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F Ü Z E S I   P É T E R

A 11. aranyérmes

„Ferkó, Ferkó, most bele, most bele, gyere, gyere... és  õ ütött be elsõként...
én úgy láttam, õ lett az elsõ, de lehet hogy második, mert a másik japánt nem
láttam pontosan…”

Az elsõ lett. Hej, de sokszor hallgattam a recsegõ, fekete bakelitlemezen a
közvetítést, az 1936-os berlini olimpiai játékok férfi 100  méteres gyorsúszásá-
nak döntõjérõl! Csik Ferenc pompás gyõzelmét, az esélyesebb két japán, a
német és az amerikai úszó legyõzését az elsõ magyar rádiós sportriporter köz-
vetítette – ma is szívszorító érzés végighallgatni Pluhár Istvánt.

1893-ban Tata-Tóvárosban, egy cipészmester fiaként látta meg a napvilágot.
Iskoláit is itt végezte, de mert a városban csak algimnázium mûködött, az érett-
ségit már Gyõrben tette le. Fogékony, ifjú évei egybeestek a magyar labdarúgás
kezdeti szakaszával, az elsõ csapatok, a szervezett bajnoki osztályok kialakulá-
sával. A közeli gyakorlótéren a legendás „Katonamezõn” maga is lelkesen ker-
gette a labdát a helyi ifjak között. Az elsõ, közös fillérjeikbõl vett labdát cipész-
mester édesapja javítgatta. A helyi Iparos Ifjak Egylete, a zöld-fekete színekben
feszítõ fiuk között elõbb kapus, majd szélsõjátékos lett.

A szülei sokat olvastak, szerették a verseket, és a kis Pluhár is szívesen sza-
valta a kedvenc költeményeit. A gimnáziumban iskolai, területi, megyei irodal-
mi versenyeket nyert. Jól ismerte Petõfi, Arany János, Vörösmarty, Csokonai
nagy költeményeit.

A gimnáziumi évek után a Budapesti Tudományegyetemre, a jogi karra nyert
felvételt. Lelkesen futballozott, s mivel egyre jobban is, a patinás egyetemi klub
a BEAC invitálta a csapatába. Hõsi idõk voltak: koszt és kvártély fejében a nehe-
zebb fejû diákokat tanította. A BEAC pályán edzett az akkori kapuslegenda,
Zsák Károly is. Emberi, sportolói hozzáállása meghatározó volt Pluhár számá-
ra. Az I. világháború megkímélte õt, sõt 1915 õszén, több pályázata után a
Pénzügyminisztérium számvevõségi díjnoka lett. Az ifjú Pluhár a Nagykörút és
Népszínház utca sarkán álló Simplon Kávéházban ismerkedett meg újságírók-
kal, szerkesztõkkel, írókkal. Herendi Artúr fõszerkesztõ kérte meg elõször, hogy
a BEAC meccseirõl írjon tudósításokat. Több, akkori lapot (Budapesti Hírlap,
Az Ujság, stb.) is ellátott anyagokkal. A fiatalember írásai egyre jobban tetszet-
tek a szerkesztõknek, s egyre jobban ment a foci is.  Már nóta is született – az
idõközben – a BEAC kapitányaként játszó Istvánról:

Pluhár Pista kapitány juppajdija,
fuvolázik a hangján, juppajdija,
különös szokással bír,
ha játszik is cikket ír....

1928-ban õ tudósít a Fradi híres egyiptomi túrájáról. Barátjává válik Aszlányi
Károly, a tragikusan fiatalon elhunyt író és publicista, Feleki László, a szellemes
sportújságíró, Lelovich György a jó tollú szerkesztõ, Salamon Béla, a kabarék
királya. Közben két alkalommal is felhúzhatja Budapesten a magyar válogatott
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mezét. A svédek elleni gyõzelem második félideje elõtt, Braun „Csibi” sérülése
miatt, a sajtópáholyból kéreti le Kiss Gyula szövetségi kapitány. A szabadkozó
újságíróra Gyarmathy István, a kor tekintélyes hírlapírója dörren rá:...” Ne ag-
gódj, én írom a tudósítást, menj, menj a haza hív..” A lengyelek ellen is szere-
pel, és tartalék a bécsi osztrák-magyaron. Olyan legendákkal játszhat együtt,
mint Schlosser Imre, Orth György, Schaffer „Spéci” vagy Fogl II., a Fradi, az
MTK, az Újpest klasszis játékosai.

