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• Mindketten háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázók voltak – igaz, 
más-más időszakban érték el kiváló eredményeiket. Egyik sporttársuk 
úgy fogalmazott: olyanok voltak ők a pólónak, mint Pelé és Messi a foci-
nak. A két zseni már a fentiekkel adogat.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A z elmúlt héten előbb a szer-
dai, majd a csütörtöki nap 
rázta meg a magyar sport 

szerelmeseit: távozott az élők sorá-
ból Kárpáti György és Benedek Tibor 
vízilabdázó.

Kárpáti háromszoros olimpiai és 
háromszoros Európa-bajnok magyar 
vízilabdázó, edző, sportvezető, a 
Nemzet Sportolója. 2020. június 17-
én, életének 85. évében halt meg. 
Ő volt minden idők legfi atalabb 
magyar vízilabdázó olimpiai baj-
noka, tagja volt az 1976-os olimpiai 
bajnok csapat edzői stábjának is. A 
vízilabda mellett többszörös magyar 
bajnok gyorsúszó is volt. Sportolói 
pályafutása után edzőként és sport-
vezetőként is a magyar sikerekért 
dolgozott.

Az uszodák világában csak Gyu-
rikaként ismert sportember Buda-
pesten született, tízévesen vitte le az 
uszodába édesapja, a Ferencváros 
ifi csapatának edzője. A Fradiban az 
úszás mellett futballozott és a mű-
ugrást is kipróbálta. Az úszásban 
négyszer nyert magyar bajnokságot, 
végül mégis a vízilabda mellett köte-
lezte el magát. Tizenöt évesen került 
be a zöld-fehérek nagycsapatába, 
egy évvel később Rajki Béla szövet-
ségi kapitány beválogatta az 1952-es 
helsinki olimpiára készülő keretbe, 
mert ő volt a pólósok közül a leggyor-
sabb, egy percen belül teljesítette a 
100 méteres gyorsúszást.

Gyurika így lett minden idők leg-
fi atalabb vízilabdázó olimpiai baj-
noka, 17 éves volt, amikor nyakába 
akasztották az aranyérmet. Gyorsa-
sága, robbanékonysága mellett hely-
zetfelismerése, az összjátékhoz való 
érzéke emelte világklasszissá.

Második aranyérmét az 1956-os 
melbourne-i olimpián szerezte, ahol 
a magyar válogatott – többek között 
– a szovjeteket győzte le a hatos dön-
tőben. Az egy hónappal a forradalom 
leverése után rendezett mérkőzés 
„vérfürdőként” vonult be a sportág 
történetébe: 4–0-s magyar vezetés-
nél az egyik szovjet játékos Zádor 
Ervin arcába könyökölt, és a me-
dence vizét vörösre festette a vér. Az 
indulatok a parton is elszabadultak, 
ezért a bíró egy perccel a vége előtt 
lefújta a mérkőzést.

Kárpáti az 1960-as római olimpi-
án „csak” bronzérmet szerzett, de 
az 1964-es tokiói tornán megnyerte 
harmadik olimpiai aranyérmét. A 
három olimpiai aranyérem mellett 
háromszoros Európa-bajnok is a vá-

logatott 1954-es, 1958-as és 1962-es 
diadalának részeseként. A nemzeti 
csapatban 1969-ig 162 mérkőzésen 
szerepelt. A Ferencvárossal ötszörös 
magyar bajnok és kupagyőztes, a 
klub örökös bajnoka.

Visszavonulása után 1970 és 1980 
között Gyarmati Dezső szövetségi 
kapitány mellett a válogatott edző-

jeként dolgozott, részese volt a csa-
pat 1976-os montreali olimpián elért 
elsőségének. Az 1980-as években 
– több részletben – Ausztráliában, 
Sydneyben és Melbourne-ben edzős-
ködött.

2013-ban a Nemzet Sportolójá-
vá választották. Az önbizalmáról 
és jó humoráról ismert vízilabdázó 
sportpályafutásának emlékeit Pe-
terdi Pállal közösen több könyvben 
is megírta. Az FTC népligeti sport-
centrumának sétányán található a 
mellszobra. 2010-ben, hetvenötödik 
születésnapján dokumentumfi lmet 
forgattak róla A vízilabda Puskása 
címmel, valamint később bemutat-
ták a róla készült, Káel Csaba által 
rendezett dokumentumfi lmet Gyu-
rika – Egy pólós vallomásai címmel.

Követte a másik legenda

Benedek Tibor háromszoros olimpi-
ai, világ- és Európa-bajnok magyar 
vízilabdázó, edző, sportvezető 2020. 
június 18-án, életének 48. évében 
halt meg.

