolt 
életjáradékát. 2014-ben a Kolozs megye díszpolgára címmel tüntették ki.

Tasnádi István
a Los Angeles-i olimpián
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Szívet cserél, aki hazát cserél?
ORSZÁGVÁLTÓ MAGYAR OLIMPIKONOK

SOMLAI ATTILA

Gyarló az ember. E sorok írója, a kedves olvasók, mindannyian azok vagyunk. 
Ám ne legyen Önökben emiatt lelkifurdalás – bennem sincs −, hiszen a szurkoló, az 
igazi magyar drukker már csak ilyen.

Gyarlók voltunk, amikor 2003-ban jószerivel hazaárulónak tartottuk az egykori ma-
gyar válogatott Jacques-Szabó Melindát, csak mert mindent megtett azért, hogy új hazá-
ja, Franciaország nyerje meg a női kézilabda-világbajnokság döntőjét a magyarok ellen. 
Haragudtunk rá, mert új csapatával legyőzte a mieinket, és teli torokból énekelte a Mar-
seillaise-t Zágrábban, több ezer nagyon szomorú magyar szurkoló előtt. Janics Natasát 
sem szerettük, amikor tizenéves csitriként megelőzte a mi Kőbán Ritánkat a 2000-es 
olimpián, és akkor is fújtunk rá, amikor úgy volt, hogy újra szerb színekben versenyez. 
Bezzeg, amikor Magyarországot képviselve zsákszámra szállította a medáliákat a külön-
féle versenyeken, akkor meg imádtuk.

Pedig egy országváltás sohasem egyszerű, általában az új hazába igazoló sportoló 
is sokat tépelődik, mielőtt döntene. Éppen ezért, amikor elhatároztam, hogy ezúttal az 
országváltó magyar olimpikonokról készítek egy kis dolgozatot, levetkőztem a gyarló-
ságomat, kibújtam szurkolói énemből, és eszembe sem jutott, hogy megítéljem, elítéljem 
azokat a versenyzőket, akik új hazát választottak. Sőt, a pályaívek bemutatása mellett 
feltárom az országváltás mögött rejlő motivációs bázist, így az is ki fog derülni, hogy az 
új hazába igazoló sportolóknak sokszor nem is nagyon volt választásuk…

Természetesen néhány oldalnyi hely kevés arra, hogy az összes olyan olimpi-
kont bemutassam, akik nemcsak magyar színekben szerepeltek ötkarikás játékokon, 
így néhány izgalmas karaktert, néhány érdekes életutat kénytelen voltam kihagyni. 
Szót ejtek azokról a magyar olimpikonokról, akik országváltásuk után új hazájuk-
ban aranyérmet, érmet tudtak nyerni; azokról, akik magyar színekben lettek dobogó-
sok, hogy azután később külföldiként legyenek olimpikonok. Azokról, akik magyar 
bajnokok, válogatottak ugyan voltak, Magyarországot képviselve viszont soha nem 
indultak olimpián, de új hazájuk színeiben nemcsak az ötkarikás indulás, hanem az 
éremszerzés is összejött. Végül, de nem utolsó sorban azokról, akik fordított utat 
jártak be, akik nem magyar színekben szerepeltek először olimpián, de magyarként 
tudtak érmet nyerni.
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Hunyady Emese talán a magyar sport egyik legna-
gyobb vesztesége! Az 1984-es szarajevói olimpián még 
magyar színekben versenyzett, de aztán férjhez ment 
a már osztrák állampolgár Németh Tamáshoz, Bécsbe 
költözött, és új életet kezdett. Versenyzőként, élspor-
tolóként, világklasszisként osztrák színekben teljesed-
hetett ki. Kislányként itthon, Magyarországon, mielőtt 
gyorskorcsolyázni kezdett volna, belekóstolt a műkor-
csolyába és a tornába is (utóbbiban az olimpiai bajnok 
Kertész Alíz volt az edzője), aztán rátalált az igazi sze-
relemre, a gyorskorcsolyára. Negyedikes gimnazista-
ként 1984-ben Szarajevóban már olimpikon volt, ahol 
szakadó hóesésben 19. lett 500-on, 1000 méteren pedig 
a 30. helyen zárt. Később több csalódás is érte, s mind 
közül a legfájóbb az volt, hogy nem vették fel a TF 

szakedzői szakára. Saját bevallása szerint Magyarországnak is nyerhetett volna aranyat, 
mert nem voltak annyival jobbak a körülmények Ausztriában, de hiába akart Magyar-
országnak nyerni, nem adták meg neki az esélyt, hogy itthon valami legyen belőle. Az 
1988-as olimpián már osztrák színekben indult, ahol belázasodott, így Calgaryban még 
nem tudott komolyabb eredménnyel kirukkolni. 1992-ben Albertville-be már favoritként 
érkezett, ahol 3000 méteren meg is csípett egy bronzérmet, de ennél többre, szebbre, 
jobbra vágyott, csakhogy a hirtelen jött meleg és a kedvezőtlen sorsolás meggátolta ab-
ban, hogy még jobb eredményt érjen el. 1994-ben a lillehammeri olimpián, a Hamar-
ban rendezett gyorskorcsolya versenyeken feltette a pontot az i-re: 3000-en ezüstérmet 
szerzett, 1500-on pedig olimpiai bajnok lett! Négy év múlva Naganóban nem sikerült a 
címvédés, amit pályafutása egyik legnagyobb csalódásaként szokott emlegetni. 2002-
ben Salt Lake City-ben egy súlyos sérülés után még ott volt, s bár tervezte a 2006-os 
torinói indulást is, egy elrontott térdműtét meghiúsította ezt az elképzelést. Ezzel együtt 
szép, kerek, hiánytalan pályafutást tudhat maga mögött, Eb- és vb-címmel, legfeljebb 
nekünk, magyaroknak lehet hiányérzetünk, hogy nem a magyar Himnuszt hallgathatta 
a dobogó legfelső fokán. Annál is inkább, mert saját bevallása szerint úgy nyert aranyat 
Ausztriának, hogy az ország himnuszát nem is tudta…

Pekli Mária sem magyar színekben ért fel pályafutása csúcsára. A bajai születésű 
cselgáncsozó hölgy 1992-ben és 1996-ban is Magyarországot képviselve vett részt az 
ötkarikás játékokon, de mindkétszer helyezetlenül zárt. Magyarként egy 1996-os hágai 
Eb-ezüst legkiemelkedőbb eredménye, illetve megemlíthetjük még az 1993-as hamiltoni 
vb-n szerzett ötödik helyét. 1997-ben azután Ausztráliába ment férjhez, és a következő 
három olimpián már új hazáját képviselte. Az így már hazainak számító, sydney-i játé-
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kokon rögtön nyert is egy bronzot az 57 kg-osok között, s ezzel mindmáig ő az egyetlen 
ausztrál női érmes cselgáncsozó az olimpiákon! Athénban helyezetlenül zárt, Pekingben 
ötödik lett, ezen kívül háromszoros Óceánia-bajnok, hétszeres ausztrál bajnok, kétszer 
lett Victoria állam nemzetközi bajnoka, és egyszer a Brit Nemzetközösségi Játékokon is 
tudott nyerni. Nyugodtan kijelenthetjük, minden szinten megtalálta a számítását Auszt-
ráliában!

Úgy, ahogyan Zimonyi Róbert is az Egyesült Államokban. A kiváló evezős 1918-
ban Sárváron született Zverzsina Róbert néven, a család később magyarosított Zimonyi-
ra. Hamarosan Budapestre költözött, ahol tizenhét éves korában kezdte el evezős pálya-
futását. Sporttörténelmi jelentőségű momentum volt, amikor társaitól megkapta a Böske 
becenevet. A különös keresztelő okát fedje jótékony homály… A kezdetektől fogva kor-
mányosként szerepelt, s ez a szerepkör nagyfokú ritmusértéket, taktikai gondolkozást, 
erős koncentrálóképességet igényelt. Első olimpiájára 1948-ban jutott ki, ő lett a kor-
mányosa a Szendey Antal, Zsitnik Béla kettősnek. A magyar egység harmadikként zárt 
a dánok és az olaszok mögött. Zimonyi tagja volt a kormányos négyesnek is, amely ne-

USA nyolcas
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gyedikként végzett. Az 1952-es helsinki olimpián a kettes és a nyolcas kormányosaként 
helyezetlen maradt. 1956-ban is két számban indult volna, de egy társa megbetegedett, s 
a hazulról érkező hírek nehéz elhatározásra késztették, edzőjével, dr. Török Zoltánnal és 
egy társával, Ütő Gézával az USA felé vette az irányt. Egy új, ismeretlen világ várt rájuk, 
de szerencséjükre a háromszoros olimpiai bajnok evezős legenda, John Kelly a szárnyai 
alá vette őket. Zimonyi amerikai állampolgár lett, de a római ötkarikás szereplés meghi-
úsult, mivel a szocialista országok elérték, hogy a „disszidensek” ne indulhassanak. Hő-
sünk ekkor már edzősködött, nem is akármilyen eredménnyel, hiszen a négyes olimpiai 
bajnoki címet szerzett az USA-nak. Négy évvel később aztán sportolóként is a csúcsra 
ért, Tokióban 46 évesen aranyérmes lett a nyolcassal! A nagy siker után visszavonult, s a 
hetvenes évek közepén látogatott először haza. Nyugdíjas éveit Miami Beachen töltötte, 
s 2004-ben ott is hunyt el.

Maradva a vizes közegnél: egy evezős olimpiai bajnok után következzék egy ötkari-
kás aranyérmes úszó portréja, aki Pekli Máriához hasonlóan a szerelem miatt költözött új 
hazába. Novák Éva 1930-ban Budapesten született, és tízéves korában már lehetett látni, 
hogy óriási tehetség. Példaképet is remekül választott, hiszen kislányként Csík Ferenc, a 
berlini olimpia 100-as bajnoka volt az idolja. Novák Éva 1947 és 1953 között szerepelt a 
magyar válogatottban, és sikert sikerre halmozott. Már első olimpiáján, 1948-ban érmet 
szerzett, s ha nem lett volna náthás, talán még a bronznál is csillogóbb medáliát akaszta-
nak a nyakába a 200 méteres mellúszás eredményhirdetésén. Pályafutása csúcspontját az 
1952-es olimpia jelentette, ahol két egyéni ezüst mellett olimpiai bajnoki címet szerzett 
a 4x100-as gyorsváltóval. 200 mellen Székely Éva, 400 gyorson Gyenge Valéria mögött 
lett második, a váltóval pedig nem pusztán nyert: a Novák Ilona, Temes Judit, Novák 
Éva, Szőke Katalin összeállítású magyar csapat világcsúcsot is úszott. Érdekesség, hogy 
1950-ben éppen Novák Éva volt az első magyar úszónő, aki világrekordot ért el. 1952 
nemcsak a karrierje, hanem a magánélete szempontjából is kitüntetett esztendő, Hel-
sinkiben titokban házasságot kötött Pierre Gerard belga sportújságíróval! A szertartásra 
egészen regényes körülmények között került sor, hiszen Novák Évának a saját esküvő-
jére ki kellett szöknie az olimpiai faluból, ráadásul kerítésmászás köziben még a ruhája 
is elszakadt. Ám ez még semmi ahhoz képest, hogy egy óra múltán a magyar csapat 
fogadásán a mit sem sejtő vezetők bemutatták annak az embernek, akihez férjhez ment… 
Akit aztán nem kis nehézségek árán követett Brüsszelbe, így Belgiumban új szakasz 
következett az életében. Orvosi tanulmányait is ott fejezte be, és szemsebészként kezdett 
dolgozni a belga fővárosban. De sportkarrierjét sem adta fel: több belga bajnoki címet is 
szerzett, és az 1956-os olimpián is elindult, de kedvenc versenyszámában, a 200 méteres 
mellúszásban nem jutott be a döntőbe. A kilencvenes években többször hazalátogatott, 
és bár 75 évesen Brüsszelben hunyt el, hamvait végakaratának megfelelően a Farkasréti 
temetőben helyezték örök nyugalomra.
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A következőkben két olyan sport-
ember miniportréját vázolom, akik 
sok szempontból hasonló utat jártak 
be, pályafutásukban, életútjukban 
több közös pont is akad. Például 
mindketten tagjai voltak az 1955-ös 
világbajnok kardcsapatnak Rómá-
ban, majd együtt lettek olimpiai baj-
nokok 1956-ban Gerevich Aladárral, 
Kovács Pállal, Kárpáti Rudolffal és 
Magay Dániellel. Az is közös ben-
nük, hogy mindketten részt vettek 
a Sports Illustrated által a magyar 
olimpikonoknak szervezett amerikai 
túrán, s végül egyikük sem tért haza. 
Mindketten az USA-ban kezdtek új 

életet, és csapattársak voltak az 1964-es tokiói olimpián is, ahol hetedikek lett az 
amerikai kardcsapattal. Még az is közös pont, hogy mindketten egyetemet végeztek. 
A győri születésű, Keresztes Attilánál öt évvel fi atalabb Hámori Jenő biokémiából 
PhD fokozatot is szerzett, Keresztes pedig gépészmérnöki diplomával rendelkezett. 
Hámori Jenő ma is az Egyesült Államokban él, Keresztes Attila 2002-ben Budapes-
ten hunyt el.

Hámori Jenőhöz és Keresztes Attilához hasonlóan a kenus Törő András is magyar 
olimpiai érmesként „disszidált” az USA-ba, hogy az akkori korszellemnek megfelelő 
kifejezéssel éljek. Törő 1940-ben született Budapesten, és a Budapesti Honvéd verseny-
zőjeként két olimpiára is kijutott. 1960-ban Rómában Farkas Imrével bronzérmet szer-
zett C2-1000 méteren, 1964-ben Tokióban pedig negyedik lett C1-1000 méteren. Társai 
nemes egyszerűséggel csak Vaneknak szólították – becenevét a Rejtő Jenő-könyvekben 
szereplő Vanek úrról kapta. Tokió után az USA-ban kezdett új életet, a michigani egye-
temen diplomázott, majd haditengerészeti építészként és tengeri mérnöki tanácsadóként 
dolgozott. Közben a kenuzást sem hagyta abba, négy amerikai bajnokságot nyert, és az 
USA színeiben két olimpián is indult: 1972-ben 12. lett C-1 1000 méteren, 1976-ban 
pedig 15.-ként zárt C-2 1000 méteren. Később volt az amerikai válogatott edzője, és 
éveken át dolgozott az Amerikai Olimpiai Bizottság tagjaként is.

A következő három sportember, volt ugyan magyar bajnok és/vagy magyar válo-
gatott, de olimpián csak más ország színeiben indult. Torma Gyula 1922-ben Buda-
pesten született, szépreményű ökölvívóként bontogatta a szárnyait − az az Adler Zsig-
mond volt a mestere, aki Papp Lászlót is edzette. Hat magyar bajnoki címet is szerzett, 

Hámori Jenő
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de legnagyobb sportsikereit már csehszlovák színekben aratta a második világháború 
után. Tízszer nyert csehszlovák bajnokságot, és három olimpiára is kijutott – immár 
Julius Tormaként. 1948-ban Londonban egészen a győzelemig menetelt váltósúlyban, 
a döntőben az amerikai Hank Herringet győzte le. 1952-ben ismét váltósúlyban indult, 
de nem tudott újabb érmet szerezni. 1956-ban harmadik olimpiájára is kijutott, ahol új 
súlycsoportban, a középsúlyúak között próbálkozott, de második meccsén vereséget 
szenvedett és kiesett. Európa-bajnokságokon is szerzett három érmet: egy aranyat és 
két bronzot.

Tóth Noémi világbajnoki és Európa-bajnoki aranyat is nyert magyar színekben, 
de Olaszországot képviselve lett olimpiai bajnok. Pedig alakulhatott volna másképp 
is. Egy fi noman szólva sem kiegyensúlyozott játékvezetés mellett zajló, olimpiai kva-
lifi kációról döntő mérkőzésen, a 2000-es palermói Magyarország−Egyesült Államok 
találkozón azonban nem úgy alakultak az események, ahogy szerettük volna. A mi-
eink egygólos vereséget szenvedtek, és lemaradtak Sydneyről. Arról az olimpiáról, 
ahol a női vízilabda debütált a programban. A válogatottal fantasztikus sikereket elérő 
(többek között 1991-ben Eb-t, 1994-ben vb-t nyerő) Tóth Gyula lemondott, és a meg-
hiúsult kvalifi káció lánya, Tóth Noémi pályafutásában is egyértelmű törést jelentett. 
Legalább a magánélete rendben volt, Olaszországba ment férjhez, 2001-ben pedig 
ikrei születtek, így az újjáalakuló, Faragó Tamás által irányított válogatottal értelem-
szerűen nem lehetett ott a 2001-es budapesti Európa-bajnokságon. Később viszont 
kaphatott volna szerepet, de valahogy nem keresték egymást az új szövetségi kapi-
tánnyal, a montreali olimpiai bajnokkal. Olasz férje révén pedig meghívták az itáliai 
válogatottba – és elfogadta a felkérést. A 2003-as barcelonai vb-n ezüstérmet nyert, a 
2004-es olimpián pedig még egyet előre lépett – olimpiai bajnok lett! A magyar–olasz 
negyeddöntő neki is, és a családnak is komoly próbatételt jelentett. Édesanyja inkább 
a lányának szurkolt, édesapja inkább a magyaroknak. Tóth Gyula természetesen büsz-
ke arra, hogy a lánya az eddigi egyetlen szentesi születésű olimpiai bajnok, ám azt 
szerette volna, hogy magyarként nyerjen ötkarikás aranyérmet. Ám az élet és a sors 
kifürkészhetetlen.

A Veszprémben született Király Hajnalka, férjezett nevén Király-Picot szintén 
olyan sportoló, aki két ország színeiben is szép sikereket ért el. 2002-ig volt tagja a ma-
gyar párbajtőr-válogatottnak, és négy vb-aranynak is tevékeny részese lehetett. Magyar 
színekben viszont nem jutott ki olimpiára, s mivel Franciaországba ment férjhez, adódott 
a lehetőség, hogy francia színekben versenyezzen. Megragadta ezt az esélyt, és immár 
Franciaországot képviselve két olimpián is részt vehetett. 2004-ben Athénban bronzér-
mes lett a csapatversenyben, egyéniben pedig 15.-ként zárt. Négy esztendővel később 
Pekingben egyéniben 11. lett, továbbá az évek alatt három csapatvilágbajnoki címet is 
szerzett új hazája színeiben.
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Most pedig jöjjenek azok, 
akik fordított utat jártak be, 
akik előbb más ország színe-
iben indultak olimpián, hogy 
aztán később már Magyaror-
szágot képviselve legyenek 
ötkarikás érmesek. Elsőként 
a marosvásárhelyi születésű 
Feri Attila pályafutását muta-
tom be. Mióta 1936-ban a ví-
zilabdázó Hazai Kálmán első 
marosvásárhelyi sportolóként 
részt vett az olimpián, még szá-
mos esetben előfordult, hogy a 
város szülötte nem Romániát 
képviselte az ötkarikás játéko-
kon. Hazai még a Magyaror-
szághoz tartozó Marosvásár-
helyen született, így magyar 
válogatottsága kevésbé meg-
lepő, de többen vannak olya-
nok, akik már a román érában 

születtek, és később váltottak hazát. Így például a Magyarországot képviselő tornász 
Kövi-Zalai Mária, a nyugat-német színekben versenyző asztaliteniszező, Nemes Olga 
vagy a svéd színekben négy olimpiát is megjáró párbajtőröző, Vánky Péter. Az egyet-
len marosvásárhelyi, aki Romániát és fogadott hazáját is képviselte, az Feri Attila. Feri 
1968-ban született Marosvásárhelyen, és a szomszédos faluban, Marosszentkirályon 
nevelkedett. Az első jelentősebb sikerét 1990-ban érte el, amikor bronzérmet szerzett 
az ifjúsági világbajnokságon. Később nyert két Balkán-bajnokságot is, majd jött a bar-
celonai olimpia – román színekben. Itt tizenkettedikként zárt, de ha a második lökés-
gyakorlatban, 170 kg-on nem szenved ínszalagszakadást, akár a pontszerző,6. hely is 
meglehetett volna. A fordulat évét az 1993-as esztendő jelentette Feri Attila pályafutá-
sában, amikor a szovátai Farkas Zoltánnal nyíregyházára költöztek, s később – immár 
Magyarországot képviselve – mindketten két olimpián szerepeltek. Feri legnagyobb 
sikerét az 1996-os atlantai játékokon érte el, harmadik lett összetettben. Négy évvel 
később Sydneyben nem számoltak vele, 2001-ben fel is hagyott az aktív sportolással, 
de aztán volt még egy nagy nekirugaszkodása, újrakezdte, és kijutott a 2004-es olim-
piára, ahol a megsüvegelendő hetedik helyen zárt.

Feri Attila
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Feri Attilához hasonlóan a Csallóköz szívében, Dunaszerdahelyen született Ger-
gely István sem magyar színekben járt először olimpián. A kitűnő vízilabda kapus az 
egykor szebb napokat is látott szlovák vízilabdába nőtt bele, és bármilyen hihetetlen, 
1994-ben még junior vb-bronzérmes is volt. 1993 és 2002 között 130 alkalommal véd-
te Szlovákia kapuját. A ’97-es Eb-n 8., a ’99-es kontinensviadalon 9. lett a válogatottal, 
a 2000-es olimpián pedig 12. – a tizenkét csapatos mezőnyben. 2002-ben a Honvédhoz 
szerződött, s ekkor merült fel a honosítása. 2003-ban meg is kapta a magyar állampol-
gárságot, s még ugyanebben az esztendőben tagja volt a Barcelonában harminc év után 
világbajnoki címet szerző magyar válogatottnak. Bekerült az athéni utazó csapatba is, 
ahol csupán egyetlen mérkőzésen, a 14-4-re megnyert, Kazahsztán elleni találkozón 
kapott lehetőséget, de természetesen neki is járt az ötkarikás aranyérem. 2008-ban 
Pekingben másodszor is olimpiai bajnok lett, s ebből az elsőségből már Gergely is job-
ban kivette a részét: a Montenegró elleni elődöntőben mínusz háromnál többek között 
egy ötméteres hárításával ügydöntő szerepet vállalt abban, hogy a magyar válogatott 
bejutott a fi náléba. Védett két csoportmeccsen és a döntőben is, így óriási része volt a 
kilencedik ötkarikás vízilabda aranyérmünk megszerzésében. Játékos pályafutását ta-
valy fejezte be. 2013 januárjában Benedek Tibor szövetségi kapitány mellett a magyar 
válogatott kapusedzője lett.

Amikor az országváltó magyar olimpikonokról beszélünk, a kajakos Janics Natasa 
egyszerűen megkerülhetetlen. Annál is inkább mert ebben a sajátos mezőnyben ő a leg-
eredményesebb a maga három olimpiai aranyával, két ötkarikás ezüstjével és egy olim-
piai bronzérmével, hogy a 19 vb- és Eb-aranyról már ne is beszéljünk! Persze amilyen 
eredményes, legalább annyira ellentmondásos személyiség is. Korábbi edzőjével, Fábi-
ánné Rozsnyói Katalinnal való szakítása sem volt csendes, és akkor is sokan támadták, 
amikor 2012-ben előállt a nagy bejelentéssel, hogy ismét szerb színekben versenyezne. 
Aztán a szerb szövetség nem volt hajlandó kifi zetni a Janics versenyengedélyének ki-
adásáért kért 150.000 eurót, majd a nemzetközi szövetség is elutasította Natasa ország-
váltási kérelmét. 2013 márciusában jött egy újabb csavar a történetben: Janics Natasa 
mégis magyar színekben versenyez tovább! Emiatt sokat vesztett népszerűségéből, de 
az vitathatatlan tény, hogy ő mindeni idők egyik legnagyobb magyar női kajakosa – és 
ebben a szakágban klasszisokból sosem volt hiány… A Palánkán született kajakos már a 
2000-es olimpián is elindult, s 18 évesen kis híján dobogóra is állhatott, 4. lett a háborgó 
Penrith-tavon K1-500 méteren, míg a nagy esélyes Kőbán Ritának meg kellett eléged-
nie a hatodik hellyel. Ekkor (egészen pontosan 1999 óta) Janics Natasa már Magyaror-
szágon készült, a következő évtől pedig már a DÉMÁSZ-Szeged kajakosaként indult a 
versenyeken. Pályafutásában 2004 volt a nagy fordulópont, amikor a hazai válogatón 
legyőzte Kovács Katalint, így Natasa indulhatott egyesben. Sőt, párosban is, miután Fá-
biánné Rozsnyói Katalin gondolt egy merészet, és összeültette a kezdetben igen hűvös 
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viszonyt ápoló két nagy riválist, Kovácsot és Janicsot. Az elsőre kissé merésznek tetsző 
ötlet zseniális húzásnak bizonyult, hiszen a páros az athéni játékokon aratott diadallal 
fantasztikus sorozatba kezdett, hosszú éveken keresztül egyszerűen verhetetlenek voltak. 
Janics az egyest is megnyerte a 2004-es olimpián, így magától értetődő módon az Év 
sportolónőjének is megválasztottak. A 2008-as olimpián a szuper duó megvédte címét, 
s Natasa tagja volt még a németek mögött ezüstérmet szerző négyesnek is. 2011-ben 
megszületett kislánya Milana, aki Janics Natasa elhunyt édesapja után kapta a nevét. 
Natasa terhessége ideje alatt is edzett, sőt, egy hónappal a szülés után már ismét evezett. 
Egyre jobb formába lendült, és a londoni olimpián is aranyos reményekkel indulhatott. 
Mégsem úgy alakultak a dolgok, ahogy tervezte, a hosszú éveken át verhetetlen Kovács 
- Janics páros kikapott a németektől, és az ötkarikás programban debütáló K1-200 méter 
is csalódással zárult, „csak” harmadik lett. Ezután szeptemberben robbantotta a bombát 
az országváltásról, ami végül az ismert okok miatt elmaradt. 2013-ban újabb Eb és vb-
érmeket nyert magyar színekben, a 2014-es évet viszont egy gerincműtét miatt kénytelen 
volt kihagyni. Rió már nincs messze, nagy kérdés, miként boldogul majd az egyre komo-
lyabb hazai konkurenciával?

Országváltó olimpikonok némi túlzással szinte mindig voltak, s ne legyen kétségünk 
afelől, hogy mindig is lesznek. Amíg világ a világ, újra és újra akadhatnak majd olyanok 
– akár magyarok is − akik új haza színeiben versenyeznek majd az ötkarikás játékokon. 
Hogy ők hazaárulók lennének? Aligha. Elvtelenek? Nem hinném. Erkölcstelenek? Sem-
miképpen sem. És hogy szívet cserélnek-e azok, akik hazát cserélnek? Ezt mindenki 
döntse el a saját értékítélete szerint…
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Pierre de Coubertin szerepe a művészeti 
versenyek olimpiai programra kerülésében

DR. SZIKORA KATALIN

Tanulmányomban Pierre de Coubertin olyan vonatkozású szerepére és jelentő-
ségére szeretnék kitérni, amelyet talán kevésbé ismer az olimpia iránt érdeklődő, 
inkább csak az újságírói szólamokkal találkozó közvélemény. Ebben az esetben is 
nehéz helyzetben van a cikkíró, hiszen az utóbbi évtizedekben jelentősen felerősödött 
az olimpiai játékok iránti érdeklődés, az olimpia a Föld lakóinak millióit, de mond-
hatjuk milliárdjait érdeklő kérdéssé vált, természetesen elsősorban a játékok révén.

Elmondhatjuk azt is, hogy az utóbbi évtizedekben az olimpia-kutatás társadalmi, 
tudományos hátterére is nagyobb gondot fordított a NOB. Ezen belül is Juan Antonio 
Samaranch elnökségének kezdete (1980) számíthat mérföldkőnek. Erre az időszakra 
esett a mozgalom 100 éves évfordulója, 1994-ben a NOB megalapításának, illetve 1996-
ban az első játékok megrendezésének centenáriumi ünnepségsorozata. Erre az alkalom-
ra számos kiadványt jelentetett meg a NOB, konferenciasorozatokat szervezett és nem 
utolsósorban nem kis összeg ráfordításával megnyitásra került az impozáns Lausanne-i 
olimpiai múzeum épülete és gazdag kiállításanyaga is. Erre az alkalomra megjelentetett 
számos új kiadvány témája volt Pierre de Coubertin életútja, tevékenysége és ismételten 
kiadták emlékiratait is. Mindezt több nyelven is publikálták, így valóban sokan megis-
merhették tevékenységét, annak több esetben nemcsak dicsőítő, hanem néhány esetben 
kritikai elemzése révén is.

Jacques Rogge elnöksége idején, a 2010-es évek fordulóján került előtérbe Coubertin 
művészetekkel kapcsolatos munkássága. Előbb 2008-ban Norbert Müller és Christian 
Wacker szerkesztésében jelent meg Pierre de Coubertin és a művészetek című kiadvány, 
majd 2011-ben az ausztrál Richard Stanton foglalta össze „Az elfelejtett olimpiai mű-
vészeti versenyek” című munkájában a témával kapcsolatos tényeket, cáfolta meg az 
esetleges tévhiteket. Az internet segítségével pedig a család egyik leszármazottja Ge-
offroy de Navacelle de Coubertin segítségével pillanthatunk be a család művészetekkel 
kapcsolatos tevékenységébe.

Bevezetőmben röviden a Coubertin családjának művészetekkel kapcsolatos előzmé-
nyeiről írnék. A családfa szerint Pierre Fredy 1477-ben kapott nemesi jogot XI. Lajos 
francia uralkodótól, aki a címmel a Párizs nyugati részén lévő Vallee de Chevreuse kas-
tély birtokosa is lett. Egyik leszármazottja 1577-ben vette fel a Fredy de Coubertin nevet, 
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átépítette a kastélyt is, mely ezután a 
családi birtok központjává vált. (Je-
lenleg a Coubertin alapítvány szék-
helye, ahol évente számos kiállítást 
rendeznek.) A család a továbbiak-
ban számos ismert személyiséget 
adott a francia politikai, gazdasági 
és művészeti életnek. Az első ismert 
művész, a grafi kus Julien Pierre 
Bonaventure Fredy de Coubertin 
1822-ben született, több grafi kai 
művet hagyott hátra, többek között 
megrajzolta önarcképét is. Az ő fi a 
Charles Louis Fredy Baron de Cou-
bertin (Pierre édesapja) vált a család 
legismertebb művészévé. (1. képün-
kön az ő festményén a kisfi ú Pierre 
de Coubertin.) A kiváló festő 24–65 
éves kora között kb. 170 ismert mű-
vét 18 szalonban állította ki, mely 
alapján megkapta a legmagasabb 
francia kitüntetéseket is. Impresszi-
onista hatású képein az árnyalatok, 
a fény és árnyék játéka dominál. El-

sősorban fi atal korában sokat utazott, kedvenc témái közé tartozott a tájképfestés. A Kö-
zel-Kelet, Franciaország és Itália tájai vonzották leginkább, de ismertek történeti témájú 
festményei és templomi freskói is. 1846-ban kötött házasságot a normandiai arisztokrata 
család leszármazottjával Marie Marcelle de Crisenoy-al, aki révén majd erősen kötődött 
a normandiai táj szépségeihez. Felesége révén került a család birtokába az egyébként 
– a francia átlaghoz képest – kis méretű 16. századi kastély Mirville-ben. Ez a kastély 
lett később gyerekeik kedves emléke, különösen Pierre de Coubertin emlékezett vissza 
mindig szívesen a Mirville-ben töltött gyermekévekre. Coubertin édesanyja is ismert 
volt művészet szeretetéről, tengert ábrázoló festményeket készített, zongorázott, görö-
gül és latinul olvasott és elkötelezett katolikus felfogása mellett a lovaglás és a vívás is 
kedvelt tevékenysége volt. Az ő hatására festett férje a továbbiakban templomi freskókat 
is, majd többek között IX. Pius pápa kérésére vallási ihletettségű képeket. Több ezek 
közül jelenleg a vatikáni múzeumban található. Gyermekeit több képen is megörökítette, 
házasságból 4 gyermek született. Paul, aki a birtokot örökölte és ismert volt művészet-
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szeretetéről, verseket is írt, az életét azonban tragikusan befolyásolta felesége balesetben 
való elvesztése, majd az első világháború eseményei. Lánya Marie Marcelle örökölte az 
ő és talán nagyapja tehetségét és vált később ismert festővé.

Albert, a katonai pályát választotta, róla több adat nem ismert. Az egyetlen leány-
gyermekük, Marie-Marcelle, diplomata-feleségként élte életét. Az ő utódai Navacelle 
néven képviselik a Coubertin-családot napjainkban és ő az, aki hobby csillagászként 
kiváló természettudományos képességekkel rendelkezett. Ismert volt sportszeretetéről 
is, többek között rendszeresen lovagolt.

A család negyedik, legkisebb gyerekeként született 1863. január 1-jén Pierre de Cou-
bertin.

Az ő munkásságának bemutatása előtt néhány szó erejéig érdemes azonban kitér-
ni unokahúga (Paul bátyjának a lánya) munkásságára is. Marie Marcelle de Coubertin 
(1889–1978, 2. képünkön egyik festménye) a XX. század elismert francia festőnője lett, 
hosszú élete alatt a francia posztimpresszionista irányzat képviselőjeként leginkább táj-
képeket és csendéleteket festett. Az ő művészi pályája adta az alapot a Coubertin Művé-
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szeti Alapítvány létrehozásához, melynek ötletadója testvére Yvonne de Coubertin volt. 
Pierre de Coubertin életét tehát érthetően alapvetően befolyásolta a művészetszeretet, 
szívesen rajzolt, néhány grafi kai művét ismeri az olimpiatörténeti kutatás.

A művészetek olimpiai programba kerülése mindig dédelgetett álma volt, első konk-
rét lépésére azonban az 1906-os párizsi olimpiai kongresszusig kellett várni. Az ebben az 
évben a görögök javaslatára megrendezett ún. köztes olimpia adta a végső lökést ugyanis 
elhatározásához.

Az ókori olimpiák művészeti hagyományai mindig is lelkesedéssel töltötték el, több-
ször hangoztatta a „kalokagathia” eszmeiségének a modern korba való átültetését. Már 
1904-ben a következőket írta: „Most elérkezett a pillanat, amikor egy új korszakba lé-
pünk és célunk az eredeti olimpiai játékok szépségének visszaállítása. Az (ókori) olüm-
piák fénykorában... a szépművészetek harmóniában álltak az olimpiai játékokkal, hogy 
annak fényét emeljék. Ez ismét valósággá fog válni.”

Az athéni „nem hivatalos” olimpia 1906. április 22. – május 6. között került megren-
dezésre. Coubertin ezen nem vett részt, nem értett egyet az időponttal, ragaszkodott a 
négyéves ciklusokhoz, tehát véleménye szerint 1904 után csak 1908 lehetett csak a kö-
vetkező játékok időpontja. Azt azonban felismerte, hogy az olimpiai játékok rendezése a 
világkiállítások kapcsán 1900 és 1904 után válságba került, s az antik „olümpiai” hagyo-
mányok talán segítenek majd a modern olimpiák „sportos” arculatának visszaállításában. 
Ezért ugyan nem utazott el Athénba, de nem is kritizálta a görögök tevékenységét. Jó 
diplomáciai érzékét mutatta, hogy azt az egyet nem értő véleményét sem hangoztatta, 
melyet a görögök vetettek fel 1906-ban, tudniillik, hogy mindig Athénben legyenek az 
olimpiai játékok.

Coubertin 1906. május 23–25. között a párizsi Comédie Française and Touring Club 
épületeibe hívta össze az olimpiai kongresszust, amelyen bejelentette a művészeti verse-
nyek programba vételének a javaslatát.

Korábban a részvételre hívó április 2-iki körlevelében az alábbi indokokkal hívta 
elsősorban a művészeket a kongresszuson való megjelenésre, a konferencia célja és 
szándéka szerint: „Eljönni és tanulmányozni, hogy milyen mértékében és milyen módon 
lehet a művészetet és az irodalmat a modernkori olimpiák részévé tenni”.

Kezdeményezését több NOB-tag is támogatta (olasz, cseh, angol, svéd, norvég), ők 
próbálták megnyerni honfi társaikat a kezdeményezés támogatására, illetve a kongresz-
szuson való részvételre.

Ám voltak ellenzők is, többek között a svéd – nőként első irodalmi Nobel-díjas 
(1909) – írónő, Selma Lagerlöf is elutasító választ küldött. Coubertin a kongresszus 
alatt többször hangoztatta a művészetek jogosultságát a játékokon, hivatkozott az ókori 
hagyományokra, többször ismételte azon véleményét, hogy a művészeti versenyek egy 
kulturális keretet jelentenének és a sportversenyek önmagukban csak az egyes sportágak 



287

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

„világbajnokságai lennének”. (Meg kell jegyezni, hogy ekkor a megnyitó és záró ün-
nepségek megtartása, műsora még nem volt az olimpiai program része, 1908-ban Lon-
donban is csak a delegációk bevonulása és az üdvözlő beszédek jelentették a játékok 
hivatalos kezdetét.)

A kongresszuson többször is hozzászólt, hosszan érvelt javaslata mellett, többek között 
a következőket mondta: „Ha egyetlen nézőpontból kéne meghatározni a művészetet, az 
oktatásban betöltött szerepe alapján, azt mondanám, hogy mindenek felett a szépség érzete 
áll… felébreszteni a szépség érzetét az ifjú elmékben hozzájárul az egyén életének szebbé 
tételéhez és a társadalmi élet tökéletesítéséhez”, majd hozzátette: „Az (ókori) olümpiák 
ragyogása idején... az irodalom és művészet, harmonikusan vegyítve a sporttal, biztosította 
az Olümpiai játékok nagyságát. Ennek igaznak kellene lennie a jövőre is.”

A kongresszuson – melyet egy nagy szabású gálaműsor vezetett be – kb. 30 művész 
vett részt, akik végül támogatták a javaslatot. Meg kell jegyezni, hogy Coubertin a kon-
ferencia megrendezésére saját vagyonából nem jelentéktelen összeget áldozott.

A javaslat szerint öt művészeti ág: építészet, szobrászat, festészet, zene és irodalom 
került volna a játékok programjára, Coubertin megfogalmazása szerint ez lesz a „Mú-
zsák pentathlonja”. Coubertin már az 1908-as, 4. olimpia (előbb Róma majd London) 
programjára szerette volna felvenni a művészeti versenyeket, azonban javaslatát a szer-
vezőbizottság nem támogatta. Londonban elsősorban az idő rövidségére hivatkoztak, 
arra, hogy a meghirdetésre álló idő nem elegendő a magas művészi színvonalú munkák 
elkészítéséhez. Coubertin azonban nem adta fel, 1909-ben Berlinben, majd az 1910-es 
luxemburgi NOB ülésen is előterjesztette javaslatát. Végül 1910-ben a NOB-tagok meg-
szavazták a javaslatot és azt, hogy az 1912-es stockholmi olimpián már meg is rendezik 
a „versenyt”, a korábban említett 5 kategóriában.