1930-ban a Magyar Rádió elõször közvetít futballmérkõzést, a Nemzetek
Kupájáért lejátszandó magyar-olasz találkozót.

„Felkértek, csináljam – emlékezett vissza a nagy napra Pluhár. – Nem tud-
tam, hogyan megy majd, nemigen hallgattam rádiót... Vállaltam, pedig sokan
óvtak tõle!”

A többi már sporttörténelem. A mérkõzést elvesztettük, de Pluhár csatát
nyert. Levelek tucatjaiban köszönik meg a „fájdalmasan szép perceket”, melye-
ket a közvetítés adott a hallgatóknak.

A rádióban eközben, rövid idõre, együtt dolgozik Németh Lászlóval. Az írót
azzal távolítják el, hogy: „nem hiányzik a rádiónak s az irodalomnak sem az a
félretiport sarkú, rojtos nadrágú, forrófejû álmodozó!” A sportriporter azon-
ban örökre nagy tisztelõje és olvasója marad Németh Lászlónak.

Pluhárt hozzáértése, irodalmi felkészültsége, szép beszéde a hallgatóság
kedvencévé teszi. Miután a Klebersberg Kunó-i oktatáspolitika a testi nevelésre
is nagy gondot fordít, az Országos Testnevelési Tanács és a minisztérium aján-
lására fõállású munkatársként foglalkoztatja õt a Magyar Rádió.

1936 az olimpiák éve. A berlini nyári játékokra az egész ország figyel. Túl a
trianoni megaláztatásán, túl a világgazdasági válságon, most a nemzet megmu-
tathatja: nem lehet leírni, megtörni.

Pluhár riporteri, sportszakmai tevékenységének csúcsa  az olimpiai játékok
versenyeinek közvetítése. Tíz magyar aranyérem született, csak az Egyesült Ál-
lamok és Németország végzett elõttünk a nemzetek rangsorában! Együtt szur-
kolt Pluhárral az ország Elek Ilona döntõjében, a nõi tõrvívásban éppúgy, mint
amikor a vízilabdázóknak, a németek elleni döntetlen után, négy góllal kellett
nyerniük, és ...öttel verték a franciákat. Szabadfogású birkózásban Zombori
Ödön és Kárpáti Károly, kötöttben Lõrinc Márton diadala után Pluhár így kon-
ferálja fel a hõsöket: „Íme, a Deutschlandhalle szõnyegeinek magyar királyai!”

Csik Ferenc gyõzelmével egy napon nyer magasugrásban Csák Ibolya is. A
férfi kardcsapat Gerevich, Rajcsányi, Kabos, Rajczy összeállításban drámai csa-
tában veri az olaszokat: „No, meddig piszkál az a hosszú Gaudini ott a vasával,
a mi Alink orra elõtt?!” Kabos egyéni bajnoki címét megkönnyezi, akárcsak
Harangi Imréét, aki felszakadó, véres szemöldökkel bokszolva gyõz a szorító-
ban.

A hazatérés után a közönség kinevezi Pluhár Istvánt a 11. olimpiai aranyér-
mesnek.

Azt hiszem, odaát is nagyon szeretik õt. Át-átölelik egymást Gerevich Alival,
Csík Ferkóval, Harangi Imrével, dr. Sárosi „Gyurkával, no és a Simplon íróival.

Amikor meg összeáll a régi csapat, ott kergeti a labdát a fenti Katoname-
zõn.


