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Mária Terézia királynő 1717 – 1740 – 1780.________________________________ 

Domoki Ferenc 

 
Mária Terézia a Habsburg-kori történelmünk kedvelt uralkodója, méltó, hogy születésének 
300 éves évfordulóján megemlékezzünk életéről és pénzveréséről. 
            Mária Terézia, III. Károly király (VI. Károly néven német-római császár) és Erzsébet 
Krisztina királyné második gyermekeként született német-római császári hercegnő, osztrák 
főhercegnő, magyar, cseh és német királyi hercegnő, aki 1740-től Ausztria uralkodó 
főhercegnője, magyar és cseh királynő, majd Lotaringiai Ferenccel kötött házassága révén 
1745 és 1765 között a német-római császárné. Ferenc lotharingiai herceggel 1736. február 12-
én lépett házasságra, a trónra-lépés után rögtön maga mellé vette társuralkodónak, de a 
felségjogok gyakorlását kizárólag a maga számára tartotta fenn. Házasságukból 16 gyermek 
született, s 1765. augusztus 18-án lett özveggyé. Ezután fiát, a későbbi II. Józsefet tette 
régenssé. Mária Terézia 1780, november 29-én, életének 64-ik évében halt meg Bécsben. 
            Apja az 1723-as Pragmatica sanctio elfogadtatásával akarta biztosítani leánya számára 
az öröklést. A nőági örökösödési rendet azonban többek között Poroszország, Bajorország és 
Franciaország is elutasította, előbbi 1740 végén még háborút is indított Szilézia 
meghódítására, amelyből a közel kilenc évig tartó osztrák örökösödési háború keletkezett, 
amelyet végül az 1748-as aacheni békeszerződés zárt le. A magyar rendek „Életünket és 
vérünket” felajánlással megmentették a Habsburg Birodalom  egységét, amely alapja lett a 
későbbi békés fejlődésnek és együttműködésnek. 
            Mária Terézia pénzverésének egyik fő jellemzője, hogy pénzeinek felét férje nevére, 
majd annak halála után harmadát meghalt férje, harmadát fia nevére verette. Mária Terézia 
nevére Magyarországon 125 pénztípust vertek, főleg Körmöcbánya és Nagybánya 
verdehellyel, de néhány aprópénz készült Szomolnokon, Bécsben és Hallban is. Pénzeinek 
köriratai mindig latin nyelvűek. A pénzek nemesfém súlyát és finomságát több pénzrendelet 
szabályozta 1742-ben, 1748-ban, 1750-ben, 1753-ban és 1757-ben. 
 

 
1 dukátosok  1741 KB   1745 NB    3.49gr, 22mm 
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           Az aranydukátok túlnyomó részét 2 és 1 dukát értékben verték, rajtuk, az előlapon a 
királynő teljes alakja koronázási öltözetben, hátlapon a Madonna a gyermekkel és a magyar 
kiscímer látható. Az 1765 után vert dukátok is 1765-ös évszámmal készültek. A Nagybányán 
vert dukátok előlapján a királynő mellképe, hátlapon szintén a Madonna szerepel. Itt negyed-
dukátok is készültek, s egy 15 krajcáros aranyveret, Érdekesség, hogy 2017-ben előkerült egy 
arany körmöci tallérveret, 10 dukát súlyban.  
 

            A tallérok és fél tallérok előlapján a királynő életkorának megfelelő mellképe, 
hátlapján álló alakos madonna szerepel. 1767-től ezeknek a pénzeknek a magyar jellege még 
feltűnőbb, előlapon az angyalok tartotta koronás magyar címer, a hátlapon ülőalakos 
Madonna van. A változtatás egyik célja az volt, hogy a magyar ezüst ne kerüljön a külföldi 
levantei pénzforgalomba. A peremirat domború betűkkel: IUSTITIA ET CLEMENTIA. 

 
1 tallér – Husz1666 ÉH 1222 1741 KB, 28.62g 41mm 

 
 

 
1 tallér – Husz 1680 ÉH1228d tallér 1778 S.K.(B).P.D. 28g 40.4mm 

 

            A kisebb értékű ezüstpénzek előlapján jellemzően a királynő mellképe, hátlapján az 
értékjelzés, verdejegy és az ülő vagy álló Madonna alakja szerepel. 1765 után a királynő 
mellképe mindig gyászfátyolos. Az egyik 30 krajcáros típuson és a rézdénárokon a mellkép 
helyett a koronás magyar címer látható. 
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30kr – 1742 KB    1768 K EVM-D    7.03gr, 30-28mm 

 

            1766-ban a birodalomban egységes lett a verdejegy rendszer, Körmöcbánya a B (K 
állami ezüst esetén), Gyulafehérvár E, Nagybánya G, Oravicabánya O, Szomolnok S 
verdejegyet kapott, az arany- és ezüstpénzeken fel kellett tüntetni a pénzverésért felelős 
tisztek nevének kezdőbetűit is.  
 

 
A rézdenár változó előlappal – 1761  1763  6.88gr, 22.4mm 

 

            Az erdélyi pénzeknek jelenleg 94 típusa ismert, a verdehely Gyulafehérvár. Az 
aranypénz verésre jellemzőek a többszörös aranyak 12-szeres súlyig, és a különböző kis súlyú 
veretek 1/16-od dukátsúlyig. A tallérokon és a kisebb súlyú ezüstveretek előlapján a királynő 
mellképe, hátlapján az erdélyi címer, esetenként más címerekkel együtt, vagy a kétfejű sas 
mellén. Az úgynevezett „Mária Terézia tallér”-okat 1780-as évszámmal a királynő halála után 
is tovább verték, Körmöcbányán B-SK/PD, Erdélyben AH/GS verdejeggyel. 

 
4 dukát  1779 13.93g  41mm 

 
 t 

 
 



4 
 

 
1 tallér 1742  28.6gr, 42mm 

 

            A királynő uralkodása idején készültek Batthyány Károly és Eszterházy Miklós 
birodalmi hercegek magánveretnek számító arany és ezüstveretei. 
 

 
Koronázási emlékérem, Pozsony 1741 jún.25. Ag 29,64gr,  44mm 

 

 
Selmecbányai Akadémia, 1754 A pénzverés jutalomérme Ag 34.51gr, 45.3mm 
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A Szent István Rend alapítása 1764 Ag 25.85gr, 41mm 

 
            Meg kell említenünk a királynő emlékérmeit. Jellemzőek a koronázásra, 
bányalátogatásra és a Szent Jobb hazahozatalára készült arany és ezüst zsetonok. De 
ugyanezen alkalmakra készültek többszörös dukátsúlyú és ezüsttallér súlyú emlékérmek is. A 
magyarosnak mondható stílus erőteljesen jellemző a Szent István rend alapítására kiadott 
emlékéremre. A Selmeci Bányászati Akadémia térképészeti, bányamérnöki, bányaművelési, 
nemesfém kohászati, pénzverési arany és ezüst tanulmányi emlékérmek, a Ratio Educationis 
királyi-állami tanügyi rendelkezés emlékérme, valamint a Nagyszombati Egyetem Budára 
költözésére kiadott emlékérem bizonyítja a tudás megbecsülését a korszakban. Néhány 
jellemző szép veret a fölsoroltak közül:  
 
 

 
 

A Szent Jobb hazahozatala 1771  Ag 26.30gr, 41mm 
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A Ratio Educationis – Tanügyi reform – 1780   43.76gr, 49mm 

 

