
MAZSIKE HÍRLEVÉL  2019. ÁPRILIS  ÁDÁR 2 5779

Szegedi  
PéterElső férfi olimpiai bajnokunk

Hajós Alfréd
PIERRE DE COUBERTIN BÁRÓ HUSZONÉVESEN, ANGLIÁBAN TETT ÚTJA SORÁN LETT SPORTRAJON-
GÓ, KEZDEMÉNYEZÉSÉRE 1894. JÚNIUS 23-ÁN ALAKULT MEG A NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTT-
SÁG. ELSŐ KONGRESSZUSUKON EGYÚTTAL ARRÓL IS DÖNTÖTTEK, HOGY 1896-BAN ATHÉNBEN 
MEGRENDEZIK AZ ELSŐ ÚJKORI OLIMPIÁT. A KILENC NAPIG TARTÓ TORNÁN 14 NEMZET 241 SPOR-
TOLÓJA VETT RÉSZT, 9 SPORTÁGBAN. HÉT MAGYAR SPORTOLÓ UTAZOTT ATHÉNBA, MÉRLEGÜK: 
KÉT ELSŐ, EGY MÁSODIK ÉS HÁROM HARMADIK HELYEZÉS. A KÉT ELSŐSÉG – A GYŐZTESEK EKKOR 
MÉG NEM ARANY, HANEM EZÜSTÉRMET KAPTAK – EGY SPORTOLÓ, A GUTTMANN ARNOLD NÉ-
VEN SZÜLETETT ÚSZÓ, HAJÓS ALFRÉD NEVÉHEZ FŰZŐDIK.

A szegény , Morvaországból bevándorolt zsidó 
család sarja 1878. február 1-én született Budapes-
ten. Sportolói nevét érettségije évében, 1895-ben 
vette fel, amikor a Markó utcai reáliskola nem 
engedélyezte diákjainak, hogy nyilvános sport-
versenyen induljanak, akik ezért álnévvel pró-
bálták meg álcázni magukat. Hajós választott ve-
zetékneve a víz iránti vonzalmát tükrözi, utóneve 
tisztelgés Alfred Dreyfuss előtt. Hivatalosan csak 
1906-ban változtatott nevet.

Kortársaihoz hasonlóan ő is all-round sportem-
ber volt, vagyis többféle sportágat űzött, tornász-
ként és futóként is jeleskedett. Persze a vízben is 
otthonosan mozgott, a később felépült Parlament 
épülete mellett fekvő Scholtz-féle dunai uszodá-
ban már négy évesen megtanult úszni, így nem 
csoda, hogy 1893-ban tagja lett az akkor alakult 

Magyar Úszó Egyletnek. Egy évvel később indult 
a klub első versenyén és 550 méteres távon győ-
zelmet aratott, 1895-ben pedig már a Bécsben 
rendezett Európa bajnokságon 100 méteres távon 
győzedelmeskedett. 

1896-ban, a milleniumi ünnepségek magas költ-
ségei miatt az olimpiai kiküldetés büdzséjét egye-
sületek és magánszemélyek adományaival kellett 
kiegészíteni, így Hajós kiutazását a BTC támogatta 
(az olimpia után Hajós be is lépett a klubba).   Irre-
ális körülmények között, a Rudas fürdő kisméretű 

medencéjében készült az olimpiára. A versenyeket 
ekkoriban még nem uszodában, hanem a nyílt ví-
zen tartották, azonban számára ismeretlen tere-
pen, tengervízben kellett Hajósnak úsznia. 

