
Vendégünk volt a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka 

Olimpiai Egyesületünk meghívására 
1997. február 28-án Szombathelyre 
látogatott Leon Štukelj, 3-szoros 
olimpiai bajnok szlovén tornász, a világ 
legidősebb élő olimpiai bajnoka, aki 
1898. november 12-én született. 

Prominens vendégünk maribori 
otthonában fogadta Horváth Vilmost,  
egyesületünk elnökét, aki az olimpiai-
múzeumnak is beillő lakás 
megtekintése után Leon Štukeljjel 
Szombathelyre indult. A kitűnő 
szellemi és fizikai állapotnak örvendő 
egykori tornász megérkezése után rövid 
belvárosi sétát tett, majd a sajtó és a 
különböző TV-társaságok interjúkat 
készítettek vele. Leon Štukelj a 
színházterembe menet megtekintette a 
saját pályafutásáról készült tablót, 
Polgár Béla alelnök és segítői 
munkáját.  

Időközben a megtelt teremben 
elkezdődött a műsor. Először Joós 
Tamás műsorvezető köszöntötte az 
egybegyűlteket, s ismertette a 
programot. A Haladás Sporttánc 
Szakosztály táncosai megadták az est 
alaphangulatát, majd Balogh József 
költő-tanár elszavalta Pierre 
Coubertin báró "Óda a sporthoz"  című versét. Ez az alkotás az 1912-es stockholmi 
olimpián első díjat nyert a művészeti versenyeken. A Szombathelyi Kötélugró Klub műsora 
tovább fokozta a hangulatot, előkészítve ezzel a főműsorszámot, Leon Štukelj 
élménybeszámolóját.  

Leon Štukelj a publikum vastapsa 
közepette vonult a színpadra, láthatóan 
örült a fogadtatásnak. Az est folyamán 
Dr. Gadányi Károly  főiskolai 
tanszékvezető tanár látta el a tolmácsi 
teendőket -- közmegelégedésre. 

Leon Štukeljt az "Irány Atlanta!"  
című olimpiatörténeti vetélkedőn 
győztes csapat tagjai, -- Horváth 
Vilmos, Gál László és Szakasics 
Zoltán -- kérdezték életéről, 
sportsikereiről. Világhírű vendégünk 
korát meghazudtoló szellemi 
frissességgel és szellemességgel 
fáradhatatlanul mesélt a régi idők 
olimpiáiról, személyes találkozásairól a 



magyar tornászokkal, a hosszú élet 
titkáról és más érdekes élményeiről. A 
beszélgetés végén megcsodálhatta a 
lelkes közönség Leon Štukelj 
tornabemutatóját, amikor is Dobor 
Dezső, a Telesport riporterének kérésére 
egy karfás széken kifogástalan 
ülőtartást mutatott be! 

Befejezésként Horváth Vilmos a 
Halmay Zoltán Olimpiai 

Hagyományőrző Egyesület, Németh Zsolt a Vas Megyei 
Sportigazgatóság és Takács József Szombathely MJV 
polgármesterének nevében ajándékokat adott át az idős olimpiai 
bajnok tornásznak. Ezt követően Leon Štukelj úgy távozott a 
színpadról, ahogy egy órával korábban oda érkezett -- vastaps 
kíséretében! 

A műsor befejezése után még sokáig az autogramkérők 
ostromolták vendégünket, aki még mindig korát meghazudtolva 
állt mindenki rendelkezésére. Az est zárásaként Varga Zoltán, 
megyei sportigazgató vacsorára invitálta Leon Štukeljt  és a 
szervezők szűk körét. 

Nyitórendezvényünk, mint hangulatában, mint tartalmában 
megfelelt az előzetes várakozásnak. Leon Štukelj meghívása 
telitalálatnak bizonyult, személyében az olimpiai mozgalom egyik 
legendás alakját tisztelhettük körünkben. 

Gál László 
 

 
Leon Štukelj 1898. november 12-én született, a szlovéniai Novo Meston. Még 10 éves sem volt, 
amikor a helyi sportegylet, a SOKOL  tagja lett. Hamar kitűnt sokoldalúságával. Ígéretes indulását 
az I. világháború törte meg. Szerencséjére írnokként a Duna mentén vészelte át a világégést. Ezután 
beiratkozott a jogi egyetemre, előbb Zágrábban, majd Ljubljanában  végezte tanulmányait. 
Közben lelkesen és sokat tornázott. 

Első nagy sikerét éppen szülőhazájában, a ljubljanai 1922-es vb-n érte el, már Jugoszlávia 
színeiben. Štukelj 3 arany és 2 ezüstérmet nyert a világbajnokságon. A következő két évben 
elvégezte tanulmányait és állást kapott Novo Meston.  

1924: Štukelj sikeréve. A colombesi olimpiai stadionban 1924. július 19-én szombaton délután 
nyújtón megszerzi első olimpiai bajnoki címét, majd másnap az összetett versenyért járó 
aranyérmet is megkapja. Nagy sikere híressé teszi a jugoszláv torna-iskolát. Az 1926-os lyoni vb-n 
a lendület tovább tart. Štukelj 2 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzéremmel jelzi a világnak, hogy ő a kor 
tornász-királya. Az amszterdami olimpia évében, 1928-ban Štukelj végleg letelepszik 
Mariborban . Az olimpiai játékokon ezúttal gyűrűn diadalmaskodik, összetettben és csapatban 
bronzot nyer. 1930-ban a luxemburgi vb-n "csak" 2 bronzra futja erejéből. Az 1932-es olimpián 
főként sportpolitikai döntés hatására Jugoszlávia csak egy tornásszal vett részt, s ez nem Štukelj 
volt. Štukeljt valószínűleg ez a tény és életkora visszavonulásra ösztönözte. 1935-ben mégis 
felkérték, hogy aktivizálja magát a berlini játékokra. 

Láss csodát! Leon Štukelj 1936-ban 38 évesen (!) gyűrűn ezüstöt nyerve káprázatos sorozatra 
teszi fel a koronát. 14 év alatt 6 világversenyen 17 érmet nyert.  
Háromszoros olimpiai és hatszoros világbajnok! 

Visszavonulása után Mariborban élt és dolgozott. 1958-ban Novo Mesto díszpolgárává avatták, 
1984-ben megkapta a maribori Arany Kereszt kitüntetést. A NOB 1987-ben diplomával ismerte el 
az olimpiai családért végzett tevékenységét. 1991. október 15-én az újjáalakuló, önálló, független 
Szlovén Olimpiai Bizottság alapító tagja lett. 1999. november 8-án Mariborban hunyt el. 
 