 
* 

 
Mária Terézia királynő a Magyar Érdemrendek alapítója_______________ 
Hajdu Béla 
 

            Születésének 300. évfordulóján a királynőre nem csak kiemelten kedvelt pénzeivel és 
róla készült szép érmekkel, hanem az általa alapított rendekkel is emlékezhetünk. 
            „...a katonaállás iránti különös vonzalomból és az általa oly sok szorosan tanúsított 

hűség, vitézség és veszélyességnek kitüntető jutalmazására.” Ezzel a mottóval 1757. június 
18-án, a hétéves háború kolíni csatájában aratott osztrák győzelem alkalmából alapította a 
királynő a Katonai Mária Terézia Rendet, amely a maga korában a világ legrangosabb 
katonai kitüntetésének számított.  
            A szigorú feltételek mellett elnyerhető kitüntetésnek alapításakor két osztálya volt, 
nagykereszt és lovagkereszt. Kiemelendő, hogy a fokozatok között valójában nincs sorrend és 
különbség, csupán a kitüntetett beosztását tükrözi, minél magasabb katonai alakulatot 
vezetett, annál magasabb osztályt ítélhettek oda számára. A kitüntetést olyan katonatisztek 
nyerhették el – vallásra és származásra való tekintet nélkül – akik nemcsak bátran helytálltak, 
hanem olyan önálló kezdeményezésű katonai teljesítményt mutattak fel, amely az egész 
ütközet kimenetele szempontjából kedvező eredményt hozott.  
             II. József, a királynő negyedik gyermekeként született osztrák főherceg, magyar és 
cseh királyi herceg, aki 1764-től német király, 1765-től – először csak társuralkodóként anyja 
mellett – a Német-római Birodalom császára a nagykereszthez csillagot (1. kép) alapított, és 
három fokozatúvá alakította át az érdemrendet. Ekkor született a középső fokozat, a 
középkereszt. (2. kép) A későbbiekben a nagykeresztet és középkeresztet reprezentációs 
célból is adták külföldi uralkodók részére. Soroljunk föl néhányat a különféle fokozatok 
magyar kedvezményezettjei közül: 
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                               1. kép                                                               2. kép 
 
            Nagykeresztet kapott futaki Hadik András (1710-1790) huszártábornok, császári 
tábornagy, aki Berlin megsarcolásával a történelem leghíresebb huszárcsínyét hajtotta végre, 
ami a porosz királynak óriási szégyen volt, ellenségeinek pedig nevetség tárgyául szolgált. A 
háború befejezése után hatalmas birtokokat, valamint grófi rangot kapott, 1764–68 között 
Erdély katonai főparancsnoka és királyi biztosa, az erdélyi kormányszék vezetője lett. 
Magyarországon először ő javasolta a jobbágyrendszer fölszámolását. 
            Gróf nádasdi és fogarasföldi Nádasdy Ferenc (1708–1783) magyar főnemes, császári 
tábornagy, horvát bán a XVIII. század neves hadvezéreinek egyike, 1754-ben lovassági 
tábornok és Budavár parancsnoka, 1756-tól horvát bán lett. 1757-ben jelentős sikereket ért el 
a hétéves háborúban, fényes győzelmet aratott a kolíni csatában és huszárjai Berlint támadták 
eredményesen. 
            Középkereszttel tüntették ki 1794-ben krajovai és topolyai báró Kray Pál (1735–1804) 
magyar katonatisztet, az osztrák császári hadsereg tisztjét, majd tábornokát, a hétéves-, és az 
utolsó török háború, a francia forradalmi háborúk és a napóleoni háborúk hadvezérét. 
Korábban 1789-ben már a lovagkeresztet is megkapta. 
            Lovagkeresztet számos magyar tiszt kapott, többek között 1802-ben barbácsi és 
vitézvári báró Simonyi József (1771–1832), ismertebb nevén Simonyi óbester, legendás hírű 
huszártiszt, kortársai "a legvitézebb huszár" kitüntető címmel illették. 1805-ben hertelendi és 
vindornyalaki Hertelendy Gábor (1742–1820) császári és királyi huszár altábornagy, aki részt 
vett a kor és időszak valamennyi háborújában, az osztrák–török és a hétéves háborúban. 1806-
ban Bésán Károly (1773-1819) királyi testőr kapitányt vitézségéért. Buday Ignác (bátori báró) 
kapitány, a Cartoryski, Wurmser majd Coburg huszárezredek tisztje, 1794-ben. Heim Géza 
(báró, san Martino del Carso-i) a császári és királyi 46. szegedi gyalogezred főhadnagya  
1917. augusztusában, nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitány, az SMS Novara 
parancsoka, 1921. márciusában. (3-4. képen a lovagkereszt elő- és hátoldala látható) 
 
 

                                                           
 



8 
 

            A fölsorolásból kiderül, hogy számtalan magyar katona kapott vitézségéért a kitüntetés 
valamelyik fokozatából. 
 

                             
                                  3. kép                                                   4. kép 
 

            Mária Terézia királynő 1764-ben alapította a Szent István Rendet, amely a Katonai 
Mária Terézia Rend mellett a Habsburg Birodalom, majd később az Osztrák-Magyar 
Monarchia második legjelentősebb kitüntetése lett. Alapítása a királynő részéről kiemelkedő 
magyarbarát gesztus volt. A Szent István Renddel olyan kiváló polgári és egyházi érdemeket 
jutalmaztak, amelyek a Magyar Királysághoz is kötődtek. A rend nagymesteri tisztségét 1938-
ban Horthy Miklós kormányzó vette át és megújította 1938. augusztus 20-án, így az a 
Magyar Királyi Szent István Rend-re változott. A nagy múltú rendből ezután öt 
nagykeresztet adományoztak, többek között gróf Teleki Pál miniszterelnök, Serédi Jusztinián 
hercegprímás, esztergomi érsek, középkeresztet pedig Uray István, a kabinetiroda főnöke 
kapott. Az 5. képen a rend csillaga és nagykeresztje szalag nélkül, a 6. képen a lovagkereszt 
látható). 
 

       
                                                5. kép                                                                6. kép 
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            A rendet 1946-ban a II. Magyar Köztársaság kikiáltásakor megszüntették. 2011-ben 
alapították újjá Magyar Szent István-rend néven, újraalapításának és adományozásának 
rövid története az utóbbi években szinte a szemünk előtt zajlott. 
            Elsőként 2013-ban adományozták Egerszegi Krisztina (1974*) ötszörös olimpiai 
bajnok úszónak és báró Lámfalussy Sándor (1929–2015) magyar jegybankárnak, akit az 
„Euró atyjá”-nak neveztek, 2014-ben Kertész Imre (1929–2016) Nobel-díjas író és Rubik 
Ernő (1944*) feltaláló, játéktervező, építész, többek között a ma már világhírű, róla elnevezett 
Rubik kocka feltalálója részére. 2015-ben Eötvös Péter (1944*) Kossuth-díjas zeneszerző és 
Polgár Judit nemzetközi sakk-nagymester volt a kitüntetett. 2016-ban Marton Éva (1943*) 
Kossuth-díjas operaénekesnő, a Nemzet Művésze és Makkai Ádám (1935*) Kossuth-díjas 
költő, nyelvész, műfordító kapta meg a kitüntetést. Majd 2017-ben Erdő Péter bíboros 
(1952*), Széchenyi-díjas teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az 
Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseke és Vásáry Tamás (1933*) Kossuth-díjas 
zongoraművész, karmester, a Nemzet Művésze érdemelte ki a Szent István Rendet.   
            Mária Terézia királynőt a rendek alapításának „érdemével” is örökre a magyar 
történelem legnagyobb alakjai közé sorolhatjuk, rá emlékezni kötelesség és megtiszteltetés. 

 
*** 

 

110 éves a Magyar Úszó Szövetség_________________________________________ 

Hajdu Béla 
 

            A magyar úszósport szövetségének jubileumára (1907-2017) emlékezni csak a 
történeti előzmények fölelevenítésével kezdhetünk hozzá, hiszen a sportág és az ország első 
olimpiai bajnoka – már a szövetség megalakulása előtt, az 1893-ban alakult Magyar Úszó 
Egyesület tagjaként – az első újkori olimpián kétszer is a dobogó tetejére állhatott. A „magyar 
delfin” becenévvel illetett úszó Hajós Alfréd (1878-1955) építészmérnök, labdarúgó, 
labdarúgó játékvezető, sőt két mérkőzés erejéig a válogatott szövetségi kapitánya is volt. (Az 
1. képen a megszerzett sportérmeivel látható a korabeli divat szerint.) Mint építészmérnök 
több jelentős középület tervezője, többek között a Szegedi Úszó Egyesület uszodája, a híres 
debreceni Aranybika Szálloda, a Nemzeti Sportuszoda a Margitszigeten az ő tervei szerint 
készültek, ez utóbbi méltán az ő nevét viseli.  
 