A svéd NOB-tag Victor Balck – akinek nagy szerepe volt a stockholmi olimpia lét-
rejöttében – már 1910-ben jelezte Coubertinnek, hogy a stockholmi olimpia szervező-
bizottsága nem támogatja – de legalábbis bizonytalan a kérdésben – a művészeti verse-
nyek megrendezését. Coubertin reakciója rövid és lakonikus volt, a művészeti versenyek 
megtartása eldöntött tény, s akkor is a program része lesz, ha a szervezők a bevezetésével 
nem értenek egyet. A játékok rendezésének anyagi feltételeit azonban az olimpiai szerve-
zőbizottság volt hivatva előteremteni, így a NOB elnöke nem hagyhatta fi gyelmen kívül 
a svéd szervezőbizottság véleményét. Igyekezett azonban minden diplomáciai eszközt 
bevetni, ékesszólásával meggyőzni a kétkedőket, sőt a gyakorlatban is tett konkrét lé-
péseket. 1910-ben és 1911-ben Párizsban próbaképpen építészeti pályázatot hirdetett, 
felmérve a jelentkezők számát és munkájuk színvonalát. Az a terv is szeme előtt lebegett, 
hogy Lausanne-ban, a NOB székhelyén, a Genfi -tó partján épüljön meg egy olimpiai 
központ, stadionnal, sportpályákkal, múzeummal, így Lausanne-t, a NOB székhelyét a 
„gyakorlati” sportélet fellegvárává is lehetett volna varázsolni.
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A művészeti versenyek olimpiai programra kerülésének gyakorlati lépései 1912 ja-
nuárjától gyorsultak fel. A stockholmi olimpia szervezőbizottsága körleveleket küldött 
ki a svéd művészeti életet reprezentáló társaságokhoz, bizottságokhoz, civil szerveze-
tekhez, hogy mondják el véleményüket, foglaljanak állást a művészeti, szellemi verse-
nyek megtartása ügyében. A svéd művészeti intézményeket (Swedish Art Institutions 
and Associations) tömörítő társaság – elismerve a NOB jószándékát – csak az építészeti 
versenyt tartotta alkalmasnak arra, hogy az olimpiai program része legyen. Azon a kérdé-
sen „elmélkedtek” válaszukban, hogy a másik négy művészeti ágban a művészeti szem-
pontok lesznek-e elsődlegesek, vagy a „megrendelő” (a NOB) csupán „illusztrációt” vár 
művészektől, sőt talán azt is feltételezi pl. a szobrászatban és a festészetben, hogy a mű-
vészek teljesen tisztában legyenek a sportági technikai elemekkel. Felvetették azonban 
egy kiállítás megrendezésének a lehetőségét.

Hasonlóan nyilatkozott, hasonlóan indokolta „hezitálását” a Svéd Művészeti Társa-
ság (Swedish Society of Arts) is. Azt is hozzátéve, hogy csak az építészeti verseny hozhat 
„gyakorlati” hasznot a jövő számára. A másik négy művészeti ágban teljesen „céltalan” 
egy ilyen verseny megrendezése, véleményük szerint. A Svéd Királyi Művészeti Aka-
démia tisztán nemleges választ adott, azzal az indokkal, hogy a modern kori olimpiai 
játékok sportversenyei és a művészeti versenyek nem összeegyeztethetőek és gyakorlati 
megvalósításuk is lehetetlen. Nem látják a minőségi megrendezés (pl. a helyszín bizto-
sítása) anyagi fedezetét sem.

A Svéd Műszaki Társaság (Section for Architecture of Swedish Technological Soci-
ety) üdvözölte az építészeti versenyt, hangoztatva ugyan azt a tényt, hogy véleményük 
szerint a nagy „befektetés” valószínűleg kis eredménnyel járna. Abban a kérdésben, 
hogy „verseny” vagy „kiállítás” legyen e, úgy nyilatkoztak, hogy az olimpiai program 
összeállítói döntsék el, melyik illik jobban az elképzeléseikbe.

A művészeket tömörítő szervezetek véleménye megoszlott, a Svéd Művészek Társa-
sága (Artists Union) mindkét megoldást – verseny, kiállítás – elutasította, a rivális szer-
vezet (Artists Association) viszont egy kiállítás megrendezését jó kezdeményezésnek 
tartotta. A Szabad Művészek Társasága (Free Artists) üdvözölte azt a törekvést, hogy 
ráirányítsák a művészek fi gyelmét a sport-egészség-szépség témákra, de ők is csak egy 
„kiállítás” megrendezését javasolták a szervezőknek.

A vélemények hatására a Svéd Olimpiai Bizottság 1912. február 6-i ülésén levette 
a programról a művészeti versenyek meghirdetését. Tartalékba helyezett azonban 5000 
francia franknak megfelelő összeget, hogy amennyiben a NOB vezetése mégis a meg-
szervezés mellett döntene, álljon rendelkezésre egy bizonyos anyagi fedezet. A NOB 
Pierre de Coubertin javaslatára azonban megerősítette szándékát a rendezést illetően és 
az alábbi feltételek szerint meg is hirdette a művészeti versenyt:
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1. Öt kategóriában lehetett nevezni: építészet, festészet, szobrászat, zene és irodalom.
2. Pályaműveknek korábban nem publikáltnak, kiállítottnak, bemutatottnak és köz-

vetlen sport témájúaknak kellett lenniük.
3. A győztesek és helyezettek olimpiai érmeket kapnak. A győztes, érmes művek 

kiállításra, bemutatásra kerülnek az olimpiai játékok ideje alatt.
4. A pályaműveknek be kell érkezniük 1912. március 1-jéig.
5. Nincs méretnagyság, oldalszám határ, de a pályázó szobrok maximum 80 cm ma-

gasságúak lehetnek.
6. Valamint minden további információért a NOB elnökéhez lehet fordulni.
Az 5. olimpiai játékok 1912. május 5. – július 27. között kerültek megrendezésre a 

svéd fővárosban, Stockholmban. A szervező bizottság elnöke az a Sigfrid Edström volt, 
aki később a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
elnöki pozícióját is betöltötte. A kis számú beérkezett művészeti pályaműveket külön 
erre a célra alakult bizottságok értékelték. A művek értékelése a NOB párizsi irodájában 
történt, onnan szállították át a díjazottakat az olimpia helyszínére.

Az eredmények:
Építészet kategóriában Eugene Edouard Monod és Alphonse Lavarriere lett az első, 

Egy modern stadion épületének terve c. alkotásával. Monod és Lavarriere készítettek egy 
a Genfi -tó partján, Lausanne-ban létesülő „állandó” olimpiai létesítmény tervet is, így 
munkásságuk igazán közel állt Coubertinhez. A többi érmet nem adták ki.

Szobrászat: első helyezést Walter Winans egyesült államokbeli sportoló-művész 
nyerte Amerikai ügető című szobrával. Winans a korszakra jellemző igazi all-round 
sportoló volt, olimpiai aranyérmes lett lövészetben, kiváló szobrász volt és lövészet 
témakörben 10 könyvet is publikált. 1908-ban futóvadlövészetben lett aranyérmes, 
1912-ben Stockholmban pedig az amerikai futóvadlövő csapattal lett ezüstérmes. 
Winans amerikai szülők gyermekeként született 1852-ben Szent-pétervárott, 18 éves 
korában költözött Angliába, de hosszabb ideig élt az Egyesült Államokban is. Nem 
sokkal győzelme után, 1920-ban hunyt el. Az ezüstérmet a francia Georges Dubois-
nak ítélte a zsüri „Model egy modern stadion bejáratánál” c. művéért. Bronzérmet 
nem adtak ki.

Festészetben Carlo (több forrásban Giovanni) Pellegrini kapta az aranyérmet „Téli 
sportok” című művéért. A többi érmet ebben a kategóriában sem adták ki.

Zene kategóriában az olasz Riccardo Barthelemy kapta az aranyérmet „Olimpai győ-
zelmi himnusz” (Olympic Triumphal March) című szerzeményéért. Barthelemy korának 
tehetséges zeneszerzője és zongoristája volt, de leginkább Enrico Caruso zongora kí sé-
rő je ként ismerte meg nevét a zeneszerető közvélemény. További érmeket ebben a kate-
góriában sem adtak ki.
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Végül az irodalom kategória: a bizonytalan források szerint három pályamű érkezett 
és csak az aranyérmet ítélte oda a zsüri az „Óda a sporthoz” című versért a két szerzőnek, 
Georges Hohrodnak és Martin Eschbachnak. Utólag derült ki, hogy a két név álnév csu-
pán és a szerző maga Pierre de Coubertin. A vers születésének körülményei a mai napig 
tisztázatlanok.

A művészeti versenyek 1948-ig, a második londoni olimpiáig kerültek meghirdetésre 
a következő olimpiákon is, bár tartalmukról, művészeti értékükről tovább folytatódtak a 
viták. Nagyon szép magyar eredmények is születtek, erről fogunk hallani a következő elő-
adásokban. Rövid előadásomban a kezdeteket, Pierre de Coubertin állhatatos álláspontját 
és a meghirdetést megelőző vitákat szerettem volna bemutatni. Azt azonban mindenképpen 
igazolta az utókor, hogy a művészeti versenyek győztesei, érmesei elismert személyiségei 
lettek az olimpiai mozgalom nagy családjának, értékteremtő munkásságuk minden ország 
olimpiai közvéleményében példamutató tevékenységet jelentett és jelent.

Felhasznált irodalom

–  Takács Ferenc: Az olimpiák múltja, jelene, jövője Budapest, 2012, MOB 
–  Pierre de Coubertin and the arts (eds. Norbert Müller/Christian Wacker) Lausanne, 

2008, IOC
–  Olympic Art Competitions (eds. Karl Lennartz/Thomas Zawadzki) Köln, 2005, ISOH/

ISHPES
–  IOC-One Hundred Years (eds. Norbert Müller/Karl Lennartz) Lausanne, 1997, IOC
–  Historical Dictionary of the Modern Olympic Movement (eds. John E. Findling/Kim-

berley D. Pelle) 1996, Greenwood Publishing Group 
–  http://decoubertin.info/table-of-contents/selected-masterpieces/olympic-art-competi-

tions/
–  http://olympic-museum.de/art/1912.htm
–  http://www.uff.br/esportesociedade/pdf/es1207.pdf
–  http://www.bl.uk/sportandsociety/exploresocsci/politics/articles/iocbibliography.pdf
–  http://olympicstudies.uab.es/lectures/web/pdf/muller.pdf

Elhangzott a Magyar Sporttudományi Társaság, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum 
és a Testnevelési Egyetem közös szervezésében megtartott „Magyar sikerek az újkori 
olimpiai játékok művészeti versenyein” c. konferencián, 2014. november 14-én, a Test-
nevelési Egyetemen.
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Délvidéken született sportolók
Magyarország olimpiai csapatában 1896–1912

TÁBOROSI LÁSZLÓ

A valamikori Magyarország területén több kiváló képességű sportoló látta meg 
a napvilágot, így Délvidéken is. Az ifjú nemzedék általában továbbtanulás végett 
került el otthonából és lett valamelyik patinásabb budapesti vagy ismertebb sport-
egyesület, klub oszlopos tagja. Volt aki tanulmányai befejezése után visszatért szü-
lőföldjére és itthon kamatoztatta a megszerzett sportismereteket, de volt aki végleg 
Magyarországon maradt és sportolt. Az alábbiakban a délvidéki sportolókat mu-
tatjuk be.

Olimpikonok

Tapavicza Momcsilló (Tapavica Momsilo) – atléta, tornász
1872. október 14-én született Nádalyon Bács-Bodrogh vármegyében (ma Nadalj). 

Atléta és tornászként a NTE (Nemzeti Torna Egylet) versenyzője. 1890-ben érettségizett 
Szegeden, a Magyar Királyi Állami Főreáliskolában, majd Budapesten folytatta tanulmá-
nyait. 1891 őszétől 1892 tavaszáig elvégezte a NTE keretében fennálló Tornatanítóképző 
Tanintézet tanfolyamát és II/a minősítéssel az ország 1043. sorszámú tornatanítójává 
nevezték ki. 1895-ben a Műegyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. 1891 tavaszán 
tünt föl az első ifjúsági tornaversenyen, majd a MAC (Magyar Athletikai Club) atléti-
kaversenyén távolugrásban a második helyen végzett. 1895 és 1896-ban a NTE legjobb 
tornásza és versenyzője. 1896. március 8-án Budapesten a NTE csarnokában megtartott 
Olimpiai próbaversenyen szertornában harmadik, rúdugrásban második, súlyemelésben 
első lett. Az 1896-os magyar olimpiai csapat tagja. A Magyar Olympiai Bizottság bele-
egyezésével a maga illetve egylete költségén válalkozott az útra és vett részt a versenye-
ken. Roppant erejű sportember hírében állt. A jelenlévők elmondása szerint Athénban 
sem birt „erejével” és az edzések során erejét fi togtatván egy kézzel akarta fölemelni azt 
a súlyt amivel a többiek két kézzel sem bírtak. A végeredmény egy jókora izomhúzódás 
lett, minek következtében sérülten állt rajthoz és ért el jóval szerényebb eredményeket, 
képességeihez mérten. Tenisz egyesben (16 induló!) harmadik, birkózásban negyedik, 
súlyemelésben páros karral hatodik lett.
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Az athéni olimpia után Újvidéken telepedett le. A város több ismert középületének a 
tervezője lett. Olaszországi, svájci, marokkói majd az I. világháború után a Jugoszláv Ki-
rályságban építkezéseket vezetett. Az isztriai Parenzo (ma Poreč Horvátországban) üdü-
lőhelyének kiépítője. Később politikai feladatokat vállalt, Montenegróban miniszter lett. 

Tapavicza Momcsilló 1949. január 10-én hunyt el Pólában (Pula).

Sztantics György – atléta
1878. augusztus 19-én született Szabadkán. A Szabadkai Sport Egylet – SZSE táv-

gyalogló versenyzője. Edzője Matkovich Miklós a kiváló athletasport oktatója, a sza-
badkai gimnázium okleveles tornamestere, az Achilles SE versenyzője és későbbi mű-
vezetője (edzője) volt. Sztantics a távgyaloglás mellett az atlétika más ágaival, később 
labdarúgással is foglalkozott.

Legkiemelkedőbb eredményei:
1900. Bécs, Ausztria* Országos Bajnoksága
I helyezett 50 km gyaloglás 5 óra 41 perces időeredménnyel
 (Megjegyzés: *1898-tól 1913-ig Ausztria Bajnokságán részt vehetett a Monarchia 
valamely sportklubjában hivatalosan leigazolt összes versenyző.)
1901. Berlin, nemhivatalos világbajnokság
I. helyezett 75 km gyaloglás 8 óra16 perc 24 mp
1906. Athén, Pánhellén Olimpiai Játékok 
helyezetlen 1500 m gyaloglás 
I. helyezett 3000 m gyaloglás 15:13,2 mp 
Országos csúcseredményei: 
1897. Pécs, 1 mérföld 8:14 1/2mp
1898. Budapest, 1 mérföld 7:54 4/5mp 
1898. Budapest, 2 mérföld 16:41 4/5mp 
1899. Budapest, 1 mérföld 7:50 2/5mp
1899. Budapest, 2 mérföld 16:28 3/5mp
1899. 30 km 3 óra 8: 48 mp
Eredeti idézet a magyar olimpiai csapat jeles vezetőjének Lauber Dezsőnek tollvo-

násaiból: „… tudvalévő, hogy az olimpiai programban az 1500 m-es gyalologlóver-
seny volt kiírva. Az, hogy Magyarország egy nem várt olimpiai bajnoksághoz jutott: a 
szabadkai Sztantics György révén a 3000 m-es gyalologlóversenyen, ez egy sportdip-
lomáciai siker végeredménye és ma már egy igazi archivális anekdota, minek követ-
kezményeképp előkerültek a Massalás* üvegek. De hát mi is történt valójában? 1906. 
május 1-jén tartották meg (9 induló) az 1500 m gyaloglóversenyt, amely egy nevetsé-
ges eredménnyel végződött. A fölényesen vezető Sztantics oldalszúrás miatt kénytelen 
volt kiállani, a négy következőt tisztázatlan gyaloglás miatt pedig kiállították. Az 1500 
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m gyaloglóverseny botrányba fulladt a bírók részlehajlása és sajnálatosan naívan rosz-
szindulatú tapasztalatlansága miatt. Történt valójában, hogy az angol Wilkinson és az 
ausztriai Spiegel (nem éppen szabályosan gyaloglók) párharcát úgy próbálta eldönteni 
egy vérmes osztrák pályabíró, hogy kiállította a brit gyaloglót, mire az angol „igazlá-
tó” bosszúból leparancsolta a pályáról Wilkinsont. Folytatódott a különös párviadal, 
amikor azonban alig maradt gyalogló a salakon, betódult a közönség, és tettlegesen is 
„sértegették” a bírókat, jobb belátásra bírván őket... Konstantin trónörökös, aki egy-
ben a versenybíróság és rendezőség legfőbb feje volt, végül is sajátkezűleg zavart le 
a pályáról 6 szabálytalanul gyalogló versenyzőt és a bírókat..., úgyhogy egy hatodik 
helyen „sétáló” amerikai lett a győztes 7 p 12.6 mp-es időeredményel. (A szerző meg-
jegyzése: Sztantics győztes eredménye Budapesten 1906. április 8-án a margitszigeti 
Oimpiai próbaversenyeny-válogatón 6 p 49.4 mp volt...) A verseny után a magyar csa-
pat egyik vezetője, Lauber Dezső ajánlatára és hosszas, agilis rábeszélésével rábírta a 
versenyeket személyesen vezető I. György görög királyt, hogy másnap (május 2-án) 
írjon ki egy újabb bajnoki gyaloglóversenyt: 3000 m-en. Ezt a herceg, miután Lauber 
kérését az összes érdekelt nemzet képviselője támogatta, meg is tette. A másnap lefolyt 
helyszínen beiktatott 3000 m-es gyalologlóversenyen (8 induló) Sztantics harmadik-
nak ért célba… Látható volt azonban, hogy a két első (az előző napi két kakaskodó 
rivális, az osztrák Spiegler és az angol Wilkinson), érezvén, hogy Sztantics kitűnő 
stílusával és iramával szemben nem boldogulnak, az utolsó 50 méteren gyaloglásból 
megint „átmentek futóba”...?! A zsűritagok a két első diszkvalifi kálását kívánták, ami 
nagy többséggel meg is történt, mire Sztanticsot nyilvánították bajnoknak. Ugyancsak 
diszkvalifi kálák a görög Spetsiotist is”… Így lett Olimpiai bajnok Sztantics György s 
hazatérvén lett Szabadka „hős magzatja”...!

(Megjegyzés: *A magyar csapat kalandos hajóút után (sokan tengeribetegek lettek) 
érkezett meg Athénba, ahol enyhén szólva mostoha ellátásban részesültek, állandóan 
küszködve az ehetelen kecskehússal és a rossz ivóvízzel. Nem csoda tehát, hogy a fi atal 
sportolók egy idő után rákaptak az éttermi vacsorákra és a Massala nevű „iható” 
görög borra, amely azután közvetlenül szerepet játszott jónéhány vendéglő „kirámo-
lásában”. Egy idő után az Osztrák-Magyar Monarcia követénél tiltakoztak ez ellen a 
görögök. Ettől kezdve a szállásukon ünnepeltek a magyarok, házhoz szállítva a vizet 
pótló Massalát...)

Az olimpia után Sztantics visszavonult az aktív versenyzéstől és Szabadka szabad 
királyi város törvényhatóságának tisztviselője lett. Sztantics György 1918. július10-én 
hunyt el Szabadkán.
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Berkes (Bittenbinder, Szendrey) József – tornász
1890. december 31-én született Pancsován Torontál vármegyében. Édesapja tanár. 

A szolgálati helynek megfelelően a család Pancsováról Temesvárra, Szegedre majd Bu-
dapestre költözött. 1900 őszétől a budapesti I. Kerületi Magyar Királyi Állami Főgim-
náziumban tanult. Tornatanára Szaffka Manó, a Magyar Országos Tornatanító Egylet 
titkára, a Budai Athletikai Club alelnöke volt, kinek a hatására kezdett el a tehetséges 
ifjú aktívan a tornasporttal foglalkozni. Bittenbinder József a BBTE (Budapesti Budai 
Torna Egylet) sportolója lett. Egyesületével 1910-ben és 1911-ben országos tornász-csa-
patbajnokságot nyert. Az 1912-es stockholmi olimpián Berkes József sportnéven meg-
határozott szereken: szabadgyakorlatok, buzogány, korlát, ló – 45,45 ponttal az ezüstér-
mes magyar tornászcsapat tagja volt: Aradi (Kmetykó) Lajos, Erdődy Imre, Fóti Samu, 
Berkes (Bittenbinder) József, Gellért Imre, Halmos (Haberfeld) Győző, Hellmich Ottó, 
Herczeg István, Keresztessy József, Korponai (Krizmanich) János, Pászthy Elemér, Péd-
ery Árpád, Réti (Rittich) Jenő, Szűts Ferenc, Téry Ödön és Tuli Géza). Az olimpia után 
felhagyott a versenyzéssel.

1908-ban érettségizett, majd a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen kezd-
te meg jogi tanulmányait. 1912 januárjában abszolutóriumot szerzett. A budapesti bí-
róságokon tevékenykedett mint ítélőtáblai bíró. Berkes József 1963. november 25-én 
hunyt el Budapesten.

Manno Miltiades – evezős
1880. március 3-án született Pancsován (Torontál vár-

megye) az 1712-ben magyar nemességre emelt görög 
eredetű gabonakereskedő család sarjaként.

Középiskolai tanulmányait 1890-ben kezdte meg 
a pesti Piaristáknál, majd 1894-től a Rösen kereske-
delmi intézetben tanult és ott is érettségizett. Közben 
sportol; fut, úszik és kerékpározik. 1898-ban meg-
nyerte a kor hazai legnagyobb kerékpárversenyét, a 
Siófok–Budapest viadalt. 1901-ben és 1902-ben a 
BTC (Budapesti Torna Club) középcsatáraként vett 
részt az első két országos labdarúgó-bajnokságban. 
Mindkétszer aranyérmes és gólkirály lett! 1902-től 
a Pannónia Evezős Egylet alapító tagja. 1902-ben, 
1903-ban, 1904-ben és 1906-ban egypárevezős ma-
gyar bajnok volt. Az 1912-es stockholmi olimpián a 
magyar kormányos nyolcas tagja volt (Szebeny István, 
Baján Artur, Manno Miltiades, Jeney István, Gráf Lajos, 
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Szebeny Miklós, ifj. Szebeny Antal, Szebeny György és Vaskó Károly kormányos). 11 
csapat volt benevezve, a harmadik előfutamban kiestek. Már 1902-ben korcsolyázni is 
elkezdett. Az országos bajnokságokon négyszeres futamgyőztes. Részt vett az 1903-as 
christianiai (Oslo) és az 1905-ös stockholmi Európa-bajnokságokon, valamint az 1903-
as szentpétervári világbajnokságon.

1914-től népfelkelő honvédhuszár hadnagy, majd százados. Miután a világháborúban 
többször megsebesült, visszavonult a versenyzéstől. A Hungária Evezős Egylet tisztelet-
beli tagjává választották, és amatőr edzőséget is vállalt. Sportpályafutása mellett szobrá-
szattal, grafi kával és karikatúrával is foglalkozott. 1905-től a müncheni képzőművészeti 
akadémián tanult. Sportszobrokat, sportérméket készített. 1903-tól rendszeresen dolgo-
zott a Nemzeti Sport szerkesztőségének. A világháború után több értékes, maradandó 
emlékművet alkotott.

Az 1932-es Los Angeles-i olimpia művészeti versenyében a magyar sportmúlt le-
gendáshírű all round bajnoka a szobrászat művészeti kategóriában a „Birkózók” című 
szobrával ezüstérmet nyert! Manno Miltiades Budapesten hunyt el 1935. február16-án.

Déván István – atléta
Nagykikindán született 1890. november 4-én. Egyesületei: Nagykikindai Athletikai 

Club – NkAC, budapesti Magyar Athletikai Club – MAC. Több sport szakkönyvet jelen-
tetett meg és sportújságírással is foglalkozott. Déván István 1977. április 20-án halt meg 
Kemptenben (Németország).

Legkiemelkedőbb eredményei:
Nyári Olimpiai Játékok:
1912.  Stockholm: 200 m 23,6 – 

400 m 51,8 selejtező, VII 
helyezés 4x400 m

Országos bajnokságon:
1911. II.hely 220 yard (MAC)
1912. I.hely 440 yard 51,8 (MAC)
1914. II.hely 440 yard (MAC)
1915. I.hely 400 m 52,0 (MAC)
1915. I.hely 800 m 2:02,8 (MAC)
Országos rekordok:
1912. 440 yard 51,8 (MAC)
1913. 300m 36,6 (MAC)
1919. 440yard gát 58,4 (MAC)

4x100m váltó: Szerelemhegyi Ervin,
Mezei Frigyes, Déván István, Bodor Ödön
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Délvidék jeles egyéniségei és sportolói 1914-ig

Vermes Lajos – az allround-athlétizmus megtestesítője, sportszervező, sport agitá-
tor, mecénás, sportoktató, az első sportfényképész

1860. június 28-án született Szabadkán. A szabadkai és egyben a délvidéki sportélet, 
a versenysport és a tömegsport korai megtestesítője. Gazdag család sarjaként megen-
gedhette magának a testi erő, az ügyesség fejlesztését, a versenyszerű összecsapásokon 
való bemutatkozást és vetélkedések megszervezést. A sportfényképezés megteremtője! 
Nemcsak vidékünkön, hanem az egész Monarchia területén az elsők közé tartozott, akik 
a sportolásért és a sportért feláldozták az életüket és vagyonukat. Élete végéig megszál-
lott rajongással és alázattal űzte a versenyeket, szervezte, oktatta és terjesztette a sport 
minden ismert ágazatát és vállalt vezető szerepeket. Neve elévülhetetlen, s az élhelyen 
található, hiszen neki köszönhetően váltak ismerté és honosodtak meg Délvidéken a vi-
lágban ismert sportágak és fejlődött ki dicső sportéletünk. Vermes Lajos 85 éves korában 
1945. május 22-én halt meg Szabadkán.

Matkovich Miklós – allround at-
léta, tornatanító, oktató és edző

1864. június10-én született 
Szabadkán. A sporttal korán 
megismerkedett és szinte minden 
ágazatát kipróbálta. Sportpálya-
futása igen tartalmas és sikeres 
volt. Igazi allround-atléta volt, 
aki bármilyen versenyen indult 
a különböző sportágak ellenére, 
mindig megállta a helyét. Volt 
atléta bajnok több versenyszám-
ban: magasugrás, súlylökés, disz-
koszvetés, pentatlon, de nyert 
első helyezést kerékpárverse-
nyen, úszásban, birkózásban de 
még dzsiu-dzsicuban is.

A tornatanító képesítést a 
budapesti Nemzeti Torna Egy-
letben szerezte és a Szabadkai 
Gimnázium tornatanára lett. 
Edző és sportoktatóként a Sza-

Matkovich Miklós edző és
Sztantics György olimpiai bajnok
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badkai Sport Egyletben tevékenykedett, majd Vajdaság-szerte számtalan sportklub-
ban és egyesületben fejtett ki hasznos tevékenységet, propagálván a testnevelés szent 
ügyét. Legkiemelkedőbb és legsikeresebb versenyzője Sztantics György (SzSE) volt, 
aki az 1906-os athéni olimpián 3000 méteres gyaloglásban I. lett! 1946. október 31-én 
halt meg Szabadkán.

Kozla András – atléta
A szabadkai Atlétika Club Bácska-BSzAC és a Budapesti Egyetemi Athletikai Club- 

BEAC tagja.
Legkiemelkedőbb eredményei:
Országos bajnokságokon:
1902. I. súlylökés 12,00 (BEAC)
1903.  I. súlylökés 12,43 (BEAC)

III. diszkoszvetés 37,00 (BEAC)
1904.  I. súlylökés 12,63 (BEAC)

III. diszkoszvetés 36,26 (BEAC)
1905.  I. súlylökés 12,05 (BEAC)

I. diszkoszvetés 37,34 (BEAC) 
1907. II. súlylökés 11,71 (BSzAC, Szabadka)

Ambrózy Károly – dobóatléta
1893. június 10-én született Nagybecskereken, iparos családban.
Több generációra visszamenően a családban könyvkötéssel foglalkoztak. 1911-ben 

a gimnázium befejezése után Budapesten folytatta tanulmányait a Bölcsészet Tudomány 
Egyetem magyar, német, latin szakán. A BEAC-ban atletizált 1918-ig. A hadifogság után 
visszatért szülővárosába Nagybecskerekre és az 1930-as évekig aktívan sportolt. Sport-
karrierje 1909-ben indult. Edzője és tanára a nagybecskereki Christián Jenő nagytekinté-
lyű sportember volt, aki az atlétikai dobószámok fortélyait ismertette meg vele. Ambrózy 
Károly 1960. július 16-án halt meg Zrenjaninban.

Legkiemelkedőbb eredményei:
Országos bajnokságon:
1913. III. súlylökés 12,75m
1914.  II. súlylökés 13,89 m

I. diszkoszvetés 45,28 m
1918.  I. diszkoszvetés 38,76 m

II. súlylökés 12,24m 
1914-ben az IAAF (Nemzetközi Atlétikai Szovetség) táblázatán Ambrózy Károly 

diszkoszvető eredménye (45,28) a harmadik helyet foglalta el!
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Wágner Károly – rúdugró, atléta
A Törökkanizsai Athletikai Club, TAC-ban kezdett el sportolni. Több sportágat ki-

próbálván az atlétikát választotta, ezen belül is az ugrószámokat. Később a budapesti 
Magyar Athletikai Club–MAC tagja lett, ahol is a legnagyobb sikereit érte el. Az első 
világháború befejezése után a Magyarkanizsai KAC tagja lett.

Országos bajnokságon:
1912. rúdugrás II. 305 cm
1913. rúdugrás III. 300 cm

Tatich (Tatics) Péter – birkózó, ökölvívó, sportújságíró, sportvezető
1870. november 17-én született Zomborban. Tanulmányait Budapesten folytatta, -a 

jogi szakon. Az egyetem befejeztével III. fokú magyar királyi itélőtáblai bíróként tevé-
kenykedett. Igazi all-round sportember. A sportlexikon rövid tudósítása szerint: birkó-
zó, ökölvívó, sportújságíró, sportvezető... Az 1890-es évek legjobb magyar birkózói és 
ökölvívói közé tartozott. 1893-ban Budapesten megalakította a MAC birkózó szakosz-
tályát. Magyarországon a birkózósportnak az egyik megteremtője. A százafordulón a 
Sport-Világ (1890-től jelent meg) című lap szerkesztője, s egyben a magyar sportsajtó 
megalapítója is.

Megjegyzés: az I. világháború után a küzdősportok nemzetközi szövetségeiben ve-
zető tisztségeket töltött be, többek között ő volt az első birkózó világszövetség elnöke.

1940-ben halt meg Budapesten.

Joanovits Szilárd (Joanović Konstantin-Koka) – dobóatléta
1891. augusztus 24-én született Versecen. 1910-től a Budapesti Egyetemi Athletikai 

Club ( BEAC), 1913-tól a Műegyetemi Athletikai és Football Club (MAFC) tagja. 1961. 
december 27-én halt meg Versecen.

Országos bajnokságon:
1910. II. súlylökés 12,21 m
1911. II. súlylökés 12,63 m
1912. III. súlylökés 11,92 m

Makay Menyhért (Mišković Božidar) – középtávfutó, atléta
1895. január 6-án született Nagykikindán A Nagykikindai Athletikai Club tagja, 

1912-től pedig a budapesti Magyar Athletikai Clubba igazolt. A MASZ (Magyar Atléti-
kai Szövetség) kimutatása szeint 1912-ben 12 versenyen indult középtávfutásban, amit 
javarészt meg is nyert. 1913-ban Délmagyarorság bajnoka 1 mérföldön 4:53,0-as csúcs-
eredménnyel. 1983. február 12-én halt meg Kikindán.
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Bak Sándor – tornász, birkózó
1868. november 12-én született Bácskossuthfalván. A Budai Torna Club tornásza és 

birkózója. Igazi all-round sportember. 1906-07–ben az ország egyik legkiválóbb torná-
sza, többszörösen Magyarország válogatottja. Hazai küzdelmekben több, mint félszáz díjat 
nyert. 1907-ben a prágai világbajnokságon a VI. helyezett magyar csapat tagja: Bajor Ká-
roly, Bak Sándor, Kmetykó János, Kmetykó Lajos, Kováts Nándor és Lakatos-Dáner Béla.

Vojnich Jakab – földbirtokos
Nagy szerepe volt az Országos Agarász Egylet és a Bács-Bodrogh Vármegye Aga-

rász Egyletének a megalakításában 1868. november 15-én, melynek elnöki tisztségét 
is igen sikeresen betöltötte 1886-ig korai haláláig, hiszen mindössze 40 éves volt. Az 
ő agarász szenvedélyének köszönhetően honosodott meg Délvidéken az agártenyésztés 
és versenyzés és vált Bács-Topolya a Magyar Királyság egyik agarászati fellegvárává.

Rónay Jenő – a Délmagyarországi Hajós Szövetkezet elnöke
Rónay Jenő 1854-ben született Nagybecskereken. Az ügyvédi diploma megszerzése 

után 1874-től aljegyző, majd a jogi ranglétrát megjárván 1891–1901 között főispán. A 
sport-egyesületek közül a korcsolya, hajós, evezős, atlétika, vívó és kerékpározó klu-
bokban vállalt vezető szerepet. Nevéhez fűződik több sportág meghonosodása Torontál 
vármegyében és verseny szervezése, valamint a sportpályák kiépítése.1889. április 7-én 
Temesváron megalakult a Tiszai Regatta Szövetség (Egyesek Délmagyarországi Hajós 
Szövetkezetként emlegették). A szövetség tagjait Nagybecskerek, Temesvár, Szeged, 
Zenta, Titel és Törökbecse evezős klubjai és egyletei képviselték. Később kapcsolódott 
be Arad és Óbecse, a székhely Szeged lett. Az 1890-es évek elején írták a fővárosi lapok: 
„a Tiszai Regatta Szövetség annak ellenére, hogy buzgón támogattja a fővárosi szövet-
ségi mozgalmakat önérzetesen gyakorolja saját elsőbbségét. A pozsonyiak és a győriek 
után most az Alföld, ime a magyar vidék a Tiszavidék tör előre, hiszen máris megvalósí-
totta a maga feladatát, amíg az aszfaltos fővárosi urak még csak tanácskozáson emlegetik 
az elvégzendő munkát. A fundamentumuk azonban nem elegendő, hiszen nincsen meg-
felelő sportmúlt, nincsen oktató, nincsen kiváló hajó”. A tény azonban viszont az volt, 
hogy Délvidéken az evezős sportélet felébredt és mind népszerűbbé vált, a versenyzők 
pedig minden szinten becsülettel helytálltak.

1893. július 2-án Szegeden tartották meg a Tiszai Regatta Szövetség versenyét. A női 
kormányos négyes versenyszámot nagy meglepetésre a becskerekiek nyerték, ami ak-
kor szenzációnak számított, tudósított többek között a budapesti Herkules sportújság is. 
A győztes csapat tagjai: Rónay Olga, Szatmári Sára, Mihalovich Adél, Zsirós Mihaléna, 
Rónay Jenő főispán-kormányos voltak. A Torontál Hajós Egylet versenyzői nyerték az or-
szágos kétevezős versenyt is: Reitter Oszkár, Zsíros Imre és Steinbach Béla kormányos.
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Christián Jenő – tornatanár atléta, vívó, 
edző, sportoktató és sportvezető

1888. március 14-én született Nagy-
szalontán. Pesten jogot tanult, majd átirat-
kozott a NTE-be (Nemzeti Torna Egylet), 
ahol tornatanári oklevelet szerzett. 1908-
ban kinevezték a becskereki piarista iskola 
tornatanárává. Kezdeményezésére Becske-
reken a gimnáziumban 1913-tól rendkívüli 
tantárgyként bevezették a vívást. Christián 
Jenő egy évet Palermóban, Olaszország leg-
híresebb vívómesterénél Malviknál töltött 
és tanult. Igazi sportrajongó volt, diákjai 
pillanatok alatt a szívükbe fogadják a fi a-
tal tanárt, aki maga is vív, evez, teniszezik, 
atletizál, tornázik. Vívóként több országos 
bajnokságot nyert. Bánát legendás tornata-
nárává s a nagybecskereki sportélet fő irá-

nyítójává vált. Erről több alkalommal a sajtó és a különböző közlönyök is beszámoltak. 
Több sportegyesületnek volt vezető és oszlopos tagja. Nagyhírű és rangos sport találko-
zókat, versenyeket, tornákat, akadémiákat rendezett a városban. Ezekre számos ismert 
bajnokot, neves sportolót is meghívott különféle hazai és külföldi sportklubokból a sport-
ágak népszerűsítése érdekében. Neki köszönhetően nevezték és nevezik mai is Nagybecs-
kereket a sportok városának. Többek között tenisziskolát nyitott, a vívást ő honosította 
meg és róla nevezték el odaadó munkásságának következményeként a várost a vívók vá-
rosának. Számtalan országos bajnokot nevelt, válogatottai pedig résztvettek a különböző 
világversenyeken és az olimpán. Európa szerte a legkorszerűbb módszerekkel dolgozott. 
1943. július 21-én Szegeden kórházba szállítás közben tisztázatlan körülmények között 
(állítólag bélcsavarosodás) az 55 éves makkegészséges sportember meghalt.

Dr. Noá József – sakkozó
1856. október 21-én született Nagybecskereken. Apja zsidó származású, jómódú 

szappangyáros volt. Noá József Budapesten járt gimnáziumba és jogi egyetemre. Tagja 
volt a pesti sakk klubnak és jelentős szerepet játszott az egyetemes magyar sakkéletben. 
A Nagybecskereki Sakk Klub 1879. április 20-án alakult meg 42 taggal. A megalakulás 
dr. Noá József nagybecskereki törvényszéki jegyző nevéhez fűződik, aki tanulmányai 
után visszatért Nagybecskerekre és a sakk klub elnöke és titkára lett. 1880-ban rendezték 
meg Nagy-becskereken az első sakkversenyt, amelyen sakk kategóriát lehetett szerezni. 
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Három kategória létezett. Az első kategória tagjai bástya előnyt adtak a második kate-
gória tagjainak. A második kategória tagjai futó előnyt adtak (a királynő oldaláról) a 
harmadik kategóriásoknak. A harmadik kategóriások egy bástya és két gyalog előnyt 
kaptak az első kategóriásoktól.

1895-től Noát Újvidékre helyezik bírónak, ahol szintén sakk klubot alakít. Az 1890-
es évek végén ő volt az egyedüli délvidéki sakkozó, aki sakk mesteri titulussal rendelke-
zett. Nyolc európai országban vett részt számtalan sakktornán, amelyet javarészt meg is 
nyert és játszott szinte az összes elismert nemzetközi sakkmesterrel. Tevékenységével és 
eredményeivel meghatározó szerepet játszott Délvidék sakkéletében. Noá József 1903. 
májusában halt meg Nagybecskereken.

