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Első női olimpiai bajnokunk

Elek Ilona
1900-BAN, A MÁSODIK MODERN OLIMPIAI JÁTÉKOKON INDULTAK ELŐSZÖR NŐI VERSENYZŐK, 
IGAZ, AKKOR MÉG CSAK 22-EN – 975 FÉRFI MELLETT. 1924-BEN DEBÜTÁLTAK A MAGYAROK, HÁ-
ROM NŐI SPORTOLÓNK VETT RÉSZT A PÁRIZSI OLIMPIÁN. 1932-BEN BOGEN ERNA TŐRVÍVÓ HAR-
MADIK HELYE JELENTETTE AZ ELSŐ ÉRMES HELYEZÉST, MAJD 1936-BAN KÉT MAGYAR HÖLGY 
IS A DOBOGÓ LEGFELSŐ FOKÁRA ÁLLHATOTT, AUGUSZTUS 5-ÉN A TŐRVÍVÓ ELEK LLONA, NÉGY 
NAPPAL KÉSŐBB PEDIG A MAGASUGRÓ CSÁK IBOLYA.

Eisler Sándor  izraelita kereskedősegéd és 
 Hollóczy Jusztina római katolikus varrónő 1906-
ban kötött házasságot. A férj egyúttal magyaro-
sította nevét, így 1907-ben született első lányuk 
Elek Ilona néven látta meg a napvilágot. Ilona 
– vagy ahogy később a sajtó is rendszeresen be-
cézte: Csibi –, s Margit húga a felgyorsult női em-
ancipáció korába születtek, de az még a húszas 
években sem volt szokványos, hogy egy nő szaba-
didejében tőrt ragadjon. 

Csibinek a vívás előtt egy igazi nagy szerelme 
volt, a zene: zongorázott, majd megtanult gitá-
rozni, hegedülni és mandolinon is játszott. 1922-
ben iratkozott be a Zeneakadémiára, ének előké-
szítőre, majd 1923 és 1926 között énekszakra járt. 
Közben azonban testvérével jelentkezett Fodor 
Károly Testnevelő és Vívóintézetébe. A Freyber-
ger Mózes néven született sportember alapította 
a Nemzeti Sportot, de nem csak a lapalapítás kap-

csán kötelezte el magát a modern sportélet meg-
teremtése mellett, az ő vívóiskolájában oktattak 
először gyerekeket vívásra, és azon kevesek közé 
tartozott, akik nőket is felvettek intézetükbe. Elek 
Ilona életében a pást háttérbe szorította a zenei 
karriert, alig fél éve vívott csak, mikor versenyen 
indult, s nem is fejezte be a Zeneakadémiát. 

Ekkor már a neves, Olaszországból érkezett vívó-
mester, Italo Santelli irányította edzéseit, 1928-ban 
olimpiai kerettag volt, de póttagként nem utazott 
el Amszterdamba, 1929-ben második helyet ért a 
magyar bajnokságon. Az 1932-es olimpiát azonban 
kénytelen volt kihagyni. 1931 tavaszán húgának 
szurkolt egy versenyen, miután Margit vereséget 
szenvedett, Ilona csalással vádolta meg az egyik 
zsűritagot, amiért a vívószövetség egy évre eltiltot-
ta a versenyzéstől. Aztán jöttek a sikerek, 1933-ban 
előbb csapatban lett Európa-bajnok, majd 1934-
ben – testvérét megelőzve – tőr egyéniben szerzett 

Elek az olimpiai dobogón
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kontinensbajnoki címet, amit 1935-ben megvédett. 
Rá egy évre – kétszeres Európa-bajnokként! – vég-
re magyar bajnoki címet is szerzett.