                               
                           1. kép                                                                     2. kép 
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            Berán Lajos (1882-1943) a 50 mm-es vert bronzérmen gróf Klebelsberg Kunó (1875-
1932) vallás- és közoktatási minisztert, e sportuszoda megteremtőjeként ábrázolja (2. kép – 
HP. 1443.), hátoldalán felső ívű köriratként a MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 1907, alatta a 
Nemzeti Sportuszoda épülete látható). 
            A két jelentős személy, Hajós Alfréd és Klebelsberg Kunó alakjának fölidézése után 
térjünk vissza a MUSZ megalakulása előtti időkre. A sportág 1902-től kezdve a Magyar 
Atlétikai Szövetség szervezetén belül, kissé kalandosan szerveződött szakosztállyá. 1904-ben 
a nyári olimpiai játékokat Saint Louisban rendezték. Itt a magyar úszók ismét több érmet 
szereztek: Halmay Zoltán (1881-1956) kétszeres olimpiai bajnokként, Kiss Géza (1882-1952) 
ezüst- és bronzéremmel tért haza és erősítette a sportág elismerését.  
            A Magyar Atlétikai Szövetségen belül 1905-től kezdve elkezdődtek az országos 
úszóbajnokságok is, eleinte a kötött úszásnemek kivételével, 1907-től a folyambajnokságokat 
is kiírták. Ebben az évben a megerősödött úszósport, önállóvá válása ellen a Magyar Atlétikai 
Szövetség nem gördített akadályt, így megalakult a Magyar Úszó Szövetség. Szervezetét 12 
kerület alkotta Budapesten és vidéken. Az úszósport fejlesztésén kívül programjára tűzte a 
kötelező úszásoktatást, az úszómesterképzést és a vízből mentés feladatainak megoldását is.  
            Az 1908-ban Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Magyarország, Nagy-
Britannia, Németország és Svédország kezdeményezésére a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
jóváhagyásával megalakult a Nemzetközi Úszó Szövetség (a név: FINA,  a ma is használt, 
közismert  rövidítés)   annak érdekében, hogy egységesítse az úszás szabályait, és nemzetközi 
fórumot biztosítson versenyek szervezésére. 
            A világháború visszavetette a sportág hazai fejlődését is. A Tanácsköztársaság ideje 
alatt terveztek ugyan állami támogatást, de annak bukása után ez nem valósult meg. Hivatalos 
támogatás hiányában néhány sportvezető áldozatos munkája, valamint az élvonalbeli 
versenyzők tehetsége és szorgalma biztosította  a nemzetközi élvonalba való visszakerülést. 
            Újabb nemzetközi szerveződés nyomán 1926-ban Budapesten megalakult az Európai 
Úszószövetség, rövidített nevén a LEN (Ligue Européenne de Natation). E nemzetközi 
szervezet felügyelete alá tartozik ma már az úszáson kívül a szinkronúszás, a műugrás, a nyílt 
vízi-, vagy hosszútávúszás és a vízilabda is.  
            Az 1896-ban Athénban rendezett első újkori olimpián Hajós Alfréd a 13 fokos 
tengervízben végzett az első helyen két számban is. Ezt nyílt vízi úszásnak is lehetne 
tekinteni, bár ez még csak a körülmények eredménye. Önálló sportágként a nyílt vízi úszás 
1991-ben lett a világbajnoki, és csak 2008-ban Pekingben az olimpiai program része.  
            Hazai viszonylatban a balatoni úszásnak vannak régi hagyományai, ehhez legnagyobb 
mértékben Szekrényessy Kálmán (1846-1923 – „az úszás apostola”) járult hozzá, aki 1880. 

augusztus 29-én elsőként úszta át a magyar tenger Siófok és Balatonfüred közötti szakaszát,. 
A 14 km-es távot 6 óra 40 perc alatt teljesítette. Ezt tekintjük a magyar úszósport 

születésnapjának! A Balaton úszásra Holló Barnabás (1865-1917) szép vert bronz 
plakettjével méltóan emlékezhetünk. A 49×68 mm méretű plaketten az „árvízi hajós” báró 
Wesselényi Miklós és az 1813-as pesti nagyárvíz elszenvedőinek az árral való küzdelme 
látható. Alul a „BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY / BALATONI 
TÁVÚSZÁS” fölirat olvasható két sorban, míg a hátoldalon 1936. SZEPT. 5. fölirat, alul a 
LUDVIG beütött gyártói jelzés olvasható. (3. kép – TP. 1126. – Az ábrázolás megegyezik a 
pesti ferences templom falán lévő, 1892-ben készült nagyméretű domborművel). 
            A világon az első női sportverseny egyébként egy Szegeden rendezett úszóverseny 
volt a Maros toroktól a Boszorkány szigetig. A győztes Pálfy Margit lett, a szegedi 
polgármester 1881-ben tizennyolc esztendős lánya. Később férjhez ment, aki ezután  Pálfy-
Budinszky Endre néven Szeged város főépítészeként ismert ember volt. (Forrás: Kozák Péter: 
Illem, sport és divat – Amazonok a századfordulón c. tanulmány) 
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            A szakág hazai versenyzői között mai is többen a régiónk büszkeségei. A 
hódmezővásárhelyi születésű Risztov Éva (1985*) olimpiai bajnoki címet nyert 2012-ben 
Londonban és sok szép eredménye közül még három világbajnoki ezüstéremmel is 
büszkélkedhet.  
 

 
3. kép 

 
            Olasz Anna (1993*) többszörös magyar bajnoki címe mellett 2015-ben a Balaton 
átúszás 5. helyezettje volt. Európa bajnoki (2014) és világbajnoki (2015) ezüst és universiáde-
bajnoki aranyéremmel (2017) is büszkélkedhet. 2011-ben a honi hosszútávúszás legjobbja, 
2013-ban Szeged Sportolója és az év Csongrád megyei sportolónője díjat szintén megnyerte. 
Novoszáth Melinda (1998*) fiatal tehetség 2015-16-ban magyar bajnoki ezüst és bronzérmet 
szerzett, 2015-ben az év Szegedi Sportolója címet kapta meg. 2017 augusztusában nyílt vízi 
junior-Európa bajnoki címet szerzett Marseille-ben. Mindkét versenyző a Szegedi Úszó 
Egylet (SZUE – 1914) sportolója. 
            Az Európai Úszó Szövetség megalakulásával együtt Budapesten, 1926-ban rendezték 
meg az első Úszó Európa Bajnokságot, ahol még csak férfiak versenyeztek. Itt a 100 méteres 
gyorsúszásban Bárány István Európa-bajnoki címet nyert. Ugyanebben a számban az 1928-as 
olimpiai küzdelmekben ezüstérmet, majd 1932-ben Los Angelesben a 4×200 méteres 
gyorsváltóban bronzérmet szerzett. A 27-szeres magyar bajnok, többszörös csúcstartó 
számtalan jelentős nemzetközi eredményt is magáénak mondhatott. Később, az 1950-es 
években kiemelkedő érdemeket szerzett az úszásoktatás terén. 1956 és 1960 között a MUSZ 
főtitkári teendőit is ellátta. 
            Az 1926-os első Úszó Európa Bajnokságra is a magyar éremművészet kiemelkedő 
alakja Berán Lajos készített érmet. A 61,2 mm átmérőjű vert bronzérem előlapján a meztelen, 
lándzsás férfialak a vízen hullámok között egy delfin hátán, fölső ívű köriratként a MAGYAR 
ÚSZÓ SZÖVETSÉG, a delfin alatt a művész mesterjegye látható (4. kép). Az érem 
hátoldalán a Huszár-Procopius katalógus szerint a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében 
lévő példányon két térdelő angyal koronás magyar címert tart és alatta olvasható az EURÓPA 
ÚSZÓ BAJNOKSÁGA felirat (HP. 1424.) Az érem későbbi kiadása más hátoldali szöveggel 
készült. „DR. SIMON JÓZSEFNEK / HÁLÁJA ÉS KÖSZÖNETE JELÉÜL / A XI. 
ORSZÁGOS ÚSZÓKONGRESSZUS. / 1931. VII. 26-27.” (5. kép) 
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                                 4. kép                                                             5. kép 
 

            A fenti képeken látható érem tehát egy későbbi, fontos eseményen tolmácsolt 
köszönetet a XI. Országos Úszókongresszus alkalmából Hódmezővásárhelyen, ahol 
uszodaavató versenyeket is rendeztek. Az érem első kiadása alapján vegyük sorra a mi 
kontinensünk viadalait. Az első, Budapesten rendezett Európa Bajnokság után 1, 4, 3, 4 év 
múlva, majd 1938. után – a háborús események miatt – csak 1947-ben, 1950-ben és 1954-ben 
rendeztek kontinens bajnokságot. 
            Budapest 1958-ban adott otthont az eseménynek másodszorra, azt követően más 
városok 1974-ig 4 évenként, a következőt 1977-ben Jönköping (Svédország) városa.  Az 
1981. évben Splitben (Jugoszlávia), majd egészen 1999-ig 2 évenként került sor a viadalokra 
különböző városokban. 2000-ben Helsinkiben, majd 2016-ig rendre ismét 2 évenként volt 
kontinens viadal más-más helyen. Ezek közül – hosszú idő után – 2006-ban, 2010-ben volt 
Budapest a házigazda, de 2012-ben Debrecen is feliratkozott a vendéglátók közé. A korai 
kontinens viadalok jelvényeit a 6. és 7. képen mutatjuk be: az 1926-os egy 30 mm átmérőjű 
domború bronz lemezjelvény, valamint az 1958-as 34×25 mm méretű többszínű tűzzománcos 
jelvényt. 
            Az 1981. évben Splitben (Jugoszlávia), egészen 1999-ig 2 évenként került sor a 
viadalokra különböző városokban. 2000-ben Helsinkiben, majd 2016-ig rendre ismét 2 
évenként volt kontinens viadal más-más helyen. Ezek közül – hosszú idő után – 2006-ban, 
2010-ben volt Budapest a házigazda, de 2012-ben Debrecen is feliratkozott a vendéglátók 
közé.  

