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Fischer Tibor birkózó

A vörös kalapácsos ember
FISCHER TIBOR NEVE KEVESEK SZÁMÁRA CSENGHET ISMERŐSEN, PEDIG A RÉGI BIRKÓZÓBAJNO-
KOK KÖZÜL Ő A LEGISMERTEBB – CSAK ÉPP NEM A SZŐNYEGEN ELÉRT EREDMÉNYEINEK KÖSZÖN-
HETI ISMERTSÉGÉT. 1911-BEN Ő ÁLLT MODELLT BÍRÓ MIHÁLYNAK, AMIKOR A GRAFIKUS MEGAL-
KOTTA A LEGISMERTEBB MAGYAR BALOLDALI JELKÉPPÉ VÁLT VÖRÖS KALAPÁCSOS EMBERT. A 
ROBOSZTUS, ERŐT SUGÁRZÓ, KALAPÁCCSAL LESÚJTÓ ALAK MODELLJE VALÓJÁBAN TEHÁT NEM 
EGY MUNKÁS, HANEM EGY ZSIDÓ MŰEGYETEMI HALLGATÓ VOLT. 

A modell származása  annyiban kevésbé megle-
pő, hogy a 20. század első évtizedeiben az „úri” 
vívás mellett főként a „plebejus” birkózásban ér-
tek el kimagasló sikereket zsidó sportemberek. A 
magyar birkózósport első olimpiai bajnoki címét 
1908-ban Weisz Richárd szerezte, Kárpáti Károly 
pedig az 1936-os berlini olimpián állhatott a do-
bogó legmagasabb fokára. A második világhábo-

rú előtt öt olimpiai aranyérmet szerzett magyar 
birkózó közül ők ketten voltak zsidók, a világ-
bajnokok között pedig háromból kettő az arány, 
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Fischer Tibor 1911-ben, Radvány Ödön 1920-ban 
szerzett világbajnoki címet (az első világháború 
előtt nem hivatalos világbajnokságokat rendez-
tek, évente akár többet is).

Fischer Bernát és Spitzer Rozália hatodik fi a 
1890. május 6-án született Budapesten, a Rókus 
kórház mellett, a Stáhly utca 7. szám alatt. Legked-
vesebb gyerekkori sportja a foci volt, de az úszás-
ban volt sikeresebb, 16 éves korában csatlakozott 
az MTK-hoz, több versenyen is indult. Így nem is 
meglepő helyszínen, a Rudas fürdőben fedezte fel 
Weisz Richárd, a korszak legjobb nehézsúlyú bir-
kózója a fi atalon is fejlett izomzatú Fischert, s vet-
te rá a sportágváltásra. 1908-ban már második he-
lyet ért el nehézsúlyban a magyar bajnokságban, 
de talán sokáig nem is jutott volna előrébb, ha le-
győzhetetlen felfedezője 1909-ben nem vesz részt 
egy pénzdíjas cirkuszi versenyen. Weisz Richárdot 
megfosztották amatőrségétől, Fischer pedig rög-
tön élt a lehetőséggel, 1910-ben magyar bajnoki 
címet szerzett, amit később még négy követett.

Az új magyar nehézsúlyú bajnoknak a mun-
kássport kiemelkedő vezetője, Bíró Dezső is gra-
tulált. Bemutatta testvérének, a Londonból haza-
tért grafi kusnak, Bíró Mihálynak is, aki ekkoriban 
plakátokat készített a Szociáldemokrata Párt 
számára. Bíró azonnal felfedezte Fischerben a 
kiváló modellt, aki a találkozó után rendszeresen 
megjelent a művész Visegrádi utcai műtermében. 
„1911-ben egy alkalommal különleges helyzetbe állított 
és kezembe nyomott egy kalapács nyelére emlékeztető 
husángot. Feltűnt nekem, hogy nem a szokásos jobb ol-
dalon, hanem kissé furcsán – a bal oldalon kellett tar-
tanom. Ennek jelentőségét akkor értettem meg, mikor 
a művet készen láttam.” – emlékezett vissza a híres 
alkotás születésére Fischer. 1911 nyarán debütált 
a mű: a Népszava címlapján hozta a vörös kala-
pácsos ember alakját. Óriási sikert aratott, a rajz 
rendszeresen feltűnt a lapban, ez lett a Szociálde-
mokrata Párt emblémája, majd a Tanácsköztársa-
ság egyik legnépszerűbb szimbóluma is.

