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ORBÁN ZSOLT

S zékely Éva már kislányként 
eldöntötte, ő bizony olimpiai 
bajnok szeretne lenni. Családi 

nyaralójuk közelében, a csillaghe-
gyi strandon naphosszakat töltött a 
vízben. Itt hallgatta 1936 nyarán a 
megafonban Pluhár István közvetí-
tését a berlini olimpia 100 méteres 
férfi  gyorsúszásának döntőjéről. A 
fi nálé magyar indulója, Csik Ferenc 
nem számított ugyan a legnagyobb 
esélyesnek, mégis sikerült meg-
előznie minden riválisát. „Gyere, 
Ferkó, gyere, gyere! Az utolsó mé-
tereken van, és ebben a pillanatban 
ő ütött be elsőnek. Én úgy láttam, 
hogy elsőnek” – közvetített a Né-
met Birodalom fővárosából a rádiós 
sportriporter. A strandon összegyűlt 
embertömeg hamarosan könnyes 
szemmel hallgatta végig a him-
nuszt. A kis Évike akkor határozta 
el, egyszer ő is hasonló örömöt sze-
rezne a magyaroknak.

Álma megvalósításáig rendkívül 
rögös út vezetett. Bár igen fi atalon 
megmutatkozott rátermettsége, zsi-
dó származása megbélyegezte pá-
lyafutása korai szakaszait. A „nem 
fajtiszta” sportolókat kormányren-
delettel tiltották el a versenyzéstől, 
később tudomásul kellett vennie, 
hogy kiirtandó. A háborúban számos 
családtagját, ismerősét elveszítette, ő 
maga a munkaszolgálatból megszök-
ve úszta meg a deportálást. Székely 
Éva tehetségére, kivételes küzdeni 
tudására egy iskolai versenyen Sá-
rosi Imre, a Ferencvárosi Torna Club 
edzője is felfi gyelt. A mester a szülők 
beleegyezését kérve elhívta az FTC-
hez versenyezni, valószínűsítve, 
hogy lányukból akár olimpiai bajnok 
is lehet.

Éva tehetős családból származott, 
a sors furcsa fi ntoraként a Német Bi-
rodalmi Iskolába járt. Édesapja, az 
erdélyi származású Székely Andor 
nagykereskedő volt, édesanyja pe-
dig jómódú felvidéki család lánya. 
Szüleiben még élénken élhetett a tri-
anoni békeszerződés okozta trauma, 
vallásuk ellenére rendkívül magyar 
érzelműek voltak, gyerekeiket is eb-
ben a szellemiségben nevelték.

Évát különleges kapcsolat fűzte 
apjához. A nagy sportrajongó papa 
taktikája segítette át versenyzői holt-
pontján. Legfőbb riválisát, Novák 
Évát sokáig nem tudta megverni, az-
tán stratégiát váltott: mint egy jó zso-
ké, a táv elején visszafogta a „lovat”, 
hogy maradjon elengedő energiája 
nagyot hajrázni. A lóversenyekből 
átvett módszer bevált, később hatal-
mas sikereket aratott vele.

Pillangókisasszony

Az úszásnak köszönhetően maradt 
életben. A nyilasok 17 éves korában 
kis híján elhurcolták és a Dunába 
lőtték. „Ne vigye el, mert Magyar-
ország úszóbajnoka. Egyszer még 
örülni fog, hogy megmentette az éle-
tét” – kérlelte az apa az otthonukba 
berontó keretlegényt. A nyilasnak 
bizarr szemei voltak, egyik barna, 
a másik szürke színű. Végül életben 
maradt. Aztán néhány évvel később, 
osztályidegenként, a nép ellensé-
geként, kiemelkedően úszott egy 
Budapesten rendezett nemzetközi 
versenyen. A díjat az Államvédelmi 
Hatóság őrnagyától vette át a dobón. 
Szürke és barna szempár tekintett 
rá... Mint utólag kiderült, a nyilasból 
lett ÁVH-s főtiszt az Újpestnél futbal-
lozott, és az újságok sportrovatából 
ismerte a nevét, ezért hagyta életben.

