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R óka Antal (Kászonújfalu, 
1927. június 25. – Siófok, 1970. 
szeptember 16.) olimpiai és 

Európa-bajnoki bronzérmes atlétáról 
a lexikonokban az olvasható, hogy a 
soproni tiszti iskola növendéke volt. 
A második világháborút követően 
rövid angol hadifogság után haza-
tért, és az UTE (Újpesti Torna Egylet), 
1948-tól a BEAC (Budapesti Egyetemi 
Atlétikai Klub), illetve a MEFESZ SE 
(Magyar Egyetemisták és Főisko-
lások Szövetsége Sport Egyesület), 
majd 1950-től a Budapesti Honvéd 
atlétája lett. 1952-től 1956-ig szerepelt 
a magyar válogatottban.

A sokszoros magyar bajnok szé-
kely atléta a Honvédnál találkozott 
a világhírű Iglói Mihály edzővel, aki-
nek irányítása alatt 50 km-es gyalog-
lásban ért el nemzetközi sikereket. 
1952 és 1955 között három világcsú-
csot állított fel. Az 1952. évi olimpián 
Helsinkiben bronzérmet nyert, 1953-
ban Bukarestben első volt ebben 
a versenyszámban a Világ Ifj úsági 
Találkozón (VIT), 1954-ben Bernben 
harmadik lett az Európa-bajnoksá-

gon. 1955-ben felállított világcsúcsa 
után a melbourne-i ötkarikás já-
tékokon is ő volt az 50 kilométeres 
táv esélyese. Végül ötödik helyen 
végzett. Az 50 km-es táv útvonalán 
szokás szerint hűsítővel kínálták 
meg, ez a hűsítő azonban valószínű-
leg mérgező anyagot tartalmazott, a 
verseny után mérgezéses tünetekkel 
kórházba került. A melbourne-i olim-
pia után Ausztráliában élt, de nem 
tudott beilleszkedni, ezért hazatért.

A csíkszeredai gimnázium 
diákja

Először az 1998-as, Budapesten meg-
rendezett atlétikai Európa-bajnokság 
idején találkoztam Róka Antal ne-
vével. A kontinensbajnokság idején 
megvásároltam a Magyar Atlétikai 
Szövetség centenáriumára kiadott 
Száz év atlétika című könyvet, ebben 
bukkantam rá Róka Antalra. Pár év-
vel később megkértem kollégámat, 
Ferencz Imrét, hogy ha szülőfalujá-
ban jár, nézzen utána, mit tudnak 
Róka Antalról, emlékszik-e még va-
laki a kiváló sportemberre a Kászo-
nokban. Idézünk a Hargita Népében 
2003. január 7-én megjelent Ferencz 
Imre-írásból.

Sportszerkesztő kollégám hívta 
fel a fi gyelmemet minap Róka Antal 
nevére, aki távgyaloglóként 1952-ben 
a helsinki olimpián 50 kilométeres 
távon bronzérmes volt, majd 1956-
ban Melbourne-ben ötödik helye-
zést ért el. A riporter távgyaloglónak 
képzelheti el magát, amikor Kászon-
újfaluban kilincselni kezd, hogy fel-
kutassa a hajdani sportoló emlékét. 
Végül a szálak Balázs Lajoshoz ve-
zetnek, a faluban élő legközelebbi 
rokonhoz, unokatestvérhez, aki a ka-
puban felidézi a sportoló alakját, aki-
vel gyermekként, majd felnőttként is 
többször találkozott. Lévén hogy a 
Róka család Brassóba költözött, a 
szülőfalu, a bölcsőhely után a spor-

toló életútját többnyire más állomá-
sok határozzák meg... A Brassóban 
élő székely család a legnagyobb fi út 
a csíkszeredai gimnáziumban tanít-
tatja, amikor bekövetkezik a bécsi 
döntés, és egy országhatár választja 
el a családjától. A tandíj fi zetése, át-
utalása stb. gondokat okoz – tudom 
meg Balogh Erzsébettől, Róka An-
tal Brassóban élő húgától, akinek 

a címét Kászonújfaluban kaptam 
meg, s akivel elbeszélgetve sike-
rült kiegészítenem mindazt, amit az 
unokatestvér felvázolt. Erzsike néni 
készséggel, szívélyesen tájékoztatott 
fi vére sorsáról, akinél kilenc évvel 
fi atalabb. Mint elmondta, a család 
szándékában volt lakáscsere útján 
Csíkszeredába költözni, ami nem 
sikerült. Akkor Róka Antal, akinek 
egyik kedvenc tanára, támogatója 
Opra Benedek volt, pályázott a sop-
roni tiszti iskolába, ahová több mint 
negyven jelentkező közül egyedül 
csak neki sikerült a felvételije. Bizo-
nyára a felvételinél fi gyelembe vett 
kritériumok már a hajdani sikeres 
sportolót ígérték, az atlétát, aki egye-
bek mellett kitűnően sízett. A szü-
lőknek a beíratáskor anyagi áldoza-
tot kellett hozniuk, a kaució fejében 
birtokot adtak el.

