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(1989–)

(kötöttfogás, 82 kg) hozta a papírformát, Szabó Bence
és Ónodi Henrietta győzelme – vívásban (kard egyéni),
illetve tornában (ugrás) – sem számított meglepetésnek, az ifjú, húszéves Kovács Antal sikere cselgáncsban
(95 kg) annál inkább.
Darnyi Tamás
(Budapest, 1967. június 3. –)

A világ valaha élt legnagyobb vegyesúszója, a Michael Phelps előtti korban
biztosan. 200 és 400 vegyesen, ahol elindult, valamennyi világversenyen veretlen maradt 1985 és 1993 között (az
1991-es Eb-t kihagyta, s két évvel később
200-on nem indult már). Négyszeres
olimpiai, négyszeres világ- és nyolcszoros Európa-bajnok, 400-on 1987 és 1994
között, 200-on – rövid megszakítással –
ugyanekkor világcsúcstartó. A 400-as
rekordon közel négy másodpercet javított ezalatt, 200-on ő úszott először két percen belül, 1991. január elején, a perth-i vb-n. Valószínűleg a
világ legjobb 200-as hátúszója lett volna abban a korban (nem lehetett
rávenni, hogy ezt a távot világversenyen rendesen meghajtsa egyszer),
de gyorson és pillangón is klasszis teljesítményre volt képes (200 pillangón 1989-ben Eb-t, 1991-ben vb-bronzot nyert). Vele kezdődött a vegyesúszás ama korszaka, amikor egy „lyukas” számmal nem lehetett nagy
versenyt nyerni már.
Gyermekként az Újpesti Dózsában úszott, nevelőedzője Korényi Olga volt,
majd edzését Széchy Tamás vette át. 1982-ben háromszoros ifjúsági Európa-bajnok lett tizenöt évesen, aztán sorozatos szemműtétek miatt másfél
évet ki kellett hagynia. Az 1984-es olimpián a bojkott miatt nem indulhatott, de az 1985-ös Eb két vegyes aranyérmével elindult a sikersorozat. 48
egyéni, 11 váltóaranyat szerzett magyar bajnokságon, ötször választották az
év sportolójának, 1991-ben európai első is lett. Győzelemre termett, addig
versenyzett, amíg győzhetett, s egy percig sem tovább.

Nyilatkozni nem szeretett, a média ígérte csillogás hidegen hagyta őt. A nyilvánosságot visszavonulása után sem kereste, feleségével, Jónás Rita színésznővel, televíziós műsorvezetővel és gyermekeivel él csendesen, segít az
úszáson, ahol tud, úszóiskolát vezet.

Atlantában (1996) Egerszegi a 200 méter háton ötödik olimpiai aranyát szerezte, de meg lehetett volna a
hatodik (s a hetedik!) is talán, hiszen a 4×100-as vegyes
váltó első embereként gyorsabban teljesítette a 100 hátat, mint a szám olimpiai bajnoka, a 400 vegyes győzelme pedig – hat másodperccel úszott gyengébbet, mint
Barcelonában! – az úszóstáb óriási szakmai hibáján múlt
alighanem. Nem kalkuláltak azzal, hogy az utolsó hetek
edzőtáborától (Phoenix) Atlanta két időzónára van, így a
verseny első három-négy napján még nem volt friss
(megfelelő formában) a csapat, se Rózsa, se Czene, se ő.
(Mindhárom arany a hét második felében született!)

Szemben
Darnyi Tamás
portréja
(Magyar
Sportmúzeum)

Rózsa Norbert
(kataca.hu)
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Egerszegi Krisztina
(Budapest, 1974. augusztus 16. –)

