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Tokiótól - Tokióig
Kecskemét és Bács-Kiskun megye

 a „Japán” Olimpiákon
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Kecskeméti érintettségű olimpikonjaink 
Tokióban.

Polyák Imre   birkózó  ARANYÉREM

Pézsa Tibor   kardvívó  Egyéni: ARANYÉREM
        csapat: 5. helyezés

Bene Ferenc   labdarúgó ARANYÉREM
        Gólkirály 12 góllal

Szentmihályi Antal labdarúgó ARANYÉREM

Földi Imre   súlyemelő EZÜSTÉREM

Horváth Zoltán  kardvívó  Csapat: 5. helyezés

Dobay Gyula   úszó  6., 7., 11. helyezés

Prieszol József  kosárlabdázó 13. helyezés

Helyezési összesítő: 

    Aranyérem  4 db
    Ezüstérem  1 db
    Bronzérem  -
    4. helyezés  -
    6. helyezés  2 db
    6. helyezés  1 db
    7-11. helyezés 2 db
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Sajtómegjelenések
1964.X.6. Képes Sport Az olimpia műsora
  október 10 – 24
  Megnyitó ünnepély okt. 10. (szombat), záró ünnepély okt. 24. (szombat)
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1964.X.13. Címlap. Ezüstrajt. Földi Imre Magyarország első érmese.
  A verseny október 11.-én, vasárnap volt.
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1964. október 10. szombat MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
 ) 64 ország sportolói jelentek meg
 ) Takasi Ono japán tornász mondta a fogadalom szövegét
 ) A sportolók bevonulásán Kulcsár Gergely vitte a magyar zászlót.
 ) Az olimpiai lángot a 19 éves Josimori Sakai hozza, és nyújtja meg a kandelá- 

 berben az olimpiai örök tüzét. (Az atombomba Hirosimára dobásának napján  
 születettek közül már csak ő élt akkor.)
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1964. október 15. csütörtök.   Első magyar arany: Török Ferenc, öttusa.

Országok közötti nem hivatalos pontverseny végeredménye

    Arany  Ezüst  Bronz
Szovjetunió   30  31  35
USA    36  23  28
Közös Németország 10  21  19
japán    16  5  8
Olaszország  10  10  7
Magyarország  10  7  5
Lengyelország  7  6  10
Nagy-Britannia  4  12  2
Ausztrália   6  2  11
Csehszlovákia  5  6  3
55 ország szerzett helyezést (1-6.)
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1964. Olimpia (Tokió)
A Tokiói Olimpiával kapcsolatban új korszakot nyitott a Magyar Posta, mivel az olimpiát 
köszöntő sorozat és blokk után tizenkét bélyegből álló sorozattal emlékezett meg a ma-
gyar olimpiai érmes versenyzőkről és csapatokról. (Az olimpiai sort és blokkot Földiák 
György tervezte.)

Az 1964-es Tokiói Olimpia magyar érmesei. 
A sorozatot az olimpia után 1965-benadták ki. (Tervezői: Kékesi László és Gál Ferenc)

A Magyar Posta az olimpia után sorozattal emlékezett meg a magyar érmes sportágak-
ról és versenyzőkről. Örömünkre szolgál, hogy volt miről megemlékezni.
A bélyegképek mellett az érmek számát is megjelenítette a tervező, leolvasható a bé-
lyegekről így, hogy például a vívásunk volt a legeredményesebb a négy aranyérmével.
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TOKYO 1964. október 10-24.
„A csúcsok olimpiája a távolkeleten.”

Olimpia először Ázsiában.
Japán messze van, azonban mégis rekordszámú: 94 nemzet küldi el fiait, és mindössze 
200 fővel kevesebb a versenyzők száma, mint Rómában, de ez a mínusz elenyésző a 
több, mint ötezres sportolói láétszámhoz képest.
A rendezés költségei rekord összegre rúgnak.
Hirohito császár nyitotta meg a XVIII. Olimpiai Játékokat, 24 évvel azután, hogy a már 
1940-ben nekik ígért jogot vissza kellett mondaniuk a japán-kínai háború miatt.