                                                         
                                 6. kép                                                          7. kép 
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            Az adatok összesítéséből kiderül, hogy a 35 kontinens viadalon versenyzőink 82 
bajnoki címet szereztek. A nők között Hosszú Katinka 10, Egerszegi Krisztina 9, Kovács 
Ágnes 7, a férfiak közül Cseh László 14, Darnyi Tamás 8 elsőséget mondhat magáénak. 
            Világbajnokságot csak 1973-ban rendeztek először Belgrádban (Jugoszlávia), majd 2, 
3, 4, 5 évenként különböző helyszíneken, 2001-től rendre 2 évenként. Legutóbb – Julio 
Maglione, a FINA elnöke szerint – minden idők legjobbját ebben az évben Budapesten. 
„Mindannyiuk támogatása, lelkesedése és profizmusa tette lehetővé, hogy ez legyen a FINA 
történetének legjobb világbajnoksága. Gratulálok” – jelentette ki az elnök. 
            Az eddigi 16 világbajnokság sok tekintetben növekvő létszámokat mutat, az elsőn 47 
ország 686 versenyzője 37 versenyszámban,  a 15 kazanyi vb-n 190 ország 2651 versenyzője 
75 versenyszámban vett részt a küzdelmekben. Feltehetően a 17. budapesti vb 
rendezvényeinek hasonló számai tovább növekedtek.  
            Az összesített eredménylistán a tizenhat vb-n a kiosztott 2804 éremből (934 arany, 940 
ezüst és 930 bronz) a magyar sportolók 92 érmet (33 arany, 29 ezüst, 30 bronz) nyertek, 
amellyel az igen előkelő 8. helyen állnak. Ezzel az eredménnyel olyan államokat előzött meg 
a magyar úszósport mint Franciaország, az Egyesült Királyság és Kanada, hogy csak a 
nagyobbakat említsük. A budapesti versenyekre ezekből 9 érem (2 arany, 5 ezüst, 2 bronz) 
jutott, a versenyeket a televízió helyszíni közvetítésein láthattuk. Az arany érmeket Hosszú 
Katinka, az 5 ezüstöt Cseh Lásszsló, Hosszú Katinka, Milák Kristóf, a Märtz Tamás vezette  
férfi vizilabda válogatott, Decker Attila, Decker Ádám, Erdélyi Balázs, Gór-Nagy Miklós, 
Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Nagy Viktor, Török 
Béla, Vámos Márton, Varga Dénes, Zalánki Gergő, a vegyesúszó Verrasztó Dávid, a 
bronzérmeket a 4×100 m-es férfi gyorsváltó, Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, 
Bohus Richárd és Hosszú Katinka szerezte. 
            A 17. VB érmeinek készítésére kiírt pályázaton három cég vett részt, a nyertes a 
Metál-Art Nemesfémipari Zrt. volt. Külön érmek készültek a budapesti és a balatonfüredi 
nyílt vízi versenyekre. (8-9. kép) Az érmeket az Ördögh László vezette Graphase Design 
Studio tervezte. (Bővebben: http://sportsmarketing.hu/2017/07/14/minden-amit-a-budapesti-
vizes-vb-ermeirol-tudni-kell/) A nyílt víziek érmén a Balaton sziluettje, a budapesti versenyek 
érmén a Duna budapesti szakaszának vízvonala látható. 
            Az úszás kezdettől fogva szerepel az újkori olimpiák versenyszámai között. Az első 
magyar olimpiai bajnok Hajós Alfréd 1896-os Athénban megszerzett elsőségei után további 
szép eredmények születtek az egyes olimpiai versenyeken. Az összesített éremtáblázaton a 
magyar úszók sokkal előkelőbb helyen állnak. 
 

   
                               8. kép                                                                     9. kép 
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            A kiosztott 1468 éremből (490 arany, 486 ezüst, 492 bronz) 63 érmet (23 arany, 23 
ezüst, 17 bronz) nyertek úszóink, amellyel a 4. helyen állnak az éremtáblázaton, előttünk csak 
az Egyesült Államok, Ausztrália és a hajdani Német Demokratikus Köztársaság úszói 
végeztek ezidáig. Ezek az adatok a legjobban fémjelzik a magyar úszósport, a 

versenyzők, az edzők nagyságát. 

            Tekintsünk vissza röviden a nagyon tanulságos alapokra. A 4-5. képen látható érem a 
XI. Országos Úszókongresszus – amelyet Hódmezővásárhelyen rendeztek – alkalmára 
készült. Erről a kongresszusról a korabeli sajtó így számolt be: Úszásoktatás magas fokon 

címmel. Ebből idézünk az alábbiakban:  
            „A helyi úszósport irányítói azt az alapelvet vallották, hogy a versenyzők nevelése 
mellett tömegeket kell bevonni a sportágba. A cél megvalósítása érdekében megnyerték a 
város vezetőit, akik erkölcsi támogatásukon túl díjtalanul rendelkezésükre bocsátották a 
reggeli órákban a Partfürdőt. 1931. május 3-án a kötelező iskolai úszásoktatás bevezetéséről 
tárgyaltak az iskolák és a sportegyesületek vezetői a Magyar Úszó Szövetség képviselőinek 
jelenlétében. A kedvező döntés értelmében – melyet a tanácskozáson felszólaló dr. Mező 
Ferenc, az amszterdami szellemi olimpia győztese is kiemelt – Vásárhelyen az országban 
egyedülálló módon, elsőnek szervezték meg a tanulók úszásoktatását. Társadalmi mozgalom 
bontakozott ki a tömeges úszásoktatás megszervezésére Kiss Károly tanárral az élen, akinek 
szervezőkészsége és megnyerő egyénisége adta meg a mozgalom alaptónusát. Mellette lelkes 
fiatalok azzal a tudattal végezték a munkát, hogy a gyerekeket a legegészségesebb sport, az 
úszás rejtelmeibe vezeti be. 
            1931-ben kétszázhatvan leányt és fiút tanítottak meg úszni. Bár 1932-ben elmaradt az 
oktatás, 1933-ban már a szövetség vándortrénere, Lantos László is segítette az oktatást. 1934 
augusztusában újabb kétszázötven gyermek tett úszóvizsgát. Az országban kevés egyesület 
tudott ekkor ilyen tömegeket megmozgatni. 
            Az úszásoktatás során természetesen tehetségek is felszínre kerültek. Közülük Anta 
Katót kell kiemelni, aki első kiugró sikerét 1931. augusztus 20-án, a győri Országos 
Úszókongresszus alkalmából rendezett vidékbajnokságon, az ifjúságiak 200 méteres 
mellúszásában 3:36,00 másodperccel elért bajnoki címével érte el. Egy évvel később a XIII. 
Úszókongresszus nagykőrösi versenyén egyéni rekorddal (3:30,0 mp) újra megnyerte a 
vidékbajnokságot ebben a számban. 1932. szeptember 10-én, a budapesti fedett uszodában 
rendezett országos ifjúsági bajnokságon 3:29,0 másodperces Déli Kerületi rekorddal győzött. 
Vásárhelyen olyan népszerűségnek örvendett, hogy tömegek várták a telefonértesítést 
versenyeiről. 1933-ban, országos ifjúsági bajnoki címe megvédéséért utazott Budapestre, de 
nagy meglepetésre csak ezüstérmes lett. Ekkor már nem edzett a kellő alázattal, a HTVE ezért 
nem indította el a pécsi vidékbajnokságon. A versenyző válasza sem késett sokáig, 
bejelentette kilépését az egyesületből. Bár 1935-ben újra edzésbe állt, korábbi eredményeit  
nem tudta megközelíteni – sportkarrierje befejeződött. 
            Úszósportunk eredményeit nagyra értékelte a Magyar Úszó Szövetség. 1934. július 
22-én, Szegeden tartott értekezletén vitéz Béldy Lajos alelnök követendő példaként mutatta 
be a vásárhelyi úszásoktatást. A következő évben Kiss Károlyt, a HTVE úszószakosztályának 
elnökét a tömegek úszásoktatásában végzett munkájáért Komjádi Béla emlékplakettel 
tüntették ki. A legnagyobb elismerés pedig abban nyilvánult meg, hogy 1935. szeptember 1-
jén Vásárhelyen tartották az Országos Úszóhét nyitórendezvényét, melyről a Magyar Rádió 
Pluhár István közreműködésével élő adásban számolt be.” (Forrás: Vásárhelyi Reggeli Újság, 
1931. május 5., augusztus 21. 1932. augusztus 2. 1932. szeptember 13. 1935. április 6. 1935. 
szeptember 3.) 
            Az 1940. augusztus 24-25-én a XX. Országos Úszókongresszus és annak versenyeit 
Budapesten rendezték meg. Az Egerből, Szegedről, Pécsről, Orosházáról.  
 

