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Ismét nagy érdeklõdés kísérte az oroszlá-
nyi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Így
írnak Õk... címû sorozatának elõadását,
melynek vendége ezúttal Balczó András,
a magyar öttusasport legnagyobb alakja
volt.

Másfél éves volt, mikor evangélikus
lelkész apját Nyíregyházára helyezték át,
így itt töltötte gyermekkorát. Érettségi
vizsgái után Budapestre került, ahol a
Csepel SC sportolója lett. Tehetsége hi-
hetetlen akaraterõvel párosult. Három-
szoros olimpiai bajnok, ötszörös egyéni
világbajnok, nyolcszoros egyéni magyar
bajnok lett. Háromszor választották az év
férfi sportolójává, 2004-ben a Nemzet
Sportolója lett.

Pályafutásáról 1976-ban Küldetés
címmel készített filmet Kósa Ferenc.
A film nagy siker volt a mozikban. Az
aczéli kultúrpolitikai vezetés a „rendszer-
ellenes kritika” miatt három hét után le-
vetette a mozik mûsoráról. Mivel nem 
lépett be az MSZMP-be, sõt, a portré-
filmben komoly kritikát fogalmazott meg
a kommunista rendszerrel szemben,

sportvezetõi karrierje elé akadályokat
gördítettek.

A világ elsõ számú és mindmáig leg-
sikeresebb öttusázója tíz éven át várt ar-
ra, hogy felkérjék a szövetségi kapitányi
poszt betöltésére. Addig – hogy a sportág
közelében maradjon – az öttusaistálló be-
lovaglója volt, nagyon alacsony fizeté-
sért. Eközben két diplomát szerzett a
Testnevelési Fõiskolán, így a magyar öt-
tusasport irányításához szükséges min-
den lehetséges képzést elvégzett. Nem
részesítették az õt megilletõ támogatás-
ban, ezért 1973-ban visszavonult.

Vallásos emberként így fogalmazta
meg ars poeticáját: „Ha valaki azt képze-
li, hogy Isten nélkül is meg tudja oldani
az életét, hogy a céljai elérése majd bol-
dogítja, nagyot téved. A boldogság nem
függ a sikerességtõl. A nem nyerés félel-
me állandóan gátolja az örömérzetet. De
amikor már nem akar mindenáron nyer-
ni, abban a pillanatban szabaddá válik...”

A nagy sikerû találkozóra számos ér-
deklõdõ magával hozta Dávid Sándor
Balczó címû könyvét, melyet az elõadó
örömmel dedikált a rendezvény végén. ■
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