Halomra dőltek a világ és olimpiai csúcsok a nagyszerű olimpiai létesítményekben.
Ennek az olimpiának is megvoltak a kiemelkedő személyiségei.

- Abebe Bikila az Etióp futó az olimpiák történetében először védi meg maratoni futó 
olimpiai bajnokságát – immár futócipőben. Rómában még mezítláb „csattogta” végig a 
42 km-t.
- Alfred Oerter is sporttörténelmet írt, mivel sorrendben harmadik olimpiáját nyerte 
diszkoszvetésben.
- Dawn Fraser – aki elsőként úszott egy percen belül 100 m gyorson a világon – híressé 
vált ausztrál úszónő, egy meggondolatlan zászlólopási tettével viszont „hírhedté” lett. 
Ünnepeltből elítélt.
- Antonius Geesink a holland óriás szinte nemzeti gyászt okozott a Japánoknak azzal, 
hogy a cselgáncs abszolút versenyszámában tönkreverte a hazaiak reményeit, és Eu-
rópába került a bajnoki cím.

- A magyar legek közül az első helyre kívánkozik a birkózó polyák Imre neve. Ő, aki 
nem adta fel. A Kecskeméten született, és a birkózással ott megismerkedő legény Hel-
sinkiben ezüstérmet nyert, 20 évesen, kevés tapasztalattal. Melbourneben és Rómában 
már tapasztalt versenyzőként csúszott ki kezéből az olimpiai bajnoki cím. Három ezüs-
térem egymás után, ez sem semmi, pestiesen szólva! Jött Tokió, ahol megkoronázta 
pályafutását a negyedik olimpiáján. Ez a fegyvertény is felér egy világcsúccsal.
- Vívás ugye magyar szám? Tokóban az volt, csak egy kicsit másképp, mint ahogy eddig 
megszoktuk. Az olimpiai bajnoki esélylatolgatást úgy kezdtük mindig: a kard ugye ket-
tő. Na most másként alakult. Pézsa Tibor hozta az egyénit, a kilencedik aranyat 1924 
óta sorozatban. A csapat azonban elvérzett és csak az ötödik helyért vívhatott. A soro-
zat hét egymás utáni első hely után véget ért. Ez bizony tragédia, de hogy legyen va-
lami jó is, mégpedig nagyon jó, azt a női tőrözők és a férfi párbajtőr csapat szállította. 
Az előbbi Újlakiné Rejtő Ildikó révén az egyénit, majd a csapatversenyt is megnyerték. 
A férfiak az olimpiák történetének első párbajtőr magyar érmét nyerték meg, mégpedig 
a csapat aranyérmet.
- Atlétáink ugyan nem szereztek aranyérmet, de három ezüst és egy bronzérem siker-
nek mondható.
Népszerű két csapatsportágunk közönségsikert aratva hozta a labdarúgás és vízilabdás 
aranyérmet.

Tíz az aranyérmeink száma a 22 dobogós helyezésből. Sose legyen rosszabb!
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Olimpiai lánggyújtás az 1964. évi Tokióban rendezett olimpián.

A Tokiói Olimpiai Stadion árbócán az olimpiai zászló mellett Tokió és Japán zászlója, 
alattuk pedig az eredményjelző táblán az újkori olimpia életre keltője Pierre de  

Coubertin szavai francia és angol nyelven.
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Olimpiai megnyitó ünnepség Tokióban. 

A felsorakozott nemzetek sportolói előtt a zászlók megdöntve. Elhangzik a sportolói 
eskü. Takasi Ono a japánok világhírű tornásza mondta a fogadalom szövegét.
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94 nemzet, 4730 induló, 182 magyar sportoló
22 érem: 10 arany, 7 ezüst, 5 bronzérem