                                                           

http://www.talmi.hu/node/54#_ftn1
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            Debrecenből és a többi magyar városból a kongresszusra feljött úszók népes serege 
nemcsak mennyiségben, de tudásban is sokat fejlődött. Küzdőképességük és rutinjuk megnőtt 
és mindenképpen bebizonyították azt, hogy a vidék még mindig meghálálta és most is 
meghálálja, ha okosan hozzáértéssel foglalkoznak vele. 
            Csak gratulálni tudunk a Magyar Úszó Szövetségnek okos politikájáért, a vidéki 
magyar úszókat pedig elismeréssel biztathatjuk további szorgos munkára, írta az Esztergom és 
Vidéke lap 64. évfolyami száma 1940. szeptember 1-én. 
             Későbbi kongresszusokra jelvényekkel emlékezhetünk, a XXI-re melyet 1941-ben, 
1942-ben Cegléden, 1943-ban pedig a Szabadka melletti Palicson rendeztek. Az 1941-es egy 
18×15 mm méretű, pajzs alakú festett lemezjelvényt, 1942-ben 26×17 mm méretű alumínium 
jelvényt, az 1943-as palicsi kongresszusra 18×15 mm méretű tűzzománcos bronzjelvényt 
késztettek. (10. kép) 
 

 
10. kép 

 

            Még egy fórumot szerveztek, 1935-ben, majd 1942-ben az úszás népszerűsítésére. Az 
Országos Úszóhét rendezvénye 1942-ben már másodszor mozgatta meg a magyar ifjúságot. 
A Tolnamegyei Ujság július 15-i száma így számol be az országos rendezvényről: „Felhívás a 
Magyar Szülőkhöz és Ifjusághoz! A Magyar Úszó Szövetség hétévenként „Országos Uszó 
Hetet” rendez abból a célból, hogy az úszástudás fontosságát a köztudatba vigye, e köztudatot 
fenntartsa és ezzel sokezer magyar fiút és leányt bírjon reá az uszás-tudás elsajátítására. E 
célkitűzésében a Magyar Szövetséget a népegészségügy, a honvédelem és az életvédelem 
önzetlen szolgálata vezeti és e célkitűzését a következő jelmondata fejezi ki a legtömörebben: 
«Tanulj meg helyesen úszni, / Hogy izmaidat fejlesszed, / Hogy egészséged megőrizzed, / 
Hogy életet menthess, / Hogy kellemesen szórakozhass.» 
            Az „Első Országos Úszó Hét” 1935. évben nyert megszervezést és azon mintegy 
30.000 magyar fiú és leány vett részt. Az ebben az évben megrendezendő „Második Országos 
Úszó Hét” olykép nyer lebonyolítást, hogy minden uszodával bíró helységben augusztus hó 
29–szeptember hó 8. napja közti időben a helyi leventeparancsnokság, a középiskolák és a 
Musz helyi megbízott közreműködésével Helyi Úszónapot tartanak, amelyen részt vehet 
minden 11 évestől 21 éves korban lévő úszni tudó fiú és leány. Aki 51 métert leúszik tetszés 
szerinti módon (úszásnemben) rögtön a helyszínen művészien kiállított „Emléklap”-ot kap. A 
„Második Országos Uszó Hetet” az Úszó Szövetség ez alkalommal azonban egybeköti 
jelvényszerző versennyel is és aki az előírt szintidőt eléri, díszes jelvényt kap. Uszás-tudás 
nemzeti kötelesség! Singapurt a japán uszók vették be! Uszás-tudás harc a vízbefulladás 
ellen! Minden magyar fiú és leány tanuljon meg ez évben uszni és vegyen részt az Országos 
Uszó Héten! Budapest, 1942. július 6. Rajcsányi Ferenc s.k. MUSZ ügyv. elnöke. Dr. Rudolf 
Lóránt s.k. Országos Uszó Hét szervezője Zsingor László s.k. Országos Uszó Hét előadója” 
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            Az 1942. évi Országos Úszóhétre egy 18×19 mm-es festett alumínium jelvény készült 
és a hátoldalán a „TERVEZŐ: MAGYARÁSZ” és a LUDVIG BP. gyártói jelzés olvasható. 
(10. kép) 
            Az 1907-ben megalakult szövetség fontos feladatának tekintette a kötelező 
úszásoktatást és az úszómester képzést is. Ez az említett úszókongresszusok és az úszóhét 
rendezvényein kívül megvalósult többek között a katonai reáliskolákban, ott is rendszeres 
képzés és versenyzés folyt. Ez érem példákkal érzékeltethető. Például a Pécsett működő 
Magyar Királyi Zrínyi Miklós Reáliskolai Nevelőintézet szép érmeket készíttetett amelyeket 
az ARKANZAS budapesti érem- és jelvénygyártó cégnél vertek. Az érmek tanúsága szerint 
50 méteres gyorsúszásban 1933-ban és 50 méteres hátúszásban 1935-ben 45 mm átmérőjű, 
majd 1936-ban hasonlóan 50 méteres gyors- és mellúszásban 35 mm átmérőjű, mindkét 
méretben az iskola névadóját ábrázoló ezüstözött tombak érmeket kaptak 40 mm széles zöld-
fehér, háromszögletűre hajtott szalagokon az I. helyezettek. (11. kép) 
 

 
11. kép 

 

                                      Egy vidéki jelvényszerző versenyről is megemlékezhetünk szép jelvényekkel. Az  
1943. szeptember Magyar Világhíradó (1021.) a következőkről számolt be. 
            „A szolnoki „Búvár Kund” jelvényszerző versenyeket a Magyar Úszó Szövetség 
elnöke, ifjabb vitéz nagybányai Horthy Miklós, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter 
ünnepi beszéde nyitotta meg. „Magyar Ifjúság, lányok és fiúk! A Búvár Kund 
úszóversenyekkel ősi eszményképet kívánunk szolgálni és feleleveníteni.  
Célunk még az is, hogy a testileg erős, szellemileg felkészült és a világ legkiválóbb népeinek 
fiaival is teljesen egyenrangú magyar ifjúságot neveljünk. Ti pedig derék magyar lányok és 
fiúk menjetek mindnyájan egy irányba: a józan magyar erő és szellemiség irányvonalán! E 
hazát becsülettel meg kell védenünk és szebbé, boldogabbá és termékenyebbé téve kell majd 
hátrahagyni az utánunk jövő nemzedékeknek.” 
            A jelvények három fokozatban voltak megszerezhetők. Az I. fokozat egy 24×20 mm 
méretű  pajzs alakú többszínű tűzzománcos gomblyuk jelvény, rajta fölül vízszintes fehér 
sávban a MUSZ KUND felirat, alatta sárga alapon a balranéző, ősi magyar harcos mellalakja 
látható.  A II. és III. fokozatok eltérő, szerényebb kivitelűek, 31 x 24 mm méretű álló téglalap 
alakú hadifém gomblyuk jelvények, rajtuk középen fölül a MUSZ (Magyar Úszó Szövetség) 
rövidítés alatt piros-fehér-zöldre festett pajzs fehér sávjában a KUND felirat olvasható. 
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            A pajzsot  szalaggal átkötött nyitott tölgykoszorú övezi, a szalagok között a II ill. III 
fokozat száma látható. (12. kép) 