Bajnoki címe után kilépett a nemzetközi küzdő-
térre. Az 1910-es világbajnokságon már csak egy 
győzelem választotta el a végső sikertől, sorsdön-
tő meccsén azonban a pártos hazai zsűri német 
ellenfelét hozta ki győztesnek, mire Fischer visz-
szalépett a versenytől. 1911-ben egyedül utazott 
a bécsi világbajnokságra, de ekkor már nem talált 
legyőzőre, világbajnoki címet szerzett. 1912-ben 
a Budapesten rendezett a kontinensbajnokságon 

sem tudták legyőzni, 22. születésnapján Európa 
bajnok lett. Persze, ettől még nem hevert a világ 
a lábai előtt. A Műegyetem száztagú zenekarában 
hegedült, készültek a szokásos évi fellépésükre a 
Zeneakadémián, az első főpróba idején azonban 
Fischer az Európa bajnoki címért birkózott. A kö-
vetkező főpróbára vidáman érkezett a bajnok, ám 
Tötössy Béla, a zenekar vezető tanára ingerülten 
elzavarta: „Mars ki! Mars ki! Nekem hegedülhet akár-
milyen jól, de vagy hegedül, vagy birkózik!” 

Úgy tűnt, fényes sportkarrier áll a fi atal 
Fischer előtt. Készült az olimpiára, ám a MOB 
birkózó szakosztálya az 1908-as olimpiai bajno-
kot, Weisz Richárdot jelölte, Fischer csak akkor 
indulhatott volna, ha az MTK vállalja a kikülde-
tés költségeit. Már akkor sejthető volt, hogy a 
korábbi profi ügye miatt eltiltott, ráadásul sé-
rüléssel küszködő Weisz nem fogja vállalni az 
indulást. A MOB korrigálni akarta hibáját, több-
ször is kérte Fischert az indulásra, ő azonban 
sértetten utasította vissza a felkérést. Hiúsága, 
makacssága végzetesnek bizonyult, az 1916-os 
olimpia elmaradt, így a stockholmi lehetett vol-
na élete nagy versenye…

A háborúban mérnök hadnagyként szolgált, 
hazatérése után megnyerte az 1920-as magyar 
bajnokságot. A sporttól nem vonult vissza, de 
idejét inkább munkájára és családjára áldozta. 
Még adott magának egy esélyt, újra tréningbe 
állt, hogy indulhasson az 1924-es olimpián. A 
szövetség azonban az FTC fi atal tehetségét, Badó 
Raymundot nevezte. Fischer vállalta ugyan, hogy 
saját költségén kiutazik, de a nevezéshez próba-
mérkőzést kellett volna játszania. Fischer ezt nem 
vállalta, a világbajnok úgy fejezte be pályafutását, 
hogy egyetlen olimpián sem tudott indulni. 

1924-ben végleg visszavonult az aktív sportolás-
tól, de versenybíróként többször feltűnt a neve. 
1944. október 20-án fogták le a nyilasok, több ezer 
társával hajtották Bécs felé, majd a buchenwaldi 
koncentrációs táborba deportálták. Betegen tért 
haza, majd akkor került ismét refl ektorfénybe, 
amikor 1947-ben személyesen hozta haza Párizs-
ból az ekkor már súlyos beteg Bíró Dezsőt. Bekap-
csolódott a sportéletbe is, az MTK társelnöknek, a 
birkózó-szövetség díszelnöknek választotta, majd 
visszatért gyerekkori hobbijához, igazolt sakkozó 
lett. 1967-ben hunyt el, s miután sírhelyét senki 
nem váltotta meg, 2003-ban urnáját egy jelöletlen 
tömegsírba helyezték.