Zárószó helyett

1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták az osztrák trónörököspárt, kitört az I. 
világháború. 1914. július 23-án kihirdették az Ultimátumot, július 28-án megtörtént Szer-
bia, augusztus 6-án Oroszország ellen a hadüzenet. Bevezették a rendkivüli állapotot. A 
sportmezeket katonai uniformis váltotta fel, s a sportpályák helyett a fronton találták magu-
kat az emberek. A miniszterelnök kijelentette, hogy – mire a levelek lehullanak –,minden 
katona itthon lesz. A szomorú, valós tény viszont az lett, hogy a véresőtől áztatott levelek 
addig négyszer hulottak le, és sajnos nagyon sokan sohasem tértek vissza, haza…

1920. június 4-én megszületett a trianoni békeszerződés. Az Osztrák-Magyar Monar-
chia szétbomlásával lezárult egy korszak, amely azóta is az emberek emlékezetében a „bol-
dog békeidők fejlődő világaként” maradt meg. A Habsburgok közép-európai birodalma 
közel 400 év után megszűnt létezni, megszületett viszont a független magyar állam, igaz 
nagyon nagy árat fi zetvén érte, hiszen a történelmi Magyarország területének csupán 33, 
lakosságának pedig 36 százalékát tarthatta meg. A Monarchia vélt és valós büneiért csak 
Magyarország kapott büntetést, és méltatlanul nagyot! A szépen virágzásnak induló sport-
élet a boldog békeidőkkel együtt örökre ottmaradt és elveszett a háború viharában...

Forrásanyag

–  Dr. Szerelemhegyi Ervin: A Modern Olimpiai Játékok. Könyv és Lapnyomda, Budapest, 1936.
–  Kutassi László – Erwin Niedermann: A magyar és az osztrák olimpiai mozgalom története 1918 

előtt. Medicina, Budapest, 1990.
–  Magyarok az Olimpiai Játékokon 1896-2000. IQ Press Lapkiadó Kft, Budapest, 2000.
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Egy elfelejtett sportvezető
Dr. Gedényi Mihály (1908–1988)

DR. TAKÁCS FERENC

Dr. Mező Ferenc életét feldolgozó könyvem kapcsán ismertem meg dr. Gedényi 
Mihály munkásságát. Három olimpián – 1936, 1948 téli és nyári – volt a magyar 
csapat vezetésének oszlopos tagja, a MOB egykori igazgatója és számos hazai va-
lamint nemzetközi sportszervezet munkatársa. Ennek ellenére mára teljesen elfe-
lejtették. Jogosnak és igazságosnak érzem bemutatni szerteágazó tevékenységét, 
elsősorban a hazai sportban és az olimpizmusban elért sikereit.

Gedényi Mihály a Toldy Ferenc reálgimnáziumban kezdte el középiskolai tanulmá-
nyait, de anyagi okok miatt a IV. osztály után asztalos tanoncnak adták. Volt tanárai 
tanítványokat szereztek neki és visszatérve 1926-ban leérettségizett. A Pázmány Péter 
Tudományegyetemen 1934-ben szerzett magyar-francia szakos diplomát és doktorátust. 
Ezt követően elvégezte Pécsett a jogi- és államtudományi valamint a néprajzi szakot, 
melyekből szintén ledoktorált.
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Már egyetemi évei alatt megkezdte sportvezetői aktivitását: a Magyar Nemzeti Di-
ákszövetség külügyi osztályvezetője lett. Rövidesen beválasztották a Nemzetközi Diák-
szövetség (CIE) végrehajtó bizottságába, 1933/34 évben pedig a CIE sportosztályának 
elnöke volt.

Az Országos Testnevelési Tanácsban (OTT) a testnevelési és az olimpiai ügyek meg-
bízott előadója, ezzel egy időben a VKM-ben végleges állást kapott, mint tanügyi fogal-
mazó. A Budapesten 1935-ben lezajlott sikeres főiskolai világbajnokság egyik főszerve-
zője, majd 1937-ben a párizsi FVB-nek is munkatársa lett. Az 1936-os berlini olimpián a 
csapat vezetőségi tagja, ezen belül pedig sajtóreferens. Csik Ferenc szenzációs győzelme 
után ő küldte az első tudósítást Magyarországra. A sors úgy hozta, hogy kilenc évvel 
később Gedényi Mihály mondta a keszthelyi temetőben a gyászbeszédet a bombatáma-
dásban hősi halált halt bajnok koporsójánál.

A második világháború után a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium igazoltnak 
nyilvánította és a testnevelési ügyosz-
tályra helyezték, ahol dr. Mező Ferenc 
lett a főnöke. Jól megértették egymást 
és kiváló munkát végeztek, amíg a po-
litika hagyta. Közben az újjá alakult 
Magyar Olimpiai Bizottság tagjának, 
rövidesen pedig a MOB igazgatójá-
nak nevezték ki. Itt is Mezővel együtt 
dolgoztak, aki a bizottság titkáraként 
tevékenykedett. Az 1946-ban megala-
pított Magyar Testneveléstudományi 
Társaság ügyviteli igazgatójaként is-
mét Mező Ferenc irányítása alatt dol-
gozott. Gedényi 1947-ben a párizsi 
főiskolai világbajnokság egyik szerve-
zőjeként a helyszínen támogatta a ma-
gyar csapatot.

A St. Moritz-ban rendezett téli olim-
pián a magyar sportolók vezetője Gedé-
nyi Mihály. 1948 január 17-től február 
14-ig részletes naplót vezetett, amely-
ből több eddig ismeretlen részletet tud-
hatunk meg. A háború utáni válságos 
helyzetben nehéz volt sportvezetőként 
minden feladatot maradéktalanul meg-
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oldani, ez azonban a sokat tapasztalt Gedényinek sikerült. A naplóból csupán néhány 
jellegzetes bejegyzést idézünk: „… jégstadionban a tréning elintézése, az érkezők elhe-
lyezése, biztosításkötés, nevezési lapok pótlása, Ovomaltin kiosztás 7 napra, műkorcso-
lya verseny megbeszélése, Kékessy panaszkodása…” Gedényi Mihály fogadta a pálya-
udvaron a MOB elnökét, Jámbor Alajost és alelnökét, dr. Mező Ferencet. Megszervezett 
nekik egy kirándulást Lausanne-ba, ahol meglátogatták a NOB székházát és elmentek 
Coubertin sírjához. Miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével, Edströmmel tár-
gyalt, ezt írta be a naplójába: „Mezőt valószínűleg megválasztják NOB tagnak”. Így is 
lett és elsők között gratulálhatott nagyra becsült munkatársának.

Következett a nyári olimpia Londonban. Gedényi végig közreműködött az előké-
szítésben, majd megbízták a magyar csapat (versenyzők és kísérők együtt több mint 
200 fő) utaztatásának lebonyolításával. Az olimpia alatt mint tolmács és a nemzetközi 
ügyek intézőjeként tette hasznossá magát. A nagy sikerrel zárult ötkarikás játék után 
megkapta a Köztársasági Érdemérem ezüst fokozatát. Ezzel tulajdonképpen véget ért 
Gedényi Mihály sportvezetői karrierje a Rákosi-érában ugyanis ellehetetlenítették. 
Ugyanis az ötvenes évek elejére kialakult kommunista egyeduralom éreztette hatását 
a sportban is. Átszervezték a VKM testnevelési- és sportügyosztályát, így dr. Gedényi 
Mihály elvesztette állását. Különböző műszaki vállalatoknál dolgozott, mint tervkészí-
tő illetve külügyi levelező.

1956 őszének felemelő és tragikus napjaiban a Magyar Vöröskereszt nemzetközi 
osztályának vezetője lett. Genfben és Bécsben tárgyalt a szervezet vezetőivel és ahol tu-
dott, segített a rászorulóknak. Munkája eredményeként sok millió kilogramm élelmiszer, 
egészségügyi felszerelés, ruházat és gyógyszer került be hazánkba. A forradalom leverése 
után a Nemzetközi Vöröskeresztet a Kádár-adminisztráció kémszervezetnek nyilvánítot-
ta és tagjait elítélte. Gedényit hősies helytállásáért „jutalmul” 1957-ben internálták, több 
mint három évet töltött a Gyűjtőfogházban, majd Kistarcsán és Tökölön. Szabadulását 
követően rendőri felügyelet alá került, annak minden kegyetlen hátrányával. Korlátozták 
szabad mozgását, hetente háromszor éjjel csengetett a rendőr és ellenőrizte a „ref”-est. 
Vasárnaponként a Zsombolyai utcai kapitányságon órákig verték s szidalmazták, mint 
„fasiszta ellenforradalmárt”.

Nagy nehezen szinkrontolmácsként kapott állást és különböző tematikájú kong-
resszusokon fordított. Megpróbáltatása azonban nem ért véget. 1961-ben Fadrusz ut-
cai lakásából kilépve elfogták, majd ávós pribékek behurcolták a félelmetes Fő utcai 
katonai börtönbe. Az akkoriban folyó Ábrányi-féle hírhedt kémkedési ügybe akarták 
belekeverni. A történet szintén 1956-tal függ össze. Amikor Gedényi Bécsben tárgyalt 
a magyar Vöröskereszt nevében, akkor többek között találkozott Ábrányi Auréllal is, 
aki állítólag CIA ügynök volt. A koncepciós per folyamán megtalálták Gedényi nevét 
Ábrányi noteszében. Ezért kínvallatásnak vetették alá és őt is kémkedéssel vádolták. 
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Amikor kiderült ártatlansága, még négy hónapig tartották magánzárkában emberte-
len körülmények között. Szabadulásakor pedig bocsánatkérés helyett azt parancsolták 
neki, hogy soha egy szót sem szólhat arról, hogy hol volt és hogyan bántak vele. Ször-
nyű fogságának krónikáját halála évében, 1988-ban írta meg „A fogoly száma 1551” 
című könyvében.

Dr. Gedényi Mihály sorsa nem volt egyedi. Azért ismertettük az egykori sportveze-
tő életének ezt a szomorú szakaszát, hogy értesüljön erről is az utókor. Generációjából 
sokan voltak, akik megszenvedték az állampárti diktatúra évtizedeit. Tehetséges, kiváló 
alkotó embereket tiportak el törvénytelenül. Ahhoz, hogy ez a szörnyűség soha ne is-
métlődhessen meg, nem szabad felejtenünk. Néven kell nevezni az áldozatokat és – ha 
ismertek – a bűnösöket is.

Még egy oldaláról szeretnénk végezetül bemutatni Gedényi Mihály szerteágazó 
munkásságát, ezzel is bizonyítva, hogy egy kivételesen értékes embert tett tönkre és 
feledtetett el az önkény. Gedényi élete során kiterjedt irodalmi munkásságot fejtett ki. 
Regényeket, novellákat, esszéket írt, művészeti folyóiratokat szerkesztett, dolgozott a 
rádiónál, művelődéstörténeti és néprajzi előadásokat tartott. Értékes sporttémájú írásai 
a „Testnevelés” című havi lapban láttak napvilágot, társszerzője volt a Magyar Sport 
Almanachnak. Mező Ferenccel közösen többnyelvű sportszótárt szerkesztett és számos 
szakcikket közölt a sport és az olimpia témaköréből.

Szépirodalmi műveit csak érintőlegesen említhetjük, mert több oldalon keresztül sem 
lehetne felsorolni mindent. Tizenöt regényt írt (néhányat álnéven), novelláinak száma 
félszáz körül mozog, tucatnyi színdarabját és hangjátékát többször előadták. Rendszeres 
szerzője volt Herczeg Ferenc híres újságjának az Új Időknek. Publikált a Film-Szín-
ház-Irodalom magazinban, melyet egy ideig szerkesztett is. Több kötetes tolvajnyelv 
(zsargon) szótárt állított össze, mely máig használatos. A Magyar Múzsában számos 
publicisztikája jelent meg, továbbá dolgozott a következő újságoknak: Kis Újság, Ma-
gyarság, Délibáb, Rádióélet, Nemzetőr (1940), Pesti Újság, Reggeli Hírlap stb. Írásairól 
számtalan recenzió és méltatás készült neves írók tollából. Gedényi készítette el a leg-
részletesebb Krúdy bibliográfi át, melyért kitüntették. Kiterjedt műfordítói tevékenységet 
is folytatott és minden lehetőséget kihasznált, hogy klasszikus magyar íróinkat megis-
mertesse a külfölddel. Gedényi Mihály 1950-ig tagja volt a Magyar Írószövetségnek. A 
rendszerváltás után posztumusz kormánykitüntetésben részesítették, most pedig ez az 
írás eleveníti fel és őrzi emlékét.
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Eponümoszok
NAGY BARNABÁS

Dr. Mező Ferenc Örök Ifjúság című művében1 ír arról, hogy az ókorban a stadionfu-
tásban győztes sportolóról nevezték el az adott olimpiai játékot: „...Dionüziosz történet-
író Római régiségek című munkájában, amikor olimpiász szerint adja meg az időmeg-
határozást, mindig közli azt is, ki volt a kérdéses olimpián a stadionfutás győztese. Így 
például: Lucius Tarquinius a 61. olimpiász negyedik évében jutott uralomra, amikor a 
stadionfutásban a Korkürába való Agatarchosz győzött.”

Mező természetesen ezúttal is párhuzamot vont az ókori és az újkori játékok kö-
zött és kísérletet tett az 1896 és 1960 közötti nyári, valamint a 1924 és 1960 közötti 
téli olimpiák névadóinak (ógörögül eponümoszainak) összeállítására. Spyros Louis-tól 
Borisz Sahlinig, illetve Clas Thunbergtől Jevgenyij Grisinig veretes névsort állított 
össze, és senki sem vádolhatja sovinizmussal, hiszen a rendkívül sikeres magyar olim-
pikonokról csak az 1912. évi stockholmi olimpiát nevezte el. Konkrétan a magyar 
kardvívókról, és ezt semmiképp sem lehet részrehajlásként értékelni, mivel a svéd 
fővárosban a kard egyéni nyolcas döntőben hét magyar vívó került be, és csak az 
ötödik helyezést engedték át más nemzetbelinek (a következő olimpián a magyarok 
távollétében öt aranyérmet szerző Nedo Nadinak), természetesen ezt megelőzően a 
csapatversenyt is fölényesen nyerték.2

Mi azonban hagy legyünk provinciálisabbak híres mentorunknál, és csak magyar 
névadókat fogunk társítani az 1896 és 1960 közötti nyári olimpiákhoz. Szerencsére na-
gyon sikeresek voltak versenyzőink ezen időszak alatt összesen 77 aranyérmet, azaz 
olimpiánként átlagosan 5 olimpiai bajnokságot nyertek. Ilyen körülmények között na-
gyon nehéz lenne minden olimpián csak egy-egy versenyzőt vagy csapatot kiemelni, 
ezért úgy döntöttünk, hogy nem a legsikeresebb magyar olimpikonokat, hanem a leg-
nagyobb csalódások (ebből szerencsére kevesebb volt) részeseit társítjuk névadóként 
az egyes olimpiákhoz. Tehát olyan magyar sportolók, csapatok olimpiai szereplésével 
foglalkozunk, akiket a közvélemény olimpiai győzelemre esélyesnek tartott, és ennek 
elmaradását nem egy esetben – a magyar lelkületnek megfelelően – valóságos nemzeti 
sorscsapásként fogta fel.
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1896 Szokolyi Alajos

A magyar sporthagyomány úgy tartja, hogy az újkori 
olimpiai játékok első versenyén (1896. április 6-án a 100 
méteres síkfutás első előfutama) Szokolyi Alajos az 1-es 
rajtszámmal indult, „…így vele kezdődik az újkori olym-
pia versenyzőinek – nyilván végtelen – sora.”3 Szokolyi az 
ugyanezen a napon lebonyolított első döntőnek, a hármas-
ugrás versenyének is részese volt. „A hármasugrásban har-
madik lehettem volna biztosan, de csak első díjról volt szó, 
a második díjat csak későbben találták ki. A próbaugrásom 
12 m 30 cm volt, a versenyugrást csak 11-en felül tettem a 
látszat kedvéért, hogy többen legyünk, hiszen csak négyen 
ugrottunk a végén.”4 Szokolyi szavaiból egyértelműen kide-
rül, hogy az eredeti elképzelés szerint ókori mintára csak a 
győztest jutalmazták volna. Végül a záróünnepséget követő 
díjátadáson az első helyezettek ezüstérmet, olajágat és diplo-

mát kaptak, a második helyezettek pedig bronzérmet vehettek át. A harmadik helyezettek 
semmilyen díjazásban nem részesültek. Ez megmagyarázza, hogy Szokolyi miért lépett 
vissza első ugrását követően (illetve az első sorozat után már nem tett több kísérletet): 
a próbaugrások során kiderült, hogy az amerikai Connolly fölényesen nyeri a versenyt, 
a további helyezéseknek pedig akkor még nagyon csekély presztízse volt. Egyébként a 
próbaugrása is a negyedik helyre lett volna elegendő, de ha tovább versenyezve 41 cm-
rel hosszabbat tudott volna ugrani, akkor az éremmel díjazott második helyen végzett 
volna, mivel a 13 m 71 cm-rel győztes Connolly mögött 1 m-rel lemaradva 12 m 70 cm-
es ugrással lett második a francia Tufferi.

Legkedvesebb versenyszámában a 110 m-es gátfutásban másnap, április 7-én ren-
dezték meg az előfutamokat. Hallgassuk meg Szokolyi életrajzíróját, Dr. Mező Ferencet 
erről az azóta sem tisztázott lefolyású futamról: „Erről a versenyről a legkülönbözőbb 
tudósításokat találjuk: A Sport-Világ 1896. ápr. 12-i számában foglalt közlemény szerint 
az első időfutamban «Szokolyi elbukott, de a döntőben fut». Az ápr. 19-i számban ez 
olvasható. «Szokolyi két méterrel vezet az utolsó gátig, de elbukott» továbbá: «Szokolyi 
a 9-ik gátat hibásan ugorja és felbukik a neki biztos versenyben, így harmadik». Az ápr. 
26-i szám így közli a verseny lefolyását: «Első előfutam I. Goulding, Anglia 18,4 mp; 
II. Franz Reichel, Racing Cl., Paris… A versenyek legizgalmasabb futama, Szokolyi az 
utolsó előtti gátig másfél méter előnnyel vezet Goulding előtt. Szeges cipője magával 
ragadja a gátat, mely utána esik és felbuktatja őt, mire felszökik, csak harmadik tud 
lenni. Az összes versenyzők döntögetik a gátakat, a második futam egyesítve az elsővel. 
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Szokolyi helye a döntőben el van veszve.» A legilletékesebb forrás maga Szokolyi, 1928. 
dec. 3-án hozzám írt levelében így írja le a verseny lefolyását: «a gátban a 4 előfutamot 
összevonták 2-re! Ez szabályellenes volt máris. Az én előfutamomban a 9-ik gátig 1½ 
méterrel voltam elől, egyik társam a 9-ik gátat nem tudta átugrani, nekiment, véletlenül 
elém lökte, mikor a levegőben voltam, persze elbuktam abban, de felugorva véresen be-
jöttem a célba. Egyesek holtversenyt mondtak a franciával, mások engemet s mások őt 
deklarálták másodiknak. Mikor a döntő jött, a sok tárgyalás után mindkettőnket, minden 
másodikat töröltek s csak ketten futották a döntőt.»… Az olimpia után megjelent hiva-
talos kiadvány5 ugyancsak Szokolyit teszi másodiknak és négyes döntőről tud: «Első 
előfutam.. a látvány igen érdekes és mulatságos. Egyesek megbotlanak, elesnek és visz-
szamaradnak. Elsőnek ér be a célba az angol Goulding, miután 18,4 mp alatt tette meg a 
távot, második a magyar Szokolyi. Második előfutam. A másik négy mérkőzik és győz 
az amerikai Curtis miután 18 mp alatt tette meg a távot, másodiknak az amerikai Hoyt 
érkezett a célba. Ez a négy kiváló versenyző vesz részt a döntő futamban.» A döntőről 
szóló ismertetést így kezdi: «Ez a verseny párharc lett az amerikai Curtis és az angol 
Goulding között, mivel nem jelent meg a másik két nevezett.»6

Bill Mallon minden fellehető korabeli forrást fi gyelembe véve (az első újkori olimpia 
pontos eredménylistájának összeállításához 35 elsődleges forrást, azaz 1896-os tudósítást 
vizsgált) 110 méteres gátfutás első előfutamában 1. Goulding; 2. Reichel sorrendet állapí-
tott meg. Az ő verziójában a mindkét második helyezett visszalépett az április 10-i döntő-
től, Hoyt az ugyanaznap megrendezett rúdugrás versenyén vett részt (mint tudjuk ezt a küz-
delmet meg is nyerte), Reichel pedig a maratoni futásban indult honfi társát Lermusiaux-t 
segítette.7 Szokolyi is részt vett ezen a napon egy másik versenyben, a 100 m-es síkfutás 
döntőjében az amerikai Burke mögött 4 méterrel és a német Hofmann mögött 2 méterrel 
lemaradva az amerikai Lane-nel holtversenyben a harmadik helyen végzett.8

Azt, hogy pontosan mi történt 1896. április 7-én a 110 méteres gátfutás első előfu-
tamában soha sem fog már kiderülni. Amit biztosan tudunk, hogy Szokolyi az utolsó 
előtti gátig vezetett a versenyszám egyik favoritja előtt, amikor bukott (ez egyébként a 
110 méteres gátfutás jelenkori világversenyein is gyakran előfordul), és a második vagy 
harmadik helyen érkezett be a célba. Ha a bukást nem ő okozta, akkor az lett volna iga-
zságos, ha helyezéstől függetlenül indulhat a döntőben. 1896-ban azonban sem célfotó, 
sem fi lmfelvétel nem segítette a zsűri munkáját. Mi azt gondoljuk, hogy az ötös verseny-
bizottság sem tudott egyértelműen dönteni az első futam sorrendjét és a bukássorozat 
körülményeit illetően. Ugyanakkor a második futam 2. helyezettje Hoyt valószínűleg 
nem is akart részt venni a döntőben (az amerikaiaknál ez bevett szokás volt, mindenki 
csak abban a döntőben indult el, ahol nem volt más amerikai és reális esélye volt a baj-
nokságra, ezért lépett vissza Curtis is a 100 m síkfutás döntőjétől). Véleményünk szerint 
a zsűri döntése logikus volt, de Szokolyi joggal érezte igazságtalannak.
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1900 Iványi Gyula

1900-ban Párizsban vettek részt első ízben 
olimpiai versenyen vívóink. Sajnos a részrehajló 
bíráskodás megakadályozta, hogy a tudásuknak 
megfelelő helyezést érjék el. „Nem hozott külö-
nösebb siker kardvívóink szereplése. Gregurich 
Ámon ulánus főhadnagy a negyedik helyre ke-
rült, míg jeles vívónkat, Iványi Gyulát a zsűri 
annyira elnyomta, hogy csak ötödik tudott lenni. 
(Emiatt dr. Krasznay Ferenc és a bécsiek meg-
bízottja, Barbasetti le is mondott versenybírói 
tisztéről.) Jellemző, hogy még az osztrák Neues 
Wiener Tagblatt is megbotránkozott a szemér-
metlen részrehajláson: A magyar Iványi – írta 
– egy legelső klasszisú vívó, kénytelen volt az 
ötödik hellyel megelégedni.”9

1904 Magyar vívók

Az 1904. évi St. Louis-i olimpiai játékokon 
mindössze négy versenyző képviselte színeinket. 
A négy olimpikon viszont nagyon hatékonynak 
bizonyult, négy érmet (két arany, egy ezüst, egy bronz) nyertek, és – ez is egyedülálló a 
magyar olimpia történetben – mind a négyet egy sportágban az úszásban szereztük. De 
szerezhettünk volna érmeket más sportágban is, ha Európa-hírű vívóink is kiutazhattak 
volna St. Louis-ba. Az amerikai városban öt versenyszámban (tőr, kard, párbajtőr, bot-
vívás és tőrcsapat) osztottak érmeket, ebből a kard- és tőrvívásban mindenképp esélyes-
ként léphettek volna pástra a legjobb magyar vívók. „A millennium óta remekül feltörő 
vívósportunknak Békessy Béla főhadnagy (tőr) és Mészáros Ervin hadnagy (kard) volt 
akkoriban a szeme fénye, de St. Louis-ban egyik sem csillogtathatta tudását, mivel fel-
sőbb helyen „elvi okokból” nem engedélyezték részvételüket. Ilyenformán két biztos 
bajnokságtól estünk el.”10

Hallgassuk meg a magyar csapat hivatalos kísérőjének, Sztankovics Szilárdnak a 
verzióját: „Hosszas előkészület és a MOB sok tanácskozása után indult útnak a kis 
magyar csapat, amelyben Mező Béla és Gönczy Lajos az atlétikát, Halmay Zoltán és 
Kiss Géza az úszást képviselték, Muzsa Gyula pedig mint honorary manager segítette 
át a csapatot ügyes-bajos dolgain. Békessy Béla főhadnagy és Mészáros Ervin hadnagy 
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is a kiküldendők között voltak, de mindkettőjük útját meghiúsította a honvédelmi mi-
nisztérium. Ez az intézkedés két biztos bajnokságtól fosztotta meg a magyar sportot. A 
döntés nagy feltűnést keltett akkoriban országszerte, de az egész kommentár, amellyel 
kísérték, csak ennyi volt: „A honvédelmi miniszter úr a legnagyobb jóakaratot mutatta 
az ügy iránt és ha a kérvényt kedvezőtlenül intézte el, arra meg lehetett a maga fontos 
oka.” Ezt a fontos okot akkoriban nem lett volna tanácsos nyilvánosságra hozni, mert 
nyilvánvalóan a bécsi intéző körök akadályozták meg, hogy a közös hadsereg tagjai 
mint magyar versenyzők szerezzenek dicsőséget Magyarországnak. Sokkal hatható-
sabban támogatta a kiküldetést Berzeviczy Albert kultuszminiszter, aki 6000 koronát 
utalványozott ki, és név szerint megjelölte a kiküldendőket. Ebből a listából hiányzott 
Kiss Géza neve, akinek érdekében a MOB újabb akciót indított teljes sikerrel.”11 Az iga-
zsághoz tartozik, hogy a MOB elég későn kezdte el a gyűjtést Kiss Géza kiutaztatására, 
és nem számolhatott volna be teljes sikerről Sztankovics, ha a költségek nagy részét 
nem fedezi Brüll Alfréd nagylelkű adománya. Az MTK mecénása nem volt teljesen 
önzetlen, viszonzásképpen Kiss Géza sporttársa és jó barátja Halmay Zoltán nevelő-
egyesületéből, a MUE-ből átlépett az MTK-ba.12 Sztankovics „szerényen” elhallgatja, 
hogy a név szerinti listán a három versenyző mellett Kiss Géza helyett az ő neve sze-
repelt, mint hivatalos kísérő. Dr. Nagy Béla a neves vívó és a Nemzeti Sport főszer-
kesztője pont ezt nehezményezte újságja hasábjain: „A vallás és közoktatási miniszter 
a MOB céljaira 6000 koronát folyósított, de megnevezte Mező, Gönczy, Halmay és 
Sztankovics személyében azt a négy főt, akinek az utazására az összeg felhasználható. 
A minisztert köszönet illeti, de nagy elkeseredést váltott ki a döntés. A MOB utolsó 
ülésén úgy látszott, hogy hat versenyző és Sztankovics mehet. Ma már világos, hogy a 
miniszter nem tudta, hogy ha 2000 koronával kevesebb fog rendelkezésre állni, akkor 
egyhangú döntés alapján Sztankovics kiküldetése esik el. Nem tudta, hogy Muzsa, mint 
honorary manager saját költségén elkíséri őket. A MOB csütörtöki ülésén kijelentette, 
hogy Kiss Géza kiküldetését erkölcsi kötelességének tekinti. A gyűjtést már hónapokkal 
ezelőtt el kellett volna kezdeni! Annál szomorúbb a vívók ügye: Békessyt és Mészárost 
a honvédelmi miniszter nem engedi. A vívók ügye a tervszerűtlen, kapkodó, elkésett 
ügyintézésnek esett áldozatul. Csak katonatiszteket vettek fi gyelembe, egyiket a honvé-
delmi minisztérium költségére utalták, a másik menjen ki a saját pénzén! Sztankovics 
megjegyzését: „Győzelem csak ettől a kettőtől várható.” Háberfeld dr. helyesen vissza-
utasította: „Krencsey is fényesen megállta volna a helyét, a legjobb 5–6 magyar vívó 
között csak tuskülönbségek vannak.”13

Az olimpián egyetlen Európában élő vívó indult, a német Gustav Casmir, ő is csak 
tőr- és párbajtőrvívásban indult, a kardversenytől a részrehajló bíráskodás miatt vissza-
lépett (1906-ban kard egyéniben 2., a kard 3 tusra versenyszámban pedig 1. lett – N. B.). 
A híres philadelphiai és dél-amerikai vívók sem vettek részt a versenyeken. Valameny-
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nyi versenyszámot kubai és amerikai vívók nyerték meg. A tőr és a párbajtőr versenyt 
az 1900-ban Párizsban amatőr párbajtőrvívásban győztes Ramón Fonst, a kardvívást a 
szintén kubai Manuel Diaz nyerte, sem ő, sem a kardvívás többi érmese semmilyen más 
nemzetközi versenyen nem ért el helyezést.

A fentiek ismeretében nem kétséges, hogy a legjobb civil kardvívó Krencsey érem-
esélyes lett volna, ha pedig sikerült volna elérni Békessy és Mészáros kiküldetését is, 
akkor a kard egyéni biztos aranyérme mellett a tőr egyéni és tőrcsapat versenyszámban 
is érmeket szerezhettünk volna.

1906 Mudin István

Érdekes módon a NOB által máig hi-
vatalosan el nem ismert 1906. áprilisában 
Athénban megrendezett „köztes olimpiai 
játékok” volt az első igazi újkori olim-
pia. Az 1896. évi premieren még nagyon 
csekély létszámban versenyeztek külföl-
di sportolók, csak az amerikai atléták, 
a német tornászok és a magyar Európa-
bajnok úszó Hajós képviselte a világ elit 
sportolóit. Jellemző, hogy a tenisz egyest 
egy ír turista nyerte, a nyílt kategóriá-
ban megrendezett birkózást egy német 
tornász. A következő két, világkiállítás 
árnyékában lebonyolított olimpia olyan 
sikeres volt, hogy a játékok jövője is ve-
szélybe került. Az 1900-ban Párizsban 
megrendezett versenyeken az olimpia 
kifejezést is kerülték, volt olyan győztes, 
aki haláláig nem tudta, hogy ő olimpiai bajnokságot nyert. 1904-ben St. Louis-ban pe-
dig nagyon kevés külföldi sportoló indult, a versenyszámok döntő többsége amerikai 
házibajnoksággá degradálódott. 1906-ban olimpiához méltó külsőségek között (ismét 
a Márvány Stadion volt a nyitóünnepség színhelye, és itt vonultak fel nemzeti zászlóik 
alatt a versenyzők először az olimpiák történetében), nagy létszámú nemzetközi ver-
senyzőgárda magas színvonalú küzdelmekben döntötte el a helyezések sorsát. A magyar 
csapat zászlaját a kiváló all-round atléta Mudin István vitte, aki a görög stílusú diszkosz-
vetésben 3. helyezést ért el, az ókori pentatlon mintájára megrendezett összetett atlétikai 
versenyt pedig hajszál híján megnyerte.
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A versenyről idézzük Mező Ferencet: ”Kicsibe múlt, hogy nem Mudin István lett 
az ötös (pentatlon) bajnoka. Az első három szám (helyből távolugrás, diszkosz- és ge-
relyvetés) után 16 ponttal az első helyen állt, utána a svéd Mellander következett 17 
ponttal. Ezután már csak az első nyolc helyezett folytatta a küzdelmet. A stadionfutásban 
Mudin a 8. helyen érkezett be, Mellander a 4. lett, így 21 pontjával átvette a vezetést a 
24 helyezési számot gyűjtött Mudintól. Az utolsó számban a birkózásban Mudin az első, 
Mellander a harmadik helyen végzett, így azután a svéd atléta 24 ponttal megnyerte a 
bajnokságot, míg Mudin 25 ponttal második lett. De meg is nyerhette volna a versenyt. A 
pentatlonban részt vett honfi társa, a pozsonyi Luntzer is, aki az első két szám után olyan 
rosszul állt, hogy még akkor sem juthatott volna tovább, ha a gerelyvetést megnyeri. A 
magyar csapat vezetője, Lauber Dezső megkérte, hogy ne dobjon teljes erejével, mert 
Mellanderrel úgysem bír (neki a gerelyvetésben volt az erőssége), ha pedig túldobja 
Mudint, akkor egy ponttal rontja Mellanderhez viszonyított pozícióját. Luntzer hajlott 
volna is a szóra, de az egyik magyar versenyző rábeszélte, hogy csak dobjon, ahogy tud 
(egy kis klubirigység játszott nyilván közre a tanácsban). Luntzer így is cselekedett, túl 
is dobta Mudint, egy ponttal hátrább szorította, de Mellandert nem tudta megelőzni, és 
így csakugyan az ő dobásán múlt Mudin veresége. Ha nem előzi meg Mudint a gerely-
vetésben, akkor Mudinnak Mellanderrel együtt 24 pontja lett volna, de mert két számban 
(diszkoszvetés és birkózás) volt első, Mellander pedig egyben sem, ő lett volna az olim-
piai bajnok.”14

A részletes eredmények ismeretében feltételezhetnénk, hogy a svédeknél jobban mű-
ködött a csapaton belüli szolidaritás, mivel az utolsó számban a birkózásban résztvevő 
6 legjobb helyezési számmal rendelkező pentatlonista közt Mellander mellett még két 
svéd volt, és mind a ketten a végső győztes mögött a 4. és 5. helyen végeztek ebben a ver-
senyszámban. Az összejátszást megkérdőjelezi azonban, hogy a birkózásban 5. Lindberg 
a diszkoszban is csak 11. helyezést szerzett, tehát fi zikai erő tekintetében valószínűleg 
messze elmaradt Mellandertől, a pentatlon bronzérmese, a későbbi négyszeres gerely-
vető olimpiai bajnok Eric Lemming pedig, ha a birkózást megnyerte volna mindenképp 
ezüstérmes, sőt Mellander 4. helynél rosszabb helyezése esetén aranyérmes is lehetett 
volna.

Az eset tanulságát így összegzi Mező: „Annyi bizonyos, hogy Luntzer, bár sportsze-
rűen cselekedett, nemzeti szempontból hibát követett el.”15

Mudin Istvánt érte két év múlva Londonban is az a megtiszteltetés, hogy a megnyitó 
ünnepségen a magyar zászlót vihesse, de ezen az olimpián legjobb eredménye a görög 
stílusú diszkoszvetésben elért 7. helyezés volt. 37 éves korában, 1918-ban hősi halált halt 
az olasz fronton. Ha ő nem is büszkélkedhetett olimpiai bajnoki címmel, későbbi veje, 
Piller György tiszteletére 1932-ben, Los Angelesben két ízben is eljátszották a magyar 
himnuszt.
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1908 4x200 m-es gyorsúszóváltó

A magyar úszósportot 1900 és 1908 között 
elsősorban Halmay Zoltán neve fémjelezte. 
1900-ban Párizsban 19 évesen három egyéni 
számban szerez érmes helyezést (bár ezen az 
olimpián érmeket nem osztottak). St. Louis-
ban 1904. szeptember 5-én a 100 yardos gyors-
úszásban nem talál legyőzőre, majd másnap az 
50 yardos gyorsúszásban is ő csap elsőként a 
célba.

1906-ban ismét Athén az olimpiai játékok 
házigazdája. Halmay 1:05,8-mp-cel a 100 m-es 
gyorsúszás világcsúcstartója már ekkor, az 
egyéni sprintversenyben azonban az amerikai 
Daniels mögött csak a 2. helyet tudja megsze-
rezni. Négy nappal később viszont a magyar 
4x250 m-es gyorsúszó váltóval fölényesen 
nyeri meg az olimpiai bajnokságot.

1908-ban Londonban már nem ő a sprinttáv favoritja, ráadásul nagy ellenfele, Dani-
els áttért az 1906-ban bronzérmes ausztrál Healy-től ellesett crawlozó lábmunkára, míg 
Halmay ezzel szemben továbbra is az általa tökéletesített lábmunka nélküli ”magyar 
tempó”-val úszik. A hosszabb 220 yardos távon viszont Halmay 1907-ben – Daniels-t 
megelőzve – angol bajnok, majd az olimpiai próbaversenyen 2:26,8 mp-es világcsúcsot 
úszik. Az olimpián a 100 m-es gyorsot a papírformának megfelelően az amerikai úszó 
nyeri 1:05,6 mp-es világcsúccsal, fél méterrel megelőzve a magyar úszófenomént, a régi 
stílus képviselőjét. Négy nappal később, július 24-én került sor a 4x200 m-es gyorsváltó 
döntőjére. A stafétaverseny jól indult, Munk József elsőnek váltott az angol Derbyshire 
és az amerikai Hebner előtt. Zachár Imre és Las Torres Béla még tovább növelte az 
előnyt, úgyhogy Halmaynak az amerikai staféta utolsó embere, Rich előtt 6,5 méter, az 
angol Taylor előtt 12 méter előnye volt. A küzdelem kimenetele nem lehetett kétséges, 
Rich a 100 méteres gyorsúszásban messze Halmay mögött csak negyedik lett, de a kö-
zéptávúszó Taylor, a 400 méteres és az 1500 méteres gyorsúszás olimpiai bajnoka sem 
lehetett veszélyes a világ második leggyorsabb úszójára, a leúszandó távval csaknem 
azonos hosszúságú 220 yard világcsúcstartójára. Az első hosszban (100 méter hosszúsá-
gú medencében úsztak) Halmay Zoltán tovább növeli az előnyt. A magyar zászlót már 
odakészítik a póznához. A második hossz közepén megtorpan, s a frissen úszó angol 
nemcsak hogy utolérte, de két méterrel meg is előzte a célban. A verseny után Halmay 
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így nyilatkozott: „A forduló után még pompás kondícióban voltam, amikor 50 méterrel a 
cél előtt hirtelen hideg borzongás futott végig a testemen és éreztem, hogy erőm cserben 
hagy. Végső erőfeszítéssel spurtba készülök fogni, de szédülni kezdek, félreúszom, amit 
azon vettem észre, hogy fejemet a medence falába vágtam. Kétségbeesésemben lábtem-
póval is akarok dolgozni, érzem, hogy nem jutok előre, mert karjaim zsibbadtak és alig 
fognak vizet. Akkor történt néhány méterrel a cél előtt, hogy megálltam. Kidugva a fe-
jem a vízből, hallom a magyarok késégbe esett kiáltását: Halmay, Halmay... A briliánsan 
úszó Taylor már elhagyott és megnyerte a versenyt.”16

Halmaynak még sikerült valahogy beevickélni a célba az amerikai úszó előtt, így 
ezüstéremmel fejezte be négy olimpián átívelő pályafutását. Ez a rémálomra emlékeztető 
kudarc azonban egész életén keresztül kísértette, pedig csodálatos olimpiai érem kollek-
ciójával (9 érem: 3 arany, 5 ezüst, 1 bronz) élete végéig, sőt 1972-ig éllovas volt a világ 
úszói között (ekkor előzte meg Mark Spitz).

Mi okozhatta Halmay összeroppanását? Már a kortárs szakírók is rámutattak, hogy 
hiba volt a magyar úszósport legnagyobb klasszisát, két aranyérem esélyesét az úszócsa-
pat menedzselésével is megbízni. Lényegében a mai szövetségi kapitányi teendőket is el 
kellett látnia, így nem csoda, hogy a versenyek végére felőrlődött.