 
12. kép 

 

            Egy másik fontos feladat az úszómester képzés volt. Ennek a Magyar Királyi 
Honvédség kebelében 1935. nyarán szervezett tanfolyam plakettje is példája. Ezt a kor egy 
sportemberként is kiváló, világlátott művésze, Manno Miltiades (1879-1935) készítette. A 
66×46 mm méretű vert bronzplakett előlapi fölső ívű felirata HADSEREG SPORTÉREM, a 
sima hátoldalon a „M. KIR. HONVÉDSÉG / Uszómesterképző- / tanfolyam / 1935. VII. 1–
14. vésett szöveg olvasható négy sorban. (TP. 1739. – 13-14. kép) 
 

                    
 13. kép                                                               14. kép 

 
            A jelenleg 129 tagszervezetet magába foglaló, 1908-ban megalakult Nemzetközi Úszó 
Szövetségben a honi szövetségalapító tag. 1989-ig a hazai szövetséghez tarozott a vízilabda 
szakág is, azóta önálló sportági szakszövetségként működik. 
            Ez a sportág  Magyarország legeredményesebb csapatsportja. Férfiválogatottunk 
kilenc olimpiai aranyérme mellett három világbajnoki és tizenkét Európa-bajnoki első 
helyezést is magáénak mondhat. Női csapatunk két alkalommal nyert világbajnokságot és 
három alkalommal Európa-bajnokságot. Sportágunkat „nemzeti” sportágként tartjuk számon. 
Az MVLSZ több mint 170 egyesületet tömörítve a sportág hazai fejlődését  céljául 
kiemelkedően közhasznú szervezet, országi sportági szakszövetség, mely 1989 előtt a Magyar  
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            Úszó Szövetség részeként, azóta önálló szervezetként segíti a hazai vízilabdázás 
népszerűsítését. Ezt írja a szövetség a bemutatkozó internetes honlapján. A 170 egyesület 
között a Szegedi Férfi Vízilabda Kft., a Szegedi Női Vízilabda Egyesület, a Szegedi Úszó és 
Vízilabda Tömegsport Egylet és a Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub szerepel a 
szövetség klubjai között. 
            A sportág nemzetközileg az angolok hegemóniájával kezdődött, az 1900, 1908, 1912. 
és az 1920. évben ők voltak az olimpiai bajnokok és ezzel a második helyen állnak az 
összesített táblázaton. Büszkén mondhatjuk, hogy természetesen Magyarország vezeti ezt a 
statisztikát 9 aranyéremmel, amelyeket az 1932, 1936, 1952, 1956, 1964, 1976, 2000, 2004, 
2008. években nyert meg a magyar csapat. Az első aranyérmet 1932-ben Los Angelesben 
Komjádi Béla vezetésével nyerte meg csapatunk, amely a Bródy, Halassy, Homonnay, Ivády, 

Keserű II., Németh, Vértesi összetételben játszott.  
            A magyar vízilabda jeles személyisége Komjádi Béla (1892-1933), aki már 1919-ben 
a Magyar Úszó Szövetség titkára lett. Feladata a vízilabda ügyek intézése volt. Ebben az 
évben bekerült a szövetség által első alkalommal elismert játékvezetői karba is. 1920-ban a 
vízilabda-bizottság tagja, 1921-ben a MUSZ főtitkára lett. 1922-ben lemondott erről a 
posztjáról és csak tanácstagként volt jelen a szövetségi életben. 1926-ban a szövetség 
válogató, játékvezetői és a középiskolai bizottságának volt a tagja. 1930-ban a szövetség 
ügyvezető alelnökévé választották. Sokat tett az első Budapesti fedett uszoda a Nemzeti 
Sportuszoda megépüléséért. Az évtizedek során a Komi bácsi becenevet kapta. Pályafutása 
során több lapnak is írt cikkeket, amelyekben népszerűsítette a sportot. 1933-ban, 41. 
születésnapja előtt pár nappal agyvérzés következtében hunyt el. 
 

             

                             15. kép                                                               16. kép 
 

            A MUSZ már 1934-ben emlékérmet készíttetett. A 60 mm-s vert bronzérem tervezője 
Csorba Géza (1892-1974 / 15-16.kép TP. 548.). Az érem előlapján Komjádi Béla balranéző 
portréja látható, a nyaknál a CS.G. mesterjegy van beütve. Az érem hátoldalán felső ívű fölirat 
MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG, alsó íven az érem alapítási éve, 1934. A 17. képen látható 
hátoldali vésés „FEHÉR J. ISTVÁNNAK / AKI MINDIG / „MEGTETTE 
KÖTELESSÉGÉT” / 1934.XI.10. négy sorban, föltehetően a szövetség támogatója, 
aktivistája részére adományozták. Az érem 50 mm-es változata „VIZIPOLÓ / IFJUSÁGI / III 
/ 1934” hátoldali véséssel mutatja, hogy díjéremként és támogatói jutaloméremként is 
adományozták. Nézzünk meg még egy korai, a budapesti Vívó és Atlétikai Club versenyérmet 
is. A 38 mm átmérőjű vert bronzérmen széles vonalkereten belül felső íven a 
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 *VIVÓ‧ÉS‧ATLÉTIKAI‧CLUB*  alatta hatágú csillag alakban a club nevének kezdőbetűi, 
alatta alsó íven a VERSENYDÍJA, lenn alsó íven stilizált virágfüzér között 1906 a club 
alapítási évszáma, fölötte a SZÉKELY mesterjegy, az előlapon labdát kidobó vízilabda kapus 
látható (TP. 2675. – 17-18. kép) 

                                   
                                    17. kép                                                           18. kép 
            Az 1948-as olimpia küzdelmekben az Olaszországtól elszenvedett korai  4:3-as 
vereséget nem tudta a csapat korrigálni így „csak” ezüstérmet nyert, Brandi Jenő, Csuvik 

Oszkár, Fábián Dezső, Gyarmati Dezső, Győrfi Endre, Holop Miklós, Jeney László, Lemhényi 

Dezső, Pók Pál, Szittya Károly, Szívós István összetételben, az edző a korábban kétszeres 
olimpiai bajnok Németh János, „Jamesz” volt. 
            1956-ban Melbourne-ben – az emlékezetes véres ütközet után – a magyar csapat 20:3-
as gólaránnyal lett bajnok  Antal Róbert, Bolvári Antal, Fábián Dezső, Gyarmati Dezső, 

Hasznos István, Jeney László, Kárpáti György, Lemhényi Dezső Markovics Kálmán, Martin 

Miklós, Szittya Károly, Szívós István, Vízvari György összetételben Rajki Béla vezetésével. 
            Az 1960-ban Rómában megrendezett olimpián Lemhényi Dezső (1917-2003) kapitány 
a sok külföldön maradt korábbi bajnok játékos hiánya miatt is bronzérmet szerzett a csapattal. 
            Tókióban 1964-ben ismét bajnok csapata volt hazánknak Ambrus Miklós, Bodnár 

András, Boros Ottó, Dömötör Zoltán, Felkai László, Gyarmati Dezső, Kanizsa Tivadar, 

Kárpáti György, Konrád János, Mayer Mihály, Pócsik Dénes, Rusorán Péter összetételben, a 

siker kovács ezúttal Laky Károly volt. A sok kiváló játékos közül is kiemelkedett a világ 
akkori legeredményesebb vízilabdázója Gyarmati Dezső (1927-2013.). 
            1968-ban bronzérem, 1972-ben ezüstérem jutott csapatunknak, majd 1976-ban ismét a 
dobogó tetejére állhatott a Gyarmati Dezső vezette Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó 

Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenéz György, dr. Konrád Ferenc, Molnár Endre, 

Sárosi László, Sudár Attila, Dr. Szívós István összetételű csapat. 
            Moszkvában 1980-ban hasonló összetételben bronzérmet szerzett a csapat a 
Szovjetunió és Jugoszlávia mögött. 1984-ben az ismert politikai okok miatt nem vehettünk 
részt a küzdelmekben, majd 1988-ban 5., 1992-ben 6., 1996-ban 4. hely jutott csapatunknak. 
            A 2000., 2004. és 2008. évi olimpiai küzdelmei hozták a magyar vízilabda Kemény 
Dénes vezette csapatok szép sikersorozatát, a három egymás utáni aranyérmet. 2000-ben 
Sydney-ben a Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Kósz 