Az olimpián négy úszószámot hirdettek meg, 
ebből az egyiken csak a görög haditengerészet 
matrózai indulhattak. Az 1200 méter mellett a 
rövidebb, 100 és 500 méteres futamot viszont 
közvetlenül egymás után rendezték, így csak 
egyetlen, görög úszó volt, aki mindhárom táv-
nak nekivágott. Hajós a 100 méteres számot vá-
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lasztotta, s a pireuszi Zea öböl 11 fokos, erősen 
hullámzó tengervize sem zavarta, sajátos techni-
kájával, minimális lábmunkával utasította maga 
mögé a másik 19 indulót. Nem sok ideje volt pi-
henni, egy óra múlva rajthoz állt 1200 méteren. 
Testét vastagon bekente faggyúval, s lassan, az 
élbolytól lemaradva kezdett úszni. A végén azon-
ban a verseny közte, és az 500 méteres táv győz-
tese, az osztrák Neumann között dőlt el. Sokáig 
ellenfele vezetett, de végül az erejét jól beosztó 
Hajós győzedelmeskedett, az olimpia legfiatalabb 
bajnoka így 1896. április 11-én a nap végére két-
szeres olimpiai bajnoknak mondhatta magát. 

Az athéni győzelem után már csupán néhány 
úszóversenyen állt rajthoz, új kedvence a lab-
darúgás lett. 1897 elejétől Magyarországon el-
sőként a BTC sportolói kezdtek rendszeresen 
futballozni. Korábban többen is próbálkoztak a 
játék hazai meghonosításával, mérsékelt siker-
rel. 1897 tavaszán a BTC két csapata lejátszotta 
az első egymás elleni mérkőzését, ősszel pedig 
megrendezték az első nemzetközi mérkőzést is. 
Hajós is játszott ezen a találkozón, a Millenári-
son a rutinosabb, kilenc angol játékossal felálló 
bécsi Cricketter 2:0-ra győzött.

1901-ben megrendezték az első magyar lab-
darúgó bajnokságot, a BTC hét mérkőzésből hét 
győzelmet aratva szerzett bajnoki címet, Hajós 
öt mérkőzésen játszott. 1902-ben ismételt a BTC, 
s a csapattal Hajós is, az év eseménye azonban 
nem ez, hanem az első válogatott találkozó 
volt. 1902 őszén rendezték a bécsi WAC Platzon 
az első osztrák-magyar mérkőzést. Nem csak 
a magyar és osztrák válogatott szempontjából 
volt történelmi találkozó: korábban csak a brit 
országok mérkőztek meg egymással, így a kon-
tinensen ez volt az első válogatott összecsapás 
(igaz, csak évekkel később minősítették hivata-
los, nemzetek közötti válogatott mérkőzésnek). 
Hajós is pályára lépett a mérkőzésen, a helyzet 
pikantériája, hogy az őt beválogató szövetségi 
kapitány egykori egyetemi padtársa és BTC-s 
csapattársa, Gillemot Ferenc volt. 

A labdarúgással élete végéig kapcsolatban ma-
radt. 1906-ban két mérkőzésen a magyar váloga-
tott szövetségi kapitánya volt, és bíráskodott is, 
például ő vezette az 1907-es magyar-cseh váloga-
tott meccset. Sportújságírással is foglalkozott, a 
Pesti Naplóban és a Sportvilágban jelentek meg 
írásai, sportvezetőként a BTC majd a Magyar Lab-

darúgók Szövetségének alelnöke is volt. Két vá-
logatott mérkőzésen végezhetett el kezdőrúgást: 
1922 novemberében az 50. magyar-osztrák mér-
kőzés előtt, majd 1947 májusában az 50 éves ma-
gyar futball tiszteletére rendezett magyar-oszt-
rák találkozó előtt is.

1899-ben diplomázott a Műegyetememen, 
miután 1904-ben visszavonult az aktív sporto-
lástól, elsősorban az építészetnek élt. Alpár Ig-
nácnál és Lechner Ödönnél dolgozott, 1907-ben 
nyitotta meg Villányi Jánossal önálló irodáját. 
Több tucatnyi épületet, köztük sportlétesítmé-
nyeket is tervezett, mint az azóta nevét viselő 
margitszigeti sportuszodát, vagy az UTE Megye-
ri úti stadionját. Mint építész még egyszer részt 
vett az ötkarikás játékokon, 1924-ben Lauber 
Dezsővel benyújtott az „ideális stadion” tervé-
vel második helyet ért el a szellemi olimpián. 
Hajós Alfréd 1955. november 12-én hunyt el, sír-
ja a Kozma utcai temetőben található.
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