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• A járvány miatt 
tavaly szűkölködtünk 
a jelentős sportesemé-
nyekben, idén viszont 
csak kapkodjuk a 
fejünket, hogy mi min-
den zajlik világszerte 
ezen a területen is.

NÁNÓ CSABA 

M ég nem ért véget a labda-
rúgó Eb, de a sportolók és 
szurkolók egyaránt azt szá-

molják, hány nap maradt hátra a to-
kiói olimpiáig. Amit ugyan 2021-ben 
bonyolítanak le, de elnevezése hiva-
talosan továbbra is a 2020-as „XXXII. 
nyári olimpiai játékok”. Öt év telt el 
az utolsó játékok óta, így az emberek 
nagy érdeklődéssel várják, hogyan 
teljesítenek a sportolók Japánban.

Az eddig megrendezett 29 olim-
piából (három elmaradt a világhá-
borúk miatt) Magyarország kül-
döttsége 27 kiadáson vett részt. Az 
1920. évi nyári játékokra nem kapott 
meghívót az ország, mivel az első 
világháború vesztesei között volt, 
1984-ben pedig több más szocialis-
ta országgal egyetemben a Szovjet-
unióhoz csatlakozva nem vett részt 
a Los Angeles-i olimpián. A nyári 
játékokon Magyarország eddig 175 
arany-, 147 ezüst- és 169 bronzérmet 
szerzett.

Régi idők focija

Nemzetünk legeredményesebb olim-
piai sportága a vívás, amiben ösz-
szességében 87 (!) érmet szereztünk. 
Egyéb sportokban sem kell szégyen-
keznünk, a magyar úszók például 28 
aranyérmet gyűjtöttek be, a kajak-ke-
nusok pedig 25-öt. Amiről viszont rit-
kán beszélünk az olimpiák kapcsán, 
az a labdarúgás. Kevesen tudják, 
hogy a sportág olimpiai éremtáblá-
zatát Magyarország vezeti: három al-
kalommal voltunk bajnokok, egy-egy 
alkalommal pedig ezüst-, illetve bron-
zérmet szereztünk. Olyan múltbéli 
vagy mostani labdarúgó-nagyhatal-
mak, mint Anglia, Franciaország, Né-
metország, Spanyolország, Argen tína 
és Brazília mögöttünk kullognak, Ro-
mániának pedig még helyezése sincs. 
A 23 alkalomból, amikor olimpián 
labdarúgótornát is rendeztek, kilenc-
szer szerepelt a magyar válogatott. Az 
ötkarikás játékokon való részvételün-
ket nevezhetjük akár régi idők focijá-
nak is, hiszen utoljára közel fél évszá-
zada, 1972-ben Münchenben sikerült 
felkapaszkodnunk a dobogóra. De az 
idők során elnyert három aranyérem, 
valamint az ezüst és a bronz így is 
fényesen csillog, emlékeztetve a jövő 
generációit arra, hogy mi is voltunk 

valakik (és talán még leszünk) ebben 
a sportágban.

Az első olimpiai győzelemnek 
1952-ben Helsinkiben örvendhet-
tünk, amikor a már alakulófélben lé-
vő Aranycsapat hódította el a trófeát. 

Guszti bácsi harcosai

A Helsinkit megelőző három olimpi-
án, melyen csapatunk részt vett, nem 
értünk el jelentős sikert, bár 1912-ben 
Stockholmban sikerült megszerez-
nünk az 5. helyet. Tegyük hozzá, úgy, 
hogy mindössze 11 nemzet küldött fo-
cicsapatot a játékokra. A torna érde-
kessége volt, hogy a csoportküzdel-
mek során vesztes csapatok számára 
a rendezők vigaszdíjat írtak ki, amit 
Magyarország nyert meg! 

A múlt század közepén viszont, 
Sebes Gusztáv szövetségi kapitány 
keze alatt már kialakulóban volt 
a később világhírnévre szert tett 
Aranycsapat. Az együttes születése 
az 50-es évek elejére tehető, közis-
mert az angolok elleni londoni 3–6-
os, majd budapesti 7–1-es világra-
szóló siker, ma is megkönnyezzük 
a Bernben elveszített világbajnoki 
döntőt, de azt hajlamosak vagyunk 
elfelejteni, hogy 1952-ben Helsinki-
ben Puskásék olimpiai bajnokok let-
tek. A selejtezőben éppen Romániát 
győzték le 2–1 arányban Czibor és 
Kocsis góljaival, majd innen a dön-
tőig menetelt a csapat. A fi náléra a 
fi nn fővárosban került sor 60 ezer 
néző előtt, Puskás és Czibor gólja-
ival Magyarország 2–1-re legyőzte 

Jugoszláviát, és történetében először 
elhódította az olimpiai aranyat.