Zoltán, Marcz Tamás, Molnár Tamás, Steinmetz Barnabás, Szécsi Zoltán, Székely Bulcsú, 

Varga Zsolt, Vári Attila volt a győztes csapat tagja. 2004-ben Gergely István, Madaras 

Norbert, Steinmetz Ádám, Varga Tamás volt „új ember” a csapatban, de nem szerepelt Kósz 
Zoltán, Mӓrcz Tamás, Székely Bulcsú, Varga Zsolt. A 2008-ban Pekingben megrendezett 
olimpiai játékokon győztes csapatban Varga Dénes, Hosnyánszky Norbert, Varga Dániel, Kis 

Gábor  
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            volt „új ember”. Csodálatos sorozat volt, hasonlót a világon egyik nemzet csapata sem 
tudott produkálni. A sportág többi, nagyon sok szép eredményét, a világ- és Európa bajnoki 
szerepléseket néhány számmal érzékeltethetjük. Világbajnokságot 1973-ban Belgrádban, 
2003-ban Barcelonában, ezeken kívül 6 alkalommal ezüst-, 1 alkalommal bronzérmet nyertek 
csapataink. Világkupa küzdelmek 1976-ban kezdődtek, ezeken 3 arany-, 3 ezüst- és 2 
bronzérem a „termés”. Az 1926-1938 között 5 Európa bajnokságot rendeztek és ezeket mind 
megnyertük. 1947-ben a 4. hely jutott, 1950-ben nem vettünk részt a küzdelmekben, majd 
megnyertük sorozatban az 54. 58. 62. évi küzdelmeket. 1966-ban az 5. helyen, 1970-ben a 2. 
helyen végeztünk, 1974-ben és 1977-ben aranyérmes lett a csapat, 1981-ben 3., 1983-ban 2. 
hely, 1985, 1987, 1991-ben sajnos csak az 5. hely jutott. 1989-ben a 9. hely sikerült. A 
következő két EB-n már ismét jött a felemelkedés: 2. hely, majd az 1997-esen és az 1999-esen 
már aranyérmet szerzett a csapat. Az Európa bajnokságok összesített eredményei alapján a 12 
arany-, 5 ezüst- és 4 bronzéremmel a legeredményesebb európai nemzet vagyunk. (Forrás: 
Bíró Melinda: Uszodai sportok – /2011/) 
            A magyar női vízilabda válogatott kétszeres világ-, háromszoros Európa bajnok. A 
négy olimpiai szereplés során 2004-ben Athénben 6. hely, míg 2008-ban Pekingben, 2012-
ben Londonban és 2016-ban Rióban a 4. helyen végzett. A 2004-es athéni olimpián a Drávucz 

Rita, Györe Anett, Kisteleki Dóra, Pelle Anikó, Primász Ágnes, Sós Ildikó, Stieber Mercédesz, 

Szremkó Krisztina, Tiba Zsuzsanna, Tóth II. Andrea, Valkai Ágnes, Valkai Erzsébet, 

Zantleitner Krisztina volt a 6. helyezett csapat, Faragó Tamás vezérletével. A további 
olimpiákon Godova Gábor, Merész András és Bíró Attila irányította a csapatot és ezeken 
sikerült 4. helyezést szerezni. 
            Világbajnokságot Tóth Gyula vezérletével 1994-ben Rómában a Dunkel Zsuzsanna, 

Dancsa Katalin, Eke Andrea, Huff Zsuzsanna, Kuna Ildikó, Rafael Irén, Rédei Katalin, Sipos 

Edit, Stieber Mercédesz, Szalkay Orsolya, Szremkó Krisztina, Tóth Gabriella, Tóth Noémi  
összetételű csapat, 2005-ben Montreálban Faragó Tamás irányítása mellett Benkő Tímea, 

Brávik Fruzsina, Drávucz Rita, Horváth Patrícia, Kisteleki Dóra, Pelle Anikó, Serfőző 

Krisztina, Stieber Mercédesz, Takács Orsolya, Tomaskovics Eszter, Tóth I. Andrea, Valkai 

Ágnes, Zantleitner Krisztina összetételben lett első a csapat. 
            Sikersportágunk mindig fontos szerepet játszott a magyar szurkolók körében, főleg a 
férfi csapat szerepléseit évtizedek óta kiemelkedő érdeklődés övezi, nem véletlenül. 
             Összegzésül a legjobb mérleget vonni azzal, hogy felsoroljuk az úszó hírességek 
csarnokában szereplő magyar sportolókat. Természetesen itt kiemelten a vizes sportágak, az 
úszás, a vízilabda, a szinkronúszás, a műugrás és a hosszútávúszás kiválóságait magába 
foglaló múzeumban szereplőkről van szó névsor szerint.  
Bárány István (1978), Benedek Tibor (2015), Biros Péter (2015), Bodnár András (2017), Csik 

Ferenc (1983), Darnyi Tamás (2000), Donáth Leó (1988), Egerszegi Krisztina (2001), 

Faragó Tamás (1993), Gyarmati Andrea (1995), Gyarmati Dezső (1976), Gyenge Valéria 

(1978), Hajós Alfréd (1966), Halassy Olivér (1978), Halmay Zoltán (1968), Hargitay András 

(2008), Homonnai Márton (1971), Hunyadfi István (1969), Kárpáti György (1982), Kásás 

Tamás (2015), Kemény Dénes (2011), Kiss Gergely (2015), Kiss László (2012), Komjádi Béla 

(1995), Kovács Ágnes (2013), Lemhényi Dezső (1998), Littomeritzky Mária (2016), 

Markovits Kálmán (1994), Mayer Mihály (1987), Molnár Tamás (2015), Nagy József (2013), 

Németh János (1969), Novák Éva (1973), Novák Ilona (1973), Rajki Béla (1996), Rózsa 

Norbert (2005), Sárosi Imre (1981), Szabó József (2012), Szabó Tünde (2016), Széchy Tamás 

(2010), Szécsi Zoltán (2015), Székely Éva (1976), id. Szívós István (1997), ifj. Szívós István 

(1996), Szőke Katalin (1985), Tóth Ákos (2016), Turi György (2016), Vermes Albán (2016) 

(vastag betűkkel a szegediek olvashatók.) 
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            Végül a legegyszerűbb „apróságokkal” zárjuk a jubileumi megemlékezést, értékelést, 
a szövetség jelvényeit sorra véve. Korai, az 1900-as évek elején készült jelvény nem került 
elő, azonban a 25. évfordulóra egyszerű ezüst vagy ezüstözött bronz jelvényt látunk a 19. 
képen nagyítva, mivel az 15×19 mm méretű, fekvő ovális babérkoszorúban középen a MUSZ 
betűk, fölötte az 1907 alakuló, és az 1932 jubileumi évszám látható. A hátoldalon LUDVIG E 
beütött gyártói jelzés, fölötte a LE mesterjegy látható, középre 41 mm hosszú szúrótű van 
forrasztva. A következő, éremszerű jelvény 33 mm átmérőjű, amelyen a magas vonalkereten 
belül a magyar címer részlete, a hármas halom és a koronába állított kettőskereszt látható 
fölötte babérágakkal, alul hullámzó víz, lejjebb a M‧U‧SZ‧ / 1907 látható, a középső halomtól 
jobbra a GREFF (Göröntsér Greff Lajos 1888-1976) mesterjegy látható. A sima hátoldalon 
alul a LUDVIG gyártói jelzés, középen 46 mm hosszú szúrótő van forrasztva. (A HP.2624. sz. 
éremmel megegyező motívum, de rövidített megjelölésekkel – 20. kép). 

                        
                    19. kép                                         20. kép                                         21. kép 
 
            A 21. képen a szövetség fekvő, ovális, tűzzománcos gomblyukjelvénye látható, amely 
mindössze 11×15 mm méretű piros-fehér-zöld színezéssel. 
            Kedves Magyar Úszók és Vízilabdázók! További sikereket kívánunk a „hazai és világi 
vizekben” a magyar szurkolók örömére is. Köszönjük az eddigieket! 
 

*** 
Könyvismertetés és beszélgetés a szerzővel 

 

A közelmúltban jelent meg Nyemcsok Attila magánkiadásában a „Magyar sport- és 

futballklubok jelvényeinek katalógusa” című, közel 120 oldalas kiadvány. A katalógusról a 
szerzővel folytatott beszélgetést adjuk közre lapunkban. 
 