Olimpiai Bajnokok:
- Polyák Imre birkózó, kötöttfogás – pehelysúly
- Kozma István, kötöttfogás – nehézsúly
- Török Ferenc, öttusa egyéni
- Hammerl László, kisöbű sportpuska egyéni
- Újlakiné Rejtő Ildikó, női tőr egyéni
- Labdarúgócsapat – Bene Ferenc, Csernai Tibor, Dunai II. Antal, Farkas János, Gelei  
József, Ihász Kálmán, Katona Sándor, Káposzta Benő, Komora Imre, Nagy György, 
Nagy István, Nógrádi Ferenc, Novák Dezső, Orbán Árpád, Orosz Pál, Palotai Károly, 
Szentmihályi Antal, Szepesi Gusztáv, Varga Zoltán
- Férfi párbajtőr csapat – Bárány Árpád, Gábor Tamás, Kausz István, Kulcsár Győző, 
Nemere Zoltán
- Női tőrcsapat – Juhász Katalin, Marosi Paula, Mendelényiné Ágoston Judit, Sókovicsné 
Dömölky Lídia, Újlakiné Rejtő Ildikó
- Vízilabda csapat – Ambrus Miklós, Bodnár tamás, Boros Ottó, Dömötör Zoltán, Felkai 
László, Gyarmati Dezső, Kanizsa Tivadar, Kárpáti György dr. Konrád II, János, Mayer 
Mihály, Pócsik Dénes, Ruzsorán II. Péter

Ezüstérmesek:
- Zsivótszky Gyula, kalapácsvetés
- Kulcsár Gergely, gerelyhajítás
- Rudosné Antal Márta, gerelyhajítás
- Hesz Mihály, kajak 1000 m
- Földi Imre, súlyemelés – légsúly
- Tóth Géza, súlyemelés – középsúly
- Makrai Katalin, torna – felemás korlát

Bronzérmesek:
- Varjú Vilmos, súlylökés
- Hammerl László, kisöbű sportpuska
- Veres Győző, súlyemelés – középsúly
- Jánosiné Ducza Anikó, torna – műszabad gyakorlat
- Öttusa csapat – Nagy Imre, Török Ferenc, dr. Török Ottó
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Megyei összesítő:
 Aranyérem   4 db
 Ezüstérem   2 db 
 5. helyezés   3 db
 6. helyezés   4 db

Bács-Kiskun megyei érdekeltségűek

Polyák Imre birkózó
1932. április 16. Kecskemét – 2010. november 15. Budapest
A negyedik olimpiáján végre aranyérem. Harminckét évesen a szorgalom, a kitartás, a 
győzni akarás meghozta a gyümölcsét. Három egymás követő olimpiáján ezüstérmeket 
gyűjtött, és a negyediken ért fel a csúcsra. 
Polyák Imre a valaha élt magyar birkózók közül a legnagyobb, a legeredményesebb, 
Többszörös világbajnok, 12 szeres magyar bajnok. 1958-ban és 1962-ben az év spor-
tolója. 1996-ban idehaza a Halhatatlanok Klubjának tagja. 2000-ben az Évszázad 
Birkózója. Ebben az évben az évszázad második legjobb kötöttfogású versenyzője a 
nemzetközi szövetség rangsorában. 2000-ben megkapta a MOB érdemrendjét, illetve 
Zuglóban vitézzé avatják. 2003-ban az USA által létrehozott birkózás Hírnév Csarno-
kának (Hall of Fame) első tízébe került. 2004-ben a Nemzet Sportólójává választják. 
Pályafutása után edző, szakosztály elnök, szaktanácsadó volt.
2010. november 15.-én 78 éves korában meghalt az örök vidám birkózó fenomén, a 
„báró”.

Földi Imre súlyemelő
1938. május 8. Kecskemét – 2017. április 23. Tatabánya
A római bemutatkozása után (6. hely) megszerezte első érmét – ezüstöt, második olim-
piáján, Tokióban. A korábbi világcsúcsnál jobb eredménye is „csak” a második helyhez 
volt elég, Vahonyin utolsó gyakorlatával 2,5 kg-mal lökött nagyobbat, és nyert. Híressé 
vált „táncával” – jobbláb-balláb – ünnepelte győzelmét.

Nagy Zsigmond atléta
1937. július 27. Csengőd – 2010. március 1. Budapest
A Kunszentmiklóson atletizálni kezdő súlylökő Rómában még csak 14., de Tokióban 
sikerült előrébb lépnie a pontszerző 5. helyre. Webben az időben a MAFC versenyzője. 
Egyéni csúcsa 19,16 m. Gödöllőn az egyetemen volt tanszékvezető.

