A modern olimpiai mozgalom
az elsővilágháború előtt
Olimpizmus
2008. február

Athén után, Párizs előtt
Fogadás a győztesek tiszteletére a görög királynál:
„Hellas, a gimnasztikai versenyek anyja és dajká
dajkája remé
reméli, hogy
álland
llandó
ó és egyedü
egyedüli szí
színhelye lesz az olimpiai versenyeknek.”
versenyeknek.”
 De itt volt má
már a kongresszusi hatá
határozat
• 1897 NOB ülés Le Havre – Coubertin
„Azt hiszem mindenkinek a vé
vélemé
lemény
nyé
ét nyilvá
nyilvánítom, amikor
kijelentem, hogy az olimpiai játékoknak a múlt évi mó don történő
felú
fel
újítása igazolta a testi nevelé
nevelés erő
erőfejleszt
fejlesztő
ő, erkö
erkölcsi és
nemzetkö
nemzetk
özi haszná
hasznát. A nagyobb, tartó
tartósabb eredmé
eredmények e té
téren
csak tá
társulá
rsulás útjá
tján érhető
rhetők el. Ezé
Ezért minden orszá
országban a
lehetőség szerint mind nagyobb egyesületekbe kell tömörülni,
szövetségeket kell létrehozni, amelyek aztán egymás közt
nemzetközi versenyeket szerveznek meg.”
• Balck svéd őrnagy: „Athé n is kitett magáért, de mi lesz ehhez
képest Párizsban, Coubertin hazájában?”
• De Párizsban valami baj van!  nem válaszol az nemzeti olimpiai
bizottságok leveleire

„Concours Internationaux
d’Exercices Phisyques et du Sport”
Coubertin félre állt  Daniel Mérillon
Beillesztették a világkiállítás
programjába
6 hónapos olimpia
Vívóversenyek május 17-től június
27-ig
Lejtős, játszótérszerűatlétikai pálya
Egyedül a tornában volt jó szervezés
 külön törzskönyv versenyzőkként
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18 sportág az olimpián
Atlétika
Evezés
Golf
Íjászat
Kerékpározá s
Krikett
Krokett
Labdarúgás
Lovaglá s

Lovaspóló
Rögbi
Sportlövészet
Tenisz
Torna
Úszá s
Vitorlázás
Vívás
vízilabda

Sportteljesítmények a
világkiállításon
ATLÉ TIKA:

– Kraenzlin (USA)  4 győ
győzelem (60, 110 gá
gát, 200 gá
gát,
távolugrá
volugrás)
– Ewry (USA gumiember)  magas
magas--, tá
távol
vol-, há
hármasugrá
rmasugrás
– Thé
Théat
ató
ó pékinas (Fro.)  maratoni futá
futás
– 60 m sí
síkfut
kfutá
ás  vas
vasá
árnap van (sabbath)

Óri ási fejlődés az eredményekben
Nem rendeztek: birkózás, s úlyemel és
Új számok: evezés, vitorl ázás, kötélhú zás,
gátú szás + 4 csapatsportág (foci, rögby, vízipól ó,
lovaspóló)
ELŐNY-VERSENYEK
GÁTÚSZÁS:
– Wahle (Ausztria) 500 m
– 5X40 m a favorit angol csapat nem tudott elindulni

Magyarok Párizsban
Olimpiai bajnok – BAUER RUDOLF (USA?,
Ausztria?)
– Diszkoszvetés, 36.04 m

II. helyezet – HALMAY ZOLTÁN
– Úszás 200 m gyors, 2:31,4
– Úszás 4000 m gyors, 1:08:55,4

III. helyezet – GÖ NCZY LAJOS
– Magasugrás 1,75m

HALMAY ZOLTÁ N
– Úszás 1000 m gyors 15:16,4

Bauer Rudolf
„ Olimpiai győzelmem
mellett legalább annyira
örültem annak, hogy a
fordulással való dobást, amelyet én
valósítottam meg, minden atléta
átvette, és az lett a diszkoszvetés
modern stílusa.”

További helyezések
IV. helyezet – Crettier Rezső
(súlylökés), Gregurich Amon (kard
egyéni), Kauser Jakab (r údugrás)
V. helyezet – Crettier Rezső
(diszkosz), Iványi Gyula (kard
egyéni), Speidl Zoltán (800 m
síkfutás)

További magyar résztvevők
Coray Artur (súlylökés, diszkoszvetés)
Koppán Pál (síkfutá s)
Schubert Ernő(futás, távolugrás)
Strausz Gyula (távolugrás, diszkoszvetés)
Kakas Gyula (torna)
Endrédi Márton (v ívás)
Hoch Hugó (vívás)
Todoresku (vívás)