1912 Varga Béla

A stockholmi olimpia birkózóversenyeiről idéz-
zük a kiváló sportújságírót, az 1900. évi olimpián 
800 méteres síkfutásban 5. helyezett Speidl Zoltánt 
(Spukit): „Tizenöt nemzet részéről mintegy 200 bir-
kózó vett részt a stockholmi olimpiász birkózó ver-
senyein... Amit a svéd birkózó zsűri produkált példa 
nélkül áll a sportesemények krónikájában. Maga az a 
tény, hogy minden versenyek legfontosabbikán hozzá 
nem értő emberek bíráskodhattak a svédek részéről 
igen elszomorító emléke marad a stockholmi olympi-
ásznak, de az a hihetetlen pártoskodás, az az erősza-
kos igazságtalanság, mellyel a svéd bírák kíméletlen 
munkájukat végezték, a legszenvedélyesebb hangú 
kritikát is indokolttá teszi. A C. Helgesson elnöklete 
alatt működő zsűri kimondta, hogy a mérkőzéseket 
kizárólag svédek vezethetik, a két ellenőrző bíró egyikének pedig mindenkor ugyancsak 
svédnek kell lennie... Lehetetlen a szabálytalanságoknak és az igazságtalanságoknak azt 
a vég nélküli sorozatát ismertetni, melynek szemtanúi voltunk. Látnunk kellett, hogy mi-
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ként néztek másfelé a bírók, mialatt honfi társuk két vállán vergődött, szükség esetén mi-
ként minősítették „roulad”-nak a svédek esését, miként tértek napirendre a svéd birkózók 
olajjal való bekenésének bebizonyított ténye felett… Hány esetben jelentették ki győz-
tesnek honfi társaikat, holott azok ellenfele még csak gyanús helyzetbe sem került! Ha 
még hozzátesszük ehhez, hogy a versenyzők párosítása, amikor esélyes svéd birkózóról 
volt szó teljesen önkényes volt, hogy egy-egy svéd birkózót sokszor teljesen kihagytak 
a roundból, hogy amíg a más nemzetiségű birkózóknak a csaknem tűrhetetlen hőségben 
étlen-szomjan várakozniuk kellett, mert „hátha sorra kerülnek”, addig a a svédek ugyan-
akkor otthonukban pihentek, s végül hogy a svéd birkózók trénere állandóan instruálta 
úgy a birkózókat, mint a bírókat, - megérthetjük az idegen nemzetek képviselőinek azt 
az eljárását, hogy sérelmeiket 12 pontban összefoglalva verseny ellen óvást adtak be…. 
végül is a panaszos beadványt válaszra se méltatták… A Stockholmban tapasztaltak 
megerősítették, hogy a nemzetközi birkózósportnak létérdeke a nemzetközi szövetség 
megalakítása és ezzel egyidejűleg egységes birkózószabály létesítése... megállapíthat-
juk, hogy a svéd zsűrinek hervadhatatlan érdemei lesznek a nemzetközi szövetség meg-
alapítása körül, mert elsősorban annak minden sportszerűséget arcul csapó eljárása volt 
az, ami az idegen nemzetek képviselőit egy a nemzetközi szövetség megalapítást cél-
zó konferenciára gyűjtötte össze.”17 Speidl Zoltán még kifogásolja, hogy a versenyeket 
mindenkor 30–35 fokos tikkasztó hőségben, tűző napon rendezték, és hogy a résztvevők 
száma nincs jobban korlátozva: „Ha azt a körülményt vesszük alapul, hogy minden súly-
csoportban csak három birkózó kaphat díjazást, egy-egy súlycsoportban egy nemzetből 
háromnál többnek nem volna szabad indulnia... Az egyes nemzetek súlycsoportonként 
átlag két embert küldtek ki, kikkel szemben a svédek, valamint a közelről érkezett fi nnek 
ötször annyit állítottak a porondra. S hogy ebben milyen óriási előny volt az a győztesek 
listájából könnyen kiolvasható.”18

Az öt súlycsoportban kiosztott 15 éremből 7 jutott Finnországba, 4 maradt Svédor-
szágban és csak négyet (két ezüstöt és két bronzot) nyertek más nemzetek birkózói.

Varga Béla, aki pályafutása során három nem hivatalos (a Nemzetközi Birkózó Szö-
vetség megalakítására csak a stockholmi botrány után került sor) világversenyen, 1910-
ben nehézsúlyban a bécsi világbajnokságon, 1912-ben és 1913-ban középsúly „B” cso-
portban (75–82,5 kg) a budapesti Európa-bajnokságon győzött, Stockholmba is arany-
éremre esélyesként utazott. A hármas döntőbe bekerült, ahol a svéd Ahlgrennel került 
szembe, a győztes mérkőzhetett másnap az aranyéremért. Idézzük a szemtanút, az ezüst-
érmes magyar tornászcsapat tagját, a 20 éves szegedi Herczeg Istvánt: „– Nyomd Var-
ga! – kiáltozunk feléje és velünk drukkolnak az osztrákok is szintén kiáltozva: – Várgá, 
Várgá! – Na most győzi le – rebegjük önkéntelenül. – Megvan! – Viharosan éljenzünk, 
az osztrákok meg bravóznak. – Mi az, mi történik!? – kérdezzük álmélkodva. A bíró nem 
ítéli meg a győzelmet? Hol van dr. Tatics, a magyar bíró, hogy panaszt emeljen? Éppen 
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most, amikor a magyar birkózók végküzdelmüket vívják, sehol se látjuk. – Akármilyen 
fontos dolga van, most itt kellene lennie – panaszkodunk valamennyien. És tovább bir-
kózik Varga a nála sokkal nehezebb, igazságosan nem is abba a súlycsoportba tartozó 
Ahlgrennel. De úgy látszik nincs miért búsulnunk, mert Varga nem enged, sőt nemsokára 
szaltóval újból odavágja ellenfelét. Ismét ünnepeljük! Hiába, a győzelmet most sem ítélik 
meg neki. Pfujozunk és minden átkot kívánunk a bírónak, aki nem lehet más, mint svéd. 
Már több mint két órája birkóznak, és Varga gyengülni látszik. Egyszer csak hídba kerül 
s a svéd nyakánál fogva szorongatni kezdi. A svéd fotográfusok szemtelen arccal már ott 
állnak, hogy honfi társukat mindjárt lefényképezzék. A bíró nem akarja látni, hogy Ahlg-
ren milyen szabálytalanságot követ el. Végül mégis bekövetkezett az, amitől rettegtünk a 
svédet vállon érinti a bíró, ami győzelmét jelentette. Így dobta le Vargát a – svéd bíró.”19 
Ezek után Varga visszalépett a további küzdelemtől, és a harmadik helyen végzett. Cse-
kély vigasz lehetett számára, hogy másnap az általa kétszer is tusolt Ahlgren és a fi nn 
Ivar Böhling nem bírt egymással, és ebben a súlycsoportban nem hirdettek győztest.

1924 Somfay Elemér „Xaxa”

Az 1898-ban Budapesten született, de Nagy-
becskereken (Kemény Ferenc szülővárosában) 
nevelkedett Somfay Elemér atlétikai őstehetség 
volt. „Mint első gimnazista nagyszerű magas- 
és távolugró és tornász volt. Magasban 125 cm-t 
ugrott, tehát átugrotta saját magasságát. A fel-
sőbb osztályokban Ambrózytól kedvet kapott a 
súlydobásra és a diszkoszdobásra is. A súllyal 
már akkor kilenc méter felett dobott. Érettségi 
után Bécsújhelyre került katonai akadémiára… 
A harctéren rohamcsapatnál szolgált. Kiválóan 
érvényesült a tehetsége s az egész divízióban 
nem volt nála jobb gránátdobó. Sajnos azonban 
őt is utolérte a katonavégzet. Súlyos idegsokkal 
került vissza a harctérről.”20 Miben is jelentke-
zett ez az idegsokk? Erről a 75. születésnapja al-
kalmából közölt cikkben olvashatunk: „Szigorú 
nagybátyja, a rokoni kötelékekkel mit sem törődő hadtestparancsnok Stromfeld Aurél 
ezt írta az előterjesztésre, amelyben a 19 éves főhadnagyot a legmagasabb tiszti kitünte-
tésre javasolták: «Még fi atal. Várhat». Pedig Somfay Elemérről már csodákat meséltek 
az olasz harctéren. Rohamszázad parancsnoka volt, s mi sem volt természetesebb, mint 
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hogy minden alkalommal százada élén rohant előre, személyes példamutatással ragadta 
magával katonáit… Még a K. u. K (császári és királyi) hadsereg tábornokai is hasra 
estek előtte. A szó szoros értelmében. Egy szemle alkalmából ugyanis az egyik osztrák 
hadvezér felszólította, hogy mutassa be a kézigránátdobást. Bár hatalmas térség volt 
előttük a fi atal főhadnagy másként határozott. Kibiztosította a kézigránátot, magában 
elmondta a szokásos varázsigét (huszonegy, huszonkettő, huszonhárom), aztán hatal-
mas erővel függőlegesen felfelé hajította azt. A kézigránát mintegy 40 méter magasban 
robbant fel. A hadtörténet során talán még soha ennyi marsall, tábornok, segédtiszt nem 
vágódott ijedtében hasra, csak Somfay főhadnagy és százada maradt állva. Harcedzett 
társaság volt, még az esetleg lehulló repeszdaraboktól sem féltek ismerve parancsnokuk 
képességeit”21

A versenyszerű sportolást viszonylag későn, 22 éves korában kezdte a MAC mar-
gitszigeti sporttelepén. Elsőrangú allround képességeit látva trénere Vadas Iván komoly 
munkára fogta. 1923-ban a göteborgi kisolimpián már ezüstérmes 400 méteres gátfutás-
ban. Az 1924. évi magyar bajnokságon 200 gáton, 400 gáton és hármasugrásban győz.

Az 1924. évi párizsi olimpián történtekről hallgassuk meg miként emlékezett pár 
hónappal 81 éves korában bekövetkezett halála előtt az 1979-ben a róla készült portré-
fi lmben (Somfay Elemér 50 percen keresztül rendkívül gyors tempóban és választékosan 
beszélve idézte fel élete eseményeit):

„Akkor úgy gondoltam vagy a 400 gáton vagy a hármasugrásban fogok versenyezni, 
mert a szívem csücske volt a hármasugrás. Mit tesz isten megsérültem a lábamon a sa-
rokcsontom, iszonyatos sarokcsont fájdalmam volt, sarokcsonthártya gyulladást kaptam, 
nem tudtam az ugrólábammal ugrani sem távolt, sem hármasugrást és nem tudtam gátat 
futni. Törték a fejüket mit lehetne most itt csinálni? All round versenyző voltam tudtam 
gyorsan futni, szóval vágtázni, nagyszerű távolugró voltam, nagyon jó diszkoszvető vol-
tam, jó gerelyhajító voltam. Azt mondták itt a pentatlon, indítsuk a pentatlonban. És így 
lettem én outsiderként beállítva a pentatlonra. Amikor az első szám a távolugrás lebo-
nyolódott, én éreztem, hogy itt az öt számban kb. egyenlőnek kell lenni. Amikor ez az 
amerikai csodafi ú, a Le Gendre meglepett, 776 cm-es világcsúccsal nyerte a távolugrást, 
elszontyolodtam. Ott ültem a homok szélén és fájlaltam a sarkamat, miért nem tudok én a 
jobb lábammal legalább 7 méter tízet ugrani. Az első ugrásom 5 méter 50 centi volt, nem 
tudtam elugrani. A második ugrásom valamivel 6 méter felett volt, és a harmadik 6,77 
centi, ami érvényes. Ha tovább ugrottam volna, talán elérem a 7 métert [a második ver-
senyszám a gerelyhajítás volt, amelyben Somfay 52,07 méteres egyéni csúccsal második 
helyen végzett – N. B]:… Jött a 200 méteres futás, nagyon jó futó voltam, tudtam 22,8-
at. Sajnos időfutamok voltak, és akiket sorsoltak a hármas rajomba – harmadmagam 
futottam –, mind gyenge ellenfeleket kaptam. Messze, vagy 10 méter előnnyel nyertem 
az időfutamomat. Kihirdették megafonon: 22,8 mp. El volt parentálva, el volt könyvelve 
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tőlem ezt az olimpiai bajnokságot tőlem el nem lehet venni. [Ennél jobb időeredményt 
nem ért el senki – N. B.] Volt még hátra két szám, de egész jó diszkoszvető voltam és 
jó 1500-as futó. A diszkoszvetésben is második lettem, és a Le Gendre 4. lett, megint 
mögém szorult, de felnyomult mellém közben a fi nn Lehtonen… Az 1500 métert egy 
svéd nyerte, Lehtonen a második és én lettem a harmadik. Utána számoltunk és én há-
rom ponttal olimpiai bajnok voltam. Igen ám, de az öltözőben mondták, hogy a hivatalos 
jegyzőkönyvben 23,4 mp volt beírva, az időeredmény, amelyet az futott, aki mögöttem 
az én időfutamomban második volt. Elírták, és azt mondták a franciák, hogy a jegyző-
könyv megmásítása lehetetlen. Óvtunk, illetve óvni akart a dr. Vangel Gyula a MAC 
atlétikai szakosztályának az elnöke, de Stankovits Szilárd a Magyar Atlétikai Szövetség 
elnöke egyszerűen kiutasította a pályáról, avval a felszólítással, hogy ne rontsuk el az 
ilyen jól induló francia-magyar barátságot, és világra szóló eredmény ez a második hely 
is. Így lettem én olimpiai ezüstérmes és nem olimpiai aranyérmes. Hosszú időn keresztül 
beszélték atlétikai berkekben micsoda baklövést csinált a magyar vezetés, a Stankovits 
Szilárd, mert rajta múlt. Ha ő mint a nemzetközi zsűri tagja beadja a magyar óvást, fel-
tétlenül elfogadják. Én lelkemben, szívem örökké aranyérmes olimpiai bajnoknak tartom 
magamat, mégpedig fölényesen” 22

Somfay Elemér – mint azt a 81 éves korában felvett portréfi lmben kifejtette – akkor 
nem fogta fel olyan tragikusan az olimpiai bajnoki cím elvesztését, úgy érezte még lesz 
alkalma javítani. A rendkívül sokoldalú atléta rendszeresen 8-10 számban indult a hazai 
versenyeken, és ezek döntő részét meg is nyerte. 1925-ben hármasugrásban angol baj-
nokságot nyert. A pentatlon 1924 után lekerült az olimpiai programról, az amszterdami 
olimpián dekatlonban, hármasugrásban és 400 gáton lett volna esélye érmes helyezésre, 
de az olimpia előtt pár hónappal Achilles-ín szakadást szenvedett. Ez akkor általában a 
sportpályafutás végét jelentette, ő azonban vasakarattal visszatért az atlétikai pályára és 
400 méteres gátfutásban magyar bajnokságot nyert, sőt 1929-ben és 1930-ban is tovább 
javította a versenyszám magyar csúcsát. Los Angeles előtt úgy érezte a dekatlon nemzet-
közi élmezőnyével már nem tudja a lépést tartani, ezért átnyergelt a modern pentatlonra, 
azaz az öttusára. Katonatisztként kiválóan lovagolt, vívott és pontosan lőtt. A fi zikai 
képességei és akaratereje pedig legendás volt. A hazai válogató versenyek mindegyikét 
megnyerte, úgy érezte érmet szerezhet az olimpián. Sajnos a versenytapasztalat hiánya 
érződött teljesítményén, és az első számban bukott lovával, és a 25 versenyző közül a 
20. helyen végzett. Ezt követően hiába teljesített jól (vívás 4., lövészet 6., úszás 12. és 
terepfutás 10. hely), „csak” a 7. helyre tudta felküzdeni magát.

Idős korára egyre jobban fájlalta a Párizsban elhalasztott lehetőséget, úgy érezte egy 
jogos olimpiai bajnoki címtől fosztották meg 1924-ben. Sírkövére is ezt vésette: „Sze-
retett felesége mellett itt nyugszik – vitéz Somfay Elemér ezredes – Xaxa – Olimpiai 
Bajnok – Paris 1924 – 1898–1979”.
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1928 Vízilabda csapat

Komjádi Béla aranycsapata az 1924. évi olimpián mutogatta először oroszlánkör-
meit. Pedig csak a Magyar Labdarúgó Szövetség anyagi támogatása tette lehetővé a 
vízilabda csapat olimpiai szereplését. A MOB még így is két osztrákok elleni sikeres 
próbamérkőzéshez kötötte a kiküldetést. Párizsban a kieséses – ún. Bergvall-rendszer 
szerint lebonyolított tornán a legutóbbi három olimpia győztese, Anglia volt az első el-
lenfél. A kezdés hideglelős: három angol támadás, három gól. A magyaroknak feldereng 
a stockholmi labdarúgó torna nyitánya, az angolok 7:0-ra lelépték Schlosserékat. Kom-
jádi azonban kapcsol, megtalálja az angolok totális vízilabdájának ellenszerét, emberfo-
gásra állítja át csapatát. A végeredmény világszenzáció, háromszoros hosszabbítás utána 
7:6 ide, az angol vízilabdacsapat elszenvedi első vereségét az olimpiák történetében. 
Pyrrhusi győzelem volt, a közel kétórás küzdelemtől elcsigázott magyar vízipólósok a 
következő mérkőzésen 7:2 arányban vereséget szenvednek az antwerpeni ezüstérmes 
belga csapattól, úgy, hogy a félidőben még 2:1-re mi vezettünk. Az olimpia után Kom-
jádi a Nemzeti Sportban értékel (a főszerkesztőnek írt hozzászólásában): Anglia – öreg 
ágyúk. Belgium – hústömegek. Svédek – letörtek. Amerikaiak – gyorsak, de taktikailag 
és technikailag képzetlenek. „Elismerésre egyedül a franciák méltóak, mert igen okosan 
és önzetlenül játszottak, de jövőre Budapesten nagy verés vár rájuk. Nekünk jó mene-
dzselés mellett az olimpiászon győznünk kellett volna, de semmi esetre se kerülhettünk 
volna hátrébb a második helynél.”

Jóslata beigazolódott a Komjádi csapat 1925. júliusban 7:2-es vereséget mért az 
olimpiai bajnok francia gárdára. És nem volt megállás, tovább szárnyalt a magyar 
vízilabda válogatott, az 1926-ban a Császárfürdőben megrendezett első Európa-baj-
nokságot nagy fölénnyel nyeri Svédország, Németország és Belgium előtt, úgy, hogy 
Németországot a körmérkőzéses rendszerben lebonyolított tornán 8:1-re legázolja. 
1927-ben Bolognában megvédi Magyarország Európa-bajnoki címét. Toronymagas 
esélyesként érkezik az amszterdami olimpiára. Az olimpia előtti utolsó válogatott mér-
kőzés a franciák nemzeti ünnepén Párizsban volt. Komjádi itt már az olimpiára terve-
zett csapatát játszatta, a két veterán játékos Fazekas és Wenk helyén a 25 éves Ivády 
és a 19 éves Halassy szerepelt. A Bródy – Ivády, Homonnay II. – Keserű II. – Halassy, 
Vértessy, Keserű I. felállítású válogatott sikeres főpróbát tartott. Az olimpiai tornát 
ugyanez az összetételű csapat játszotta végig annyi változtatással, hogy Bródy helyett 
a rutinos Barta védett (mint ismert mérkőzés közben még sérülés esetén sem lehetett 
cserélni az 1964-ig érvényes szabály szerint).

Amszterdamban is a kieséses Bergvall rendszer szerint bonyolították le a tornát (a 
vesztes csapatok már nem nyerhették meg a bajnoki címet, de tovább mérkőzhettek a 
helyezésekért), első ellenfelünket, Argentínát 14:0-ra legázoltuk. a második fordulóban 
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már sokkal keményebb ellenféllel találkoztunk, a Weissmüllerrel felálló szupergyors, ki-
váló fi zikai adottságokkal rendelkező Egyesült Államokkal. 5:0-ra nyert a tüneményesen 
játszó magyar csapat, de a mérkőzés nagyon sokat kivett a csapatból, mint azt Kiss Géza, 
a MUSZ ügyvezető alelnöke (a St. Louis-i olimpia ezüst- és bronzérmese) az olimpiai 
vízilabdatornáról írt értékelésében említi: „De ezen a napon egynéhány játékosunk csak 
éppen hogy megízlelte vacsoráját.”23

A döntőbe jutásért a fáradt magyar csapat a Máltával szemben továbbjutott pihent 
franciákkal került össze, és 5:3 (1:1) arányú győzelmet aratott. A mérkőzés jellemzésére 
távirati stílusban idézzük a Nemzeti Sport tudósításának alcímét, valamint az ez alatt 
közölt vastag betűs összefoglalót: „Hat kapufa, egy sereg kiállítás, három letépett dressz 
és egy kivédett négyméteres sem tudta megállítani a magyar csapat lendületét. A franciák 
szerzik meg a vezetést váratlan góllal és Keserű I. négyméteresével egyenlítünk ki – A 
II. félidő 1. percében a franciák újra vezetnek 2:1-re – Halasi hosszú lövése egyenlít ki - 
Vértesi nehéz helyzetekből lövi a többi három gólt s a félidő vége felé a bíró kiállítja – A 
franciák nem tudnak többé veszélyessé válni”24

Érdekes, hogy a meccs után nemcsak Komjádi és a játékosok nyilatkoztak a Nem-
zeti Sport tudósítójának, hanem a játékvezetők is. A franciák elleni mérkőzést vezető 
Delahaye örömmel vette tudomásul, hogy a kifi nomultabb technikával rendelkező csapat 
győzött. A másnapi döntő vezetésére kijelölt belga Maurice Blitz pedig még jósolt is a 
fi nálé végeredményére: „A jobb, a nagyobb nyugalmú, okosabban játszó és tempósabb 
csapat győzött. A holnapi mérkőzésen is magyar győzelmet várok, mert a magyar csapat 
legalább négy góllal jobb a németeknél”25

És ez ellen nem tiltakozott senki, hiszen mindenki (talán még a németek is) ilyen vég-
kifejletre számított. A Nemzeti Sport a lap alján így tudósított a másik elődöntőről: „Az 
első elődöntőt délben kezdte el a favorit Anglia az outsiderként bejutott német csapat 
ellen.” A mérkőzést meglepetésre 8:5-re a lesajnált németek nyerték. A magyar játéko-
sok valamennyien fáradtságról panaszkodtak, de bíztak abban, hogy a két csapat közötti 
jelentős tudáskülönbség ennek ellenére érvényre jut.

A döntő magyar támadásokkal kezdődött, a fölény a 2. percben érett góllá, Vértesy 
négyméteresből vette be a 200 méteres mellúszás ezüstérmesének, Erich Rademacher-
nek a kapuját. Három és félpercnyi játék után következett a mérkőzés sokat vitatott ese-
ménye: Barta védi a kisebb Rademacher lövését, Ivádyhoz passzol, aki hosszú dobással 
Keserű I. elé íveli a labdát, aki remek helyzetfelismeréssel, lábbal továbbítja a német 
kapuba. A bíró mindenki elképedésére ezt a gyönyörű gólt nem adja meg. [Az akkor 
érvényes Vízipóló-játékszabályok 14. pontja szerint: „Gólt a labdának fejjel vagy lábbal 
való továbbításával is el lehet érni… feltéve, hogy előzőleg két játékos kézzel csukló 
alatt érintette.”26 Érdekes, hogy a Nemzeti Sport másnapi tudósításában még helyesen 
1:0 állásnál történik az érvényes gól annullálása, Kiss Géza az év végén az év eseményeit 
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összefoglaló Sport Almanachban már következetesen harmadik gólként emlegeti. Pán-
czél Lajos 1934-ben megjelent Magyar Vízipóló története pedig az amszterdami döntő 
eseményeinek részletes leírásakor, már időrendben is elhelyezi a két érvényes gól után 
az érvénytelenített lábbal kapuba küldött találatot.] Az I. félidő 5. percében Vértesy el-
csípi a kidobást, Keserű I-hez továbbít, aki Rademacher fölött az ellenkező felső sarokba 
íveli a labdát. Most már valóban 2:0. A második félidőben felváltva forognak veszélybe 
a kapuk, a második perc végén egy korner után szépítenek a németek. Úgy tűnik, meg-
lesz a sovány győzelem, de a hatodik perc végén váratlanul egyenlítenek a germánok. A 
németek előtt a meccs során először csillan fel a győzelem esélye, rendkívül motiváltak, 
a magyarok fáradtak és csalódottak. A 2x3 perces hosszabbítás első félidejében elkese-
redett küzdelem folyik, de gól nem születik. A második félidőben összeroppan a magyar 
csapat, két perc sem telik el és már 2:5 az eredmény.

A magyar táborban egyöntetű volt a vélemény, hogy a meg nem adott szabályos 
gól fosztotta meg a csapatunkat a „világbajnokságtól”. Számos bírói tekintély, köztük 
Delahaye, teljesen hibátlan gólnak látta az estet. Komjádi amellett volt, hogy ne óvjanak. 
Nem tudja, hogy ki bírna-e állni már holnap egy esetleges megismételt mérkőzésre a 
csapat. Az óvást mégis beadták, de azt félórás tanácskozás után elutasították, mert Blitz 
bíró fenntartotta az állítását, hogy a szabaddobás után úgy érkezett Keserű I. lábához a 
labda, hogy azt senki keze nem érintette.

A vereséget a sportág berkein belül és a sportszerető nagyközönség is nemzeti tra-
gédiaként fogta fel, de szinte kizárólag a pártos bírót hibáztatták, sem Komjádi, sem a 
fi atal játékosok felelősségét nem vetették fel. Jellemző Kiss Géza az 1928 év végi vissza-
tekintésben közölt véleménye: „A magyar csapatot a magyar–német mérkőzés 3:2 (2:0) 
gólarányú erkölcsi győztesének tekinthetjük”27

Kritikusabb Komjádival szemben a 30-as évek talán legkiválóbb vízilabdázója, Né-
meth János „Jamesz”, aki Komjádi aranycsapata című könyvében részletesen elemzi 
az amszterdami kudarc okait. Az Amszterdamba utazó keret összeállításnál véleménye 
szerint nagyot hibázott Komjádi. Az évek óta együtt játszó, bolognai Eb-én remekelő Fa-
zekas–Homonnay védőpárost megbontotta, a nemzetközi tapasztalattal alig rendelkező 
Ivádyt tette be állóbekként a csapatba, Fazekast ki sem vitte az olimpiára. Bolognában 
a védők és a fedezet Keserű Laló több gólt dobtak, mint a csatárok, egyértelmű volt, 
Wenknek nincs már helye a csapatban, mindenki az UTE 22 éves centerére Németh 
Jánosra gondolt helyettesként. Németh hiába volt a bajnokság egyik legeredményesebb 
játékosa, érettségivel nem rendelkezett, és műszerészként dolgozott, ezért a válogató 
bizottság rendre nem vette fi gyelembe a keret összeállításánál. Amikor 1927 év végén 
a Karácsonyi kupát úgy nyerte meg az UTE, hogy Németh az FTC-ének és Homonnai 
mellől az MTK-nak is 5-5 gólt lőtt, Komjádi megígérte neki, hogy kipróbálja a válo-
gatottba és elhívta a keret edzéseire. Az ígéret ellenére azonban 1928-ban egyszer sem 
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hívta próbajátékra az A válogatottba. Az Amszterdamba utazó keretbe az alapcsapaton 
kívüli játékosokat a klubérdekek alapján jelölték ki. Két mezőnyjátékossal, Wenkkel és 
Csorbával már a megérkezéskor közölte Komjádi: „Ti mehettek mindent megnézni, mert 
nem számítok rátok”. Nemcsak a szakvezetés, a játékosok is elbizakodottak voltak. Az 
Egyesült Államok és a franciák elleni siker után a Budapesten 8:1-re megalázott né-
meteket nem tartották ellenfélnek, Halassy szerint csak az volt a kérdés, hogy 5 vagy 6 
góllal győzünk. A németek elleni döntőre egy elbizakodott és fáradt csapat állt ki, 2:0 
után mindenki maga akarta belőni a győzelmet biztosító gólt. Homonnai a félpályáról 
lőtt, amikor Vértesy egyedül állta kapu előtt, Halassy éles szögből rálőtte a labdát, pedig 
Keserű I. egyedül középen volt.

Komjádi a meccs utáni értékelésében – mint mindig – kedvencét, Homonnait kiemel-
te, a két Keserű teljesítményét a rendes játékidőben, Vértesyét az I. félidőben tartotta 
megfelelőnek. A fi atal Halassyról viszont azt mondta, hogy az első perctől kezdve biz-
tonságát elvesztve, fáradtan mozgott. Komjádi szemrehányásait hallva Halassy megkér-
dezte: „Komi bácsi én nagyon fáradt voltam, miért nem cserélt ki? Láttam fi am- mondta 
Komi bácsi, de kivel cseréltelek volna ki a kint lévők közül?”28

Aki kicsit ismeri a magyar sport történetét, az azonnal észreveszi a hasonlóságot egy 
másik nemzeti sporttragédiával, a labdarúgó válogatott 1954. évi berni kudarcával.

– Mindkét csapat abszolút esélyesként érkezett a sportág legfontosabb világverse-
nyére.

– Válogatási hibák, Komjádi Németh Jánost, Sebes Gusztáv Sándor Károlyt hagyta 
ki a keretből.

– A döntőbeli ellenfél, a németek fölényes legyőzése korábban, 8:1 az 1926. évi 
vízilabda Eb-n illetve 8:3 a labdarúgó vb csoportmérkőzésén.

– Gyors 2:0-ás vezetés.
– Meg nem adott szabályos gól, Amszterdamban 1:0-nál, Bernben 2:3-nál.
– A németek jobb fi zikai állóképességük révén kerekednek felül.
De vannak jelentős különbségek is a két csapattal történetében:
– Komjádit és a vízilabdázókat nem hibáztatták a korabeli sajtóban.
– A labdarúgócsapatot úgy kellett hazacsempészni a népharagtól tartva. A vízilab-

dázókat is nagy tömeg várta, de ünnepelték, az olimpia erkölcsi győztesének tekintették 
őket.

A labdarúgó aranycsapat tündöklése gyakorlatilag befejeződött Bernben (még pro-
dukáltak egy nagyon szép veretlenségi sorozatot, de azután az aranycsapat szétesett), 
Komjádi aranycsapatának igazi tündöklése Amszterdam után következett. Az Amszter-
damban ezüstérmes hét vízilabdázó kiegészülve Németh Jánossal, Bródyval és Sárkány-
nyal négy év múlva olimpiai bajnok lett, a magyar vízilabda válogatott 1928 és 1939 
között nem talált legyőzőre.
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1932 Bárány István

Az 1907. december 20-án Egerben született Bárány István 16 évesen az 1924. évi 
játékokon 100 méteres gyorsúszásban a középfutamig jutott. A nyurga, közel 190 cm 
magas úszó fejlődése töretlen volt. Az 1926-ban Budapesten megrendezett első úszó 
Európa-bajnokságon Bárány az akkor már három olimpiai éremmel büszkélkedő, to-
ronymagas esélyes Arne Borgot legyőzve megnyeri a 100 méteres gyorsúszást, ő lesz 
Európa leggyorsabb úszója. A Nemzeti Sport 1927. januárban kihirdeti népszerűségi ver-
senyének végeredményét, az olvasóktól (a futballistákat, Orth Györgyöt, Fogl II. Károlyt 
és Schlosser Imrét is megelőzve) ő kapta a legtöbb szavazatot.

Az 1928. évi amszterdami olimpián ennek ellenére csak pontszerző helyezést vár-
nak tőle, az amerikai és a japán úszók a favoritok, élükön Johnny Weissmüllerrel (akit 
egyébként sokszor tévesen magyar származásúnak titulálnak, valójában a Temesvár mel-
letti sváb faluban, Freidorfban született német anyától és apától, és 1 éves volt, amikor 
szüleivel kivándorolt Amerikába) a későbbi Tarzan fi lmek címszereplőjével, a 100 és 
400 méteres gyorsúszás címvédőjével. A 20 éves Bárány Pista csak fél testhosszal ma-
rad el Weissmüllertől, és első európaiként áttörve az 1 perces álomhatárt, ezüstérmet 
szerez, szintén fél testhosszal megelőzve a japán Takaisit. Győztesnek kijáró ovációval 
fogadják: „megmentette Európa becsületét”. Itthon első ízben részesülnek állami kitün-
tetésben az érmes olimpikonok, a Budai Várban „Signum Laudis” érdemrendet nyújt át 
nekik a kormányzó. A legbecsesebb megtiszteltetést az év végén kapja: a sportújságírók 
szavazatai alapján neki ítélik 1928-ban azt a vándordíjat, amelyet az a sportember kap 
meg, aki a magyar sportnak a legnagyobb szolgálatot tette. Tehát az év sportemberének 
választották, annak ellenére, hogy Amszterdamban 5 olimpiai aranyérmet is szerzett a 
magyar csapat.

1929-ben 3 ízben javítja meg saját Európa-rekordját és 58,6 másodperccel a világ-
ranglista élére kerül, a „a vice olimpiai bajnok terhével éltem” írta visszaemlékezésében. 
Az 1931. évi párizsi Európa-bajnokságon éri el pályája csúcsát, két egyéni (100 és 400 
méter) számban, valamint a 4x200 méteres gyorsváltóval szerez aranyérmet. A gazda-
sági válság miatt úszóinkra és vízilabdázóinkra hárult az a feladat, hogy végigtúrázva 
Amerikát előteremtsék a saját teljes és részben az egész magyar olimpiai küldöttség 
útiköltségét az 1932. évi játékokra. Bárány ahol elindult nyert, az összes olimpiai keret-
tag amerikai úszót legyőzte. Az amerikai sajtó őt kiáltotta ki az olimpia esélyesének, de 
valójában fáradtan, letörten érkezett meg Kaliforniába. Syposs Zoltán hasonlatával élve 
„A pihent japánok úgy várhatták őt Los Angelesben, mint Togo admirális 1905-ben a ha-
difl ottájával a Földet körülhajózó Rozsgyesztvenszkijt Csuzima előtt”29. A 100 méteres 
gyors középfutamában a 4. helyen végez – a célbírák szerint. Valójában 90 méterig má-
sodikként haladt, utána pedig úgy forrt a víz, hogy semmit sem lehetett látni. Négy cél-
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bíró negyediknek látta Bárányt, kettő másodiknak. A futamról felvett fi lm a 2. helyezést 
támasztotta alá, de a jury d’appel elzárkózott attól, hogy fi lmfelvétel alapján megvál-
toztassa a kihirdetett sorrendet, és elutasította azt a magyar kérést is, hogy Bárány, mint 
hetedik úszó indulhasson a fi náléban. Ha úszhatott volna a döntőben, akkori formáját 
tekintve akkor se lett volna esélye a bajnoki címre, a japán Mijazaki 58,2 másodperces 
olimpiai csúccsal győzött. Bárány a 4x200 méteres gyorsváltóval szerzett bronzéremmel 
enyhítette csalódottságát. 1932 őszén, utolsó versenyén a margitszigeti fedett uszodában 
58,4 mp-cel beállította Európa-csúcsát, bizonyítva ezzel, hogy helye lett volna a Los 
Angeles-i győzelmi emelvényen.

1936 Kovács József „Kléri”

A berlini olimpián a gátfutó Kovács József 
„Kléri” volt a magyar atlétacsapat legnagyobb 
reménysége. A BBTE sportolója 1934-ben Ma-
gyarország első atlétikai Európa-bajnoki címét 
szerezte Torinóban a 110 méteres gátfutásban, 
1935-ben 400 gáton főiskolai világbajnokságot 
nyert. Berlinben is a 400 méteres gátfutásban in-
dult. A verseny előtt egy héttel a Nemzeti Sport 
interjút készített az amerikai Glenn Hardinnal, a 
szám világcsúcstartójával. Természetesen meg-
kérdezték tőle, hogy mit tud Kovácsról. „Mióta 
Európában vagyok, minden második ember 
azzal fordul hozzám, hogy mit szólok Kovács-
hoz? Nem tudok szólni, mert még nem láttam. 
De sok jót hallottam róla és várom az alkalmat, 
hogy megismerkedhessünk.”30 –hangzott a vá-
lasz. Közben Kovács még Budapesten próba-
versenyeket futott a többi vágtázóval, az optimális 4x100 méteres váltó összeállítása 
végett, amely után a torinói Eb-én ezüstérmes váltó három tagja csúnyán összeveszett, és 
az öltözőben Kovács meg Gyenes majdnem összeverekedett. Gyenes azzal gyanúsította 
meg a BBTE futóit, Kovácsot és Sír Józsefet, hogy csak abban az összetételű váltóban 
futottak teljes erőbedobással, amelyben ő nem volt benne.31

A magyar atléták első edzéséről az olimpiai edzőpályán szintén tudósított a Nemzeti 
Sport: „Kovács Hardint keresi, meg is találja. Szégyenkezve mondja neki: - Kedves Har-
din, én igazán nem tartom magam ellenfelednek. Ne hidd el azt, amit az újságok írnak. 
– Te biztosan nagyon tudsz – viszonozza Hardin. Kovács egyébként nagyon el van ke-
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seredve, hogy mi őt első számú olimpiai reménységnek emlegetjük.”32 A Nemzeti Sport 
egy nappal a 400 gát versenye előtt megkérte Robertsont, az amerikai atléták főedzőjét, 
tippelje meg ennek a számnak az első három helyezettjét. Az amerikai szakember Hardin, 
Patterson, Kovács befutót jósolt. Augusztus 3-án rendezték meg a 400 gát 6 előfutamát. 
Kovács rögtön az I. előfutamba indult, és 53,7 mp-es idővel könnyen nyerte meg azt, az 
összes futamot tekintve a második legjobb idővel. Másnap került sor a két középfutamra 
és a középfutamok 1-3. helyezettjei részvételével megrendezett döntőre. A Sporthírlap 
augusztus 5-i száma „Így halt el legnagyobb olimpiai reménységünk” címmel tudósít az 
eseményről. Kovács a II. középfutamba került, a külső, hatos pályára. Kovács jól kezd, 
200 méternél még csak az amerikai Patterson van előtte, de nem bírja a hajrát, görcsössé 
válik és az ötödik helyen fut be. „Kovács idejét lestoppoltuk, 53,5! Érthetetlen! Kovács 
minden magyar atlétikarajongó büszkesége olyan idővel esik ki az olimpiai középfutam-
ból, amit otthon játszi könnyedséggel kifutott” sopánkodik a Sporthírlap tudósítója.33

A lap következő reggeli kiadása, amelynek a főcíme az augusztus 4-ről 5-re virradóan 
megszületett első és második berlini magyar olimpiai győzelemről számol be („Kárpáti és 
Zombori olimpiai bajnok”) már a 400 gát középfutama utáni öltözői eseményekről is tudó-
sít: „Kovács nagyon sápadt. Eddig járkált, most megáll és kiabálni kezd: «Egész tavasszal 
két és fél métereket futtattak velem előre-hátra. Nézzék meg az amerikaiakat! Ezeknek 
van rutinjuk. Ezeknek szabad gátat is futni! Engem? Még külföldi versenyre se engedtek!» 
Ömlik belőle a szó, nem is kell semmit sem kérdezni. «Túlságosan felfújtak! Mindenki 
többet várt tőlem, mint amit tényleg elérhettem volna.» Most egy kicsit leengedi a hangját 
és szomorúan jegyzi meg. «Csak azt sajnálom, hogy csalódást okoztam. Későn kezdtem 
a 400-as gátfutást. Egy évvel később kellett volna jönni az olimpiának.» Mi volt a végén? 
Hiszen 200 méternél még egészen jól állt. «Nem bírtam már a hajrát. Nagyon elkészültem 
az erőmmel. Különben sem éreztem, hogy bármelyiket utol tudnám érni.»”34

Az olimpiai bajnoki címet Hardin nyerte 52,4 mp-es idővel, 2. Loaring (Kanada) 52,7 
mp. 3. White (Fülöp-szigetek) 52,8 mp.

