
A magyar vízilabdázók és labdarúgók többször is a világ leg-
jobbjai voltak, sikereik a magyar sport hírnevét öregbítették, 
és legalább a nagy meccsek, a világraszóló győzelmek pillana-
taira visszaadták a történelem által letiport magyarság önbi-
zalmát, egységét, tetterejét. 

 Az első „világverő” magyar 
vízilabda-válogatott a negy-

venes évek végétől a hatvanas évek közepéig uralta 
a világ medencéit. Az 1952, 1956 és 1964-ben olim-
piai aranyat és számos más világversenyt megnyert 
csapat legjobbjai: Gyarmati Dezső, Kárpáti György, 
Szívós István, illetve a kolozsvári születésű kapus, 
Jeney László. 2000-től ismét a magyar férfi vízilab-
da-válogatott minden olimpián győzött. Dr. Kemény 
Dénes szövetségi kapitány irányítása alatt csapatunk 
három olimpiai aranyat nyert (2000-, 2004-, 2008-ban), Benedek, Kásás, Molnár, 
Biros, Steimetz neve pedig ma már a sportág aranykönyvét díszíti.

 Labdarúgásban az „Aranycsapat” az ötvenes 
évek elejétől 1956-ig, a magyar forradalomig világ-
első volt. Máig fájó esemény az 1954-es világbajno-
ki döntő, melyet a magyar válogatott elveszített, 
bár a bajnokság legnagyobb esélyese volt. A csa-
pat tagjai között olyan legendákat találunk, mint 
Grosics Gyula, Kocsis Sándor, Hidegkuti Nándor, 
Puskás Ferenc vagy Czibor Zoltán. Ők a világ leg-
jobbjai voltak, akik Londonban 6:3-ra legyőzték a 
hazai pályán mindaddig veretlen angolokat. A 
budapesti visszavágón elért 7:1 már csak hab volt 
a tortán. Meg is jegyezték: az angolok egy hétre 
jöttek, de hét-eggyel távoztak. A hatvanas években 

ismét ütőképes gárda kovácsolódott össze, amely 1964-ben és 1968-ban egyaránt 
olimpiai bajnok lett.

 Puskás Ferenc (1927-2006) a XX. század legismertebb magyarja. 
Ha bárhol a világon, bármilyen rendű-rangú embert, öreget vagy 
fiatalt a magyarokról kérdezel, az ő nevét ejti ki először. Szerte a 
világon ismerték és tisztelték. Egyetemi tanár lehetne a labdarúgás 
tudományának katedráján – írták tehetségéről, eredményeiről. 1956 
után nem tért vissza Magyarországra. 1958-tól a Real Madrid játé-
kosa lett. Ezalatt a Real a legjobb európai futballklubbá vált. Hatszor 
nyerték meg a nemzeti bajnokságot, három alkalommal hódították 
el a Bajnokcsapatok Európa Kupáját. Az 1960-as BEK-döntőben az 
Eintracht Frankfurt ellen 7:3-ra nyert a Real. Ebből négy gólt Puskás 
lőtt, máig megdöntetlen rekordot állítva fel ezzel. Labdarúgói karri-
erjét 1966-ban fejezte be. Edzőként nemzedékek sorát nevelte, a görög válogatottat 
középszerről világszínvonalra hozta fel. A világhírnév csúcsán is segítőkész, nagylelkű 
ember, népe sorsáért aggódó magyar maradt.
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 Az erdélyi Sóvidék két olimpiai bajnokot is adott a magyar 
sport számára. Keresztes Lajos (1900-1978) Alsósófalván szü-
letett, a trianoni országvesztés után hagyta el Erdélyt. Az 1924-
es olimpián magyar színekben ezüstérmet, az 1928-as olimpián 
pedig aranyérmet nyert, majd befejezte pályafutását. A két 
világháború közötti magyar birkózósport első nemzetközi sike-
rei fűződnek a nevéhez. 

 Lőrincz Márton (1911-1969) birkózó 
Korondon született. Az 1930-as években 
Magyarországra telepedett, 1936-ban pedig 
a kötöttfogású birkózás olimpiai bajnoka 
lett az 56 kilogrammos súlycsoportban. A 
díjazáskor karját nem lendítette magasba a fasiszta köszöntésre 
tudva, mit jelent az elnyomás, az erőszak, amely miatt Erdélyből 
távozott. A második világháború után Argentínába költözött, 
Buenos Airesben temették el.

 A temesvári Balázs Jolán (1936-) 
magasugró a román atlétika kima-

gasló személyisége. Kétszer nyert olimpiai aranyat 
(1960, 1964), 1957 és 1967 között 140 versenyen nyert, 
és 14-szer javított világrekordot. 16 éven át, 1988 és 
2005 között ő volt a Román Atlétikai Szövetség elnöke.

 Az erdélyi sportolók leghí-
resebbike Szabó Katalin 
(1968-) tornász. Zágonban 
született, az oneşti-i, majd a dévai iskolában tanult, Károlyi 
Béla és Márta keze alatt világklasszis lett. Az 1984-es 
olimpián négy aranyat és egy ezüstöt szerzett, emellett 
számos nemzetközi sikert ért el. Ma Franciaországban él.

 Végezetül bátorítson titeket két 
sportbajnokunk példája. Az első 
magyar olimpiai aranyérmeket 
Hajós Alfréd szerezte meg két 

gyorsúszó számban 1896-ban, Athénban. 18 éves volt ekkor. 
„Pályája” azzal kezdődött, hogy nincstelen, vézna kisfiúként az 
első tornaórán kudarcot vallott: nem tudott felmászni a rúdon. 
Papp László, a világ egyik leghíresebb ökölvívója is Budapest 
egyik munkásnegyedének utcáin kezdte az ökölvívó „edzése-

ket”. Neki sikerült elsőként három egymás 
utáni olimpián győzni. Kétszeres Európa- és 
hétszeres magyar bajnok is volt. 222 mérkő-
zéséből 210-et megnyert, 4 döntetlen volt, 
tehát csupán 8-szor szenvedett vereséget.

A sportolók életpályája bizonyítja, hogy kimagasló eredményt csak-
is kemény munkával, kitartással lehet elérni. Önfegyelmük, áldoza-
tuk legyen példa számotokra, tanuljatok tőlük.

            Killyéni András
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