1904. Olimpia az amerikai
kontinensen
Amerika majd á tküld egy hajót…
– Csak Anglia, Frao, Né
Németo és Magyaro.
Chicago  Saint Louis
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390 „olimpiai bajnok”
bajnok” 85 helyett
Úszóversenyek a szabá lytalan alakú tóban, rajt egy
tutajról
Kevé
Kev
és kü
külf
lfö
öldi  etnographiai olimpia  az őser
serő
ő
nagy eredmé
eredmények elé
elérésére jogosí
jogosít
Óriá si amerikai fölény – atlétika 24/26
– Ewry ismé
ismét 3 arany
– Elsőamerikai néger versenyző: Poage  200 gát
3.
Külf
lfö
öldiek: torna, ví
vívá s, úszá
szá s
Új sportágak: ökölvívá s súlycsoportokkal, műugrás,
kosárlabda, lacrosse, roquets, plunging, botvívá s

St. Louis - körülmények
„Az, hogy ez hotel, enyhén szólva túlzás,
helyette inká
inkább istá
istálló
llót kellene mondani.
Ebben a szörnyűrönkhodályban 500
egyágyas és 250 kétágyas hátborzongató
szoba van. Botrányos, hogy ilyen odúkat
bocsátanak a hosszú út után elcsigázott
külfö
lföldi atlé
atléták rendelkezé
rendelkezésére.”
re.”
„Az európai gyomor szá mára ehetetlen
bölényhúst kaptunk, így főleg főtt
burgonyá
burgonyán és nyers tejen élünk.”
nk.”

Olimpiai körülmények
Rekkenőhőség
Vízhiány – Missouri vizét ihatták
Vérhas-járvány
Rossz koszt – bölényhús
Gönczy Lajos (magasugró) sok üveg
borral készült  előnyversenyben
remekelt, túlszárnyalva a bajnokot

A maratoni verseny
Tarka társaság a rajtnál (31 futó)
–
–
–
–
–

Angol Hicks - bohó
bohóc
Francia Corey – hivat
hivatá
ásos sztrá
sztrájkt
jktö
örő
Dél- Afrikából két kaffír
10 gö
görög, a lá
látszat kedvéé
kedvéért
rt
Kubából a mulatt Carvaj – postaküldönc
Nehéz bakancsban, ingben, hosszúszárú posztónadrágban

Poros ú t, kövek a pályán, emelkedők, csak 1
frissitő-állom ás, kutyaüldözés
Hicks tojásfeh érje, pálinka kú rával esik be a célba
 többé nem lépett pályára
Lorz (USA) közben kocsikázva előbb befutott

4 magyar Saint Louisban
ATLÉTIKA
MezőBéla
Gönczy Lajos (magasugrás 4. hely)
ÚSZÁS
Halmay Zoltán (50 yard és 100m – 1.hely)
Kiss Géza (1500 m – 2. hely, 880 yard –
3.hely)
VÍV ÓK nem mehettek…
Mészáros Ervin
Békessy Béla

1906. Köztes olimpia - Athén
A felújítás 10. évfordulójára
Feszült nemzetközi politikai helyzet
NOB brüsszeli határozatában elismerte
olimpiai jellegét, de a versenyek után
megtagadta azt
Óriási viharban hajóznak oda az európai
nemzetek  csak Gönczy volt talpon
20 nemzet 903 versenyzője
Itt is probléma a szállá s, és a kecskehús
 amerikai „éttermi é s szállodai jelenet”
Ki a legény a csárdában? - Marsala

Sportversenyek a köztes
olimpián
Vívás – Georgiades a bajnok,
győzelem 1 találatra, Hámos, mint
bíró
Úszás a Phaleronban a tengeren –
reggeltől estig a rajtnál várakozni
Atlétika alacsonyabb színvonal
– Ewry helyből magas és távolugrás
– Újak: Kődobás, gerelyhajítás, kétféle
diszkoszdobá s, hellén-pentatlon

Céllövészet 12 számmal

Sportversenyek a köztes
olimpián
Hellén-pentatlon
26 induló, 3 szám után 8 megy tovább, majd 6 a birk ózásra
Mudin István második a svéd Mellander mögött, Luntzer
gerelyhajítása miatt

Gyaloglás botrányokkal
1500 m osztrá
osztrák pá
pályabí
lyabíró kiá
kiállí
llítja az esé
esélyes Wilkinsont,
angol pá
pályab
lyabííró Eugen Spieglert  amerikai Bonhang nyer
Konstantin tró
trónörökös kií
kiírt má
másnapra mé
még egy 3000 mm- es
versenyt  utolsó
utolsó 50 mé
méteren futottak  Sztancsics
Gyö
Gy
örgy lett a bajnok

Úszás
Daniels megvery Halmayt lábcséppel
4x250 mm-en a magyar vá
vált
ltó
ó nyer

1906. Kitör a Vezúv – a francia sajtó
már temeti is a modern olimpiákat
Róma visszaadta a rendezés jogát
London Edward királlyal az élen hajlandó
megrendezni  megerősítette az olimpiai eszm ét
Gyűjtésből stadiont építenek és olimpiát
rendeznek
Stadion a Shephards Bushban:
–
–
–
–
–
–
–