Székely Éva kora újítójának szá-
mított, a 200 méteres mellúszást a 
női mezőnyben a világon elsőként 

teljesítette az elejétől a végéig pillan-
gó kartempóval. Akkoriban még nem 
vált külön a mell- és pillangóúszás, 
utóbbit a nemzetközi szövetség csak 
1954-től nyilvánította különálló 
úszásnemnek. A Pillangókisasszony 
becenevet a nagy presztízsű L'Équipe 
sportnapilap munkatársai ragasztot-
ták rá, miután az 1947-es párizsi főis-
kolai világbajnokságon lenyűgözte a 
franciákat.

Fáradtságot nem ismerve készült 
pályafutása első olimpiájára. Lon-
donban már többszörös magyar baj-
nokként ugrott medencébe, a várt 
siker azonban elmaradt, negyedik 
lett fő számában. Az ötkarikás felké-
szülés végén mellhártyagyulladás-
sal küszködött, a londoni olimpiát 
óriási csalódásként élte meg. A ha-
zafelé tartó vonatúton hajthatatlan 
volt, be akarta fejezni a versenyzést, 
edzője hiába győzködte. Sárosi végül 
azt mondta neki, soha nem gondol-
ta volna, hogy egyszer még cserben 
hagyja. Ez működött, igaz, a tanít-
vány kijelentette: „Ha Helsinkiben 
nem nyerek, megölöm magát!”

Jelleméről sokat elárul egy 1952-
ben történt eset. Az olimpiai csapatot 
Tatán az ország első számú politikai 
vezetője búcsúztatta. Rákosi Mátyás 
a következőképpen heccelte a bemu-
tatáson: „Egy ilyen kis nő hogyan 
fogja legyőzni azokat a magas ame-
rikai lányokat?” A kérdéssel Rákosi 
elvtárs az úszó Achillesére taposott. 
„Hát ön sem valami magas, mégis 
egy egész országot vezet” – jött a vá-
lasz. Szerencsére Rákosi humoránál 
volt, és mosolyogva ennyit mondott: 
„Na, magát se kell félteni, ami a nyel-
vét illeti.”

Csúcsra érés Helsinkiben

Az 1952-es helsinki olimpia minden 
idők legkiemelkedőbb magyar sze-
replését hozta az ötkarikás játéko-

kon. A diadalokból Székely Éva is 
kivette részét egy aranyéremmel. A 
200 méteres mellúszás döntőjében 
175 méterig tartotta a tempót Novák 
Évával, majd a fi nisben begyújtotta 
a rakétákat és másodperceket vert 
vetélytársára. És hogy mi volt a titka 
a rendkívül sikeres magyar szerep-
lésnek Helsinkiben? „Volt ott cigány, 
zsidó, német, katonatiszt, Gulágról 
meg Auschwitzból hazakerültek 
gyereke. Mindannyian csak egyet 
akartunk, megmutatni, hogy van, 
amiben mi, magyarok meg tudjuk 
verni a világot… Rendkívül jó edző-
ink voltak, és mind megéltünk egy 
kőkemény háborút, tehát elbírtuk azt 
a terhelést, amit egy amerikai nem” 
– olvashatjuk Székely Éva gondola-
tait Karle Gábor Londontól Londonig 
című könyvében.

Két évvel Helsinki után megszü-
letett kislánya, Andrea, akit később 
anyaként és edzőként egy személy-
ben olimpiai érmekig vezetett. Szé-
kely Éva igazi vizes sportcsalád tag-
ja. Férje, Gyarmati Dezső többszörös 
olimpiai bajnok vízilabdázó – a 2013-
ban elhunyt Gyarmatival 14 éven át 
voltak házasok 1950 és 1964 között. 
Vejük, Hesz Mihály kajakban nyert 
olimpiai érmeket, míg unokájuk, 
Hesz Máté ifi ként világbajnokságon 
győzedelmeskedett a vízilabda-válo-
gatottal.