1948 Karácson László

1947-ben a modern öttusa őshazájában nemzetközi olimpiai próbaversenyen vettek 
részt a világ legjobb öttusázói. „Az október 19. és 23. között Stockholmban rendezett 
versenyen a magyar hármas csapat (Karácson László, Szondy István, Hegedűs Frigyes) 
147 ponttal Svédország mögött a második helyet foglalta el. Megelőzte Finnország, 
Svájc, az USA, Franciaország és Anglia csapatát. Az egyéni versenyben Karácson a má-
sodik helyet szerezte meg.

Nemzetközi egyéni verseny: 1. Grut (svéd) 44 p. 2. Karácson 52 p. 3. Gahr (svájci) 
54 p.



326

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

A hármas csapatverseny-
ben indult versenyzők kö-
zött a sorrend: 1. Karácson, 
2. Grut, 3. Gahr – Karácson 
és Grut helyezése közöt-
ti különbséget az okozza, 
hogy az egyéni versenyben 
minden résztvevő eredmé-
nye számított, s az itt induló 
mintegy 20 svéd Karácson 
helyezését lerontotta, Grutét 
viszont nem.”35 Tehát Kará-
cson László legnagyobb riválisai otthonában végzett az első helyen az olimpiai rendszer 
szerint számított versenyben.

1948. július végén Londonban – ahol csak egyéni verseny szerepelt a hivatalos prog-
ramban – ugyanez a három magyar öttusázó indult. A küzdelem kezdete előtt Grut a 
verseny nagy esélyese (és későbbi fölényes győztese) nyilatkozott a brit lapoknak: „...
úgy jósolta, hogy az egyéni verseny közte és Karácson között fog eldőlni, a pillanatnyi 
diszpozíció és indiszpozíció alapján.”36 Az első versenynapon (július 30-án, pénteken) 
lebonyolított lovaglás tűnt a legizgalmasabbnak, „hiszen az öt szám közül mindig a lo-
vaglásnak van leginkább szerencsejáték jellege, s az egyforma képességű versenyzők 
között sokszor már az itt elért eredmény meghatározza a végső helyezést is. A lovak 
sorsolása teljesen sportszerű körülmények között történt. A versenyzők a tökéletesen át-
látszó üvegburából maguk húztak egy-egy számot, s azzal a lóval versenyeztek, melynek 
kantárja és bal alsó patája a kihúzottal azonos számot viselte.”37 A 47 ló képességekben 
nagyon különbözött egymástól, a silány állományban mindössze két angol telivér volt. 
„A sors különös játékaként a két telivér a két nagy riválisnak Grutnak és Karácsonnak 
jutott…. A bemelegítés igazolta a lóápolók közlését, hogy a ló jó és gyors. A kis lovardá-
ból azonban nem lehetett érzékelni, hogy túl gyors is. Csak azt láttuk, hogy minden aka-
dályt bal szélen ugrik, és ezért Tóth Bélával együtt arra hívtuk fel Laci fi gyelmét, hogy 
jobb oldalt vegye az akadályokat, nehogy a ló balra kitörjön.”38 Karácson nagyon gyors 
iramban teljesítette az első hét akadályt. „Ekkor egy kis erdőben tűnt el a pálya. Láttuk 
Lacit belovagolni, s utána kivágtázni a lovat lovas nélkül. Leírhatatlan az, amit akkor 
éreztünk. Rohantam le az erdőhöz, nem tudva, mi történt. Életem egyik legszomorúbb 
látványa fogadott. Lacit egy angol katona támogatta, jobbkeze lógott, arca az izzadságtól 
és a homoktól sáros volt, bal kezében lógatta a kantárt. „Tizenkét év munkája vált egy 
pillanat alatt semmivé!” Ez volt Laci első mondata.… A laikus is tisztán láthatta, hogy 
kulcscsonttörésről van szó.”39
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Grut a nagy favorit a másik telivérrel megnyerte a lovaglást. Karácson és a szintén 
bukó Hegedűs (ő a mezőny leglassúbb lovát sorsolta) az utolsó, 45. helyen végeztek. 
Karácsont az aldershot-i kórházba szállították, de ő részt akart venni a másnapi vívóverse-
nyen, Szondyn és Hegedűsön akart segíteni (csak az egyéni verseny számított, de hármas 
csapatokban vívták végig a küzdelmet az öttusázók). A Bisley-ben tartózkodó Börzsönyi 
Lajos sportlövő olimpikont és sebész főorvost kérte meg Csáthy szövetségi kapitány, hogy 
nézze meg a szerencsétlenül járt magyar versenyzőt. Börzsönyi dr. alaposan megvizsgálta 
Karácsont, és engedélyezte a párbajtőrvívásban való indulását. „A vívást Grut és a brazil 
Morrot főhadnagy 28-28 győzelemmel holtversenyben nyerte. Grut külön megköszönte 
győzelmét, ugyanis mi vívtunk utolsónak a brazilokkal, s Morrot-t Karácson és Hegedűs 
is megverte. Karácson 21 győzelemmel a 11. lett. Ha a két magyarral szemben nem indul 
vereséggel, akkor 23 győzelemmel a 7. lehetett volna. Teljesen indokolt tehát az angol és 
a magyar lapok dicsérete, mert felkötött karral, törött kulcscsonttal ez rendkívüli teljesít-
mény volt… A vasárnapi versenyszünet után hétfőn, augusztus 2-án került sor a céllövés-
re, a Bisley lőtéren. Karácson, aki még soha nem lőtt bal kézzel, előző nap Camberley-ben 
kísérletezett, és 188 körös kiváló eredményt ért el. Ezen felbátorodva elhatározta, hogy 
pisztolylövésben is elindul. Sajnos becsúszott egy nullája, és 19 találatból 173 kört ért el, 
Grut ebben a számban 190 körrel az 5. helyen végzett.”40

Az aldershot-i városi uszodában megrendezett 300 méteres úszást is Grut nyerte meg 
Szondyt megelőzve, Karácson kulcscsonttörése miatt természetesen feladni kényszerült 
a további versenyt. A camberley-i katonai akadémia előtti nagy réten lebonyolított 4 km-
es mezei futásban az első négy számból hármat megnyerő Grut a 8. helyezést szerezte 
meg, és „így az öt számban összesen 16 pontot szerezve, soha nem látott fölénnyel nyerte 
a XIV. olimpia modern pentatlon versenyét. Amikor 
gratuláltunk neki, megkérte a fényképészt, hogy a 
felkötött karú Karácsonnal együtt örökítse meg. Grut 
ezzel is kifejezte, hogy Laciban látta a legkomolyabb 
ellenfelét.”41

1952 Elek Ilona „Csibi”

Elek Ilona tüneményes pályafutása során 21 ér-
met nyert (13 arany, 6 ezüst 2 bronz) nyert világver-
senyen (olimpia, vb, Eb) és ebből 10 (5 arany, 4 ezüst, 
1 bronz) tőr egyéniben született. Első egyéni sikerét 
1934-ben varsói Európa-bajnokságon 27 évesen arat-
ta (második helyen húga „Maca” végzett), az utolsó 
egyéni érmét, egy bronzot 1955-ben Rómában 48 
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éves korában szerezte (itt egy másik balkezes42 magyar vívónő, a nála csaknem 30 évvel 
fi atalabb Dömölky Lídia szerezte meg az első helyet). És ez az éremkollekció lehetett 
volna még sokkal gazdagabb. Ha csak az olimpiákat nézzük, hét alkalommal is éreme-
séllyel indulhatott volna, de ténylegesen csak három olimpián vehetett részt. Jó mene-
dzseléssel a kiemelkedően tehetséges és rendkívüli versenyzői erényekkel megáldott 25 
éves vívónő már 1932-ben is az érem aspiránsok között lehetett volna. Első világverse-
nyén az 1929-ben Nápolyban rendezett Eb-én (utazását édesapja fi nanszírozta, nem a 
vívószövetség) hatalmas meglepetésre döntőbe jutott és az ötödik helyen végzett. Ezután 
azonban két évre eltiltották a versenyzéstől, mert egy hazai versenyem szemérmetlenül 
csaltak húga, Maca ellen, és a bíráskodásról kialakított véleményét Csibi négyszemközt 
közölte a zsűrielnökkel. 1933-tól aztán elkezdte az éremgyűjtést a nemzetközi küzdőté-
ren is, a berlini olimpiára már mint kétszeres egyéni Európa-bajnok érkezett, és az ered-
ményhirdetéskor az első magyar olimpia bajnoknő mellett az előző két olimpia győztese 
(Helene Mayer és Ellen Preiss) állt. A II. világháború miatt pont az a két olimpia maradt 
el, amelyek idején a legjobb vívókorban (30-as éveiben) volt. 1948-ban azután duplán 
sporttörténelmet ír. Ő az első vívónő, aki megvédi olimpiai bajnoki címét, és az egyetlen 
olimpikon, aki 1936-ban és 1948-ban is egyéni számban olimpiai bajnokságot nyer.

Talán 1951 volt a legsikeresebb éve, Stockholmban egyéniben és csapatban is világ-
bajnok és neki ítéli a Nemzetközi Vívó Szövetség a Feyerick vándordíjat. A FIE legna-
gyobb elismerését először adja nőnek.

1952. júliusban a magyar vívónők nem egyenest utaznak Helsinkibe, útba ejtik Kop-
penhágát, ahol megvédik női tőrcsapat világbajnoki címüket (ez a versenyszám majd 
csak 1960-tól szerepel az olimpiai programban).

Helsinkiben Elek Ilona 45 évesen élete formájában vív. A selejtező körben mind a 4 
ellenfelét legyőzi, úgy hogy mindössze 3 tust kap. A következő körben, a 16 közé jutásért 
négy 6 fős csoportba sorsolják a vívónőket, Elek itt is veretlenül első, az öt legyőzött el-
lenfél között van két leendő egyéni olimpiai bajnok, Irene Cambert 4:0-ra, Gillian Sheent 
4:2-re mossa le. Másnap a középdöntőben 6 csörtét kell vívnia, mind a hatot megnyeri, 
mindössze hat tust kap, Cambert és Mitchelt egyaránt 4:1-re végzi ki. A döntőben is 
menetel: Nyári Magda után a francia Lecomte és az amerikai York is kipipálva, ezután 
jön a másik középdöntőt veretlenül nyerő dán Lachmann elleni rangadó, Elek 4:2-re ezt 
is behúzza. A francia Garilhe elleni győzelem után úgy tűnik a verseny eldőlt, öt fordulót 
követően Elek 5 győzelemmel vereség nélkül áll az élen, a 2-4. helyen Camber, Garilhe 
és Mitchell áll 3 győzelemmel és 2 vereséggel. Csibi mérlege Helsinkiben eddig fantasz-
tikus: 20 asszó 20 győzelem. Az amerikai Mitchell elleni csörte hosszabb és szorosabb 
a vártnál. 3:3-as állásnál Ilona hátrál, egy pillanatra megáll és hátranéz, milyen messze 
van a pást vége, Mitchell pedig megszúrja. A találat teljesen szabályos, ha nem is túl fair. 
Így mégis van tétje az utolsó csörtének, amit a két vereséggel álló Irene Camberrel vív. 
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Az olasz lánnyal Helsinkiben találkozott már a második körben és a középdöntőben is, a 
két asszóban összesen egy találatot kapott tőle. A döntő jelentőségű csörte levezetésére 
kijelölt angol versenybíró rosszullétre hivatkozva nem vállalja a zsűrizést, így a nagy 
tekintélyű belga Paul Anspach – az 1912-ben párbajtőr egyéniben és csapatban olimpiai 
bajnok, 1932 és 1950 között a FIE elnöke – helyettesíti, akinek bíráskodásával kap-
csolatban a magyaroknak már sok keserű tapasztalata van. Elek hatalmas ellenszélben 
küzd, de 3:3-nál Anspach Cambernek egy elcsúszott szúrását érvényesnek ítéli. Holtver-
seny! „A magyar vezetők elfogultság miatt kifogást emeltek Anspach személye ellen, 
ilyen esetben minden más versenybíró önként visszalépne, de Anspach nem. Ilona kéri 
a magyar vezetőket, engedjék visszalépni a holtverseny levívásától. Ehhez azonban nem 
járultak hozzá. Kár volt. Ha akkor engedik visszalépni, talán nem is Ilona, hanem mégis 
Anspach lépett volna vissza. Elkezdődött a csörte, és Ilona vívott, úgy vívott, ahogyan 
életében talán soha.”43 Elek Ilona elhúz 2:0-ra, de az olasz a zsűri hathatós támogatásával 
fordít. „Elek nem hagyja magát, nagyszerű védés visszaszúrással egyenlít. Felmorajlik a 
közönség, egy találaton múlik az olimpiai bajnokság. Elek egy gyors egyenes támadás-
sal bevisz egy találatot Cambernek, de a bírák nem adják meg.”44 „Irene támad. Cseles 
támadása Ilona testétől messze jó arasszal zúg el. Ilona feltartó szúrása viszont vitán 
felül megül. Halálos csendben kezdi el Anspach a páston történtek levezetését. Támadás 
– kérdezi. Az egyik oldalbíró nem, a másik tartózkodom. Ilona jó időben érkezett feltartó 
szúrását mindkét oldalbíró találtnak minősíti. A magyar tábor elkezd reménykedni. De 
Anspach lángvörösen szinte magából kikelve megismétli a levezetést: A támadás? Egy 
nem, egy tartózkodom, nekem jó helyen volt, megült – és másfél szavazatával megpe-
csételi az aranyérem sorsát.45

Felmerül a kérdés mi késztette a köztiszteletben álló idős sportdiplomatát, aki 1950-
ig vezette a nemzetközi vívószövetséget ennyire részrehajló zsűrizésre. Talán bántotta, 
hogy Elek Ilonának nő létére odaítélte a FIE új vezetése 1951-ben a Feyerick vándordí-
jat. Vívóberkekben azt beszélik, hogy a magyarellenességéről híres belga urat a magyar 
sportvezetők egy különös ajánlattal próbálták maguk mellé állítani. A londoni olimpiát 
követően a fi atal magyar párbajtőrvívó Mikla Béla Belgiumba disszidált. A magyar ál-
lambiztonsági szervek retorziója nem maradt el, Mikla itthon maradt közeli hozzátarto-
zóinak kényszerlakhelyet jelöltek ki. A magyar sportvezetők azt ajánlották Anspachnak, 
hogy ha baráti módon fog bíráskodni, akkor elérik, hogy a Mikla család kitelepítését 
megszüntessék. A megzsarolt Anspach ettől úgy bedühödött, hogy magyar vívóknak esé-
lye sem lehetett az általa vezetett zsűrinél. A vezetők durva, és ügyetlen sportdiplomáciai 
akciója a versenyen végig kitűnően vívó Elek Ilona harmadik aranyába került.

Elek Ilona 45 évesen sem vonult vissza, Melbourne-ben újra a világ élére akart ke-
rülni, és nem is lett volna esélytelen, 1954-ben a második, 1955-ben pedig a harmadik 
helyen végzett tőr egyéniben a vb-én. A 30 évi vívásban elhasználódott „teniszkönyökét” 
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is megoperáltatta 1954–55 telén, hogy az újonnan bevezetett „gépesített” (találatjelző-
vel felszerelt nehezebb szúrófegyverekkel történő) tőrvívás követelményeinek fi zikailag 
megfeleljen. 1956-ban, az évad kezdetén hivatalosan közlik vele, hogy ő csakúgy, mint a 
magyar kardvívás három kiemelkedő személyisége, Kovács, Gerevich és Kárpáti mente-
sülnek a válogató versenyeken való részvétel alól, ők négyen biztos olimpiai résztvevők. 
Elek Ilona és edzője úgy döntenek, hogy év közben csak a válogatott csapatversenyeken 
vesz részt, a csúcsformát az olimpia idejére fogják időzíteni. Szeptemberben, a londoni 
a női tőrcsapat világbajnokság előtt néhány nappal közlik vele, hogy utólag eltörölték 
a kiemelését, nem érte el a válogatókon a szükséges pontszámot, így nem vehet részt 
az olimpián. Hosszú pályafutása során az első és utolsó olimpiai részvételtől a sportág 
inkorrekt vezetői, kettő fellépéstől pedig a II. világháború fosztotta meg, azon a három 
olimpián azonban, amin elindult, majdnem hibátlan teljesítményt nyújtott.

1956 Iharos Sándor

Iharos Sándor 1953 és 1956 között 11 világcsúcsot ért el, hetet ezek közül 1955-ben. 
Ebben az évben 1500-tól 5000 méterig valamennyi számban egy időben ő tartotta a 
világcsúcsot, a Helms Alapítvány Európa legjobb sportolójának választotta és a World 
Trophy díjjal tüntette ki. A melbourne-i olimpia nagy esélyesének tartották az 5.000 és 
a 10.000 méteres síkfutásban, különösen azután, hogy 1956. július 15-én 10.000 méte-
ren 28:42,8-es idejével világcsúcsot futott (Melbourne-ben Kuc gyengébb idővel győ-
zött ezen a távon). Iharos 1956 őszén bejelentette, hogy nem vesz részt az olimpián. 
Egyes vélemények szerint gyenge formája miatt döntött így, mások úgy tartják, hogy 
távolmaradásának oka barátnőjének, Lacza Ilona gerelyhajítónak az utazó keretből való 
kihagyása volt. Azután 1956. november első napjaiban váratlanul megjelent a Prága mel-
letti Nymburkban tartózkodó magyar csapatnál. Azzal kereste meg Iglóit, hogy kimenne 
Melbourne-be, de mint riporter, nem mint versenyző. Vagy versenyez, vagy nem jön ki, 
riporternek nem kell, közölte vele a vezetés. „De maga Náci bácsi az edzője mondta azt, 
Iharost ne hozzák, mert már nem lehet fölkészíteni az olimpiára, és Iharosnak sem lehet 
az érdeke, hogy ott kudarcot valljon.”46

1960 Polyák Imre 

A pehelysúlyú (62 kg) kötöttfogású birkózó, Polyák Imre volt a magyar olimpiai 
csapat első számú aranyesélyese Rómában. A két legutóbbi világbajnokságot 1955-ben 
Karlsruhéban és 1958-ban Budapesten (1961-ig évente felváltva rendezték meg a két 
fogásnem világbajnokságát) ő nyerte meg imponáló birkózással. A magyar birkózó hoz-
záállásával sosem volt baj, de a római olimpiára a szokásosnál is motiváltabban készült, 
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két olimpiai ezüst után már nagyon szeretett volna a legnagyobb presztízsű versenyen 
is az első helyen végezni. Helsinkiben 20 éves újoncként még nagy siker volt számára 
a második hely, de Melbourne-be már világbajnokként érkezett és csak a részrehajló 
bíráskodás fosztotta meg a megérdemelt olimpiai bajnoki címtől.

Az örök városban szabadtéren rendezték meg a birkózó versenyeket. A Colosseum 
mellett a Basilica di Massenzio hatalmas boltívei alatt kapott helyet a sportág. A mér-
kőzéseket késő délután kezdik, de még akkor is alig elviselhető a hőség. A kötöttfogású 
küzdelmek utolsó versenynapján az addig négy fordulót követően mindössze egy hiba-
ponttal álló Polyáknak háromszor kell birkóznia. Az ötödik körben a csehszlovák Tóth 
ellen pontozással nyer. Ezt követően a román Schultz meglepetésre pontozással veri a 
világbajnoki ezüstérmes török Sillét, aki a mérkőzés után rosszul lesz, kórházba kell 
szállítani. Az ötödik kör után Polyáknak 2, az olasz Trippának 3, a szovjet Virupájevnek, 
Sillének és Schultznak 5-5 hibapontja van. Virupájev-Trippa és Polyák-Schultz talál-
kozó következik, Sille erőnyerő, de senki sem gondolja, hogy azon a napon még képes 
lesz birkózni. Virupájev pontozással győz Trippa ellen, mindketten elérik a 6 hibapontot 
és elbúcsúznak a további küzdelmektől. Késő este lép szőnyegre Polyák Schultz ellen. 
Imre egy mögékerüléssel előnyt szerez, és pontozással veri a románt. A mérkőzés még 
tart, amikor szirénázó mentőautó áll meg a romok előtt, Sille a döntő másik résztvevője 
megérkezik. Polyák mindössze 10 perc pihenőt kap a döntő csata előtt. A két birkózó jól 
ismeri egymást, négyszer találkoztak már világversenyen, mindannyiszor Imre győzött, 
Melbourne-ben négy és fél perc alatt, Budapesten pedig a világbajnoki döntő második 
percében tusolta a törököt. Most nem szükséges kétvállra fektetni, Polyáknak 3, Sillének 
5 hibapontja van, tehát a magyar birkózó döntetlen esetén is olimpiai bajnok. „Állásból 
nem tudnak egymással mit kezdeni, térdelő helyzetben azonban Sillének egészen vá-
ratlanul sikerül meglepnie Polyákot egy pörgetéssel, és közvetlenül utána még egyszer 
átfordítja az egy pillanatra kihagyó magyar birkózót. Polyák óriási lelkesedéssel küzd 
az egyenlítésért, az állandóan menekülő Sillén azonban már nem tud fogást végrehaj-
tani, így harmadszor is meg kell elégednie az olimpiai ezüsttel.”47 „Éjfélre jár, amikor 
a pehelysúlyúak eredményhirdetése következik. Imre fásultan, keserűen áll a dobogó 
második fokán... Imrének az ezüstérem kudarc, mert ő erre az olimpiára győzni jött nagy 
esélyesként.”48

Happy end nincs? – De van! Polyák Imre négy év múlva Tokióban az olimpiák tör-
ténetében egyedül álló bravúrt hajtott végre, negyedik olimpiáján három ezüstérem után 
megszerezte a hőn áhított és már régen kiérdemelt olimpiai bajnoki címet.
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A MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság 
Hagyományőrző Munkacsoportjának
2014. évi munkájának összegzése

MEGEMLÉKEZÉSEK

 ● Január 23. Gyertyás megemlékezés Várady Béla olimpiai ezüstérmes labdarúgó ha-
lálának napján az Illovszky Rudolf stadionban.

 ● Február 12. Megemlékezés Budapest ostroma alkalmából a Nemzeti Örökség Intéze-
te szervezésében. Farkasréti temető.

 ● Február 24. Megemlékezés Garay János vívó olimpiai bajnok születésének 125. év-
fordulója alkalmából. Farkasréti temető.

 ● Április 23. Megemlékezés Hódos Imre birkózó olimpiai bajnok halálának 25. évfor-
dulója alkalmából. Debreceni Köztemető.

 ● Május 23. Megemlékezés Urányi János kajak olimpiai bajnok halálának 50. évfordu-
lója alkalmából. Csepeli temető.

 ● Május 25. Megemlékezés és koszorúzás a katonahősök emlékművénél. Új Közte-
mető.

 ● Július 17. Megemlékezés Szepesi Gusztáv olimpiai bajnok labdarúgó születésének 
75. évfordulója alkalmából. Tatabányai Köztemető.

 ● Augusztus 1. Megemlékezés az Olimpiai Tábor lakóival a Farkasréti temetőben a 
központi emlékműnél, az obeliszknél és 10 sírnál.

 ● Augusztus 18. Megemlékezés Németh Imre atléta olimpiai bajnok halálának 25. év-
fordulója alkalmából. Farkasréti temető.

 ● Augusztus 23. Megemlékezés Vermes Lajos és Sztantics György sírjánál. Szabadka, 
Bajai úti temető.

 ● Szeptember 11. Gyertyás megemlékezés Sándor Károly elhunyta alkalmából. Hideg-
kuti Nándor stadion.

 ● Szeptember 13. Megemlékezés Széchy Tamás mesteredző halálának 10. évfordulója 
alakalmából a Magyar Úszó Szövetség szervezésében. Farkasréti temető.

 ● Szeptember 28. Megemlékezés a Szlovák Olimpiai Akadémia küldöttségével. Far-
kasréti temető.

 ● Szeptember 29. Megemlékezés Farkas János olimpiai bajnok labdarúgó halálának 
25. évfordulója alkalmából. Farkasréti temető.
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 ● Október 9-15. Megemlékezések a Tokiói Olimpia 50. évfordulója alkalmából. Tokió.
 ● Október 20. Megemlékezések a Nemzetközi Olimpiai Akadémia emlékhelyeinél. 

Olympia (Görögország).
 ● November 3. Megemlékezés Prokopp Sándor sportlövő olimpiai bajnok halálának 

50. évfordulója alkalmából. Farkasréti temető.
 ● November 27. Megemlékezés Kozma István kétszeres olimpiai bajnok birkózó szü-

letésének 75. évfordulója alkalmából. Új Köztemető.
 ● November 27. Megemlékezés Zombori Ödön birkózó olimpiai bajnok halálának 25. 

évfordulója alkalmából. Új Köztemető.
 ● December 4. Megemlékezés Tímár István kajakozó olimpiai ezüstérmes halálának 

20. évfordulója alkalmából a Magyar Kajak-kenu Szövetség szervezésében. Farkas-
réti temető.

 ● December 30. Megemlékezés Lantos Mihály labdarúgó olimpiai bajnok halálának 
25. évfordulója alkalmából. Új Köztemető.

 ● December 30. Megemlékezés Kajdi János ökölvívó olimpiai ezüstérmes születésé-
nek 75. évfordulója alkalmából. Farkasréti temető.

ÜLÉSEK

 ● Január 10. MOB EHB ülése Gödöllőn.
 ● Január 27. MOB Közgyűlés. Téli olimpiai eskü. MOM Művelődési Ház.
 ● Február 24. MOB EHB Hagyományőrző Munkacsoport ülése. MOB.
 ● Április 28. MOB Közgyűlés. Larus.
 ● December 30. MOB EHB Hagyományőrző Munkacsoport ülése. Farkasréti temető.

RENDEZVÉNYEK

 ● Január 14. Műkorcsolyázó Európa-bajnoksághoz kapcsolódó kiállítás megnyitója. 
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum. Agóra.

 ● Január 20. 56-os hősök új sírjának avatása. Nemzeti Örökség Intézete szervezésében. 
Új Köztemető.

 ● Január 23. Nyerges Mihály emléktábla avatás. TF főépület.
 ● Január 29. Zuglói Olimpiai Esték. Berki Krisztián tornász olimpiai bajnok. Lipták Villa.
 ● Január 30., február 27., március 28., április 24., május 29., június 26., szeptember 

25., november 6., november 27., December 12. Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör 
találkozója.
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 ● Január 31. Kristóf Lajos fotóművész Puskás képeiből készült kiállítás megtekintése. 
KÖK Terminál.

 ● Február 8. Fővárosi Szabadidős Kupa – Szellemi Vetélkedő. XIII. Váci út 107. 
 ● Február 13. Cselgáncs könyvbemutató a Horvát Gimnáziumban.
 ● Február 19. Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör találkozója. Gedó György és Imre 

Géza. Erzsébet-ligeti Színház.
 ● Február 21. Téli sportok kiállításának megnyitója. Lipták Villa.
 ● Február 26. Zuglói Olimpiai Esték. Szabó Gabriella kajak olimpiai bajnok. Lipták Villa.
 ● Február 27. EYOF 2017 tájékoztató. Hungexpo Vásárközpont.
 ● Február 28. Liu Shaolin Sándor olimpiai élménybeszámolója. Csanádi Árpád Általá-

nos Iskola és Gimnázium.
 ● Március 6. Téli olimpiai kiállítás megnyitója és Vásárhelyi Tamás Szocsi élménybe-

számolója a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör szervezésében. Erzsébet-ligeti Színház.
 ● Március 8. Téli sport kiállításhoz kapcsolódó könyv bemutatója és élménybeszámo-

ló. Lipták Villa.
 ● Március 13. Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör találkozója. Erdei Zsolt. Erzsébet-

ligeti Színház.
 ● Március 21. Fehér Miklós Kupa. Pesterzsébeti Hajós Alfréd Általános Iskola.
 ● Március 28. Fair Play Konferencia. TF.
 ● Április 26-27. MOA Vándorgyűlés, megemlékezés és koszorúzás. Szarvas.
 ● Április 30. Vetélkedő és Pulai Imre élménybeszámoló. Ófehértó.
 ● Május 8. XVI. kerületi olimpikonok emléktáblájának koszorúzása a Magyar Sport 

Napján. Erzsébet-ligeti uszoda.
 ● Május 21. Zuglói Olimpiai Esték. Kapás Boglárka úszó ifjúsági olimpiai bajnok. 

Lipták Villa.
 ● Május 30. Csanádi nap.
 ● Június 12. Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör találkozója. Erzsébet-ligeti Színház.
 ● Június 13. I. kerületi olimpiai bajnokok emléktáblájának koszorúzása. I. Czakó utcai 

Sportcentrum.
 ● Június 23. Olimpia Napi ünnepség. TF kert.
 ● Július 11. Zsivótzky Gyula Sportcsarnok névadó ünnepsége. Kisbér.
 ● Július 20. Nándorfehérvári ünnepség. Hősök tere.
 ● Július 31. Ifjúsági olimpikonok eskütétele. Larus.
 ● Szeptember 11. Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör találkozója. Decsi család. Erzsé-

bet-ligeti Színház.
 ● Szeptember 20. Nemzetközi Gyűjtőtalálkozó. Gödöllő.
 ● Szeptember 21. Urányi-Fábián Vízitelep névadó. III. Tímár utca.
 ● Szeptember 27. MOA Vándorgyűlés és megemlékezés. Budakalász.
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 ● Szeptember 30. Gurics György olimpiai bronzérmes, világbajnok birkózó sírem-
lékavatása. Dunaújvárosi Köztemető.

 ● Október 30. Az állatorvos olimpiai, világ és Európa-bajnokok emléktáblájának ava-
tása. VIII. Állatorvos-tudományi Egyetem.

 ● November 3. MOB halottak Napi központi megemlékezés. Farkasréti temető.
 ● November 8. Zsivótzky Gyula nap. Sikátor.
 ● November 11. Gyászmise az elhunyt atléták és sportolók tiszteletére. II. Újlaki Sarlós 

Boldogasszony templom.
 ● November 14. XIII. Kegyeleti Konferencia. I. Magyarság Háza.
 ● November 14. Konferencia az olimpiai művészeti versenyekről. TF, Hepp Ferenc 

terem.
 ● November 21. Olimpia és az I. világháború előadás. Kazincbarcika. 
 ● December 5. Lemhényi Nap és ünnepség. XVI. Hősök fasora. Lemhényi Dezső Ál-

talános Iskola.
 ● December 9. Mészöly Kálmán életrajzi könyvének bemutatója. Hélia.
 ● December 18. Sportcsillagok Gálája. Akvárium Klub, V. Erzsébet tér.

TEMETÉSEK

 ● Január 24. Török Gyula olimpiai bajnok ökölvívó temetése. Kispesti temető.
 ● Január 31. Várady Béla olimpiai ezüstérmes labdarúgó temetése. Pestszentlőrinci te-

mető.
 ● Február 7. Sax Gyula sakk olimpiai bajnok temetése. Kecskeméti köztemető.
 ● Március 17. Novák Dezső kétszeres olimpiai bajnok labdarúgó temetése. Szent Ist-

ván Bazilika.
 ● Március 20. Sátori József evezős olimpikon temetése. Rákospalotai temető.
 ● Május 12. Gál Mária röplabdázó olimpiai helyezett temetése. Szent István Bazilika.
 ● Május 15. Felkai László olimpiai bajnok vízilabdázó temetése. Óbudai temető.
 ● Június 2. Bánhidy László, Csanádi OBK alapítójának temetése. Új Köztemető szóró 

parcella. 
 ● Június 4. Gedővári Imre vívó olimpiai bajnok temetése. Farkasréti temető Hóvirág 

úti része.
 ● Június 4. Orosz Pál olimpiai bronzérmes labdarúgó búcsúztatása a Kálvin téri Refor-

mátus templomban.
 ● Június 28. Gajdos Ágnes röplabdázó olimpiai helyezett búcsúztatása. Újpesti Egek 

királynéja Főplébánia (IV. kerület, Szent István tér).
 ● Június 30. Grosics Gyula labdarúgó olimpiai bajnok temetése. Szent István Bazilika.
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 ● Július 10. Somkuti Annamária sportvezető temetése. Óbudai temető.
 ● Július 18. Ivanics Tibor volt MOA tanácstag temetése. Farkasréti temető.
 ● Augusztus 19. Pataki Lászlóné a budafoki Kolonics György Általános Iskola volt 

igazgatójának temetése. Angeli úti Urnatemető.
 ● Augusztus 28. Németh Angéla atléta olimpiai bajnok búcsúztatása. Szent István Ba-

zilika.
 ● Szeptember 17. Csutorás Csaba kétszeres olimpikon atléta temetése. Balatonszemes.
 ● Szeptember 25. Medovarszki János volt MOA tanácstag temetése. Békéscsaba, Li-

geti temető.
 ● Október 3. Sándor Károly legendás válogatott labdarúgó temetése. Farkasréti temető.
 ● December 12. Konrád János vízilabdázó olimpiai bajnok temetése. Farkasréti temető.
 ● December 17. Balázs Erzsébet és Baranyai László tornász olimpiai érmesek búcsúz-

tatása, hamvainak szétszórása. Új Köztemető, szóró parcella.

EGYEBEK

 ● Adatok folyamatos gyűjtése, rendszerezése az Adattárhoz.
 ● Sírok folyamatos pontosítása, felderítése, karbantartása.
 ● Adatok szolgáltatása kérésre.
 ● Hozzátartozók felkutatása.
 ● Kapcsolódó kiadványok szerkesztése, összeállítása, kiadása.

Összesen: 22 megemlékezés, 53 rendezvényen való részvétel, 5 ülés, 21 temetés

Javaslat
 ● Emléktáblák állításának kezdeményezése a temetőkben a felszámolt sírhelyű és az I. 

világháborúban hősi halált halt olimpikonok emlékére.
 ● Az Emléküket őrizzük 3. című kiadvány és a kapcsolódó CD kiadása.
 ● A MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság összefoglaló anyagának kiadása.
 ● Az olimpikon sírok védetté nyilvánításának kezdeményezése a Nemzeti Kegyeleti 

Bizottságnál.

Győr Béla
munkacsoport vezető
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Emléküket őriztük 2014-ben is

125 ÉVE SZÜLETETT

Február 24-én délután megemlékezést tartott a Magyar Olimpiai Bizottság Emlék 
és Hagyományőrző Bizottsága a Magyar Olimpiai Akadémiával a Farkasréti temetőben 
Garay János vívó olimpiai bajnok születésének 125. évfordulója alkalmából. A meg-
emlékezést a temető 935. parcellájában található, ismeretlen sírhelyű olimpiai bajnokok 
obeliszkoszlopánál tartották.

Az Olimpiai Himnusz elhangzása után Győr Béla a MOA Tanácsának és a MOB Em-
lék és Hagyományőrző Bizottságának tagja, a Hagyományőrző Munkacsoport vezetője 
köszöntötte a megjelenteket, közte az olimpiai bajnokokat, bizottsági és munkacsoport 
tagokat, olimpiai körök képviselőit a 2014-es év első megemlékezésén. Felkérte Var-
ga Jánosné Varga Gabriellát, a Hagyományőrző Munkacsoport tagját megemlékezése 
megtartására. A megemlékezésben a sikerek mellett elhangzott a bajnok tragikus sorsú, 
koncentrációs táborbeli elhunyta is.

A megemlékezés után az Olimpiai Bajnokok Klubjának koszorúját Ságiné Rejtő Il-
dikó vívó olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, Sákovicsné Dömölky Lídia vívó, Varga 
János birkózó olimpiai bajnok és Halász János kosárlabdázó olimpikon (1948. London) 
helyezte el az emlékhelyen. A MOB és a MOA koszorúját Jakabházyné Mező Mária a 
MOA főtitkára, az Ujvári házaspár, Hencsei Pál a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör 
elnöke, Varga Jánosné, Domby Iván és Győr Béla helyezték el az obeliszkoszlopnál és 
hajtottak fejet a bajnok emlékére. A megemlékezés a Himnusz hangjaival ért véget.

Garay János életútja
1889. február 23-án született Budapesten. Orvosi műszerkereskedőként, illetve kül-

kereskedelmi tisztviselőként 1923-ban, az NVC (Nemzeti Vívó Club) színeiben kezdett 
versenyszerűen vívni. 1924-ben bekerült a párizsi olimpiára utazó magyar kardcsapatba 
és ettől kezdve 1930-ig összesen tíz alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Hat 
éves válogatott sportolói pályafutása alatt összesen három olimpiai és két Európa-baj-
noki érmet nyert. A magyar csapat tagjaként elért sikerei mellett egyéniben is nyert egy 
olimpiai bronzérmet és egy Európa-bajnoki címet. Az aktív sportolástól az 1930. évi 
Európa-bajnokság után vonult vissza.

Magyarország német megszállását követő napon hivatalában letartóztatták, majd 
Mauthausenbe deportálták. Röviddel az európai háború vége előtt, 1945. május 3-án 
koncentrációs táborban halt meg.
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75 ÉVE SZÜLETETT

Július 17-én a Magyar Olimpiai Bizottság Emlék és Hagyományőrző Bizottsága és a 
Magyar Olimpiai Akadémia a helyiekkel karöltve megemlékezést tartott Tatabányán, a 
Bányászváros, Újtelepi temetőben Szepesi Gusztáv olimpiai bajnok labdarúgó szüle-
tésének 75. évfordulója alkalmából. A temető bejáratához meghirdetett csütörtöki talál-
kozóra sorban érkeztek a volt helyi legendás labdarúgók. Gelei József olimpiai bajnok, 
a régi NB I-es csapatokból Csapó Károly, P. Nagy László, Szabó György, Plotár Gyula, 
Tóth Kálmán olimpiai ezüstérmes, Szántó Gyula, valamint híres edzőjük, Temesvári 
Miklós, a régi klubvezetők közül Kiss László és a helyi szervező, Dr. Partali László is 
megjelent a megemlékezésen. A bajnok tiszteletére elhangzott 11 órai harangozás után 
Dr. Jakabházyné Mező Mária köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Győr Bélát, a 
MOA Tanácsának s a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottságának tagját a megemlé-
kezése megtartására. A volt csapattagok részéről Gelei József olimpiai bajnok labdarúgó, 
a csapat kapusa, a jó barát emlékezett. Elmondta, hogy Szepesi Gusztáv egy csupaszív, 
igazi „bányászgyerek” volt. Végtelenül szorgalmas volt, sok csapat szemet vetett rá, de 
ő igazán ebben a városban érezte magát jól, és nem igazolt máshová. Lelkes volt, nem 
pihent, mindig játszani akart. Megjegyezte, lehet, hogy ez a felpörgött stílusa, és a sok ki 
nem pihent sérülése is hozzájárult a korai halálához. Felidézte, hogy az olimpián is sérü-
lése miatt nem játszott az első mérkőzést követő másik hármon, de a döntőre felgyógyul-
va a csapat egyik legjobbja volt a döntőben. Szerinte igazi példakép lehet a mai játékosok 
számára. Elmondta, hogy a nagyválogatottban játszott öt mérkőzésén is mindig fontos 
mérkőzéseken került bevetésre Szepesi Gusztáv. Az öt mérkőzésből négyet megnyert 
a csapat, egyedül a Szovjetunió elleni mérkőzésen vesztettek, de mint kiderült, ezen is 
sérülten játszott. A MOB és a MOA koszorúját Dr. Jakabházyné Mező Mária, Győr Béla 
és Veres Vince helyezte el a bajnok sírján.