Emelt fordulós kerékpárpálya
Salak futó
futópálya
Szabá
Szabályos labdarú
labdarúgópálya
100 mm-es úszó
szómedence
Birk ózás és torna szerei is itt
Vívócsarnok a bejáratnál
63 ezer ülőhely, 100 000 fé
férőhely

Mégis közel a fiaskóhoz
Versenyek angol szokások és
szabályok szerint
Amerikai és svéd zászló hiányzik
Atlétikában az előfutamokban a
legjobb amerikaiakat sorsolják össze
Kanada, Fro a kerékpárversenyek
rendellenességei miatt tiltakoztak
Svéd birkózók és amerikai
kötélhúzók visszaléptek

Botrányok atlétikában
400 m-es síkfutás
– Carpenter, Robbins, Halswelle (Gb.) 
Carpenter vétett a szabályok ellen utolsó nap
meg kell ismételni
– USA-nak már megvolt a bajnoka

Maratoni futás
– Pietri Dorando capri cukr ász – Andrews átsegítette
a cé
célon
– Amerikai Hayes (kereskedősegéd)  őt ítéli végül
győ
győztesnek a zsű
zsűri
– Dorando-cikkek, Connan Doyle 300 fontos
gyű
gyűjté
jtése, arany cigarettacigaretta-szelence, Irving Berlin
zeneszám, aranyserleg a kirá lynőtől

Amerikai atléták, magyar úszók
Sheppard – h árom győzelem
Smithson – 110 gát világrekord
Porter – magasugrás (190 cm) – OR
Irons – távolugrás (748 cm) – OR
Flanagan – kalapácsvetés – 3. bajnokság, OR
Úszás – 4x200 m-es staféta
• Munk József, Zachár Imre, Las-Torres Béla,
Halmay Zoltán
 Görcsöt kapott, csak 2. hely

Még mindig 1908
Férfi, női és páros műkorcsolyázás, figures
special
Női íjászverseny – Q. Newall (Gb.)
Somodi István második magasugr ásban
Magyar kardvívás hegem óniája elindul –
Fuchs Jenő+ kardcsapat
Weis Richard – nehézsúly köt öttfogás
Összesen 3 arany, 5. hely
• dí j: érem, zászlócskába csavart tölgyfalomb

1912. Stockholm
Sorsjátékból tőke, 4 tornyú stadion, fergeteges
megnyitó
26 nemzet, precíz rendezés, katon ás fegyelem,
tudományos felkészülés, villamos időmérő
Kicsit részrehajló zsűri és sorsolás
– Birkózás  csak svéd bírók
– Evezés  kanyarodós pálya, hidakkal, besőpályák
előnye

Egyidőben a Wimbledoni verseny
30/65 versenyszám atlétikai szám
Okos lenne a résztvevők számának a limitálása
(12 helyett 3 versenyzőindulhasson
versenyszámonként)

Atlétika Stockholmban
Jim Thorpe „a vil ág legjobb atlétája”, de 1909ben néhány dollárt elfogadott egy baseball
mérkőzésért
800 m síkfutás: Sheppard, Emilio Lunghi, Hans
Braun  Meredith győz (középiskolás gyerek) WR
Hannes Kolehmainen 10 000m, 5000m, 8000m
mezei futás  a finn csodafutók korszaka
elkezdődik
Maratoni futás makadám-úton, óri ási hőség  a
portugál Lazaro utolsó útja, Dél-Afrika nyer:
McArthur, Gitshaw 2.

Sport és művészet
Szellemi versenyek a programon
Irodalom, zene, festészet, szobrászat, építészet
Kevés versenyzőindult
Labdarúgás
Tekintélyes mező– 11 nemzet: Gb, Dán, Holl,
Mo, No, Ausztr, Oro, Svédo, Finno, Olo, Norv.
Három pályán mentek a versenyek: Rasunda,
Tranneberg, olimpiai stadion
Kiestek az erősek: Mo, Ausztr, No, Svo, Olo, Oro
 vigaszverseny
Angol-dán döntő4:2

Magyarok Stockholmban
120 versenyző, nagyrésze nem odaval ó
3 győzelem, kéz második, 3 harmadik hely
Elsővacsora után 70 gyomorgörcsös  mint
mentség k ésőbb kapóra jött + pártos zsűri
– Domjá
Domján vilá
világrekordjá
grekordját 400 mellen diszkvalifiká
diszkvalifikált
ltá
ák rossz
forduló
forduló miatt  de ezzel sem lett volna esé
esélye Bathe
ellen  nincs úsz
szó
ó helyez
helyezé
és
– Vízilabd
zilabdá
ázók is kikaptak
– 28 atléta 1 harmadik hely  Kóczán Mór gerely
– Labdarúgásban elsőmeccsen Anglia ellen 7:0  de a
vigaszdíjat megnyertük
– Prokopp Sá
Sándor cé
céll
llö
övő Hammersberg Gé
Géza helyé
helyén
ment, fé
félig sajá
saját kö
költsé
ltségén és GYŐ
GYŐZ
– Fuchs Jenő
Jenő+ kardcsapat