Lantos Csaba dr. röplabdázó
1943. május 2. Baja
Az Újpesti Dózsa röplabdása. A 6. helyezést elért magyar csapat tagja.

Tüske Ferenc dr. röplabdázó
1942. december 21. Hercegszántó
Az Állatorvosi SE sportolója. Az olimpián a 6. helyezést elért magyar csapat tagja. 
Nagybaracskán telepedett le, és állatorvosként praktizált.
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Rácz János kosárlabdázó
1941. augusztus 3. Baja
1955-56-ban a Bajai Bácska Posztó játékosa. Az 1964-es olimpia idején a BHSE tagja. 
A 13. helyen végzett magyar kosárlabda csapat tagja. Leánya Rácz Ofélia, azaz Ofelia 
David 1994-ben Lille Hammerben indult műlesiklásban és kombinációban, de helye-
zetlenül végzett – magyar színekben. 2007-ben világbajnok lett síkrosszban, francia 
színekben. A Vancouveri olimpián is e versenyszámban indult esélyesként.

K. Varga Lajos tornász
1933. november 23. Gyoma - 2006. február 7. Gyomaendrőd
Kiskunfélegyházán a Testnevelési Gimnáziumban érettségizett. A csapatversenyben 9. 
helyezést elért magyar csapat tagja volt. A félegyházi tornászok közül ő az egyedüli, 
aki két olimpián is tagja volt a magyar csapatnak, mivel már 1960-ban induló volt. A 
magyar csapat egyébként Tokióban javított a helyezésén 3 helyet.

Horváth Zoltán kardvívó
1937. március 12. Balatonfüred
Az általános iskola 7-8. osztályt Kecskeméten végezte, és ott vett először kardot a ke-
zébe Nyitrai Emil testnevelőtanártól. Budapestre kerülve sikeresen folytatta a vívást, 
ifi bajnok lett, VB helyezett, majd bajnok. A felnőttek között is sikeres lett. Rómában 
egyéniben második, csapatban viszont olimpiai bajnok. 
Az olimpia után sikeres évek következtek. Világbajnoki sikerek. Készült a következő 
olimpiájára. A sors azonban közbe szólt. 1964. február 16.-án Kecskemét előtt súlyos 
gépkocsibalesetet szenved. Csodával határos módon felépül. A tokiói olimpián azonban 
csak a csapatversenyt vállalja. 5.-ek lesznek. 1965-ben VB bronz egyéniben, úgy mint 
1966 is, ekkor azonban csapatban világbajnok.
Később újra megsérül, és végleg visszavonul. Külföldön edzősködik: Chile – Görögor-
szág – Olaszország.
Visszavonul – Szárligeten él.
Kecskemétre mindig szívesen jön, mindig hangoztatja ilyenkor: „Itthon vagyok!”. Sze-
retettel szól az életét meghatározó itt töltött évekről.

Zsivótzky-Pandel Gyula atléta
1937. február 25. Budapest – 2007. szeptember 29. Budapest
1958-tól az Újpesti Dózsa színeiben versenyez. 
Az 1960-as olimpiai ezüstérem után a tőle megszokott szorgalommal edz és versenyez.
1961 – Universiade arany Szófiában.
1962 – Európa bajnok Belgrádban.
1963 – Universiade Porto Allegreben ezüst.
Ilyen előjelekkel esélyesként készült Tokióba, ám ekkor történt, hogy életveszélybe 
került, egy súlyos gyomorműtétet kellett végrehajtani rajta. 200 napos kórházi kezelés 
következett. A veszély még nem múlt el! Lefogyott 97 kg-ról 77 kg-ra! Hat hónap volt 
hátra az olimpiáig. Sokan lemondtak róla. Zsivótzky nem adta fel. Bámulatos akarat-
erővel talpra állt. Szorgalma, céltudatossága, szívóssága meghozta gyümölcsét. Tokió-
ban nemcsak, hogy dobókörbe tudott állni, hanem kis különbséggel a második helyet 
szerezte meg. Az akarat diadala volt.
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Varga János birkózó
1939. október 21. Abony
1959 óta válogatott. Kötöttfogás, légsúlyban versenyez. Az Abonyi TSZ sportolója volt. 
Kezdésben mindkét fogásnemben versenyez.
1963-ban törött bordával is világbajnok Göteborgban.
1964-ben a negyedik fordulóban kiesett. (Más szerzők szerint a harmadik fordulóban.) 
Kiesésével egyébként a 7. helyen végzett az olimpián.
Megyénkhez való kötődése az, hogy edzősködései során a Soltvadkert TE utánpótlás 
korú birkózóinak lett az edzője 1990-91-ben.