Hajdu Béla: Kedves Attila! Nyugodtan mondhatom, hogy országosan, de a sportjelvény 
gyűjtők között a határainkon túl is korszakalkotó katalógussal örvendeztetted meg 
gyűjtőtársaidat. Gratulálok a katalógusodhoz. Mivel gyűjtőink közül kevesen ismernek, így 
kérek szépen Tőled egy rövid bemutatkozást, és röviden arról néhány mondatot, hogy mi 
késztetett ennek a katalógusnak az elkészítésére? 
Nyemcsok Attila: Egyetemista éveim óta, azaz már 30 éve Szegeden élek, jogászként 
dolgozom. Az indíttatást az adta, hogy más gyűjtői területeken (érem, bélyeg, kitüntetés, 
olimpiai témák stb.) bőséges segédanyag áll a gyűjtők rendelkezésére, ami a sportjelvények 
kapcsán – nem csak magyar vonatkozásban – teljesen hiányzott. Tudomásom szerint eddig 
csak szlovák, lengyel és vajdasági témájú katalógus készült, még a nyugat-európai 
országokból sem ismerek hasonló kiadványt. 
HB: Katalógusod valóban izgalmas, korábban nem publikált anyagot tartalmaz és régi igényt 
valósított meg. Mióta gyűjtesz jelvényeket? A gyűjtés minden bizonnyal kell, hogy párosuljon 
a magyar sporttörténelem alapos ismeretével is. Milyen ismeretekre alapoztad a munkádat?         
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Nyemcsok Attila: A jelvénygyűjtés gyerekkorom óta elkísér. Tulajdonképpen a labdarúgás 
vezetett el ehhez a hobbihoz, amikor tudatosult bennem, hogy az egyes klubok címerei 
jelvény formában is elkészülnek, megjelennek, tehát gyűjthetőek. A gyűjtésnél több terület 
ismeretanyaga ötvöződik, hiszen az evidens sporttörténet mellett az adott időszak 
társadalomtörténetét, és pl. gazdaságtörténetét is követni kell, mivel Magyarországon a 
sportélet finanszírozásában kiemelt szerepe volt a gazdasági szférának (gyáriparnak) mind 
1945 előtt, mind 1945 után. Rengeteg klub köszönhette létét és sikereit egy tőkeerős 
vállalkozásnak (közelmúltbeli fogalommal „bázisszervnek”): 1945 előtt erre példa lehet a 
Gamma, Szürketaxi, később a Rába vagy a Videoton.      
HB: Alapos munkád során természetesen sok segítséget kellett igénybe venned. Mennyire 
támogattak a hazai és külföldi gyűjtők, hogy ezt a reprezentatív kiadványt megfelelő 
színvonalon össze tudd állítani? 
Nyemcsok Attila: Gyakorlatilag teljes mértékben. Magyarországon az összes általam ismert 
gyűjtő feltétel nélkül minden segítséget, támogatást megadott, így hozzáférést biztosítottak a 
gyűjteményükhöz is, fotózni is tudtam. Külföldről is segítettek, főként képanyaggal.   
HB: A katalógus összeállításakor voltak-e nem gyűjtői forrásaid? Arra gondolok, hogy 
gyűjtést nem folytató, de régebbi dolgokra emlékező emberektől is kaphattál információt. 
Voltak-e ilyenek? 
Nyemcsok Attila: Csak gyűjtői forrásokkal dolgoztam, hiszen őket ismerem. De valószínűleg 
nem gyűjtői körökben is lehet ismeretlen anyag, van történeti ismeret.  
HB: A sportjelvény gyűjtők örömmel fogadták a munkádat. Milyen visszajelzéseket kaptál az 
összeállított katalógusról? Milyen észrevételek voltak és vannak-e még használható források 
egy esetleges következő, ennél is terjedelmesebb munkához? 
Nyemcsok Attila: Csak pozitív kritikák érkeztek. A gyűjtők számára ezzel kicsit kinyílt a 
világ, hiszen rálátnak egy olyan anyagra, amit eddig csak esetlegesen, szóbeszéd útján 
ismerhettek. Magyarországon nem tudok jelentősebb ismeretlen gyűjteményről, de lappanghat 
még anyag olyan gyűjtőnél, aki nincs benne az általam ismert kapcsolatrendszerben.     
HB: A szegedi gyűjtőket természetesen a helyi vonatkozású jelvények érdeklik elsősorban és 
az ezzel kapcsolatos információk is érdeklődésre tarthatnak számot. A régi szegedi klubok 
jelvényei között pár teljesen ismeretlen is akad. Gondolok itt például a Kereskedelmi A.C., a 
Sylvania SE, a Szegedi Munkás TE és a Zrínyi Kereskedelmi AC klubokra és jelvényeikre. 
Mit tudsz ezekről a kevéssé ismert klubokról? 
Nyemcsok Attila: A bajnoki eredményeiken kívül sajnos nem sokat. A Szeged története 4. 
kötete tartalmaz egy rövid fejezetet a város két világháború közti sportéletéről, de tudtommal 
monografikus feldolgozás nem született ezekről a klubokról, NBI-es szereplése okán a SZAK 
érdekelte a sporttörténészeket.     
HB: Van még egy régi szegedi klub, amelyről nekem van két emlékem. 1969-ben kerültem az 
akkor Csongrád Megyei Állami Építőipari Vállalathoz és 1971-ben, a Szegedi Építők SC-n 
belül megalakíthattuk a röplabda szakosztályt. A sportkörünk elnöke Erdei János volt, aki 
néha beszélt arról, hogy ő a SZFIE (Szeged-Felsővárosi Ifjúsági Egyesület) csapatában rúgta a 
labdát. Van továbbá a gyűjteményemben egy érdekes tárgy, ami a SZFIE emlékét idézi, egy 
nagy méretű bugylibicska. A 52 cm-es bicska pengéjébe a „Szeged Felsővárosi ifjusági 

egyesület / ifjusági elnökének / Szeged, 918.szeot 1.” szöveg van vésve. Kedves ajándék a 
bugylibicska, de mit tudsz erről a klubról? 
Nyemcsok Attila: A SZFIE-nek, mint a kis amatőr egyesületeknek általában, nincsen 
feldolgozott múltjuk. Azt is nagy eredménynek – ha tetszik, kivételes szerencsének – tartom, 
hogy a kötet szerkesztése során az egyik gyűjteményből felbukkant egy hibátlan SZFIE 
jelvény, az egyetlen ismert darab. A klub egyébként a 2. világháború előtt a szegedi alosztály 
1. és 2. osztályában szerepelt, majd az új rendszerhez igazodóan Felsővárosi DISZ néven 
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szerepelt rövid ideig, és 1951-ben eltűnt a labdarúgó tabellákról.  
HB: Még egy ilyen nagy munka után is fölmerül a kérdés, a katalógus megjelenése után 
vannak-e újabb források, információk, amelyek egy következő kiadványt összeállítására 
sarkallnak? Gondolkozol-e következő ilyen, vagy hasonló kiadvány készítésén?  
Nyemcsok Attila: Egy esetleges második, bővített kiadásnak van realitása. Több száz olyan 
jelvényt ismerek fotóról, amelyek nem kerültek be a katalógusba, mivel nem állt 
rendelkezésemre megfelelő minőségű felvétel. Másrészt az elmúlt egy évben is folyamatosan 
bukkantak fel új, eddig ismeretlen darabok. Ha ez ilyen ütemben folytatódik, akkor 
elképzelhető, hogy néhány éven belül összegyűlik olyan mennyiségű eddig ismeretlen anyag, 
amely indokolhatja egy bővített kiadás elkészítését. Emellett a tartalom bővíthető az MLSZ és 
1950 előtti területi alszövetségeinek anyagával is. 
HB:  Köszönöm a beszélgetést és további szorgos, hasznos munkát kívánok a második, 
bővített kiadás elkészítéséhez. 

*** 
Lapunk megjelenéséig a Pénzverő Zrt-től eddig az alábbi táblázatot kaptuk a 2018. évi emlék-
pénz kiadásról, a képi tájékoztatásra csak a következő számunkban lesz lehetőség. 

 
* 
 

A Szerkesztő Bizottság tagjai: Domoki Ferenc, Hajdu Béla, Ujszászi Róbert.  
Elérhetőség: meeszeged1@gmail.com 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.   Telefon 62-420-189   

Felelős kiadó: Hajdu Béla. Lapunk számai olvashatók és letölthetők a MÉE internetes honlapján 
(www.eremgyujtok.hu) is a „Letölthető dokumentumok” között! 
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