Szepesi Gusztáv életútja
Szepesi Gusztáv 1939. július 17-én, ma 75 éve született Miskolcon, Szedunka 

Gusztáv néven. A Borsod megyei Sajószentpéteren nőtt fel, ahol édesapja üvegfúvó az 
Üveggyárban. 1953-ban végez a helyi 1. számú Állami Általános Iskolában (ma Kossuth 
Lajos Általános Iskola). 1956-ban, Ózdon, a 102. számú Ipari Szakmunkásképző Inté-
zetben (ma Bolyai Farkas Szakképző Iskola) szerzett esztergályos képesítést. 1956-ban a 
Sajószentpéteri Építők csapatában kezdte pályafutását. Nevelőedzője Kolumbán Dezső 
volt. 1958-ban a szintén Sajószentpéteren működő és játszó, nagyhírű, de sajnos időköz-
ben megszűnt Borsodi Bányász csapatához igazolt. 1959-ig játszott Sajószentpéteren. 
Innen került 1959-ben Tatabányára, ahol a Bányászban lett élvonalbeli játékos. 1969-
ig szerepelt az első csapatban.Tagja volt az 1964-ben, Tokióban olimpiai aranyérmet 



344

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

szerzett csapatnak. A Marokkó ellen 6:0 arányban első mérkőzésen és a Csehszlovákia 
ellen 2:1 arányban megnyert döntőn játszott a csapatban. Előtte az olimpiai válogatott 
afrikai túráján játszott a csapat mind a négy győztes mérkőzésén, majd a három olimpiai 
selejtező mérkőzésen.

A magyar „A” válogatottban 5 alkalommal szerepelt 1965 és 1966 között. 1965-ben 
kétszer lépett pályára a címeres mezben. Bécsben, Ausztria ellen debütált (1-0), majd 
Budapesten Olaszország következett (2-1). Mindkét meccsen jobbhátvédet játszott. 1966-
ban a világbajnokságon lépett újra pályára. Első csoportmérkőzésen Portugália ellen (1-3) 
Sóvári nem remekelt és Baróti Lajos hosszas gondolkodás után adott bizalmat Szepesinek 
a következő Brazília elleni mérkőzésen, eredeti posztján, balhátvédként. A felejthetetlen 
játékkal 3-1-es magyar győzelmet hozó mérkőzésen az egész csapat kiválóan játszott. 
A Népsport korabeli tudósítása az alábbiakat írta játékáról: „Szepesit látva nem hittünk 
a szemünknek. Úgy leradírozta Garrinchát, mintha a pályán sem lett volna!” Ekkor vi-
lágbajnoki 6. helyezést szerzett a csapattal.Az ezt követő két világbajnoki mérkőzésen 
is ő szerepelt: Bulgária (3-1), Szovjetunió (1-2). Ezt követően soha többet nem volt 
válogatott.1967-ben súlyos térdsérülést szenvedett és két műtét után sem lett már olyan, 
mint azelőtt. Visszavonulása után 30 évesen Tatabányán, a Városi Sportiskolában oktatott 
futballt. A gyerekek nagyon szerették, de a vezetők bizalmát nem élvezte. Később a Ta-
tai Honvéd Rákóczi SE edzője. Az 1977/78-as bajnokságban a Borsodi Bányász edzője. 
Majd a Tatabányai Szénbányák Vállalat nagyegyházi bányaüzemében szállítási felvigyá-
zó. Később 37 évesen telepőr lett Nagyegyházán, miután teljesen elszakadt a labdarúgás-
tól. 1987. június 5-én, Tatabányán hunyt el agyvérzés következtében.A kiváló labdarúgó 
emlékét Tatabányán, a Bányászváros Újtelepi temetőben található 12. számú díszsírhely 
őrzi. A Farkasréti temetőben az elhunyt olimpiai bajnokok emlékhelye, a Testnevelési 
Egyetemen és az V. kerületi Olimpiai Parkban található olimpiai bajnokok emlékfala, va-
lamint a Puskás Ferenc stadion toronyépülete előtt található MLSZ emlékmű is őrzi nevét. 
Sajószentpéteren, a volt Borsodi Bányász, ma a Sajószentpéteri Városi SE pályáját róla 
nevezték el. A sporttelepen emléktábla is őrzi emlékét. 2005-ben Tatabányán Ezüst Turul 
díjat kapott posztumusz, Gelei Józseffel és Csernai Tiborral közösen.

♦ ♦ ♦

November 25-én a MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottsága, valamint a Magyar 
Olimpiai Akadémia közös megemlékezést tartott az Új Köztemetőben Kozma István 
kétszeres olimpiai bajnok birkózó születésének 75. évfordulója alkalmából a bajnok 
sírjánál. Az Olimpiai Himnusz hangjai után Győr Béla, a MOA Tanácsának és a MOB 
Emlék- és Hagyományőrző Bizottságának tagja, a Hagyományőrző Munkacsoport ve-
zetője köszöntötte a megjelenteket, köztük kiemelve Sákovicsné Dömölky Lídia vívó 
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és Varga János birkózó olimpiai bajnokot; Klinga László olimpiai bronzérmes birkózót; 
Bódi Jenő kétszeres olimpiai pontszerző, Európa-bajnok birkózót, a Vasas SC szakosz-
tály-igazgatóját; Halász János kosárlabdázó olimpikont; dr. Jakabházyné Mező Mária 
MOA főtitkárt és Maróti Istvánt, a Magyar Birkózó Szövetség alelnökét. Kozma Istvánra 
Ujvári Ferencné, a Hagyományőrző Munkacsoport tagja, majd Varga János és Varga 
Jánosné személyes élményekkel emlékezett meg. Az ünnepség a Magyar Himnusszal 
ért véget. A résztvevők ezután átsétáltak az ugyancsak a temetőben nyugvó, a Kozma 
Istvánhoz kötődő Keresztes Lajos és Szilvási Miklós olimpiai bajnok birkózók sírjához 
és ott is elhelyezték az emlékezés virágait.

♦ ♦ ♦

December 30-án Dr. Jakabházyné Mező Mária és Győr Béla a Farkasréti temetőben 
hozzájuk csatlakozó Varga János olimpiai bajnok birkózóval és feleségével, Varga Jánosné 
Varga Gabriellával, a Hagyományőrző Munkacsoport tagjaival megemlékezett és koszorút 
helyezett el a 75 éve született olimpiai ezüstérmes ökölvívó, Kajdi János sírjánál.

50 ÉVE HUNYT EL 

Május 23-án délután megemlékezést tartott a Magyar Olimpiai Bizottság Emlék és Ha-
gyományőrző Bizottsága és a Magyar Olimpiai Akadémia Urányi János kajak olimpiai 
bajnok halálának 50. évfordulója alkalmából a bajnok Csepeli temetőbeli sírjánál. A meg-
emlékezés szervezésénél kiértesítésre került a Magyar Kajak-kenu Szövetség, az UTE és a 
Csepel SC is. Az érintettek jelezték, hogy a Szeged rendezett Világkupa miatt egy nappal 
korábban tiszteletüket teszik a bajnok sírjánál. Kiérkezésünkkor ezt tapasztaltuk, hiszen a 
síron a szövetség, az UTE, az UTE kajak-kenu szakosztálya, a Csepel SC kajak-kenu szak-
osztálya koszorúja mellett az emlékezők mécsese is égett. Az olimpiai himnusz után Győr 
Béla a MOA Tanács és a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság tagja, a Hagyomány-
őrző Munkacsoport vezetője köszöntötte a sírnál a megemlékezőket. Majd megemlékezett 
az 50 éve elhunyt bajnokról. Ezután az Olimpiai Bajnokok koszorúját Varga János olimpi-
ai bajnok birkózó, a Hagyományőrző Munkacsoport tagja, a MOA és a MOB koszorúját 
Győr Béla, Varga Jánosné és Domby Iván a Hagyományőrző Munkacsoport tagjai helyez-
ték el a bajnok sírján. A megemlékezés a Himnusz hangjaival ért véget.

A Hagyományőrző Munkacsoport tagjai ezután az ugyancsak a Csepeli temetőben 
nyugvó Bajkó Károly olimpiai bronzérmes birkózó, Maszlay Lajos olimpiai bronzérmes 
vívó, és Sárdi Lajos, a Hagyományőrző Munkacsoport volt tagja sírjánál is megemlékez-
tek és elhelyezték a megemlékezés virágait.
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Urányi János életútja
Balatonbogláron született 1924. június 24-én. 1936-tól sportolt. Csepelen dolgozott 

szerszámlakatosként. Szabadidejében modellezéssel és vitorlázórepüléssel foglalkozott. 
Egy nyaralás során ismerkedett meg a kajaksporttal. Nevelőedzője Kocsis Mihály volt. 
1939-től a Weiss Manfréd Vállalatok Testedző Köre, majd a Csepeli MTK kajakozója. 
1944-ben kapta meg az 1. osztályú minősítést. Az 1946-os országos bajnokságon aratja 
első nagy sikereit. Ekkor 1000 és 10 000 méteren egyesben, valamint Erdei Lászlóval 
1000 méteren a kettesben is győzött. Az 1948-as olimpián Londonban 10 000 méte-
ren kajak kettesben Andrási Gyulával az ötödik helyen ért célba. 1952-ben Helsinki-
ben, egyesben indult 1000 méteren, de kiesett a selejtezőben. 1952-ben igazolt át az 
Újpesti Dózsához. 1954-ben, a világbajnokságon kajak kettesben, Varga Ferenccel az 
első helyen ért célba, de a zsűri a svéd egység akadályozása miatt a harmadik helyre 
sorolta őket.1955-ben Gelle Sándor edző tanácsára Fábián Lászlóval kezdett párosban 
gyakorolni. Az 1956-os melbournei olimpián 10 000 méteres kajak kettesben Fábián 
Lászlóval olimpiai bajnok lett. Ez a győzelem volt a magyar kajaksport első olimpiai 
aranyérme.1957-ben, Gentben az Európa-bajnokságon az 500 méteres kajak kettesben 
aranyérmet, 10 000 méteren ezüstérmet nyert. Az 1958-as világbajnokságon. Prágában 
ismét Fábián Lászlóval 10 000 méteren megszerezte egyetlen világbajnoki címét. Az 
egy évvel később megrendezett Európa-bajnokságon, Duisburgban bronzérmes volt. Két 
év múlva, 1961-ben visszavonult az aktív sporttól. Pályafutása alatt huszonötször (eb-
ből hatszor egyéniben) nyert országos bajnokságot. 1948 és 1959 között volt válogatott. 
1961-től az Újpesti Dózsában dolgozott, tűzoltótisztként az egyesület hajóépítő műhe-
lyének vezetője lett. Csepelen élt. Negyven éves korában betegség következtében, Bu-
dapesten hunyt el 1964. május 23-án.A központi emlékhelyeken, a Farkasréti temetőben, 
a TF aulában, az Olimpiai Parkban, a Magyar Kajak-kenu Szövetségben, az Újpesti TE 
sportcsarnokában elhelyezett emléktáblák, a Csanádi Általános és Középiskolában dom-
bormű, Ráckevén obeliszk és dombormű, valamit az Urányi János Sport és Szabadidő 
Központ szülőhelyén, Balatonbogláron őrzi emlékét.

♦ ♦ ♦

November 4-én a MOB halottak napi megemlékezése után a Magyar Olimpiai Aka-
démia (MOA) a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottságával dr. Prokopp Sándor, az 
1912-es stockholmi olimpián győztes sportlövő halálának 50. évfordulója alkalmából 
tisztelgett a bajnok sírjánál, a Farkasréti temetőben. Győr Béla MOA Tanácstag, a Ha-
gyományőrző Albizottság vezetője köszöntötte a megjelenteket, köztük külön a bajnok 
fi át, Lászlót és unokáját, Dórát, majd felkérte dr. Jakabházyné Mező Máriát, a MOA 
főtitkárát, az Emlék és Hagyományőrző Bizottság tagját a megemlékezésre. A MOA fő-
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titkára a sporteredmények mellett kiemelte a bajnok civil pályafutását és emlékhelyeit. 
Az emlékszavak után a résztvevők egy-egy szál gyertyát és mécsest gyújtottak a bajnok 
emlékének adózva. A család részéről a bajnok fi a, dr. Prokopp László megköszönte a 
MOB-nak, a MOA-nak és a jelenlévőknek, hogy édesapja emlékét ilyen szépen ápolják. 
Az Olimpiai Bajnokok Klubja, a MOB és a MOA koszorújának elhelyezése után a Ma-
gyar Himnusz hangjaival zárult a megemlékezés.

25 ÉVE HUNYT EL

Április 23-án délelőtt a Debreceni Köztemetőben (Nagytemető) megemlékezést tar-
tott a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottsága és a Magyar Olimpiai Akadémia a 25 
éve elhunyt Hódos Imre olimpiai bajnok birkózó emlékére, a bajnok díszsírhelyénél.

A megjelenteket Győr Béla, a MOA Tanács és a MOB Emlék és Hagyományőrző 
Bizottság tagja, a Hagyományőrző Munkacsoport vezetője köszöntötte. Köztük Varga 
János birkózó olimpiai bajnokot; Váradi János olimpiai bronzérmes ökölvívót, a Hajdú-
Bihar Megyei Ökölvívó Szövetség képviselőjét; dr. Jakabházyné Mező Máriát, a MOA 
főtitkárát; Aszalós Imrét, a HBM Sportszövetségek Szövetségének elnökét; Berde Lász-
lót, a HBM Birkózó Szövetség elnökét; dr. Kiss Józsefet, a Hódos Imre Sportegyesület 
(Hajdúnánás) elnökét; valamint a debreceni olimpiai barátok részéről megjelent sokszo-
ros világrekorder Novák Ferencet, dr. Fésüs Lászlót és Pécsi Imrét.

Az egykori birkózóról először dr. Jakabházyné Mező Mária emlékezett. A főtitkár-
asszony az olimpiai szerepléseit végigkövetve beszélt a bajnokról. Ezután Varga János 
szólt nagy szeretettel egyik volt bajnoktársáról, tanítómesteréről, majd dr. Kiss József 
mondott beszédet a bajnok hajdúnánási kötődését a középpontba helyezve. A megemlé-
kezés után a résztvevők elhelyezték a HBM Sportszövetségek Szövetségének, a HBM 
Birkózó Szövetségnek, a MOB és MOA, valamint a debreceni olimpiabarátok koszorú-
ját a bajnok sírján. A megemlékezés után baráti beszélgetés folyt a résztvevők között, 
amelyen újabb, Hódos Imrével kapcsolatos megemlékezésről is megállapodtak.

♦ ♦ ♦

Augusztus 18-án délután megemlékezést tartott a MOB Emlék és Hagyományőrző 
Bizottság a Magyar Olimpiai Akadémiával közösen Németh Imre olimpiai bajnok 
atléta halálának 25. évfordulója alkalmából a bajnok Farkasréti temetőbeli sírjánál. Az 
Olimpiai Himnusz hangjai után Győr Béla, a MOA Tanácsa és a MOB Emlék és Ha-
gyományőrző Bizottság tagja, a Hagyományőrző Munkacsoport vezetője köszöntötte a 
megjelenteket. Köztük a bajnok megjelent unokáját, Németh Mónikát; Sákovicsné Dö-
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mölky Lídia olimpiai bajnok vívót és Zsivótzkyné Komka Magdolna atléta olimpikont. 
Majd felkérte Dr. Jakabházyné Mező Máriát, a MOA főtitkárasszonyát, a MOB Emlék 
és Hagyományőrző Bizottság tagját a megemlékezés megtartására. Főtitkárasszony a 
megemlékezésében részletesen ismertette Németh Imre aranyérme megszerzésének 
történetét, a bajnok nevének hagyományőrzését napjainkban. Sákovicsné Dömölky 
Lídia a bajnokkal kapcsolatos személyes emlékeivel egészítette ki az elhangzottakat. 
A bajnok unokája, Mónika a gyermekkori élményeit osztotta meg nagyapjáról a meg-
jelentekkel. Komka Magdolna a bajnok emberségét, nyitottságát és sporttársaihoz való 
korrektségét emelte ki. Veres Vince, a Hagyományőrző Munkacsoport tagja a szemé-
lyes kapcsolatuk részleteit ismertette, amelyből kiderült, hogy a Vasasban nemcsak 
együtt sportolhatott a bajnokkal, hanem a Népstadion főigazgatójaként később főnö-
ke is volt a bajnok. A család részéről Németh Mónika, az Olimpiai Bajnokok Klubja 
részéről Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai bajnok, a MOB és MOA részéről Dr. 
Jakabházyné Mező Mária, Komka Magdolna, Győr Béla, Veres Vince és Domby Iván 
helyezték el a megemlékezés koszorúit a bajnok sírján. A megemlékezés a Himnusz 
hangjaival zárult.

♦ ♦ ♦

A MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottsága és a Magyar Olimpiai Akadémia meg-
emlékezést tartott szeptember 29-én hétfőn délután a Farkasréti temetőben Farkas Já-
nos olimpiai bajnok labdarúgó sírjánál. Az Olimpiai Himnusz elhangzása után Győr 
Béla, a MOA Tanácsának és a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottságának tagja, a 
Hagyományőrző Munkacsoport vezetője köszöntötte a megjelenteket. Köztük is külön 
Sákovicsné Dömölky Lídia vívó olimpiai bajnokot, Halász János kosárlabdázó olim-
pikont, Dr. Jakabházyné Mező Mária MOA főtitkárt, valamint az Magyar Labdarúgó 
Szövetség képviseletében megjelent legendás játékostársat, Mészöly Kálmánt, Sipos 
Jenő szóvivőt és Mezei Istvánt, a Farkas János Ifjúsági Alapítvány és a Magyar Cigány 
Labdarúgó Válogatott vezetőjét. Ezután felkérte Ujvári Ferencnét, a Hagyományőrző 
Munkacsoport vezetőjét, a megemlékezése megtartására. Az emlékező szavak után az 
MLSZ képviseletében Sipos Jenő köszönte meg a szervezőknek a megemlékezést. Ki-
emelte ezek fontosságát és az fi atalok bevonását a hasonló rendezvényekbe. Az MLSZ 
koszorúját Mészöly Kálmán, Sipos Jenő és Mezei István, az Olimpiai Bajnokok Klubja 
koszorúját Sákovicsné Dömölky Lídia és Halász János, a MOB és MOA koszorúját Dr. 
Jakabházyné Mező Mária vezetésével a bizottság és a munkacsoport tagjai helyezték el 
a bajnok sírján és hajtottak fejet emléke előtt.

A megemlékezés a Himnusz hangjaival zárult a bajnok tiszteletére.
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Farkas János életútja
Az olimpiai bajnok labdarúgó 1942. március 27-én született Budapesten. Pályafu-

tását a László Kórház labdarúgócsapatában kezdte, majd 1959-ben leigazolta a fi atal 
csatárt a Budapesti Vasas. Gyorsan bekerült a kezdőcsapatba. Tagja volt az 1960-ban az 
UEFA-ifjúsági tornán győztes csapatnak. 1961-ben nyerte első bajnokságát a Vasassal, 
majd 1962-ben a csapattal megvédte azt. Bár tagja volt az 1962-es labdarúgó-világbaj-
nokság magyar keretének, pályára nem lépett. Az 1964-es Labdarúgó Európa-bajnok-
ságon a magyar válogatottal bronzérmet szerzett. Az 1964-es tokiói olimpián a győztes 
magyar válogatott tagja volt, majd 1965-ben és 1966-ban újra magyar bajnok lett. Az 
angliai 1966-os labdarúgó-világbajnokságon a magyar válogatott tagja volt. 1968-ban a 
világválogatott tagjaként játszott Brazília ellen is. Az 1966-os magyar labdarúgó-bajnok-
ság gólkirálya volt. 1974-ben vonult vissza az aktív játéktól a Vasas két másik legendás 
játékosával, Mészöly Kálmánnal és Ihász Kálmánnal együtt. Pályafutása során 290 élvo-
nalbeli mérkőzésen 169 gólt szerzett, valamint 33 válogatott mérkőzésen szerepelt, ahol 
19 találata volt. Aktív pályafutásának befejezése után a vendéglátóiparban helyezkedett 
el, ahol gebinesként több üzlet vezetője volt. Negyvenhét éves korában 1989. szeptem-
ber 29-én hunyt el Budapesten szívroham következtében. Halála után a Vasas utánpótlás 
emléktornát szervezett tiszteletére.

♦ ♦ ♦

November 25-én a MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottsága, valamint a Ma-
gyar Olimpiai Akadémia megemlékezést tartott az Új Köztemetőben Kozma István 
kétszeres olimpiai bajnok birkózó megemlékezése után a külföldön, az Egyesült Álla-
mokban eltemetett Zombori Ödön olimpiai bajnok birkózó halálának 25. évfordu-
lója alkalmából Kozma István sírjánál. Az olimpiai himnusz hangjai után Győr Béla, 
a MOA Tanácsának és a MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottságának tagja, a Ha-
gyományőrző Munkacsoport vezetője köszöntötte a megjelenteket, köztük kiemelve 
Sákovicsné Dömölky Lídia vívó és Varga János birkózó olimpiai bajnokot; Klinga 
László olimpiai bronzérmes birkózót; Bódi Jenő kétszeres olimpiai pontszerző, Eu-
rópa-bajnok birkózót, a Vasas SC szakosztály-igazgatóját; Halász János kosárlabdázó 
olimpikont; dr. Jakabházyné Mező Mária MOA főtitkárt és Maróti Istvánt, a Magyar 
Birkózó Szövetség alelnökét. Zombori Ödönre Varga János és Varga Jánosné szemé-
lyes élményekkel emlékezett meg. Az ünnepség a Magyar Himnusszal ért véget. A 
résztvevők ezután átsétáltak az ugyancsak a temetőben nyugvó, a Kozma Istvánhoz 
kötődő Keresztes Lajos és Szilvási Miklós olimpiai bajnok birkózók sírjához és ott is 
elhelyezték az emlékezés virágait.
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Zombori Ödön életútja
Szentán született 1906. szeptember 22-én. Az MTK, az Elektromos, majd a MAC 

egyesületek birkózójaként sportolt. Szabadfogásban és kötöttfogásban egyaránt verseny-
zett és ért el eredményeket. Három olimpián vett részt és mindhármon pontszerző helyen 
végzett. 1928-ban Amszterdamban 5. helyen végzett, 1932-ben Los Angelesben ezüst-
érmet szerzett. Az 1936-os berlini olimpián olimpiai bajnoki címet szerzett. Az újkori 
olimpiai játékok történetében ő szerezte a magyar csapat huszonhatodik aranyérmét és a 
magyar birkózósport negyedik olimpiai bajnoki címét. A második világháború után Ar-
gentínában telepedett le, és birkózóedzőként tevékenykedett. Az 1956-os nyári olimpián 
Melbourneben ő volt az argentin válogatott edzője. Ezután Los Angelesben élt, majd 
1985-ben visszatért Magyarországra. Budapesten 1989. november 29-én hunyt el. Az 
Egyesült Államokban (Glendale) helyezték örök nyugalomra.

♦ ♦ ♦

December 30-án a Magyar Olimpiai Bizottság Emlék- és Hagyományőrző Bizottsá-
ga a Magyar Olimpiai Akadémiával közösen megemlékezést tartott az Új Köztemetőben 
Lantos Mihály olimpiai bajnok labdarúgó halálának 25. évfordulója alkalmából, a 
bajnok sírjánál. Az Olimpiai Himnusz hangjai után Győr Béla, a MOA Tanácsának és a 
MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottságának tagja, a Hagyományőrző Munkacsoport 
vezetője köszöntötte a megjelenteket: az MLSZ képviseletében Dunai Antal olimpiai 
bajnok labdarúgót, Sipos Jenő MLSZ-szóvivőt, dr. Jakabházyné Mező Mária MOA fő-
titkárt és a munkacsoport tagjait. Az olimpiai bajnokról beszédében Győr Béla és Dunai 
Antal emlékezett meg. Az MLSZ koszorúját Dunai Antal és Sipos Jenő, az Olimpiai 
Bajnokok Klubjának koszorúját Dunai Antal és Domby Iván, a MOA koszorúját dr. Ja-
kabházyné Mező Mária, Győr Béla, Domby Iván és Veres Vince helyezte el a bajnok 
sírján. A megemlékezés a Magyar Himnusz hangjaival zárult.

Dunai Antal, Sipos Jenő és Domby Iván koszorút helyezett el a fi atalon, tragikus 
körülmények között Cipruson elhunyt Zavadszky Gábor labdarúgó olimpikon síremlé-
kén is. Zavadszky tagja volt a Dunai Antal vezette olimpiai csapatnak, amely 1996-ban, 
Atlantában ez idáig utoljára képviselte a magyar színeket labdarúgásban.

Lantos Mihály életútja
Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai II., Kocsis, Hidegkuti, 

Puskás, Czibor. Ha ezt a csapatot elmondom a sportban jártasaknak, egyből rávágják: ez 
az Aranycsapat! Az ötvenes évek elején, ha rákérdeztek az utca emberére, hogyan állt fel 
az Aranycsapat, egyből mondták: Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos és így tovább. Igen, 
ebben a csapatban oszlopos, kihagyhatatlan játékos volt a 4-es számmal játszó balhátvéd, 
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Lantos Mihály. Mit is tudunk Lantosról? 1928. szeptember 29-én született Budapesten. 12 
évesen kezdte a labdarúgást a MÁVAG SK-ban. 1944-től 1947-ig a BVSC játékosa volt. 
Bukovi Márton innen hívta az MTK-ba. 1947-től 1961-ig játszott ott. 290 bajnoki mér-
kőzésen 38 gólt rúgott. 3 alkalommal nyertek bajnokságot, 6-szor végeztek a 2. helyen, 
egyszer harmadikok lettek. 1949-től lett magyar válogatott. Első mérkőzését Debrecenben 
játszotta a lengyelek ellen, ahol 8-2 re győztek. 1956-ig egy mérkőzés kivételével (akkor 
beteg volt) minden válogatott mérkőzésen játszott. Nagyon megbízható játékos volt. Ha-
talmas erejű, nyugodt, okos, tisztán játszó, és mindenekelőtt remekül helyezkedő hátvéd 
volt. Labdabiztonsága, labdakezelése tökéletes volt. Pontos, erős lövéseiért rendre ő rúgta 
a szabadrúgásokat és a tizenegyeseket is. Kitűnően tudta indítani a támadásokat, hosszú, 
pontos labdákkal. Sebes Gusztáv szövetségi kapitány így nyilatkozott róla: „Lehet, hogy 
nem Lantos a leggyorsabb balhátvéd, de az én válogatottamban pontosan egy ilyen védő 
hiányzik, mint Ő”. 53 válogatott mérkőzésen 5 gólt szerzett. 1952-ben Helsinkiben olimpiai 
bajnok lett. Romániát 2–1-re, Olaszországot 3–0-ra, a törököket 7–1-re (itt rúgott egy gólt), 
Svédországot 6–0-ra vertük. A döntőt Jugoszlávia ellen játszottunk, 2–0-ra győztünk. 1953. 
november 25-én Londonban, hatalmas csatában világraszóló győzelmet arattunk az otthon 
50 éve veretlen angolok ellen. Az egész országban szinte leállt a forgalom, mindenki Szepe-
sit hallgatta a rádión. Akkor még nem láthattuk a tv-ben a mérkőzést. 6-3-ra nyertünk, majd 
a pesti visszavágón 7-1-re, ahol Lantos rúgta az első gólt szabadrúgásból.

1954 júniusában kezdődtek a vb mérkőzések. Dél-Koreát 9–0-ra (itt is rúgott gólt 
Lantos), az NSZK-t 8–3-ra, Brazíliát 4–2-re, Uruguayt szintén 4–2-re vertük. A brazilok 
ellen 11-esből rúgott gólt. A döntőt sajnos 3–2-re elveszettük az NSZK ellen. Azóta is 
fájó pont ez a vereség. Még 4 Európa Kupa mérkőzésen szerepelt. Utolsó mérkőzése 
Lisszabonban volt a portugálok ellen (2–2).

1961-ben abbahagyta a játékot. Bukovi Márton segítségével 1965-ben a görög Olim-
piakosz edzője lett 1967-ig. 1968-tól 1975-ig a Komlói Bányászt, 1977-ig a Nagykanizsai 
Olajbányász edzette. 1980-ig a Videotont, ’80-tól a Zalaegerszegi TE csapatát vezette. Köz-
ben elvégzett levelezőn egy egyetemet, valamint 50 évesen a TF-en a szakedzőit. Igen sze-
rény ember volt. Az Aranycsapatban is mindig háttérbe húzódott, pályafutását is csendben 
fejezte be, mint játékos és mint edző is. 272 első osztályú mérkőzésen ült az edzői kispadon. 
Az MTK-val megnyerte a Közép Európai Kupát. Megkapta a Magyar Köztársasági sportér-
demérem ezüst fokozata (1949), a Magyar Népköztársaság kiváló sportolója (1951), Munka 
Érdemrend (1953), a Magyar Népköztársaság érdemes sportolója (1954), FIFA emlékplakett 
(1989) kitüntetéseket. Emlékére a Csömöri úti MTK sporttelepet Lantos Mihály Sportcent-
rumnak nevezték el 2010-ben. 2011. november 25-én, a londoni 6–3-as győzelem évforduló-
ján a MÁV Siemens Taurus mozdonyára az Aranycsapat tagjaként Lantos Mihály is ott volt. 
Unokája Ködmön Kinga élvonalbeli labdarúgó. A nagy ívű pályafutás 1989. december 31-én 
ért véget, szíve felmondta a szolgálatot. Az Új Köztemetőben nyugszik. (Ujvári Ferenc).
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Az év egyéb rendezvényei
 ● Január 14-én műkorcsolya kiállítás nyílt a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Agóra 

kiállítótermében.
 ● Január 23-én Nyerges Mihály emléktáblát avattak a TF-en a főépület 2. emeleti fo-

lyosójának végén. Január 29-én a Zuglói olimpiai esték vendége Berki Krisztián 
olimpiai bajnok tornász volt a Lipták Villában.

 ● Január utolsó hetében Kristóf Lajos fotó és szobrászművész Puskás Ferencről készült 
képeiből kiállítás volt a KÖKI Terminál 2. emeletén.

 ● Február 12-én a Farkasréti temetőben megemlékezés volt Budapest ostromában el-
hunyt civil áldozatok emlékére.

 ● Február 21-én a Lipták villában jeges sportokhoz kapcsolódó kiállítás nyílt.
 ● Február 26-án a Zuglói olimpiai esték vendége Szabó Gabriella olimpiai bajnok ka-

jakos volt a Lipták Villában.
 ● Április 16-án osztálytermet nevezték Tatabányán a Dózsa György Általános Iskolá-

ban Herr Orsolyáról, az iskola volt tanulójáról.
 ● Április 21én a Puskás Akadémia FC stadionját Pancho Arénának nevezték el Felcsúton.
 ● Május 8-án az Erzsébet ligeti uszoda falánál a kerületi olimpikonok emléktáblájánál 

koszorúzás volt a Magyar Sport Napja alkalmából.
 ● Május 9-én Novák Dezső labdarúgó kupát rendezett a Kocsis Ferenc DSE a Szent-

Györgyi Albert Általános Iskolában.
 ● Május 28-án a XII. kerületi Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolában a már ha-

gyományos Dianafeszt alkalmából Steiner László igazgató úr sportolókról elnevezett 
tornatermet valamint osztálytermeket avatott fel. A tornatermet a magyar kosárlab-
dasport egyik legkiemelkedőbb alakjáról az Európa bajnok Greminger Jánosról, a 9/b 
osztálytermet Csipes Ferenc és Tamara olimpia és világbajnok kajakozókról, míg az 
1/b termét Sákovicsné Dömölky Lídia vívó olimpiai bajnoknőről.

 ● Május 29-én Gedó Györgyről nevezték el a Vasas SC Fáy utcai Edzőcsarnok ökölví-
vótermét. Az eseményen ünnepélyes keretek között leplezték le a nevét viselő réztáb-
lát, és a terem falát díszítő feliratot.

 ● Június 3-án Kassai Farkas Imre olimpiai bronzérmes kenus életrajzi könyvének (A 
víz és az olaj) bemutatója volt Újpesten.

 ● Június 12-én koszorúzás volt az I. kerületi olimpiai bajnokok emléktáblájánál, a Cza-
kó utcai Sportcentrumban.

 ● Június 23-án, az Olimpia Napján megemlékezés volt a TF szoborkertben. A MOA a 
Coubertin, a Kemény Ferenc, a Csanádi Árpád és a Mező Ferenc szobornál is koszo-
rút helyezett el.
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 ● Július 10-től a római olimpia bronzérmesének, Albert Flóriánnak, az egyetlen magyar 
aranylabdás labdarúgónak a nevét viseli az a vasúti étkezőkocsi, amelyet ünnepélyes 
keretek között avattak fel a Nyugati pályaudvar királyi vágányán. A kívülről a Ferenc-
város és az egyetemes labdarúgás kiemelkedő képviselőjének portréjával és nevével 
díszített kocsiban kapott helyet az a tárlat, amelynek képanyagában a többszörös világ-
válogatott játékosnak, a Nemzet Sportolójának a pályafutása követhető nyomon.

 ● Július 11-én Zsivótzky Gyula Sportcsarnok névadó és emléktábla avatás volt Kisbéren.
 ● Augusztus 1-én az Olimpiai Tábor résztvevői Győr Béla táborvezető vezetésével a 

Farkasréti temetőben megemlékeztek 10 olimpiai bajnok sírjánál, az elhunyt olimpiai 
bajnokok központi emlékművénél, Ivanics Tibor sírjánál és mindegyik helyen elhe-
lyezték a megemlékezés virágát.

 ● Augusztus elején az FTC új stadionjánál, az Üllői úton felavatták Albert Flórián 
szobrát, a Sas szobrot és az új helyen felállított Springer Ferenc szobrot.

 ● Augusztus 23-án Karl Erik Böhn emléktáblát avattak és emlékmérkőzést (Győr – Lar-
vik) játszottak Győrben. A MOA küldöttsége megemlékezést tartott és koszorút helye-
zett el Sztantics György és Vermes Lajos sírjánál Szabadkán, a Bajai úti temetőben.

 ● Augusztus 28-án Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, a MOB főtitkára Új-
pest Díszpolgára kitüntető címet kapott.

 ● Augusztus végén Pars Krisztiánról nevezték el a Bercsényi Mihály Általános Iskola tor-
nacsarnokát Szombathelyen, Dombi Rudolfról Budapest IV. kerületében a Szűcs Sándor 
Általános Iskola tornatermét, Zsíros Tiborról Kőbányán az új kosárlabdacsarnokot.

 ● Szeptember 2-án az FTC női kézilabdacsapatának képével díszített Taurus mozdonyt ál-
lított forgalomba a Rail Cargo Hungária, a csapat főszponzora, a Vasúttörténeti Parkban.

 ● Szeptember 7-én a balesetben elhunyt edző tiszteletére Füzy Ákos emléktáblát avat-
tak Pécsen, a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

 ● Grosics Gyula Kapusiskolát indítottak a REAC Sportiskolában, Rákospalotán.
 ● Szülőfalujában, Jákon felavatták Novák Dezső, kétszeres olimpiai bajnok labdarúgó 

emléktábláját, egyúttal a sport- és szabadidőközpont is felvette Novák Dezső nevét.
 ● Szeptember 15-én a 73 évvel ezelőtt született Albert Flórián az FTC és a magyar lab-

darúgás egyetlen aranylabdás futballistája tiszteletére a Nagy Béla Hagyományőrző 
Egyesület emléktáblát avatott a IX. kerület, Hurok utca 7 számú ház falánál, ahol 
Albert Flórián egykoron lakott.

 ● Szept. 16-án emléktáblát avattak Budán, a Budafoki út 10/b ház falán Dr. Sárosi György 
és Sárosi III Béla labdarúgó, valamint Sárosi László vízilabdázó válogatottak emlékére.

 ● Október 23-án, Lajosmizsén a Városi Sportcsarnokot Polyák Imréről nevezték el.
 ● Október 30-án emléktáblát avattak az állatorvos olimpiai, világ és Európa-bajnokok 

és aranyérmes szövetségi kapitányok tiszteletére a Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kar udvarán.

 ● November 27-én Kocsis Sándor emlékműavatás volt Józsefvárosban, a Kálvária téri 
parkban.

Győr Béla
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Emlékezés a világ valaha élt legjobban
fejelő játékosára

2014. szeptember 21-én lett volna 85 éves Kocsis Sándor, olimpiai bajnok labdarúgó, 
az Aranycsapat legendás jobbösszekötője, aki – máig tisztázatlan tragikus körülmények 
között – két hónappal 50. születésnapja előtt Barcelonában hunyt el. A jubileum éppen 
egybe esett az 1954. évi világbajnokság hatvanadik évfordulójával is, ahol a „Kocka” be-
cenévre hallgató világklasszis szinte a hátán cipelte döntőbe a németek ellen kapitányát 
vesztett válogatottunkat.

Kocsis Sándorról hosszú évtizedekig méltatlanul keveset lehetett hallani, szinte a 
feledés homályába merült személye. Már csak ő nyugodott idegen földben az Aranycsa-
pat elhunyt tagjai közül, amikor egyre többen szorgalmazták hamvainak hazahozatalát, 
így például Ballai Attila, a Magyar Nemzet újságírója és az FTC Baráti Kör. Az ötlet 
azonban megvalósíthatatlannak tűnt. Egy ember akadt, aki szintén szívügyének tekin-
tette a legendás labdarúgó hazahozatalát, akinek vágyálma tettekben is megmutatko-
zott. Kű Lajos, a Ferencváros egykori olimpiai ezüstérmes labdarúgója, az Aranycsapat 
Alapítvány elnöke nem ismerve „elveszett labdát”, minden akadályt leküzdve, megszer-
vezte Kocsis Sándor újratemetését a Szent István-bazilikában, a zseniális labdarúgó 83. 
születésnapján. Jelen volt Áder János köztársasági elnök mellett Sandro Rosell, az FC 
Barcelona elnöke is, két egykori játékostárs búcsúzott barátjától, Grosics Gyula és Luis 
Suarez. Az újratemetés óta folyamatos és kiváló a kapcsolat az alapítvány és a katalán 
klub között, melynek eredménye 2014-ben csúcsosodott ki. 