Prieszol József, kosárlabdázó
1942. november 19. Budapest
1962-ben a Kecskeméti Petőfi SC vendégjátékosa.
1964-ben Tokióban a 13. helyen végzett magyar kosárlabdacsapat játékosa. 
A GANZ-Mávagban és a MAFC-ban játszott. 82-szer volt válogatott.
1981-1991 sportvezető, a magyar Kosárlabda Szövetség elnökségében is tevékenyke-
dett.

Szentmihályi Antal, labdarúgó
1939. június 13. Győr
Kapus. 1962-től 1974-ig volt aktív játékos. 1964-ben EB bronzérmes.
Tokióban az aranyérmes labdarúgó csapat tagja. 1987-88-ban a Kecskeméti SC NB-II-
es labdarúgó csapatának vezetőedzője.

Dobai Gyula, úszó
1937. november 18. Szeged – 2007. június 11. Budapest
Tokióban a sokoldalú szereplése említésre méltó.
100 m gyorsúszás  7.
4x200 m vegyesváltó  6.
4x100 m gyorsváltó és 4x200 m gyorsváltóban az előfutamokból nem jutottak tovább.
Kecskemétre úszóedzőként kapott meghívást. 1984-től 5 éven át 1989-ig a Kecskeméti 
Sport Club úszószakosztályának vezetőedzője.

Gálos László, röplabdázó
1933. április 3. Bátaszék - 2020. szeptember 11. Budapest
A bajai III. Béla Gimnáziumban érettségizett.
1950-53 között a Bajai Vörös Meteor röplabdázója. 
A hatodik helyezett magyar röplabdacsapat tagja Tokióban. Több, mint százszoros vá-
logatott volt.

Lelkes András, tornász
1935. december 22. Kalocsa
Kalocsán a Jezsuitáknál tanult, majd testnevelője ajánlására Kiskunfélegyházára kerül 
a Testnevelési Gimnáziumba, ahol 1954-ben kitűnően érettségizik. A Testnevelési Főis-
kolát is kitűnő eredménnyel végzi el 1958-ban. 
A BHSE-ben tornázik. Az olimpia előtt (1960) megsérült, így nem lehetett ott Rómában 
volt félegyházi osztálytársaival.
1964-ben azonban csapattagja a 9. helyezett magyar csapatnak.
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Két egyéni szer, és hét csapatbajnoki cím után visszavonul, majd áttér az akrobatikus 
tornára, ahol 7 bajnoki címet nyer.
A Bólyai János Katonai Műszaki Főiskoláról tanszékvezető alezredesként ment nyugdíj-
ba. teniszezik, 11 alkalommal veterán bajnok. 
Kiskunfélegyházán a volt tanítóképző falán – amely intézmény helyt adott a Testneve-
lési Gimnáziumnak – az ő neve is szerepel az olimpikonok között az emléktáblán.

Pézsa Tibor, kardvívó
1935. november 15. Esztergom
Esztergombanközépiskolásként kezd vívni, előtte kosárlabdázott. Érettségi után kerül 
Kecskemétre sorkötelesként, a Főiskolai Katonai Kiképző Táborba. Ez az egyetlen kecs-
keméti érintettsége, az itt töltött katonaidő.
Egyesület a TF, majd a Budapest Honvéd lesz.
Tokióban olimpiai bajnokságot nyer kardvívásban, a csapatversenyben 5.-ek.


