
A magyar sportolók az első  nemzetközi versenyek óta a vi lág 
élvonalához tartoztak, 285 olimpiai aranyat nyertek egyé ni és 
csapatversenyeken, emellett több száz világ és Eu rópa
bajnoki címet hódítottak el. Az első, 1896os olimpia óta min-
den alkalommal született magyar arany, valahányszor ma  gyar 
küldöttség részt vett az eseményen (1920ban, a há  bo rú ban 
vesztes, Trianonban szétkaszabolt Magyarországnak ráadásul 

még az olimpián való részvételt is megtiltották, 1984ben pedig a kommunista orszá-
gok távol maradtak a versenytől).

 A legsikeresebb sportágak a vívás, az úszás, a kajak-kenu és az öttusa. Kard ví vás-
ban 1908–1964 között minden olimpián magyar kardozó nyerte meg az egyéni ver-
senyt, sőt 1924 kivételével a magyar kardcsapat is min den ötkarikás versenyen 
aranyérmet szerzett. Ez a sorozat egyedi a nemzetközi 
sport történetében.

 gerevich Aladár (1910–1991) vívót, kardozót a világ leg-
sikeresebb sportolói között tarják számon. Hat olimpián 
indult 1932 és 1960 között, mindegyikről aranyéremmel 
tért haza, emellett az 1948-as olimpián egyéniben is győ-
zött. Utolsó olimpiáján, 1960-ban 50 évesen versenyzett. 
Mikor megkérdőjelezték helyét a kardcsapatban, kihívta a 
fiatalokat, és legyőzte mindnyájukat. 

 Kovács Pál (1912–1995) kardozó 1936 és 1960 között öt 
olimpián indult, és hat aranyat nyert. Ötször a csapattal, 
1952-ben pedig egyéniben is a dobogó legfelső fokára állhatott. Emellett kilencszer 
nyert világbajnoki címet egyéniben és csapatban.

 Kárpáti Rudolf (1920–1999) vívó négy olimpián hat aranyat szerzett, kettőt egyéni-
ben (1956, 1960) és négyszer csapattal 1948–1960 között. Hét világbajnoki címet is 
nyert, közülük kettőt egyéniben. A sport mellett rajongott a zenéért, konzervatóriumot 
végzett, és ötven éven keresztül zenét is oktatott a hadseregben.

 fuchs Jenő (1882–1955) az 1908-as londoni olimpia 
kardversenyeiben egyéniben és csapatban egyaránt 
diadalmaskodott, négy évvel később pedig mindkét 
címét megvédte. A stockholmi kardverseny érdekessé-
ge, hogy mindhárom érmet magyar versenyző nyerte el, 
de a rendezőknek nem volt csak két piros-fehér-zöld 
zászlójuk a díjazáshoz. Végül az egyik magyar kísérő 
átadott egy zászlót, és megoldotta a kínos helyzetet.

 Kulcsár győző (1940–) párbajtőröző négyszeres olim-
piai bajnok, a hatvanas-hetvenes évek legendás párbaj-

tőrcsapatának tagja volt. Csapatával három olimpiai címet nyert (1964, 1968, 1972), 
1968-ban pedig egyéniben is győzni tudott. Három világbajnoki címet is begyűjtött a 
csapattal a hetvenes években.
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 keleti ágnes (1921–) a legsikeresebb magyar sportoló-
nő, ötszörös olimpiai bajnok tornász. Első olimpiai aranyát 
1952-ben nyerte a talajversenyen. 1956-ban, 35 évesen, 
sérülten, négy aranyat és két ezüstérmet nyert. Az olimpia 
után nem tért vissza többet Magyarországra.

 Egerszegi krisztina (1974–) a magyar úszósport legna-
gyobb egyénisége, a legtöbb egyéni olimpiai bajnoki cím 

nyertese. Ötszörös 
olimpiai bajnok, két-
szeres világbajnok, 
kilencszeres Európa-
bajnok. 14 évesen győ-
zött először Szöulban, a 200 méteres hátúszásban, 
ezt a címét kétszer megvédte. Emellett 1992-ben a 
100 méteres hát-, illetve a 400 méteres vegyes 
úszás olimpiai címét is megnyerte.

 Darnyi tamás 
(1967–) úszó 1985–1993 között uralta a 200 és 400 
méteres vegyes úszóversenyt. Négy olimpiai aranyat 
(1988 és 1992), négy világbajnoki és nyolc Európa-
bajnoki címet nyert.

 Balczó András (1938–) 
az öttusasport történeté-
nek óriása. Olimpiai baj-
noki címet nyert egyéni-
ben, két olimpiai aranyat 
pedig csapatban, emellett ötszörös egyéni és négyszeres 
csapat-világbajnok. Emberi helytállása is példaadó: nem 
vállalt politikai szereplést, a kommunista rendszert nyilvá-
nosan bírálta, ezért sohasem lehetett sportvezető, sport-
diplomata, sőt, hosszú időn keresztül az öttusaistálló belo-
vaglója volt. 38 évesen lett először apa, 12 gyermeke van.

 Janics Natasa (1982–) 
kajakos a magyar kajak-
kenu háromszoros olimpi-
ai bajnoka. Emellett több-
tíz világbajnoki és Európa-
bajnoki címet szerzett, a 

2012-es olimpián pedig még gazdagíthatja érmeinek 
számát. Felfedezője és első edzője édesapja, a jugo-
szláv színekben olimpiai ezüstérmes Milan Janić kaja-
kozó volt.

 Kovács Katalint (1976–) a „kajak-királynőként” 
em legetik. 29 világbajnoki címet szerzett, kétszeres 
olimpiai bajnok, a kortárs magyar sport egyik legna-
gyobb alakja.
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