A Pillangókisasszony 1960-ban 
hagyta abba a versenyzést, négy év-
vel korábban Melbourne-ben ezüst-
érmesként állt az olimpiai dobogón. 
Rómában már nem indult, az akkori 
hatalom választás elé állította őt 
és férjét. Mivel a disszidálásuktól 
tartottak, csak egyikük utazhatott 
a játékokra, végül a feleség maradt 
otthon. Székely Éva nevéhez a már 
említett olimpiai sikerek mellett ösz-
szesen 44 magyar bajnoki cím, 36 or-
szágos, 12 Európa- és hat világrekord 
fűződik. 1947 és 1951 között nyolcszor 
nyerte meg a főiskolai bajnokságot, 
az 1947-es Monte Carló-i Eb-n ezüst-
érmes lett.

„Sírni csak a győztesnek szabad”

Úszói pályafutása alatt gyógysze-
rész-, visszavonulását követően 
edzői diplomát szerzett, később rá-
talált az írásra. Nagy sikerű könyvé-
ben azt vallja, bár átélte a második 
világháború borzalmait, válást, csa-
lódások hosszú sorát, élete legna-
gyobb próbatételét az 1972-es mün-
cheni olimpia hozta, amikor a nagy 
esélyesnek tartott Andrea lánya a 
dobogó második fokán állva hallgat-
ta a japán himnuszt a 100 méteres 
hátúszás döntőjét követően: „Kezét 
ökölbe szorítva mosolygott. Tehe-
tetlen voltam. Imádkoztam, hogy 
mindketten uralkodni tudjunk ma-
gunkon. Büszke voltam, hogy kiállta 
életének legnehezebb próbáját: nem 
sírt. Nincs szánalmasabb egy vesztes 
könnyeinél! Sírni csak a győztesnek 
szabad!” – írta művében.

Székely Éva az univerzális sport-
ember megtestesítője, aki nemcsak 
versenyzőként, de edzőként is ki-
vételeset alkotott. Interjúiban kellő 
humorérzékkel és önkritikával gyak-
ran megszállottnak, őrültnek nevez-
te magát. Könyveivel generációkat, 
későbbi bajnokokat inspirált. Igazi 
példakép, aki nemcsak világraszóló 
eredményei, de emberi nagysága, 
magával ragadó személyisége révén 
is méltán sorolható a nemzetközi és a 
magyar sporttörténet halhatatlanjai 
közé. Idős korában is rendszeresen 
sportolt, és bár rengeteg műtéten át-
esett, jókedvéből, kisugárzásából, 
eleganciájából mit sem veszített. 
„Móci” unokája nemrég azt mondta 
róla, még a halál ellen is olimpiát 
akart nyerni. 

Nyugodjon békében, Székely Éva!

Aki „megúszta”  a huszadik századot
A magyar sport legendás személyiségére, Székely Évára emlékezünk

• Wichmann Tamás 
után a magyar sport 
egy újabb kiemelke-
dő alakját veszítette 
el nemrégiben: 92 
éves korában elhunyt 
Székely Éva, Helsinki 
bajnoka, a Nemzet 
Sportolója. Az apai 
ágon erdélyi felme-
nőkkel rendelkező 
„Pillangókisasszony” 
világraszóló eredmé-
nyei, edzői pályafutá-
sa, írói munkássága 
és emberi nagysága 
révén is sporttörté-
netünk halhatatlanjai 
közé sorolható.
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Született: Budapesten, 1927. április 3-án. Elhunyt: Budapesten, 2020. 
február 29-én. Olimpiai bajnok (1952, Helsinki, 200 m mell) és olimpiai 
ezüstérmes (1956, Melbourne, 200 m mell), 44-szeres magyar bajnok, 
úszó. 36 országos, 12 Európa- és hat világrekordot állított fel, kilencszer 
nyert főiskolai bajnokságot, az 1947-es Monte Carló-i Eb-n ezüstérmes 
lett. Klubjai: Ferencvárosi Torna Club, Újpesti TE, Neményi MADISZ, Bp. 
Lokomotiv, Bp. Törekvés SK. Számos díjat és kitüntetést kapott, tagja az 
Úszó Hírességek csarnokának (1976), a Nemzet Sportolójának válasz-
tották (2004), pályafutása elismeréseként Nemzetközi Fair Play-díjban 
részesült (2006).