A már végzős nagydiák 1944-ben 
épp vakáción volt Kászonújfaluban, 
amikor közeledett a front. Vissza-
tért Sopronba, ahol később mint 
leventekatona került bele a háború 
forgatagába és esett angol fogságba. 
Hazatérte után számos megpróbálta-

tásban volt része; a háború után kez-
detben mint „trapéztornász” lépett 
fel, majd tanárként helyezkedett el. A 
húga 1944-ben látta először, amikor 
édesanyjukkal Magyarországra láto-
gattak. A második emlék az 1955-ös 
találkozás, amikor Róka Antal há-
rom napra hazalátogatott Erdélybe. 
Édesanyja és testvére a következő 
évben is meglátogatták a már híres 
sportolót Magyarországon.

A hézagos adatok, emlékek sajnos 
nem csupán egy sikeres sportoló pá-
lyafutását, hanem tragikus sorsát is 
jelzik. Róka Antal „távgyaloglása” a 
politikai üldöztetés alattomos, sötét 
útja is volt, amely korai halálának 
gyanús körülményeivel ért véget. 
Politikai „pályafutása” 1956-ban 
kezdődött a Melbourne-ben ren-
dezett olimpiai játékokon, ahol ő a 
nemzeti zászlóra fekete szalagot kö-
tött. Hogy csak ötödik lett az 50 ki-
lométeres útvonalon, nem véletlen, 
mert útközben hűsítővel kínálták 
meg. A hűsítő pedig mérget tartal-
mazott. Valakiknek ott akkor nem 
az volt a lényeg, hogy ő dicsőséget 
hozzon a nemzeti színeknek, hanem 
az, hogy a fekete szalagért az életé-
vel fi zessen. Róka Antal kórházba 
került Melbourne-ben, de felépülé-
se után már mint politikai üldözött, 
vádlott tért haza Magyarországra. A 
felesége elhagyta, magára maradt. A 
megpróbáltatások egész sora várt rá, 
különböző foglalkozásokat vállalt. 
Később ismét katedrára került, de 
mellőzése, üldöztetése nem ért véget. 
Hozzátartozói szerint erről beszélt 
az édesany jának, és a feltételezések 
szerint 1970-ben egy második mér-
gezés okozta halálát. Hogy mennyi-
re igaz ez, vagy mennyire legenda? 
Negyvenhárom évesen egy „távgya-
logló kászoni” nem áll le...

A Kászonokból a világcsúcsig gyalogolt
Róka Antal olimpiai bronzérmes atlétára emlékezünk

• Egy méltatlanul 
elfelejtett világhírű 
sportolóra, a két nyári 
olimpián indult, öt-
karikás játékokon és 
Európa-bajnokságon 
egyaránt bronzérmes 
Róka Antal atlétára 
emlékezünk. Kászon-
újfaluban született, és 
magyar színekben lett 
világhírű távgyalogló.

Róka Antal 1954-ben vilagcsúccsal 
győzte le Somogyi Jánost (a képen 
mögötte) 50 km-es gyaloglásban

▴   F O T Ó K  F O R R Á S A :  

     SZÁZ ÉV ATLÉTIKA CÍMŰ KÖNYV

Róka Antal világcsúcsai 

30 mérföldes gyaloglás – 4 óra 21:12.6 perc – 1952. 06. 01., Budapest
30 mérföldes gyaloglás – 4 óra 20:10.6 perc – 1955. 10. 30., Budapest
50 km-es gyaloglás – 4 óra 31:21.6 perc – 1952. 06. 01., Budapest

Mi a gyaloglás? 

Az emberek hajlamosak azt 
hinni, hogy az olimpián szereplő 
atlétikai próbák közül a maratoni 
futás a leghosszabb verseny-
szám, pedig nem. Az 50 km-es 
távgyaloglás a leghosszabb. A 
gyaloglást a 19. század közepén 
angol postások találták ki, és 
alkották meg első szabályait, 
melyek nagy vonalakban a mai 
napig megvannak. Ezek szerint a 
gyaloglásnál nem lehet repülő fá-
zis. Egyik lábnak mindig érintkez-
ni kell a talajjal, a talajfogásnál a 
térdnek nyújtottnak kell lennie. 
Ebből adódik a kissé furcsa 
mozgásuk ezeknek a kivételes 
sportembereknek.

Róka Antal (a negyedik helyen) az 50 km-es gyaloglásban bronzérmet szerzett a helsinki olimpián