Bene és a többiek 

Sokan úgy vélik, hogy az Aranycsa-
pat nagyságát többé megközelíteni 
sem tudták a magyar válogatottak az 
idők folyamán. Ez részben igaz is, vi-
szont a hatvanas években pályára lé-
pett még egy olyan generáció, amely 
szép eredményeket ért el, és egymást 
követő két olimpiát is megnyert. Min-
den 1960-ban, Rómában kezdődött, 
amikor válogatottunk a mára teljesen 
elfeledett Volentik Béla szövetségi ka-
pitány vezetésével bronzérmet nyert. 
Annak a csapatnak tagja volt még 
Várhidi Pál és Dalnoki Jenő is, akik 
annak idején már az Aranycsapat 
keretében is helyet kaptak. Mellettük 
olyan neveket találunk, mint a későb-
bi aranylabdás, de akkor mindössze 
19 éves Albert Flórián, a nemrég el-
hunyt Göröcs „Titi” János vagy a vá-
logatott későbbi edzője, Novák Dezső. 

Az 1964-es év Bene Ferencé volt. 
Az ő közreműködésével a tokiói olim-
pián a magyarok elhódították történe-
tük második aranyérmét, az újpestiek 
csatára pedig 12 találattal a gólkirályi 
címet. Marokkó ellen nem kevesebb 
mint 6 gólt lőtt, az ugyanabban az 
évben rendezett Eb-n bronzérmet 
szerzett a válogatottal. A kisember 
(170 centire nőtt) hatalmas csatár volt, 
aki karrierje során ötször lett magyar 
gólkirály. A döntőben Csehszlovákiát 
győztük le 2–1 arányban, a gólokon 
Bene és Farkas osztoztak.

A magyar válogatott lendülete ki-
tartott az 1968-as mexikóvárosi olim-
piáig, ahol újabb aranyérmet zsebelt 
be. A keretben új nevek tűntek fel, 
akik később meghatározó alakjai let-
tek a magyar labdarúgásnak. Ekkor 
fi gyelt fel a focivilág például Fazekas 
Lászlóra, aki 14 évvel később még 
a spanyolországi világbajnokságon 
részt vett csapatnak is tagja volt. Du-
nai II. Antal karrierje is akkoriban in-
dult be, labdarúgó-pályafutása után 
kiváló edző lett, a 90-es évek közepén 
őt nevezték ki az olimpiai válogatott 
szövetségi edzőjévé. És Mexikóváros-
ban tündökölt a tragikus sorsú kiváló 
középpályás Kocsis Lajos is, aki a sors 
iróniájaként soha többé nem játszott 
az első helyen végzett csapatban. 
Novák Dezső már második olimpiá-
jánál tartott, a hátvédsort a későbbi 
világválogatott, tavaly elhunyt Szűcs 
Lajos erősítette. A döntőben ismét 
egy szocialista ország csapatával, a 
bolgár válogatottal csaptunk össze, 
és Menczel, Dunai II. (2), valamint 
Juhász (2) góljaival 4–1 arányban 
győztünk. Szövetségi kapitány ezen a 
tornán Lakat Károly volt.

1972-ben Münchenben értek el 
utoljára kiemelkedő eredményt a 
magyarok. A csapat irányítását egy 
évvel korábban Illovszky Rudolf vette 
át, ezen a tornán tűnt fel a kiváló hát-
véd Bálint László, a háború utáni első 
magyar labdarúgó, aki hivatalosan 
külföldre szerződhetett. A Dunai test-
vérek, Antal és Ede második olimpi-
ájukon vettek részt, a csapatba beke-
rült a jól ismert Kű Lajos és a későbbi 

ezüstcipős Váradi Béla is. A lengyelek 
elleni döntőt 2–1-re elbuktuk, az el-
lenfél góljait a mindössze 41 évesen 
elhunyt kiváló csatár, Kazimierz Dey-
na lőtte, a mieinktől Váradi talált be.

Románok Japánban

Magyarország együttese nem, a ro-
mán labdarúgó-válogatott viszont 
kijutott a 2020-as tokiói olimpiára. 
Románia mindössze háromszor sze-
repelt ebben a sportágban a nyári já-
tékokon, utoljára közel hat évtizede, 
1964-ben, Tokióban. Akkor a negyed-
döntőben a későbbi bajnok magya-
roktól 2–0-s vereséget szenvedtek. Az 
akkori román válogatottban helyet 
kapott egyedüli magyar nemzetiségű 
játékosként a későbbi BEK-győztes ki-
váló edző, Jenei Imre is. 

Románia válogatottjának csoport-
társai Új-Zéland, Dél-Korea és Hon-
duras lesznek, első meccsüket július 
22-én játsszák. Könnyű csoportnak 
tűnik, a román futballtársadalom bi-
zakodik abban, hogy a válogatott szép 
eredménnyel zárja az idei játékokat.

Az elfelejtett aranyérmek
Magyar olimpiai sikerek labdarúgásban

Az olimpiai címet megvédő 
magyar csapat 1968-ban 
Mexikóban. A felvétel 
érdekessége, hogy a Varga 
Zoltán-ügy (a csoportmeccsek 
előtt elhagyta a válogatottat és 
disszidált) miatt utólag a képre 
Páncsics Miklóst montírozták rá
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