A jubileumi születésnap évében sikerült elindítani a Kocsis Sándor Emléktornát, me-
lyet utánpótlás csapatok részére hirdettek meg. „Kocsis Sándornak, ennek a csodálatos 
képességű labdarúgónak szeretnénk emléket állítani az emléktorna elindításával. Mikor, 
ha nem most kerüljön refl ektorfénybe személye. Az idén ünnepeljük születésének 85. év-
fordulóját, hatvan éve győztük le az angolokat 7:1-re a Népstadionban, majd ezüstérmet 
nyertünk a Svájcban megrendezett világbajnokságon. Ő volt a vb gólkirálya 11 góllal, 
a szakvezetők pedig a vb legjobb játékosának is megválasztották. Fantasztikus ered-
ménylista, melyet magyar futballista nem egy hamar fog túlszárnyalni” – nyilatkozott a 
főszervező, Kű Lajos.

Mivel lehet még kiegészíteni az egykori Fradi kedvenc mondandóját? Talán azzal, 
hogy Kocsis Sándor hihetetlenül szerény ember volt, de nem tudta úgy menedzselni ma-
gát, mint például Puskás Ferenc, aki természetesen szintén a világ egyik legjobb focistája 
volt. Kocsis Sándor 68 válogatott mérkőzésén 75 gólt szerzett. Valóságos futballzseninek 
számított, aki őrületbe kergette a védőket, akinek játéka hihetetlenül látványos és színes 
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volt. De nem csupán fejjátéka volt pazar, hanem ő teremtette meg például az ollózásos 
gólok iskoláját is a félfordulatos gólokkal. Tarlós István, Budapest főpolgármestere, az 
I. Kocsis Sándor Emléktorna fővédnöke az ünnepélyes megnyitón bátor kijelentést tett. 
Kocsis Sándort az Aranycsapat legjobb, a közönség által legtöbbre tartott labdarúgójá-
nak nevezte a játékosok hazai teljesítménye alapján, utalva arra, hogy Puskás Ferenc a 
Real Madridban eltöltött évei alatt tett igazán szert világhírnévre.

Az emléktornán részt vett és győzött is az FC Barcelona U-19-es csapata, akik 2014 
tavaszán az első ízben kiírt utánpótlás Bajnokok Ligáját is megnyerték, azaz az Iha-
ros Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrumba kilátogató érdeklődők Európa legjobb U-
19-es csapatát láthatták játszani a Ferencváros, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 
és a Grosics Akadémia Futballklub ellen. A történelmi kezdőrúgást ifj. Kocsis Sándor, a 
torna névadójának fi a végezte el. A mérkőzések mellett tartalmas kulturális programokon 
is részt vettek a csapatok és elzarándokoltak a Szent István-bazilikába is Kocsis Sándor 
sírjához. A torna sikere előrevetíti a folytatást, az FC Barcelona már elfogadta az újabb 
meghívást.

Természetesen szeptember 21-én, Kocsis Sán-
dor 85. születésnapján a Szent István-bazilikában 
lévő sírjánál koszorúzással egybekötött megem-
lékezésen tisztelegtek a kiváló labdarúgó emléke 
előtt. Az FTC Baráti Körnek köszönhetően novem-
berre is maradt rangos esemény Kocsis Sándorral 
kapcsolatban. Hélisz József, főtitkát volt a megál-
modója az első hazai Kocsis Sándor emlékműnek, 
őt bízták meg a domborműállítás ügyintézésével 
is. A baráti kör adományokat gyűjtött a dombormű 
öntéséhez, a zsűriztetéshez, Józsefváros önkor-
mányzata pedig a már meglévő talapzatot hozta 
méltó állapotba. Az emlékművet a Kálvária téren 
állították fel, Kocsis Sándor a környékbeli grun-
dokon töltötte kamaszéveit. Fekete Géza szobrász-
művész alkotását Rudas Ferenc, egykori válogatott 
labdarúgó, az FTC Baráti Kör elnöke, Sántha Pé-
terné, Józsefváros alpolgármestere és a Barceloná-
ból ismét hazalátogató ifj. Kocsis Sándor leplezték 
le. A legenda fi a meghatódva mondott köszönetet, 
óriási örömet jelent számára, hogy édesapját még 
mennyire szeretik és tisztelik szülőföldjén.

Gál László
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In memoriam 2014.

IVANICS TIBOR
1937-2014

(Győr Béla megemlékezésének szövege.
Elhangzott Ivanics Tibor Farkasréti temetői bú-

csúztatásán, július 14-én)

Kedves Tibor!
Mérhetetlen szomorúság töltött el ma reggel, mert 

tudtam, el kell kísérnünk Téged az utolsó földi utad-
ra. Téged, akivel sok olimpikon, sportvezető, barát és 
kolléga temetésén voltunk együtt, képviselve az olimpiai mozgalmat. Most pedig Mi, a 
Családod, a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tagjai, az Olimpiai Család tagjai, 
munkatársak, volt játékosaid és barátok állunk a Te urnádnál. Tudtuk, hogy beteg vagy, 
többször beszéltünk telefonon az utolsó hónapjaidban, amíg volt erőd hozzá. Mégis fájt 
a hír, amikor Marika, főtitkárasszonyunk jelezte a feleségedtől kapott hírt, hogy június 
28-án örökre elaludtál. Fájt, mert jó barátok voltunk, sok időt töltöttünk együtt, sokat 
tanultam Tőled. 

Mikor kiderült, hogy a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa és az Olimpiai Család 
részéről én búcsúzhatok Tőled, gondolkodóba is estem. Sokszor, sok mindenkit búcsúz-
tattam, sok mindenkire emlékeztem, de tudtam, hogy ez merőben más lesz, hiszen Tőled 
kell búcsúznom. Hivatalos legyek vagy emberibb oldalról megközelítve emlékezzek. Az 
utóbbi mellett döntöttem, mert tudom, Te is ezt választottad volna.

Sok-sok közös emlék köt össze minket és az itt állókat. A Fradi és Dorog meccsek. 
Az Olimpiai Vándorgyűlések Szombathelytől Sárospatakig, Salgótarjántól Hódmezővá-
sárhelyig; a számtalan közös megemlékezés; az olimpiai iskolák meglátogatása Nagyka-
nizsától Egerig, Komáromtól Tiszaföldvárig; a könyvbemutatók; a konferenciák Győrtől 
Ipolyságig, Debrecentől Székesfehérvárig; az olimpiai táboraink vezetése Csopakon; a 
Szellemi Diákolimpiai vetélkedők Kaposvártól Nyíregyházáig, Tatától Szolnokig. A kül-
földi útjaink. Találkozásainkkor mindig mosolyogtunk, hogy még a feleségemet, Julikát, 
aki munkatársad volt a Mezőben, is Te mutattad be Nekem. Ezért hiányoztak a gyakoribb 
napi találkozások a MOA Tanácsából történt 2009-es visszavonulásod után.

Igazán tartalmas életet éltél, mint sportvezető, tanár, ember, férj, apa és nagyapa. 
Pályád példa lehet az utókor számára:
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1937. június 29-én születtél Gyulán. 1960-ban testnevelő tanári, 1966-ban labdarúgó 
szakedzői diplomát szereztél a Testnevelési Főiskolán. 1960 és 1963 között a Vasútgé-
pészeti Technikum testnevelő tanára voltál. 1963-tól 1971-ig a Magyar Testnevelési és 
Sportszövetség főelőadója, 1971-től 1975-ig a Kubai Labdarúgó Szövetség tartományi 
szakfelügyelője és edzője, 1975-től 1978-ig a Dorogi Bányász Sport Club vezetőedzője, 
1978-től 1982-ig a Kubai Labdarúgó Szövetség országos szakfelügyelője és szövetségi 
kapitánya, 1982-től 1983-ig újra a Dorogi Atlétikai Club vezetőedzője, 1983-től 1984-ig 
az NB II-es Bajai SK vezetőedzője, 1984-től 1999-ig a Mező Ferenc Általános Iskola 
testnevelő tanára voltál. 1999-től vonultál nyugdíjba.

Több szakmai társaságnak is tagja voltál: 1967 és 1968 között az MLSZ Edzőbizott-
ságának titkára, 1995 és 1999 között a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesület 
Elnökségének tagja, 1996 és 2009 között a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tag-
ja, 1997 és 2001 között a MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottságának tagja, 2003-tól 
halálodig az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társaságának tagja voltál.

A fentebb említett főállásaid mellett 1960-tól 1962-ig a Ferencvárosi Torna Club labdarú-
gója, 1962 és 1963 között a Magyar Testnevelési Főiskola óraadó tanára, 1963 és 1964 között 
a Központi Sportiskola labdarúgó edzője, 1963-tól 1968-ig a TF Sportvezető és Edzőképző 
Intézet meghívott előadója, 1989 és 1990 között az NB III-as MALÉV SC labdarúgócsapa-
tának vezetőedzője voltál. Szakmai kiadványaid közül a legismertebbek voltak szerzőként 
az Érmeseink az olimpiai játékokon és a Magyarok a téli olimpiai játékokon című könyvek.
Társszerzőként a Fiatal labdarúgók edzése, Az olimpiai játékok magyar érmesei, Sikersport-
ágaink az olimpiai játékokon, a Hencsei Pál barátoddal együtt készített sorozat a Magyar 
birkózók, kajak-kenuzók, úszók, vívók, atléták, öttusázók, vízilabdázók az olimpiai játéko-
kon című könyvek, és a teamben készített Magyarok az olimpiai játékokon című nagykönyv 
három kiadása. Szerepeltél szerkesztőként, olvasó szerkesztőként, forgatókönyvíróként, lek-
torként. Nagyon örültem, hogy elvállaltad a dorogi barátommal, Szabó Gyulával együtt írt 
Dorogi olimpikonok és a Dorogiak a világbajnokságokon című könyvünk, valamint a Klész 
Lászlóval írt Katonaolimpikon című könyveink lektorálását is. Tudtam azt, hogy a Te preci-
zitásoddal minimálisra küszöbölhető a hiba lehetősége a könyvekben.

A munkád elismeréseként megkaptad a Testnevelés és sport érdemes dolgozója cí-
met, a Nevelő munkáért Díjat, a Zirzen Janka pedagógus emlékérmet, a Mező Ferenc 
emlékérmet, a Zugló Sportjáért emlékserleget, a MOA tiszteleti érmét, a MOB Nívó-
díjat, a Pedagógus szolgálati emlékérmet, a Németh Imre emlékérmet, a Bozsik Díjat, 
a Csanádi Díjat, az irodalmi Ezüstgerely Díjat, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos 
Egyesülete aranyérmét.

2009-es visszavonulásod után nagyon hiányzott sokoldalú munkád, hiszen sokat 
segítettél a táborok szervezésében, vezetésében, a Szellemi Diákolimpiák kérdéseinek 
összeállításában, az olimpiai iskolák rendezvényeinek koordinálásában. Ekkor már több 
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időt tudtál tölteni feleségeddel, Mariannal, a lányoddal, Andreával és családjával, főként 
a büszkeségeddel, unokáddal, Péterrel, akiről véletlenül mindig volt nálad egy új kép, 
amit hatalmas nagyapai büszkeséggel mutattál mindenkinek.

Utolsó utad előtt búcsúzik a Családod mellett a Magyar Olimpiai Akadémia Taná-
csának minden tagja; az olimpiai iskolák minden tagja, közülük is külön a számodra 
legkedvesebb Mező Ferenc Általános Iskola tanári testülete és tanulói Zuglóból; az olim-
piai baráti körök tagsága, melyek közül több rendezvényein rendszeresen részt vettél; 
az Olimpiai Család minden tagja; a volt játékosaid; a Dorogi FC, külön is Szabó Gyula 
az Egyesült Államokból; az FTC; a barátaid, közülük is külön, ahogy Te mondtad, a 
„Kocsmázós Csapat” és a tisztelőid! Mától már Te is az égi olimpiai csapatot erősíted. 
Bali Misi bácsi, Schlegel Oszi, Székely Feri, Bánhidy Laci, Kahlich Bandi bácsi, Klész 
Laci, Ivanics Tibi. Nagyon erős csapat, és nagyon hiányoztok!

Örök emlékül urnád mellé teszem majd a Dorogi Bányász és a Magyar Olimpiai 
Akadémia zászlaját, valamint egy olyan egyszerű tollat, amivel nagyon szerettél írni, 
természetesen zöld-fehér színűt.

Nyugodjon békében Tibor! Emlékedet örökre megőrizzük!

TÖRÖK GYULA
1938–2014
Hetvenöt éves korában január 12-én, Buda-

pesten hunyt el Török Gyula ökölvívó, a római 
olimpia légsúlyú bajnoka. A mindössze 161 cen-
timéter magas, „Béka” becenevű öklöző nagy 
sikereit a Vörös Lobogó, majd az MTK színei-
ben aratta. Lég- és harmatsúlyban ötször nyert 
magyar bajnokságot. Kedvenc harcmodorával, 
a villámgyors beugrások utáni csapott horgok-
kal 1960-ban, Rómában az olimpián nem talált 
legyőzőre. Négy évvel később, Tokióban nem 
tudott ismételni, harmatsúlyban az első forduló-
ban vereséget szenvedett. Visszavonulása után 
az Építők SC (1976-1978), majd a Csepel SC 
(1978-1981) ökölvívó-szakosztályának edzője 
volt, rövid ideig a válogatott mellett is segédke-
zett. Kiemelkedő sportolói és edzői pályafutása elismeréseként 2008-ban megkapta 
a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét (polgári tagozat). Egy évtizede 
szélütés érte, visszavonultan élt. A Kispesti temetőben január 24-én helyezték örök 
nyugalomra.
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VÁRADY BÉLA
1953–2014
Várady Béla január 23-án hunyt el Vecsésen. Pálya-

futását Putnokon kezdte, majd Ózdon folytatta. 1971-
től a Vasas SC csatára volt. 1983-tól két idényen át a 
francia FC Toursban játszott. Ezt követően rövid időre 
visszatért a magyar bajnokságba, majd alsóbb osztályú 
csapatoknál fejezte be pályafutását. 2011-ben megkapta 
a Vasas Örökös Bajnoka címet. A Putnok VSE Sport-
központját róla nevezték el 2012. augusztus 25-én. 
Híres volt hatalmas erejű lövéseiről. Egy alkalommal 
egy csepeli bajnokin az első félidő legvégén csapattársai jelezték, rúgja jó messzire ki 
a labdát, hogy mire visszakerül, vége legyen a félidőnek. Közel a félpályáról hatalmas 
bombalövése után kettős kapufáról pattant a kapuba a labda. A válogatottban 1972 és 
1982 között 36 mérkőzésen 13 gólt szerzett. Az 1972-es müncheni olimpián az ezüstér-
mes csapat tagja volt. 1977-ben gólkirály volt 36 találattal, amiért megkapta az európai 
Ezüstcipőt is. Részt vett az 1978-as argentínai világbajnokságon, de sérülése miatt egyet-
lenegy mérkőzésen sem szerepelt. Január 31-én a Pestszentlőrinci temetőben helyezték 
örök nyugalomra.

SAX GYULA
1951–2014
Hatvankét évesen január 25-én hunyt el Sax 

Gyula sakkolimpiai bajnok, kétszeres sakkolimpiai 
ezüstérmes, kétszeres világbajnokjelölt, kétszeres 
magyar bajnok nagymester. Tizenötször volt tag-
ja honi csapatbajnokságon aranyérmes csapatnak. 
1970-ben lett mester, két évvel később nemzetközi 
mester, 1974-ben pedig nagymester. Tízszer szere-
pelt a magyar csapattal sakkolimpián, ahol 1978-
ban, Buenos Airesben aranyérmes lett. Négyszer 
vett részt Európa Bajnokságon, kétszer világbaj-
nokságon. 1971–1972-ben ifjúsági Európa-bajnok. 
1987-ben Szabadkán kvalifi kációt szerzett a világ-
bajnok kihívójának személyéről döntő Mesterek 
Tornájára, de ott vereséget szenvedett Nigel Shorttól. Február 7-én, Kecskeméten he-
lyezték örök nyugalomra.
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SÁTORI JÓZSEF
1926–2014
Február 23-án 88 éves korában hunyt el Sátori József eve-

zős olimpikon. 1948-ban a Hitelbank SE, 1952-ben a Bp. VM 
SK, 1960-ban az FTC színeiben szerepelt az olimpián. Lon-
donban a kormányos négyes tagjaként 4. helyen végzett, a 
kormányos nélküli négyessel a reményfutamban nem indultak 
el. Helsinkiben a kormányos kettes egységgel a 2. reményfu-
tamban 3. helyen végeztek és kiestek. Rómában a kormányos 
nélküli négyessel a 3 reményfutamban 2. helyen végeztek, és 
kiestek. Március 20-án helyezték örök nyugalomra a Rákospalotai temetőben.

NOVÁK DEZSŐ
1939–2014
Február 26-án, Budapesten hunyt el Novák Dezső 

kétszeres olimpiai bajnok labdarúgó, az FTC örökös baj-
noka. Szombathelyen, a helyi Postásban, később a Hala-
dásban szerepelt. 22 évesen, 1961-ben lett a Ferencváros 
labdarúgója. Az Üllői úton hamar a közönség egyik ked-
vencévé vált, elsősorban kitűnő rúgótechnikája és csu-
pa szív játéka miatt. A zöld-fehérek jobbhátvédje kitűnő 
helyezkedése mellett szabadrúgásairól és 11-es rúgásai-
ról volt híres. 333 bajnoki mérkőzésen 69 gólt szerzett. 
Kilencszer volt tagja az A válogatottnak, a Ferencváros-
sal négyszeres magyar bajnok és Vásárvárosok Kupá-
ja győztes. Kétszeres olimpiai bajnok (1964. Tokió, 1968. Mexikóváros) és egyszeres 
bronzérmes (1960. Róma). Játszott a világválogatottban (1968) is. Edzőként is sikeres 
volt: háromszor nyert bajnokságot a Fradival (1981, 1995, 1996), irányításával 1995-
ben az FTC bejutott a Bajnokok Ligájába. 2004-ben Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje kitüntetést kapta a köztársasági elnöktől. Március 17-én a Szent István 
Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra.

FELKAI LÁSZLÓ
1941–2014
Hetvenhárom éves korában április 10-én, Budapesten hunyt el Felkai László olimpiai 

bajnok vízilabdázó. 1964-ben és 1968-ban ő volt az év pólósa Magyarországon. Minden 
idők egyik legjobb befejező csatára volt, pályafutása csúcsán, a hatvanas évek közepén 
számtalan mérkőzést döntött el a góljaival. Három olimpián szerepelt, 1960-ban és 1968-
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ban bronzérmet szerzett, a csúcsra 1964-ben, Tokióban 
ért fel az aranyérmes együttes legjobbjaként. A Róka be-
cenévvel illetett zseni 120-szor szerepelt a magyar válo-
gatottban, az olimpiai érmek mellett egy Európa-bajnoki 
cím (1962), valamint két Universiade arany (1963, 1965) 
büszke tulajdonosa is. Pályafutását gyakorlatilag a Fe-
rencvárosban töltötte, 1950 és 1970 között két évtizeden 
át vízilabdázott a zöldeknél, akikkel négyszer nyert baj-
noki címet (1962, 1963, 1965, 1968). Majd hét évig a Bp. 
Spartacusban szerepelt, ott fejezte be játékos pályafutását 
36 évesen. Ezt követően a Bp. Spartacus felnőtt csapatát 
edzette, majd egy szezont a Fradi kispadján töltött, ám 
igazán jól a gyerekek mellett érezte magát. 1982-t követően számtalan ifjú pólóst tanított 
meg a sportág alapjaira a KSI-ben, a Vasasban, a BVSC-ben, a Tungsramban és a Hon-
védban. Május 15-én az Óbudai temetőben helyezték örök nyugalomra.

GÁL MÁRIA
1945–2014
Hosszú betegség után, hatvankilenc esztendős korában 

április 22-én hunyt el Gál Mária, a magyar röplabdázás 
egyik kimagasló egyénisége, a müncheni olimpián ötödik-
ként végzett magyar csapat tagja. A csapat 5 mérkőzésé-
ből 4-en lépett pályára. A BKV Előre egykori játékosaként 
1964 és 1972 között 104-szer vehette magára a válogatott 
mezt. Hetvenhárom és hetvenhat között a Közgazdaság-
tudományi Egyetem SE sportolója. Magas, megbízható 
ütőjátékosként erősítette csapatát. Az 1970-es bulgáriai vi-
lágbajnokságon együttesével 4., 1967-ben a törökországi, 
majd 1971-ben az olaszországi Európa-bajnokságon egya-
ránt az 5. helyen végzett. 1974-ben, a TF-en röplabdaedzői 
oklevelet szerzett. Május 12-én a Szent István Bazilikában helyezték örök nyugalomra.

MAJOR ISTVÁN
1949–2014
Május 3-án elhunyt a kanadai Courticeben Major István, a magyar atlétika egyik 

legeredményesebb versenyzője. A magasugró a hetvenes évek elejének háromszor nyert 
fedettpályás Európa-bajnokságot. Az első magyar ugró volt, aki a fl op technikát sikere-
sen alkalmazta. 1969 és 1973 között tíz alkalommal javította meg az országos csúcsot, 
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utolsó rekordja (224 cm) öt évig volt ér-
vényben. Tíz éven át szerepelt a magyar vá-
logatottban. Részt vett az 1972-es müncheni 
olimpián, ahol hatodik helyen végzett és az 
1976-os montreali olimpián. Három alka-
lommal vehette át az Év atlétája elismerést. 
Fedettpályás Európa-bajnokságokon három 
aranyérme mellett egyszer második lett, míg 
szabadtéren kétszer Eb-negyedik és egyszer 
Eb-ötödik volt. Universiadén kétszer szer-
zett ezüstérmet. Az életének 65. évében el-
hunyt kiváló sportember 1966-tól 15 évig volt a Budapesti Honvéd versenyzője, aktív 
pályafutását a Volán SC-ben fejezte be. A hatszoros magyar bajnok magasugró szakedzői 
diplomát szerzett, a nyolcvanas évek elején Kanadában telepedett le és a York Egyetem 
atlétacsapatának ugróedzője lett. Hamvait a családja egy „számára kedves” helyezte el, 
amit kérésére nem kívántak elmondani.

OROSZ PÁL
1934–2014
Május 12-én, életének nyolcvanegyedik évében Bu-

dapesten hunyt el Orosz Pál, a Ferencváros olimpiai 
bronzérmes futballistája, a klub örökös bajnoka. 1952-
ben lett a zöld-fehérek játékosa, 15 idényt töltött a csa-
patnál, amellyel ez idő alatt tízszer a dobogó valamelyik 
fokán végzett: kétszer bajnok, háromszor ezüstérmes, 
ötször pedig bronzérmes volt. Tagja volt az 1965-ben, 
a döntőben a Juventust legyőzve Vásárvárosok Kupáját 
nyert csapatnak. A válogatottban ott volt az 1960-as ró-
mai olimpián bronzérmes csapatban, négy évvel később 
pedig a tokiói játékokon nyert válogatottban ugyan ke-
rettag volt, de mivel nem lépett pályára, így aranyérmet nem kapott. Rendkívüli játékin-
telligenciával rendelkező labdarúgó volt, akinek kivételes labdaérzéke és rúgótechnikája 
volt. Játékos pályafutása után a klub szakosztályvezetője volt, majd Marokkóban vállalt 
edzői munkát, az afrikai országban úgy emlékeznek rá, mint a helyi futball egyik leg-
nagyobb megreformálójára. 1973-tól a Testnevelési Főiskola tudományos munkatársa, 
adjunktusa volt egészen 1986-ig, 1987-től a Sportjáték Tanszéken volt egyetemi docens, 
majd 1989-től tudományos munkatársként dolgozott. 1974-ben megkapta az FTC örökös 
bajnoka címet. Június 4-én a Kálvin téri Református templomban vettek tőle búcsút.
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BÁNHIDY LÁSZLÓ
1943–2014
Életének 71. évében hunyt el Bánhidy László test-

nevelő tanár, szakedző, sportvezető. A TF-en 1966-ban 
kapott testnevelő tanári diplomát, majd kajak-kenu edzői 
végzettséget szerzett. 1970 és 1977 között a Ferencvá-
ros szakmai módszertani vezetője volt, majd 1977-től 
1988-ig a BVSC szakmai elnökhelyetteseként dolgozott. 
1989-ben került a Csanádi Árpád Központi Sportiskolá-
ba, ahol nyugdíjazásáig igazgató helyettes volt. Közben 
1963 és 1972 között Granek István mellett a kajak-kenu 
válogatott erőnléti edzője volt, a téli tornatermi gimnasz-
tikai edzéseket vezette és így három olimpia felkészítésében vett részt. Alapító tagja, 
később egyik vezetője volt a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Körnek. 2014. június 2-án 
a rákoskeresztúri Új Köztemető szóró parcellájában búcsúztatták.

GEDŐVÁRI IMRE
1951–2014
Május 22-én Gárdonyban hatvankét éves korában 

hunyt el Gedővári Imre, olimpiai bajnok vívó. Az 
1988-as, szöuli olimpián győztes kardcsapat rutinos 
tagja volt, aki már az 1975-ös budapesti vb-n ezüst-
érmes lett csapatban. Az 1980-as moszkvai olimpián 
egyéniben és csapatban is bronzérmet szerzett. Vi-
lágbajnokságokon háromszor állhatott fel a dobogó 
legmagasabb fokára: Hamburgban 1978-ban, Cler-
mont-Ferrandban 1981-ben és Rómában 1982-ben 
egyformán a válogatottal ért fel a csúcsra. Egyéni-
ben világbajnoki ezüstöt és bronzot szerzett, előbbit 
1981-ben, utóbbit 1982-ben, emellett csapatban két-
szer volt ezüst-, és háromszor bronzérmes vb-ken. 
Európa-bajnokságon egyéniben is győzött, 1981-ben Foggiában bizonyult a legjobbnak. 
Az Újpesti Dózsa és a Vasas SC vívójaként tízszer nyert magyar bajnokságot. Őt válasz-
tották meg az év hazai vívójának 1978-ban és 1984-ben. 1989 januárjától 1991 nyaráig 
a Magyar Vívószövetség főtitkára, 1991 februárjától 1996 decemberéig az UTE elnöke 
volt. Később eltávolodott a sporttól, Gárdonyban rendezte be az életét és a jogi szakmá-
ban dolgozott. Június 4-én a Farkasréti temető Hóvirág utcai részében helyezték örök 
nyugalomra.
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GROSICS GYULA
1926–2014
Június 13-án, Budapesten hunyt el életének 88. 

életévében Grosics Gyula, olimpiai bajnok labdarú-
gó, a Nemzet Sportolója. 1926. február 4-én szüle-
tett Dorogon, ahol kezdte futballkarrierjét. 1947-ben 
a fővárosi MATEOSZ-hoz, majd a Budapesti Hon-
védhoz került, pályafutását Tatabányán fejezte be. A 
kispesti csapattal három bajnoki címet nyert. A válo-
gatottban 1947 és 1962 között 86 alkalommal védett, 
megjárt három világbajnokságot (1954, 1958, 1962), 
az elsőn ezüstérmet szerzett. 1952-ben olimpiai baj-
nok lett. Pályafutása befejezése után edzősködött, 
dolgozott Tatabányán, Salgótarjánban, a KSI-nél és 
Kuvaitban is. Később a Budapesti Volán SC elnöke 
volt. A legendás, klasszikus Aranycsapatból, abból az 
együttesből, amely 1953-ban 6:3-ra nyert Londonban 
Anglia ellen, utolsóelőttiként távozott. Újbudán isko-
la, Gyulán labdarúgó akadémia, Rákospalotán kapusiskola viseli a nevét. Június 30-án a 
Szent István Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra.

HUBAINÉ GAJDOS ÁGNES
1948–2014
Június 14-én, 66 éves korában hunyt el Hubainé Gajdos Ág-

nes, az 1976-os montreali olimpián negyedik helyen végző ma-
gyar női röplabda-válogatott játékosa. A Bp. Spartacus röplabdá-
zójaként tagja volt az 1975-ös Európa-bajnokságon ezüstérmes 
csapatnak is, és részt vett az 1974-es világbajnokságon, ahol Ma-
gyarország a hatodik helyet szerezte meg, azaz részese volt női 
válogatottunk legnagyobb sikereinek. A Bardi Gyöngyi, Bánhe-
gyiné Radó Lúcia, Biszku Éva, Biszku Zsuzsa, Feketéné Csapó Gabriella, Hubainé Gaj-
dos Ágnes, Királyné Siry Emerencia, Schadekné Eichler Katalin, Schlégl Judit, Szalayné 
Sebők Éva, Szloboda Zsuzsa, Torma Ágnes összetételű nagyszerű csapatban játszhatott, 
melynek edzője Kotsis Attiláné volt. Ez a nagyszerű gárda érte el a negyedik helyezést 
az 1976-os montreali olimpián. Június 28-án az Újpesti Egek királynéja Főplébánián (IV. 
kerület, Szent István tér) búcsúztatták.
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SOMKUTI ANNAMÁRIA
1945–2014
A Magyar TáncSport Szakszövetség korábbi elnöke, 

Somkuti Annamária 2014. június 15-én hunyt el. Több mint 
ötven évet töltött el a táncsportban, először versenyzőként, 
majd edzőként, pontozóbíróként és sportvezetőként dolgo-
zott sportágáért. Részt vett a Magyar TáncSport Szakszövet-
ség megalapításában, több mint harminc évet tevékenykedett 
pontozóbíróként, és a 90-es években az elsők között kapta 
meg a nemzetközi pontozóbírói engedélyét, azóta folyama-
tosan részt vett a hazai és nemzetközi táncsport életben. Korábbi szövetségi tisztségeit 
követően sorozatban háromszor választották meg az MTáSZ elnökének, 2005-től nyolc 
éven keresztül vezette a Magyar TáncSport Szakszövetséget. Megalakulása óta részt vál-
lalt a Nemzeti Sportszövetség munkájában, először a felügyelő bizottság tagjaként, majd 
később elnökségi tagként segítette az NSSZ működését. A MOB Nem olimpiai sportágak 
versenysportjáért felelős szakmai tagozat elnökségében és a MOB Nők a Sportban Bi-
zottságában kapott tisztséget. Az Óbudai temetőben július 10-én kísérték utolsó útjára.

SZABICS MAGDOLNA
1949–2014
Röviddel 65. születésnapja előtt június 23-án, Leányfalun, 

a nyaralójukban hunyt el Szabics Magdolna (Gulyás Zoltán-
né), a BSE volt válogatott kosárlabdázója, az egyik legnagyobb 
magyar kosaras, a moszkvai olimpia negyedik helyezett csa-
patának játékosa. Karcagon született és kezdett kosárlabdázni. 
1965-ben a budapesti válogatón fi gyeltek fel tehetségére és 
így 16 évesen a Bp. Petőfi ben, majd annak fúzióját követően a 
BSE csapatában játszott pályafutása befejezéséig. Négyszeres 
magyar bajnok. A sokoldalú, ponterős, megbízható mezőnyjá-
tékos 288-szoros válogatott, 6 felnőtt (1970-1980) és 1 junior Európa-bajnokságon (1967) 
képviselte hazánkat, azokon 9 pontos átlagot ért el. Európa-válogatott, az 1980-as moszkvai 
olimpián a 4. helyezett csapat kapitánya. A magyar csapat (Beloberk Éva, Boksay Zsuzsa, 
Gulyás Ildikó, Kiss Lenke, Kovács Ilona, László Erzsébet, Medgyesi Judit, Németh Ágnes, 
Szabics Magdolna, Szuchy Katalin, Vertetics Gyöngyi, Winter Ilona) a csoportküzdelmek 
során a negyedik helyet szerezte meg Kubát és Olaszországot megelőzve. A 3. helyért Ju-
goszláviával játszottak, de 68-65-tel alulmaradtak. Háromszor: 1973, 1975 és 1977 években 
megválasztották az év játékosának. Beválasztották a magyar kosárlabdasport halhatatlanjai 
közé. Szűk családi körben, a Szent István Bazilikában búcsúztatták.
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BOKOR GYÖRGY
1928–2014
86 éves korában június 15-én hunyt el Bokor György. 

Neve összeforrt a MAFC-cal, amelynek kosárlabdázója-
ként háromszor magyar bajnoki címet, Európa-bajnoki 
ezüst (1953 Moszkva) és főiskolai világbajnoki címet 
szerzett, valamint a magyar válogatott tagjaként részt vett 
az 1952-es helsinki olimpián. 1949-től bő évtizeden át 
volt meghatározó tagja a hivatalosan három bajnoki cí-
met szerző MAFC-nak. A magas szintű sportolás mellett 
a Műszaki Egyetemen építészmérnöki diplomát szerzett. 
Aktív játékos pályafutása befejeztével nem szakadt el 
csapatától, különböző pozíciókat betöltve kísérte fi gye-
lemmel az utána piros-feketében szereplő korosztályok játékosait. A „piros-fekete vérű” 
sportember civilben, építészként az OTSH-ban dolgozva több létesítménynek volt mű-
szaki vezetője.

BENCZE JÁNOS
1934–2014
Életének 80. évében július 31-én, Budapesten távo-

zott az élők sorából az 1955-ös kosáárlabda Eb-győztes 
válogatott centere, Bencze János, aki két alkalommal 
szerepelt az olimpián a válogatottban. Hódmezővásár-
helyen és a helyi Bethlen Gábor Gimnáziumban, Balogh 
Imre kezei alatt kezdett el kosárlabdázni. Fényes karri-
erje alatt 116-szor ölthette magára a címeres mezt, mint 
az 1955-ös Európa-bajnok csapat centere, a dinamikus 
centerjáték előfutáraként tartották számon. Játéka még 
a Real Madrid fi gyelmét is felkeltette, szerették volna 
magukhoz csábítani. Csapatai: Hódmezővásárhelyi Dó-
zsa (1950–1952), Bp. Lokomotív (1952–1957), TFSE 
(1957–1958), Bp. Honvéd (1958–1968). Legjobb eredményei az Európa-bajnoki cím 
mellett: főiskolai világbajnok (1954, Budapest), háromszoros Európa-bajnoki 4. (1954, 
Szófi a, 1959, Isztambul, 1963, Wroclaw), Eb-6. (1961, Belgrád), olimpiai 9. (1960), 
olimpiai 13. (1964), sorozatban tízszeres bajnok a Bp. Honvéddal (1958–1968). Szept-
ember 8-án a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.
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NÉMETH ANGÉLA
1946–2014
Életének 69. évében, augusztus 5-én, Budapesten 

hunyt el Németh Angéla, Mexikóváros olimpiai baj-
nok gerelyhajítója. 1961-től a Budapesti Vörös Meteor, 
1965-től a TFSE, majd 1968-tól a BEAC atlétája, egy-
úttal 1959-től a Budapesti Vörös Meteor, majd 1972-től 
a Budapesti Vasas Izzó kosárlabdázója volt. Az ifjúsági 
válogatottban is szerepelt. Gerelyhajítóként 1965-től 
1972-ig szerepelt a magyar válogatottban. Két olimpi-
án vett részt, 1968-ban Mexikóvárosban 60,36 méteres 
dobásával olimpiai bajnoki címet nyert. 1969-ben, az 
athéni Európa-bajnokságon ő szerezte meg a magyar női atlétika második világháború 
utáni első Európa-bajnoki címét. Pályafutása alatt háromszor javította meg a női gerely-
hajítás magyar csúcsát, ő az első magyar női gerelyhajító, aki túldobta a hatvan métert. 
1969-ben dobott magyar csúcsát csak 1974-ben tudták megdönteni. 1972-ben a magyar 
sportolók nevében ő mondhatta az olimpiai eskü szövegét. Az olimpia után sérülése 
miatt felhagyott a gerelyhajítással. Ezután újra kosárlabdázott. 1968-ban a Testnevelési 
Főiskolán tanári oklevelet szerzett és visszavonulása után az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, majd az Állatorvos-tudományi Egyetem testnevelő tanára, 1990-től a Testne-
velési Tanszékének vezetője lett. 1989-től a MOB tagja, a hosszantartó betegsége okán 
mondott le MOB Női Bizottságának tagságáról (1999–2014). 1990-től a Nemzeti Test-
nevelési és Sporttanács tagja. 1993-tól a Magyar Olimpiai Bajnokok klubjának elnökségi 
tagja. 2012-ben Budapest díszpolgárává választották. Augusztus 28-án a Szent István 
Bazilikában búcsúztatták. A hamvait a családja hazavitte.

PATAKI LÁSZLÓNÉ
2014. augusztus 5-én Pataki Lászlóné iskolaigazgató 

tragikus hirtelenséggel hunyt el. 2001-től 2008-ig igaz-
gatta a budafoki Hajós Alfréd iskolát, amely 2008-ban 
Kolonics György nevét vette fel. „Iskolájában az olim-
piai eszme ápolása minden tanévben újabb és újabb ese-
ménnyel gazdagodott, az olimpiai nevelést tevékenysége 
során fő céljának tekintette. Tanítványai a Mező Ferenc 
Szellemi Diákolimpián eredményesen szerepeltek” – 
méltatta Jakabházyné Mező Mária, a Magyar Olimpiai 
Akadémia főtitkára. Augusztus 19-én az Angeli úti Ur-
natemetőben helyezték örök nyugalomra.
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CSUTORÁS CSABA
1937–2014
Életének 77. évében hunyt el augusztus 

25-én, Budakeszin a magyar rövidtávfutás 
kiemelkedő alakja, Csutorás Csaba, aki az öt-
venes évek közepétől tíz éven át meghatározó 
versenyzője volt a 100, 200 és 400 méteres 
távoknak. A sokszoros válogatott atléta két 
olimpián: Rómában és Tokióban képviselte 
a magyar színeket. Három Universiadén há-
romszor állt dobogón, 1963-ban tagja volt 
a 4x100 méteren főiskolai világbajnok vál-
tónak. A TFSE és a Bp. Honvéd színeiben 
versenyzett, huszonegyszeres magyar bajnok volt. Százon és kettőszázon négy – négy 
aranyérmet szerzett, négyszáz méteren háromszor állhatott a bajnoki dobogó legfelső 
fokára. Egyéni legjobbjai, amelyek országos csúcsot is jelentettek: 100 méteren 10,3 – 
200 méteren 20,7 – 400 méteren 46,7 mp voltak. E három számban nyolcszor javította 
meg a magyar rekordot. A 200 és 400 méteres csúcsa 11 évig állt fent. A Honvéd örökös 
bajnokaként rendszeres részt vett klubja rendezvényein, fi gyelemmel kísérte napjaink 
atlétikáját is. 2014. szeptember 17-én, Balatonszemesen helyezték örök nyugalomra.

LENGYEL LEVENTE
1933–2014
Augusztus 18-án hunyt el Lengyel Levente olim-

piai-, Európa-bajnoki és magyar bajnoki ezüstérmes 
sakknagymester. 1933. június 13-án Debrecenben szü-
letett. Mester 1952-től, nemzetközi mester 1962-től, 
nemzetközi nagymester 1964-től. 6 olimpián szere-
pelt: 1970-ben ezüst-, 1966-ban a bronzérmes csapat 
tagja volt. Az Európa-csapatbajnokságon 2. (1970) 
és 3. (1961, 1965) helyet elért együtteseink verseny-
zője volt. Ötször volt az MTK-ban (jogelődjében és 
jogutódjában) magyar bajnokcsapat tagja. Többször 
kitüntették. 1983-tól mesteredző. Maróczy-díjas, Bu-
dapest Sakkozásáért-díjas. Szeptember 17-én a Far-
kasréti temető Hóvirág utcai részében helyezték örök 
nyugalomra.
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KISS LAJOS
1934–2014
Életének 81. évében 2014. augusztus 31-én hunyt 

el Tiszalúcon Kiss Lajos olimpiai bronzérmes kajako-
zó. A Diósgyőri VTK egykori versenyzője az 1956-os 
melbourne-i olimpián lett harmadik K1 1000 méteren, 
tagja volt az 1958-as prágai világbajnokságon ezüstér-
mes 4x500 méteres váltónak is. 2006 óta komoly be-
tegségekkel küzdött, három lábujját amputálni kellett, 
és azóta járni is alig tudott. Szeptember 8-án, Miskol-
con, a sportcsarnok közelében lévő mindszenti temetőben helyezték örök nyugalomra.