2001-ben a 20. század
legjobb magyar női sportolójának választották.
1992-ben Európa legjobb női versenyzője,
ugyanekkor a világon
második Szeles Mónika
mögött. Ötszörös olimpiai bajnok, s valamenynyi sikerét egyéni számban érte el (nála többre e sportágban csak Michael
Phelps jutott). A 200 méteres hátúszást három egymást követő olimpián
nyerte, az ausztrál Dawn Fraser teljesítményét ismételve meg ezzel, s ezt
szintén csak Phelps volt képes túlszárnyalni négy elsőséggel 200 vegyesen.
Kétszeres világ-, kilencszeres Európa-bajnok, az 1991-ben 200 háton úszott
világcsúcsa (2:06,62) tizenhét évig élt. 85 országos bajnoki címet szerzett
a váltókkal együtt, ennél többet csak a jóval hosszabb pályát befutott Cseh
László. Pályafutását 22 évesen befejezte, 1999-ben házasságot kötött, három gyermeke született, s a róluk való gondoskodást tudja legfontosabbnak azóta is.
Magyarország legfiatalabb olimpiai bajnoka, első győzelme idején 14 éves,
egy hónapos és kilenc napos volt. E Szöulban (1988) aratott diadala – három nappal a 100 háton szerzett ezüst után – az olimpiák történetének
kivételesen katartikus pillanata lett. Barcelonában (1992) három aranyat
nyert, s a 400 vegyes az úszás históriájának egyik legemlékezetesebb versenyét hozta.
Egyedi adottságokat kapott a sorstól, hátúszásának stílusa csodálatot keltett. A rajtot és a fordulókat követően már 4-5 méternél tempózni kezdett, s
ha a „kidelfinezés” az ezredforduló után – Phelpsék találmányaként? – nem
terjed el, időeredményei a világ élvonalát jelentenék ma is talán. Úgy tűnhet: egy „régi világot” képviselt, a méltóság, ahogy győzelmeit fogadta, minden magára mutogató önteltségtől mentes volt, személyiségét a pályája
idején már elindult materiális siker- és brandkultusz nem érintette meg
pillanatokra sem. Így él ma is.

Atlantából az úszók így is három aranyat hoztak. A háromszoros világ- és egyszeres Európa-bajnok Rózsa Norbert a 200 méteres
mellúszásban szerzett aranyával
teljessé tette pályáját, egyúttal elvéve a lehetőséget pálya- és versenytársától, a mögötte második
Güttler Károlytól, hogy ő is a
csúcsra érjen. Czene Attila máig
emlékezetes győzelmet aratott
(200 vegyes) ugyanott. Kiss Balázs Németh Imre (1948), Csermák József (1952) és Zsivótzky
Gyula (1968) hagyományát folytatta kalapácsvetésben, Kovács
István máig utolsó aranyérmünket nyerte ökölvívásban.
A kajak-kenusok két győzelemmel járultak hozzá a hét
aranyéremhez.
Győzött Kőbán
Rita K-1 500-on,
valamint Horváth Csaba és
Kolonics György
C-2 500-on, s
titkon a Csipes
Ferenc, Adrovicz
Attila, Rajna
András, Horváth
Gábor férfi kajak négyest is az
élre vártuk, de
Atlantában a né-

„SZAKADJON
A RUHA ,
MARADJON
AZ URA ”

Szemben
Egerszegi Krisztina
(nemzetisport.hu)
Fent
Egerszegi Krisztina
Atlantában,
kezében a magyar
zászlóval (Magyar
Úszó Szövetség)
Balra
Kőbán Rita
a dobogón
(Magyar
Sportmúzeum)
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Szabó Bence
portréja
(Magyar
Sportmúzeum,
Harsányi Péter
felvétele)
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metek nyertek. Szabó Bencének a kardcsapattal ezúttal
ezüst jutott, miként Csollány Szilveszternek tornában
gyűrűn, hogy négy év múlva ő legyen már a legjobb.
Csapatban a női kézilabdások bronza siker volt, azt viszont kudarcként éltük meg, hogy a férﬁ pólósok lemaradtak a dobogóról.
Az úszók egymást követő három olimpián (1988, 1992,
1996) húzták a teljes magyar csapatot, a stafétát 2000ben, Sydney-ben a kajak-kenusok vették át. E sportág
képviselői rendre megbízhatóan teljesítettek a játékokon,
de nem kiemelkedően. Szöul és Atlanta két, Barcelona
egy aranya után Sydney-ben négy aranyérmet hozott a
sportág. Nyert a férﬁ kajak négyes (Kammerer Zoltán,

Storcz Botond, Vereckei Ákos, Horváth Gábor), kettesben Kammerer és Storcz, kenu egyesben ötszázon Kolonics, illetve kettes ötszáz méteren Pulai Imre és Novák
Ferenc, s meglehetett volna az ötödik is, ha kajak egyes
ötszáz méteren a rajt időpontjának többszöri elhalasztása nem őrli fel az abszolút favorit – végül csak negyedikként célba ért – Vereckei Ákos erejét.
Azért az úszók sem maradtak bajnoki cím nélkül
Sydney-ben, Kovács Ágnes győzött 200 mellen. Ahogy már
szóltunk róla, Csollány Szilveszter aranyra váltotta a négy
évvel korábbi ezüstöt, Nagy
Tímea immár édesanyaként
feledtette az atlantai kisiklást
női párbajtőrben, s megkezdődött a férﬁ vízilabdázók aranykorszaka is, csak a női kézilabdások elvesztett döntőjét bántuk nagyon.

Kammerer Zoltán,
Storcz Botond,
Vereckei Ákos,
Horváth Gábor
(Nemzeti Sport)
Nagy Tímea
portréja (elte.hu)
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