Kiemelkedően sikeres sportpá-
lyafutása után – melyet mind Ma-

gyarországon, mind Olaszországban 
hat-hat bajnoki aranyérem fémjelez 
– 2013 és 2016 között a magyar vízi-
labda-válogatott szövetségi kapitá-
nyaként tevékenykedett, az általa ve-
zetett csapat megnyerte a barcelonai 
világbajnokságot. Személyében, tra-
gikusan fi atalon, a magyar sport és 
a magyar nemzet kiemelkedő alakját 
veszítette el.

Játékoskarrierje a Központi Sport-
iskolában (KSI) indult. A vízilab-
dát édesanyja találta meg számára. 
Benedek már ötéves korától orvosi 
javaslatra úszott, de ezt a sportot 
túlságosan monotonnak találta, így 
tért át a vízilabdára. Tehetsége korán 
megmutatkozott. Egy szovjetek elle-
ni ifi válogatott-mérkőzésen Benedek 
7 gólt lőtt, a magyarok 8–7-re nyer-

tek. Ez volt az első olyan alkalom, 
hogy a szűkebb szakmán kívül má-
sok is felfi gyeltek rá. Ezt követte az 
első ifj úsági Európa-bajnokság, ahol 
Benedek Tibor aranyérmes lett a ma-
gyar válogatottal.

A KSI-ből 17 évesen, 1989-ben 
kerül az Újpesthez, a lila-fehérekkel 
1996-ig összesen négy bajnoki címet, 
két Magyar Kupát, valamint egy-egy 
LEN-kupát, Bajnokcsapatok Európa 
Kupáját, Szuperkupát és Világkupát 
nyert. Első felnőtt bajnoki aranyát 
1991-ben szerezte, akkor került be 
először a magyar férfi  vízilabda-vá-
logatottba is.

Első ötkarikás megmérettetésén, 
a barcelonai olimpián (1992) csak ha-
todik lett a válogatott, ez akkor óriási 
csalódás volt mindenkinek.

Benedek 1996-ban már kétszeres 
Eb-ezüstérmesként és vb-bronzérmes-
ként igazolt az olasz Racing Roma (ké-
sőbb INA Assitalia Roma) csapatába, 
amellyel 1999-ben megnyerte az olasz 
bajnokságot. Az atlantai olimpián 
megint nem sikerült az éremszerzés, a 
Horkai György vezette csapattal negye-
dik helyen végzett Magyarország.

A magyar válogatottal 1997-ben 
szerezte az első Eb-aranyérmet, ami-
kor a csapat megnyerte a sevillai Euró-
pa-bajnokságot, majd a következő év-
ben vb-ezüstérmet szerzett Perthben.

2000-ben kezdődött a nagy olimpi-
ai menetelés, amikor a Kemény Dénes 

által irányított csapat megnyerte a syd-
ney-i olimpiát, aztán 2004-ben előbb 
Athénban, majd újabb négy évvel ké-
sőbb Pekingben is megvédte címét.

Edzőként 2013-ban vette át a ma-
gyar válogatott irányítását, amellyel 
az első nagy tornát, a barcelonai 
világbajnokságot mindjárt meg is 
nyerte. A következő évben ezüstér-
mes lett a csapattal a hazai rendezé-
sű Eb-n, azonban a 2015-ös kazanyi 
vb-n csak hetedik, míg a következő 
évi riói olimpián az ötödik helyen 
végzett. Ezt követően Benedek az év 
végén lemondott a kapitányi poszt-
ról, és Újpesten vállalt munkát, ahol 

szakmai igazgatóként dolgozott, 
majd a 2018-as idény kezdetén a fel-
nőtt csapatot is irányította, miköz-
ben tagja lett a Magyar Vízilabda 
Szövetség elnökségének is.

2020. május 1-jén jelentette be, 
hogy visszavonul minden vízilab-
dával kapcsolatos tevékenységtől. 
Halála pótolhatatlan veszteség az 
egyetemes magyar sportéletnek és a 
honi vízilabdasportnak is.

Ezekkel a sorokkal búcsúzunk 
a két kiváló embertől, sportolótól. 
A betűk, a nyomtatott sajtó korlátai 
csupán egy cikknyit mutatnak meg 
érdemeikből, eredményeikből. Amit 
itt hagytak nekünk, az szavakkal 
szinte megfogalmazhatatlan.

Nyugodjanak békében!

Két legenda ment el
Kárpáti Györgyre és Benedek Tiborra emlékezünk
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