ROZSNYÓI SÁNDOR
1930–2014
Életének 84. évében szeptember 2-án Sydneyben hunyt 

el Rozsnyói Sándor, aki az 1956-os melbourne-i olimpián vi-
tatott körülményeket követően, végül ezüstérmet vehetett át 
a 3000 méteres akadályfutás eredményhirdetésekor. A Zala-
egerszegen, 1930. november 24-én született atlétának először 
aranyérmet akasztottak a nyakába, miután a zsűri az angol 
Brashert első fokon kizárta, Rozsnyói akadályoztatása miatt. 
A tiltakozásokra végül megváltoztatták az ítéletet. A fél évszá-
zaddal később Nemzetközi Fair Play díjjal is kitüntetett atlé-
ta ugyanis azt vallotta minden fórumon, hogy Brasher nem akadályozta őt. Az atlétika 
mellett a kosárlabdázásnak is szenvedélyes elkötelezettje volt. Sydneyben búcsúztatták. 

DR. HÉDER JÁNOS
1933–2014
Szeptember 6-án, Budapesten hunyt 

el az 1956-os melbournei olimpián részt 
vett tornász, Dr. Héder János. Az UTE 
színeiben többször nyert magyar bajnok-
ságot, a magyar válogatottat is erősítette. 
Tornász pályafutásának befejezése után 
hosszú ideig a hazai és nemzetközi versenyeken elismert bíróként tevékenykedett. Tag-
ja volt a Magyar Torna Szövetség Bíróbizottságának, a Budapesti Torna Szövetség El-
nökségének. „Civilben” szülész-nőgyógyász főorvosként dolgozott. Szeptember 19-én a 
cinkotai temetőben kísérték utolsó útjára.
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SÁNDOR KÁROLY
1928–2014
Szeptember 10-én 85 éves korában hunyt el Sándor 

Károly, a „Csikar”, labdarúgó, jobbszélső. Kiváló szél-
ső csatár volt. Gyors felfutásairól és éles szögből elért 
góljairól volt híres. Az Aranycsapat idején Budai volt 
a riválisa a poszton. Sebes Gusztáv a Honvéd szélsőjét 
favorizálta, aki kiválóan összeszokott Kocsissal. Így ő 
lemaradt az 1952-es olimpiai aranyról, nem játszott az 
évszázad mérkőzésén, csak csere volt, és az 1954-es vi-
lágbajnokságra sem nevezték, bár kiutazott a csapattal. 
Becenevét saját bevallása szerint onnan kapta, hogy nem 
volt olyan labda, amit ne próbált volna megszerezni, ki-
csikarni. Mások szerint viszont csapattársai labdakérései során kiabált Karcsi-Karcsi 
alakult Csikarrá. Összesen 379 bajnoki mérkőzésen 182 gólt ért el. 1955 és 1964 között 
21 nemzetközi mérkőzésen szerepelt és 11 egyszer volt eredményes. 1949 és 1964 kö-
zött volt 75 alkalommal szerepelt a nemzeti tizenegyben és 27 gólt szerzett. Az ötvenes 
évek elején többnyire tartalék volt. 1957-től a válogatott csapatkapitánya volt, Puskástól 
örökli a karszalagot. Részt vett a 1958-as svédországi és 1962-es chilei világbajnok-
ságon. Utóbbin a legjobb nyolc között estek ki a későbbi döntős Csehszlovákia ellen, 
így a csapat 5. lett. Pályafutása utolsó évében még részt vett az Eb-selejtezőkön (akkor: 
Nemzetek Európa Kupája), de a spanyolországi négyes döntőn már nem lépett pályára. 
Október 3-án helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.

MEDOVARSZKI JÁNOS
1937–2014
Életének hetvenhetedik évében szeptember 11-én 

hunyt el a kimagasló sportolói, sportvezetői és tanári 
életutat bejárt Medovarszki János, a Buda-Cash Bé-
késcsabai AC aktív és eredményes edzője. A közép-
iskolás korában kitűnt tehetséges atléta pályafutása 
során hatszor nyert magasugrásban magyar bajno-
ki címet; 27-szer öltötte magára a címeres mezt. Az 
1965-ös budapesti Universiadén bronzérmet szerzett; 
egy évre rá az Európa-bajnoki döntőben a tízedik he-
lyen végzett.1961-ben 206 cm-rel beállította, négy évvel később 209 cm-re javította a 
versenyszám országos csúcsát. Magas szintű sportolói pályafutása mellett középiskolai 
testnevelő tanári diplomát szerzett és tanítói, tanári, főiskolai docensi, tanszékvezetői 
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munkáját is a legnagyobb elismerés övezte. Békés megye sportéletében betöltött vezető 
feladatain túl tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak, a Magyar Olimpiai Akadémia 
Tanácsának. Gyakorlati munkássága mellett jelentős elméleti, sporttörténeti tevékenység 
is fűződik nevéhez. Nyugdíjba vonulását követően is az atlétikai pálya mellett maradt: 
a Békéscsabai Atlétikai Clubnál vállalt edzői feladatot. Ebben az időszakban is több 
országos bajnok, korosztályos válogatott edzéseit vezette. Napjaink legsikeresebb gátfu-
tója, Baji Balázs is az Ő irányításával nevelkedett. 2009-től a békéscsabai szakosztályra 
épülő Kelet-magyarországi Régió Utánpótlás-nevelési Központ szakmai vezetője volt. 
A mindig segítőkész, nagy tudású, az atlétikát alázattal szolgáló kiváló sportember tevé-
kenységét számtalan elismeréssel jutalmazták. élete, tudása, edzői - nevelői munkássága, 
önzetlen sportág szeretete magasra tett mércét hagyott az utódokra. Szeptember 25-én 
helyezték örök nyugalomra Békéscsabán, a Ligeti temetőben.

HERNEK ISTVÁN
1935–2014
Hetvenkilenc esztendős korában szeptember 

25-én hunyt el Hernek István, az 1956-os melbour-
nei olimpia ezüstérmes kenuversenyzője michigani 
(Saint Ignace) otthonában. Az ötvenes évek egyik 
kiemelkedő kenuzója volt, sikereit az egyesek ver-
senyében érte el, a Bp. Honvéd színeiben. 1954-ben a 
maconi világbajnokságon, 1000 méteren ezüst-, 10 000 méteren pedig bronzérmet nyert, 
az ötvenes években többször magyar bajnoki címet szerzett. Pályafutása csúcspontját je-
lentette a melbourne-i olimpia, ahol a rövidebb távon állhatott a dobogó második fokára. 
Civil szakmáját tekintve a Bányaterv mérnökeként dolgozott 1956-ig, majd az Egyesült 
Államokban telepedett le, a tengerentúlon élt haláláig. Moranban (Mackinac, Michigan) 
az Immaculate Conception Cemetery temetőben helyezték örök nyugalomra.

BADARI TIBOR
1948–2014
Október 9-én, Budapesten hunyt el Badari Tibor, 

kétszeres Európa-bajnok ökölvívó, a mexikóvárosi és a 
montreali olimpiai játékok résztvevője. A Csepeli Papír és 
a Bp. Honvéd versenyzője volt, legnagyobb sikereit 1971-
ben a madridi és az 1975-ös katowicei Európa-bajnoksá-
gon érte el. Előbbit harmat-, utóbbit pedig pehelysúlyban 
nyerte meg. A magyar válogatottban 1967 és 1976 között 
szerepelt, részt vett a mexikóvárosi és a montreali ötkari-



372

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

kás játékokon is. Nyolcszor nyert magyar bajnoki címet. Sportolói karrierje után edzői 
diplomát szerzett, a Honvéd és a Zuglói BC vezetőedzője is volt. Szakmai életútjához 
tartozik, hogy 2013-ban a Magyar Ökölvívó Szakszövetségben a szakfelügyelői pozíciót 
is ellátta. A Kispesti temetőben helyezték örök nyugalomra.

KONRÁD JÁNOS
1941–2014
Életének 74. évében, Solymáron november 25-

én hunyt el Konrád János olimpiai bajnok vízilab-
dázó. 123-szoros válogatott, kétszeres ötkarikás 
bronzérmes volt. Tagja volt az 1964-ben Tokióban 
olimpiai aranyérmes csapatnak, és az 1962-es lip-
csei Európa-bajnokságon szintén győzött a váloga-
tottal. Sportolói pályafutását 1976-ban fejezte be, 
edzőként és állatorvosként dolgozott tovább, 1985-
ben pedig a női válogatott szövetségi kapitánya lett. 
A csapattal három Eb-ezüstérmet nyert. 1990 és 
1992 között a férfi együttes kapitányaként tevékeny-
kedett, 1991-ben világbajnoki harmadik helyig vezette a válogatottat. December 12-én a 
Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.

MASSÁNYI MARÓT
1934–2014
Október 16-án, Szigetváron hunyt el 80 éves korában 

Massányi Marót. 1955-ben szerezte testnevelői diplomáját 
Pécsen, majd Simontornyán kezdett el tanítani. 1960 őszén 
került Tamásiba, ahol 1995-ös nyugdíjba vonulásáig taní-
tott. Tamásiba kerülve sokat fáradozott azon, hogy az atléti-
ka sportág alapjait megteremtse a kisvárosban. Szakmailag 
jól felkészült, igényes edzői munkát végzett. Edzői és taná-
ri tevékenységéért 1995-ben megkapta a Magyar Sportért 
kitüntető címet, és “Tamási város testnevelésért és sportjá-
ért” elismerésben részesült. A MOA rendezvények állandó 
résztvevője és az egyik helyi főszervezője volt a Magyar 
Olimpiai Akadémia 2013. április 20-21-én megrendezett 
61. vándorgyűlésének. Temetése november 22-én, Sziget-
váron, a Kanizsai temetőben volt.
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BALÁZS ERZSÉBET
1920–2014
Balázs Erzsébet (Baranyai Lászlóné) Budapesten, no-

vember 24-én hunyt el. Budapesten született 1920. október 
15-én. 1938-ban kezdett tornázni a BSE-ben. 1941-ben a 
Budapesti Postásba igazolt. 1943-tól hétszer nyert arany-
érmet a magyar csapatbajnokságon (1952-ben a Szakszer-
vezetek, 1953-ban Budapest színeiben versenyezve). 1948-
ban, Londonban a sérült Keleti Ágnes helyére került be az 
ezüstérmet szerzett torna női összetett csapatba. 1949-ben a főiskolai világbajnokságon 
lett csapatban ezüstérmes. 1952-től edzőként és versenybíróként is tevékenykedett. 
1971-ig a Bp. Honvéd trénere volt. 1972-től 1973-ig a Debreceni Városi Sportiskolánál 
vezette az edzéseket. 1974-től 1977-ig a magyar válogatott edzője volt. Férje az 1984-
ben elhunyt Baranyai László olimpiai bronzérmes tornász volt. Utolsó kérése az volt, 
hogy férje hamvaival együtt szórják szét az övét is. December 17-én az Új Köztemető 
szóróparcellájában szórták szét hamvait a férjével együtt.

VARGA ISTVÁN
1943–2014
Varga István december 6-án hunyt el, hetvenegy 

éves korában. 1970-es években a Debreceni Dózsa 
világklasszis átlövője 127-szer volt a válogatott tagja, 
ötször volt magyar bajnok, háromszor a magyar kupa-
győztes csapat tagja és hatszor gólkirály. Sportolói tel-
jesítményéért megkapta Debrecen város Hajós Alfréd 
díját. Abonyban született 1943. szeptember 7-én. 12 
évesen lett az Abonyi TSZ SK igazolt játékosa, majd 1965-ben igazolt át a Bp. Honvédhoz. 
A fővárosi gárdával az 1965/66-os BEK fi náléban a második helyen végzett, többször nyert 
bajnokságot, magyar kupát. Hazai élvonalbeli pályafutását a Debreceni Dózsában fejezte 
be, a vidéki gárdával is bajnokságot nyert. 1978-ban búcsúztatták el az élvonalbeli játéktól, 
azt követően Nádudvaron, majd rövid ideig a Bp. Spartacusban szerepelt. 1982 és 1990 
között németországi klubok játékosa volt. Kétszer vett részt olimpián, 1972-ben a 8., 1976-
ban a 6. helyen végzett a magyar nemzeti együttessel. 1967-ben és 1970-ben 8. helyezést 
ért el világbajnokságon, szerepelt az Európa- és világválogatottban is. Az Európai Kézi-
labda Szövetség (EHF) nemzetközi ellenőreként is tevékenykedett a nemzetközi kézilabda 
életben. 1994-ben a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti 
Keresztje kitüntetésben részesítette. December 17-én a Debreceni Köztemetőben búcsúz-
tatták, december 19-én az Abonyi Református temetőben helyezték örök nyugalomra.
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FERDINANDY GÉZA
1933–2014
2014. december 12-én hajnalban 82. életévében 

otthonában elhunyt Ferdinandy Géza, többszö-
rös magyar bajnok, csapat világbajnok öttusázó. 
1955-ben öttusa csapatvilágbajnok,1958-ban vb 
bronzérmes. Többszörös magyar bajnok. Az öttusa 
válogatott lovas edzője. Egyedülálló módon három 
sportágban , öttusában, vívásban és lovaglásban is 
válogatott volt. Lovas edzőként és lótenyésztőként 
dolgozott Tökön és Pomázon. Számtalan híres fi lm 
kaszkadőre; e szakma legjobbjai között tartották számon. Edzőként és kiképzőként a díj-
ugratás sikeres szereplője volt. Emberként és sportolóként a fi atal generációk példaképe. 
Az 1956-os olimpián öttusában tartalék volt. Az UTE öttusázóknál is tevékenykedett 
vívó-és lovas edzőként. A szöuli olimpiáig a magyar öttusa válogatott lovas edzője volt. 
2015. január 16-án az Új Köztemetőben helyezték örök nyugalomra.

Két olimpikonunk, még 2013-ban hunyt el. Sajnos, értesítés hiányában, hosszabb 
nyomozás után derültek ki az adataik, így róluk csak idén tudunk megemlékezni.

KÖVI MÁRIA
olimpiai ezüst- és bronzérmes tornász
Marosvásárhelyen született 1924. októ-

ber 20-án. Középiskolás korában a Postás 
Egyesületben kezdett el tornászni tanára 
Budai Annus hatására. 1949-ben a Vasas 
SC-hez szegődött, ahol 1952-ig tornászott. 
1946–1952 között volt válogatottkeret-tag, 
erőssége a lóugrás volt Az 1948-as londoni 
olimpián a csapat összetett versenyben ezüst-
érmes. A helsinki olimpián szintén, a kézi-
szercsapat tagjaként bronzérmes. 1949-ben 
és 1951-ben főiskolai vb-ezüstérmes.1946-
ban a kéziszer és lóugrás magyar bajnoka, 1949-ben – összetettben csapatbajnok. 1954-
től a válogatott egyik edzőjeként számítottak rá. Visszavonulása után a budapesti Órások 
Szövetkezeténél volt osztályvezető. 2013. október 28-án hunyt el. Táborfalván, a temp-
lomban helyezték örök nyugalomra.
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CZINKÁN TIBOR DR
olimpikon, Európa-bajnok kosárlabdázó
1929. augusztus 10-én született Székesfehérváron. 

71 alkalommal szerepelt a magyar kosárlabda váloga-
tottban, s közben tagja volt az 1953-ban Európa-bajnoki 
ezüstérmes és az 1955-ben, Budapesten Eb-aranyat szer-
zett nemzeti együttesnek is. A Honvédban nem kevesebb, 
mint 18 bajnoki szezont játszott végig, ebből tizenötször 
lett bajnok a Tüzér utcai gárda oszlopos tagjaként. A ki-
tűnő védőjátékos, aki távoli dobásaival is rettegésben 
tartotta az ellenfeleket, pályafutása befejezését követő-
en a János kórházban nőgyógyászként dolgozott. 2013. 
december 20-án hunyt el. Székesfehérváron a Béla úti 
temetőben, a felesége mellé helyezték örök nyugalomra.

Összeállította: Győr Béla
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Sport és olimpiai témájú könyvek
és kiadványok 2014-ben

 ● AMLER Zoltán – SZÉLES Sándor: A halálraítélt.
Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest, 2014. 267 p.

 ● BOLT, Usain: A szélnél is sebesebben.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. 314 p.

 ● GOTTESMANN Péter – SZILÁGYI Rita: A sport rejtvényei. Kvízfolyam 1.
Ventus Libro Kiadó, Budapest, 2014. 175 p.

 ● GROSÁN Pál: Tettem a dolgomat mindenkor.
Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre, Kecskemét, 2014.

 ● GYŐR Béla: A honvéd sportegyesületek története.
Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége kiadványa, 2014. 131 p.

 ● GYŐR Béla (összeállította és szerk.): Emléküket őrizzük 2.
Magyar Olimpiai Akadémia, Budapest, 2014. 117 p.

 ● HENCSEI Pál – FERICSÁN Kálmán: Újpesti olimpikonok.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, Budapest – Újpest, 
2014. 420 p.

 ● HENCSEI Pál – HORVÁTH Vilmos (szerk.): A Magyar Olimpiai Akadémia
Évkönyve 2013.
Magyar Olimpiai Akadémia, Budapest, 2014. 258 p.

 ● HOLLERNÉ MECSÉRI Annamária: Dr. Földes Éva. Híres szombathelyi nők.
Szülőföld Könyvkiadó, Szombathely, 2014. 95 p.

 ● HORVÁTH Géza: Ide veled, régi kardunk!
Filmkapu Kft., Budapest, 2014. 273 p.

 ● HOSSZÚ Katinka: A magyar Iron Lady.
Toos Sports Agency Szolgáltató Kft., Baja, 2014. 256 p.

 ● KASSAI-FARKAS András: A víztől az olajig.
Magánkiadás, Budapest, 2014. 105 p.

 ● KEPPEL Csilla: Nagy Mariann. Híres szombathelyi nők.
Szülőföld Könyvkiadó, Szombathely, 2014. 95 p.

 ● KIS János- CSIKI András: Kárpát-medencei magyar olimpiai érmesek.
Csíkszeredai Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2014. 245 p.

 ● KŐ András: Párbajtőr Paganíni.
Budapest, 2014.
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 ● LITKEY Farkas: Amerre a szél fúj.
Jaffa Kiadó, Budapest, 2014.

 ● MÉSZÖLY Kálmán – SINKOVICS Gábor: Mészöly Kálmán – A Szőke Szikla 
életregénye.
Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest, 2014. 288 p.

 ● MILLISITS Máté – SZABÓ Lajos (szerk.): A tél bajnokai – Fejezetek a magyar 
műkorcsolyázás történetéből. Jégen írt sportsikerek Zuglóban.
Nemzeti Sportközpontok Magyar Olimpiai és Sportmúzeum és a Zuglói Csere-
pes Kulturális Nonprofi t Kft., Budapest, 2014. 80 p.

 ● NEDBÁL Miklós – DOBOS Sándor – SERÉNYI Péter: Kiss Gergő. Életem a játék.
Libri Kiadó, Budapest, 2014. 320 p.

 ● NÉMETH NYIBA Sándor: Nyibaizmus.
Budapest, 2014. 399 p.

 ● ŐSZY-TÓTH Gábriel – VESZTERGOMBI Gábor: Így főznek a kézilabdázók.
V&P Média, Budapest, 2014.

 ● RADVÁNYI Benedek: 1984 – A kettétört olimpia.
Kék Európa Stúdió, Budapest, 2014. 400 p.

 ● SIKLÓS Erik (főszerk.): Sport 2014.
MOB, Budapest, 2014. 550 p.

 ● SZENTES László (szerk.): Honvéd Szondi György Sportegyesület 1964-2014. 
50 év a sport élvonalában.
Honvéd Szondi SE kiadványa, Székesfehérvár, 2014. 150 p.

 ● TAKÁCS Ferenc: A szellem olimpiai bajnoka. Dr. Mező Ferenc élete és mun-
kássága (1885-1961).
Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) Magyarországi Titkárság, Budapest, 
2014. 389 p.

 ● TAKÁCS Tibor: Szoros emberfogás – Futball és állambiztonság a Kádár-kor-
szakban.
Jaffa Kiadó, Budapest, 2014. 252 p.

 ● TÖRÖK Ferenc: Honvéd 65 1949-2014.
Bp. Honvéd Sportegyesület, Budapest, 2014. 66 p.

 ● ZATKALIK Dávid: Az első számú második. Fazekas Nándor portréja.
Veszprém, 2014. 224 p.

Összeállította: Hencsei Pál
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MAGYAR OLIMPIAI AKADÉMIA TANÁCSÁNAK TAGJAI 2013–2016

Név Munkahely Cím Tanácstagság

Dr. Aján Tamás NOB tiszteletbeli  tag
IWF elnöke
MOA elnöke

1146 Budapest
Istvánmezei út 1–3.
iwf@iwfnet.net

1990

Győr Béla ny. alezredes
olimpiatörténész
ISOH tagja
MOB Hagyományőrző Biz. 
tagja

1144 Budapest
Ujváros park 4–5. IX/238.
+36 30/815 0666
gyorbela@ gmail.com

2001

Dr. Trzaskoma-
Bicsérdy Gabriella

egyetemi adjunktus
TF Sportjáték Tanszék
testnevelő tanár

1023 Budapest, Alkotás u. 44.
+36 30/70/626 8131
gabi@tf.hu

2012

Horváth Vilmos MOB tag
ISOH tagja
Szombathelyi DOBÓ SE 
elnöke
Halmay Zoltán O.H.E. elnöke

9700 Szombathely
Király u. 31.
+36 20/485 9944
martius@upcmail.hu

2012

Dr. Jakabházyné 
Mező Mária

MOA főtitkár
MOB Nők a Sportban 
Bizottság tagja
MOB Hagyományőrző Biz. 
tagja

1124 Budapest
Csörsz u. 49–51.
+36 30/231 6717
jmezo.maria@mob.hu

1993

Kékesi László Egri Kemény Ferenc 
Sportiskolai
Általános Iskola
igazgatója

3300 Eger, Kodály Zoltán u. 5.
+36 20/391 3220
keklaci58@gmail.com

2012

Dr. Magyar Zoltán
MOA alelnök

olimpiai bajnok
MOB alelnök
Magyar Torna Szövetség 
elnöke
BSSZU elnöke

1114 Budapest
Istvánmezei út 1–3.
mazozo1@t-online.hu

2009

Dr. Printz János Magyar Történelmi Társulat 
tagja
Zsivótzky Gyula Olimpiai 
Kör Egyesület elnöke

1181 Budapest, Barcsay u. 36.
Levél: 1704 Budapest, Pf. 33
+36 30/944 2194
printzjk@printzestarsa.hu

1990
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MAGYAR OLIMPIAI AKADÉMIA TANÁCSÁNAK TAGJAI 2013–2016

Név Munkahely Cím Tanácstagság

Prof. Dr. habil 
Szakály Sándor
MOA alelnök

A MOA Tanács alapító tagja
egyetemi tanár
MTA doktora 
(történelemtudomány)

1034 Budapest
San Marco u. 28–30.
+36 20/910 5291
+36 1/388 1482
sakat@mail.datanet.hu

1986–1992
2001

Dr. Szikora Katalin TF tanszékvezető
sporttörténész

1123 Budapest
Alkotás u. 44.
+36 1/203 7191
+36 30/533 0377
TF tel.: +36 1/487 9277/1241
szikora@tf.hu

1990

Szijj Lilla közgazdász
NOA mesterképzés

2000 Szentendre, Róka u. 12.
+36 30/443 9359
szijj.lilla@gmail.com

2012

Szlatényi György Katolikus Iskolák Diáksport 
Szövetsége főtitkár
testnevelő tanár

1046 Budapest
Kunhalom u. 2.
+36  30/941 2882
szlatgyorgy@gmail.com

2001

Prof. Dr. habil 
Takács Ferenc

TF ny. egyetemi tanár
szakkönyvíró
lexikonszerkesztő

2143 Kistarcsa, Bem u. 6.
+36 70/518 9011
takacsanna@freemail.hu

1986
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OLIMPIAI KÖRÖK CÍMJEGYZÉKE – 2014

1. Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör
Dr. Hencsei Pál elnök
1991. okt.
Bejegyezve: 1992. júl. 2.
phencsei@gmail.com

1143 Budapest, Őrnagy u. 5–7.
Lev.: 1148 Budapest 
Bolgárkertész u. 6.
+36 1/783 1459
+36 30/617 4044

2. Ceglédi Olimpiai Barátok Köre
Magyar László elnök
1991. okt. 11.
sporttort@fi bermail.hu

2700 Cegléd
Cserepes u. 3.
+36 30/214 0883

3. Mező Klub
Kockás Erika
1999. jún. 1.
isktitk@mezof- bp.sulinet.hu

1144 Budapest
Ond vezér park 5.
+36 1/383 8206

4. Nógrádi Sporttörténeti Egyesület
dr. Kollár Mihály elnök
1989. máj. 15.

3100 Salgótarján
Pécskő u. 3. 5/47
+36 32/314 543

5. Sportmúzeumi Baráti Kör
Lázár Rita
1993. ápr. 16.
lamari62@gmail.com

3300 Eger
Hatvani kapu tér 3.
+36 30/852 5525

6. Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület
Horváth Vilmos elnök
1996. dec. 16.
halmay@halmay.hu

9700 Szombathely
Hollán Ernő u. 13.
+36 20/485 9944

7. Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör
Borovitz Tamás elnök
2007. szept. 13.
borovitz@freemail.hu

1161 Budapest
Rákóczi F. u. 30.
+36 30/900 5632

8. Harangi Imre Olimpiai Baráti Kör
Csiszár Antal elnök
2000. ápr. 12.
harangiobk@nyiradony.hu

4254 Nyiradony, Árpád tér 10.
+36 52/203 183
+36 30/742 1859
+36 30/660 2680
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OLIMPIAI KÖRÖK CÍMJEGYZÉKE – 2014

9. Szokolyi Alajos Olimpiai Kör
Dr. Géczi István elnök
2000. júl. 12.
g.istvan@digikabel.hu

1155 Budapest
Obsitos tér 5.
+36 30/940 4759

10. Hajdú-Bihar megyei Sporttörténész Egylet KKHT
Pécsi Imre elnök
1998. nov. 30.
pimre2@freemail.hu

Levelezési cím:
4034 Debrecen
Vasutas u. 3.
+36 70/226 7585

11. Pécs-Baranyai Olimpikonok Klubja
Dr. Bödő László elnök
1999. nov. 22.
bodolaci33@gmail.com

7634 Pécs
Platán u.15.
+36 20/340 4714

12. Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület
Dr. Printz János elnök
2012. okt. 20.
printzjk@printzestarsa.hu

8439 Sikátor, Kossuth u. 18.
Lev.: 1181 Budapest
Barcsay út 34.
+36 30/944 2194

13. Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör
Bóna Károly elnök
2000. nov. 1.
bonak1956@freemail.hu

7257 Mosdós
Vörösmarty u. 24.
+36 30/358 9949

14. Borsodi Olimpiabarátok Köre
Varga Lajos elnök
2001. febr. 20.
vlaj44@gmail.com

3529 Miskolc
Ifjúság útja 8. I/2
+36 46/744 495

15. Várpalotai Olimpiai Barátok Köre
Poór Gyula elnök
Miklós László titkár
2004. dec. 17.
miki.laci@vipmail.hu

8101 Várpalota, Pf. 89.
+36 20/561 4657

16. Hídverő Olimpiai Baráti Kör
Maráczi Márta elnök
2005. aug. 28.
maraczi.marta@gmail.com

2890 Tata
Gesztenyefasor 45/1. Fsz. 2.
+36 30/378 0550
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OLIMPIAI KÖRÖK CÍMJEGYZÉKE – 2014

17. Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör
Dósa Zsolt elnök
2007. febr. 27.

Csokonai Vitéz Mihály ÁMK
8360 Keszthely
Fodor u. 43.
+36 83/312 139

18. Gyöngyös Város Barátainak Köre
Balázs Ernő elnök
2003. jún. 1.
fenytech@chello.hu
Olimpiai szekció: Dr. Csépe György
csepegy@gmail.com

3200 Gyöngyös
Bene út 51.
+36 30/953 8414
3200 Gyöngyös
Kálvária u. 7.
+36 30/609 5770

19. Olimpikonok Baráti Köre Újpest
Kassai-Farkas András elnök
kfandras@gmail.com

1043 Budapest
Virág u. 26.
+36 30/261 9033

20. Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre
Dr. Bodóczky László elnök
2008. nov. 28.
bodoczkylaszlo@gmail.com

6000 Kecskemét
Horváth Döme u. 8.
+36 20/326 2553

21. Binder Ottó Olimpiai Baráti Kör
Dr. Szabó János elnök
2010. május 14.

5440 Kunszentmárton
Alsó Körös part 2.
+36 20/219 7560
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OLIMPIAI ISKOLÁK CÍMJEGYZÉKE
2014/2015. tanév

Sz. Iskola Igazgató E-mail

1. Csanádi Árpád Sportiskola, 
Általános Iskola, Középiskola és 
Pedagógiai Intézet
1143 Budapest, Őrnagy u. 5–7.
T.: +36 1/252 0568
F.: +36 1/422 1997

Rabi Ferencné 
(2011)
Botyánszky Pálné

szilvia@csanadiiskola.hu
Létszám: 335
KLIK-199004

2. Csik Ferenc Általános Iskola és 
Gimnázium
1027 Budapest, Medve u. 5–7.
T.: +36 1/225 1720, +36 1/448 7890
F.: +36 1/201 1137

Makovecz Éva
(1997)
+36 30/984 1698

titkarsag@csikferenc.hu
Létszám:
828 + 3 vendég tanuló
ált.: 529, közép: 299
KLIK-187006

3. Kovács Pál Gimnázium
1153 Budapest, Radda Barnen u. 20.
T.: +36 1/307 7419

Szitt Zsolt
(2012)

szittzsolt@freemail.hu
Létszám: 255 

4. Dr. Mező Ferenc – Thúry György 
Gimnázium és Szakképző Iskola
8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.
T.: +36 93/537 419, +36 30/227 2650

Szermek Zoltán
(2003)

szermek@mfg.hu
Létszám: 1230

5. Gerevich Aladár Tagiskola
5142 Alattyán, Szent István u. 21.
T.: +36 57/561 001
F.: +36 57/561 000

Kisbalázs Gáborné
(1999)

alattyanisk.jki@gmail.com
Létszám: 167
KLIK-098008

6. Budapest, XX. Kerületi Hajós 
Alfréd Általános Iskola
1204 Budapest, Lajtha L. u. 7.
T.: +36 1/284 4866
F.: +36 1/421 5167

Őrfi  Krisztina
(1998)

trabi@irj.hu
Létszám: 396
KLIK-205005

7. Hajós Alfréd Általános Iskola
2100 Gödöllő, Légszesz u. 10.
T.: +36 28/430 773
F.: +36 28/415 438

Zmák Júlia
(2001)

g.hajosa@invitel.hu
Létszám: 700
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Sz. Iskola Igazgató E-mail

8. Zuglói Hajós Alfréd Német-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1142 Budapest, Ungvár u. 36.
T.: +36 1/251 3080 
F.: +36 1/221 8423

Molnár Márta
(2014)

iskolatitkar@zugloihajos.hu
intezményvezeto.igazgato@ 
zugloihajos.hu
Létszám: 485
KLIK–199036

9. Békési Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5630 Békés, József Attila u. 12.
T.: +36 66/411 788

Deákné
Domonkos Júlia
(2007)
Kovácsné
Sárközi Dóra

heppiskola@mailbox.hu
Létszám: 676
KLIK-032001

10. Kolonics György Általános Iskola
1221 Budapest, Tompa u. 2–4.
T.: +36 1/229 2152
F.: +36 1/229 3688

Fodor Mária
(2008)

fodor@hawk.hu
Létszám: 340

11. Kemény Ferenc Sportiskola és 
Általános Iskola
3300 Eger, Kodály Zoltán u. 5.
T.: +36 36/510 002
F.: +36 36/510 001

Kékesi László
(1997)
+36 20/391 3220

kemfer.iskolatitkar@
upcmail.hu
Létszám: 703

12. Lemhényi Dezső Általános Iskola
1163 Budapest, Hősök fasora u.30.
T.: +36 1/403 0209

Dienes Anna
(2008)
Csere István

iskola@lemhenyi.sulinet.hu
Létszám: 360

13. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola
1144 Budapest Ond vezér park 5.
T.: +36 1/383 8206

Litkai Ferencné
(1991)

titkar@mezosuli.hu
Létszám:779

14. MÁAMIPSZ Mező Ferenc Tagiskola
3400 Mezőkövesd, Építők útja 1.
T./F.: +36 49/412 847

Takács Józsefné
(2005)
Lázár Zoltán

gjig@citromail.hu
tzsig31@gmail.com
Létszám: 259

15. Németh Imre Általános Iskola
1148 Budapest, Lengyel u.23.
T.: +36 1/363 3422

Visontainé
Tiborcz Márta
(2012)

iskola@nemethi-bp.sulinet.hu
Létszám: 466
KLIK-199024

16. Papp Bertalan Ószőlői Ált. Isk.
5430 Tiszaföldvár, Fő út 3.
T.: +36 56/470 141
F.: +36 56/472 372

Borbély Lászlóné
(2013)
+36 20/551 7979

oszolosi.iskola@gmail.com
Létszám: 361
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Sz. Iskola Igazgató E-mail

17. Szőnyi Bozsik József Általános Iskola
2921 Komárom, Magtár u. 2.
T.: +36 34/342 919

Potháczky Mária
(2007)

bozsiksuli@freemail.hu
Létszám: 297

18. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
1161 Budapest Csömöri u. 20.
T.: +36 1/406 4001
F.: +36 1/402 4653

Tóth András
(2007)
+36 30/924 5544

szgyaiskola16@gmail.com
Létszám: 456

19. Újbudai Grosics Gyula Sport 
Általános Iskola
1119 Budapest, Bikszádi u. 11–15.
T.: +36 1/205 8073
F.: +36 1/205 8074

Kiss Mihály
(2008)
+36 20/497 2676

misi61@t-online.hu
kiss.mihaly@
grosicssuli.ujbuda.hu
Létszám: 465

20. Puskás Ferenc Általános Iskola
1191 Budapest, Berzsenyi u. 8.
T.: +36 1/282 8299

Bihari Péter
(2009)

puskas@iskola.kispest.hu
Létszám: 694
KLIK-204017

21. Szokolyi Alajos Tagiskola
2639 Bernecebaráti, Széchenyi út 23–25.
T.: +36 27/587-590

Kurucz Jánosné
(2009)
+36 20/345 7281

kuruczne@vipmail.hu
Létszám: 152

22. Platthy József Általános Iskola
3183 Karancskeszi, Diák út 2.
T.: +36 32/450 231

Horváthné
Lajtai Erika
(2011)

kkeszi.iskola@gmail.com
Létszám: 138

23. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola
1043 Budapest, Munkásotthon u. 3.
T.: +36 1/369 2729

Miskolczi 
Erzsébet
(2012)

miskolczie@gmail.com
igazgato@tesisk-bp4.sulinet.hu
Létszám: 350

24. Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt 
Szinten Oktató Általános Iskola 
1043 Budapest, Pozsonyi u. 3.

Grósz Ágnes
+36 70/490-3945

iskola@nemettagozatos.hu
Létszám: 363
KLIK-189010

25. Nógrádi Hesz Mihály Általános Iskola
2642 Nógrád

Babatiné
Márton Márta
+36 30/411-2044

nogradisuli@gmail.com
létszám: 105

Összesen: 11 357 tanuló
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Rövidítések

Eb Európa-bajnokság

ISOH Olimpiatörténészek Nemzetközi Társasága

MDSZ Magyar Diáksport Szövetség

MOA Magyar Olimpiai Akadémia

MOB Magyar Olimpiai Bizottság

NOA Nemzetközi Olimpiai Akadémia

NOB Nemzetközi Olimpiai Bizottság

OBK Olimpiai Baráti Kör

OHE Olimpiai Hagyományőrző Egyesület

vb világbajnokság
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Az évkönyv szerzői

Dr. Aján Tamás MOA elnöke, MOB tag, NOB tiszteletbeli tag

Balázs Ernő Gyöngyös Város Barátainak Köre elnöke

Dr. Bodóczky László Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre elnöke

Borovitz Tamás Varjú Vilmos OBK elnöke

Dr. Csépe György Gyöngyös Város Barátainak Köre Dr. Fejes András Sport Szekció 
vezetője

Csiki András Hargita megye sportigazgatója, Csíkszereda

Csiszár Antal Harangi Imre OBK elnöke

Gál László Halmay Zoltán OHE alelnöke, ISOH tag

Gyimesiné Krämer Judit Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola projektvezető

Győr Béla MOA Tanács tagja, ISOH tag

Dr. Hencsei Pál Csanádi Árpád OBK elnöke, ISOH tag

Henter Pál Csanádi Árpád OBK tagja, újságíró

Dr. Hesz Mihály olimpiai bajnok

Dr. Hollerné
Mecséri Annamária

Halmay Zoltán OHE tagja, múzeológus

Horváth Vilmos MOA Tanács tagja, Halmay Zoltán OHE elnöke, ISOH tag, MOB tag

Ivanics Balázs

Dr. Jakabházyné
Mező Mária

MOA főtitkára

Jocha Károly újságíró

Dr. Killyéni András sporttörténész, Kolozsvár

Volker Kluge
Németország

újságíró–szerkesztő, sporttörténész
az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társasága elnökségi tagja

Dr. Kollár Mihály Nógrádi Sporttörténeti Egyesület elnöke

Kurucz Jánosné Szokolyi Alajos Általános Tagiskola tagintézményvezető
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Makovecz Éva Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium intézményvezető

Miklós László Várpalotai OBK titkára

Nagy Barnabás olimpiakutató, ISOH tag

Pécsi Imre Hajdú-Bihar megyei Sporttörténész Egylet KKHT elnöke

Dr. Printz János MOA Tanács tagja, Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület elnöke

Riersch Tamás újságíró

Sákovicsné
Dömölky Lídia

olimpiai bajnok

Somlai Attila újságíró

Szabó Szandra

Szermek Zoltán Dr. Mező Ferenc-Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 
intézményvezető

Szigeti Csaba Békéscsabai Polgármesteri Hivatal sportcsoport vezetője

Szijj Lilla MOA Tanács tagja

Dr. Szikora Katalin MOA Tanács tagja

Szlatényi György MOA Tanács tagja

Táborosi László sporttörténész, Zenta

Dr. Takács Ferenc MOA Tanács tagja

Valihora István Olimpiai SE elnöke, Palics

Vasvári Ferenc MOB kommunikációs főmunkatárs