A németül, angolul, franciául és olaszul beszélő 
Csibi az IBUSZ-nál volt idegenvezető, szinte családi-
as körülmények között dolgozhatott, egy irodában 
a húgával, és férjével, Schacherer Károllyal. Azon-
ban napidíjasként nem engedhette meg magának 
azt a luxust, hogy szabadságot vegyen ki, a nyári 
idegenforgalmi szezonban reggeltől estig dolgo-
zott, így megfelelő tréning nélkül utazott a berlini 
olimpiára. A női tőrversenyen harmincan indultak, 
a három magyar vívónő közül nagy meglepetésre 
Bogen Erna korán búcsúzott, Elek Ilona és Vargha 
Ilona azonban bejutott a nyolcas döntőbe. A vég-
ső győzelemre mégsem Elek volt a legfőbb esélyes, 
hanem az előző két olimpiai bajnok, a német Hele-
ne Meyer, és az osztrák színekben versenyző – de 
Berlinben született és 1930-ig a német fővárosban 
élő – Ellen Preis. A döntő végül hármuk között dőlt 
el, Elek Ilona mindkét nagy riválisát legyőzte, csu-
pán a német Hasstól szenvedett vereséget, de így 
is aranyérmet szerzett. Abszurd kép: Hitler pro-
pagandaolimpiáján a női tőrverseny végén három 
zsidó származású vívó állhatott dobogóra… 

1937-ben már nem Európa-, hanem világbajnok-
ságot rendeztek a vívóknak, Elek Ilona csapatban 
arany, egyéniben ezüstérmet szerzett. A zsidó-
törvények miatt 1940-től nem versenyezhetett, a 
háború után azonban ott folytatta, ahol évekkel 
korábban, kényszerűségből abba kellett hagynia. 
1948-ban megvédte olimpiai bajnoki címét, ami 
azóta is csak egyetlen vívónőnek sikerült, a 2000-
ben győztes, majd triplázó Elisa Di Franciscának. 
Pedig kevesen múlott, hogy Elek Ilona legyen 

az első, háromszoros egyéni győztes. 1951-ben 
megszerezte első egyéni világbajnoki címét, nem 
sokkal az 1952-es olimpia előtt pedig csapatban is 
világbajnok lett. Helsinkiben a torna legnagyobb 
esélyese volt, de a végén elhagyta szerencséje. Az 
elektromos találatjelzőt csak három évvel később 
vezették be, a belga zsűrielnök pedig egy való-
színűleg jogtalan találatot adott meg olasz ellen-
felének, így Eleknek meg kellett elégednie az ezüs-
téremmel. Az ekkor már 45 éves Csibi az olimpia 
után baráti körben elmondta, ha győzött volna, 
abbahagyja a versenyzést, a kudarc miatt azonban 
ott akart lenni Melbourneben is. De hiába készült, 
1956 szeptemberében még világbajnoki bronzér-
met szerzett tőrcsapatban, az olimpiára azonban, 
gyengébb formájára hivatkozva, nem vitték ki. 

Sportpályafutásának befejeztével az Óra és Ék-
szer Kereskedelmi Vállalat igazgatóhelyettese 
lett. A zenétől sem szakadt el, még a húszas-har-
mincas évek fordulóján tangót, szerenádot, majd 
operettet is szerzett, melynek az addig álnéven 
novellákat publikáló húga írta a szövegét. Ké-
sőbb írt labdarúgó-indulót, ő szerezte az 1959. 
évi budapesti vívó-világbajnokság indulóját, de 
a legtöbben valószínűleg könnyűzenei darabjait 
ismerik. Az 1968-as Táncdalfesztiválon A csong-
rádi kisbíró unokája (Kovács József előadásában) 
szerzeménye a döntőbe jutott, írt Szécsi Pálnak 
(Nem tudja a jobbkéz), sőt, még az 1981-es Tánc-
dalfesztiválon is játszották egy dalát (Bárány Pál 
László: Akkor is ősz volt).

Elek Ilona három évtizedes sportpályafutá-
sa alatt két olimpiai, hat világbajnoki, öt Euró-
pa-bajnoki és kilenc magyar bajnoki címet nyert. 
Egyik legsikeresebb vívónőnk 81 évesen, 1988-
ban hunyt el Budapesten. 

A három dobogós: Meyer – Preis – Elek

Elek Ilona a londoni olim
pián


