
Egy utca, két ember és a történelem
— Megírhatnád egyszer a Markotányos utca történetét — mondta már évekkel
ezelőtt Hasznos István olimpiai bajnok. Aztán amikor leültünk volna papírra-
vetni ennek a valóban nem mindennapos, nyúlfarknyi utcának a krónikáját,
mindig közbejött valami. Hasznosnak vagy edzői vagy uszodavezetői, esetleg
úszómesteri mivoltából adódóan sorakozott halaszthatatlan tennivalója. Ebben
az évben már jobban ráér a szolnoki medencék „öreg medvéje". Nyugdíjba
vonult. Kezdetben kézzel-lábbal tiltakozott a vélt tétlenség ellen, aztán rájött,
mennyit mulasztott az unokájával szemben. Belátta, hogy a sátortető sem dől
össze attól, hogy nem ő az uszodavezető, no, és jóval több ideje jut az edzői
munkára. Azt már csak a hozzá legközelebb állók tudják, hogy milyen felelős-
séggel őrzi Szolnoki sporttörténetét: mindig is úgy érezte, össze kell gyűjtenie
a múlt fennmaradásra érdemes eseményeit, és ha egyszer valakinek kedve
támad könyvet írni belőle, hát tegye.

— Hát mi is volt azzal a csodálatos Markotányos utcával? — tettem fel
neki a kérdést az év első napjaiban, és a legnagyobb meglepetésemre semmi-
féle halaszthatatlan teendő nem szólította el a válaszadás elől.

— Vedd komolyan, hogy valóban mesébe illően termékeny volt a sport
számára ez az utcácska — kezdi a visszaemlékezést. A József Attila utcával
párhuzamos, kís betorkolódás az egész, oda hord ki a Rákóczi utca, tovább
halad onnan a Százados út, s mert egy kaszárnya is van a környéken, Laktanya
körút volt korábban a neve. összesen 30—40 ház volt az egész, egy falatnyi
grunddal, ott csépeltük egymást és ha ezt meguntuk, előkerült a labda. Ahogy
nőttünk, úgy kerültünk egyre kijebb az utcából. A mai Véső utca környékén
téglagyári kubikgödrök voltak, száraz időben közöttük 4—5 futballpályányi
füves térség. Innen már csak egy lépés volt a MÁV uszoda — de mielőtt fejest
ugranánk a vízbe, hadd szóljak még az utcáról. Élt ott egy hallgatag ember,
Keílner Gyula. A kilétét gyermekszemünkben homály fedte, sok mende-monda
járt róla, egy fia is volt, Késmárky Kornél, akiről az terjengett, hogy magas-
ugrásban angol bajnokságot nyert.

A hallgatag ember legendája

A szolnoki Munkásőr úti temetőben méltatlanul szerény sfrkő őrzi az újkori
első olimpia bronz érmes maratonistájának emlékét. A feliratot csak nehezen
lehet kibetűzni: „Kellner Gyula élt 69 évet. Megh. 1940. VII. 28. Az első 1896.
évi modern olympia Marathon futás magyar győztese." Hogy mitől volt szótla-
nul befeléforduló a legendás sportoló, erről unokája özv. Balogh Lajosné, Koczka
Ottilia lebbentette fel a fátylat. Az athéni olimpia legnagyobb érdeklődéssel
várt versenyszámára április 10-én került sor. A stadionban 60 ezer ember foglalt
helyet, az út mentén pedig 40 ezren biztatták a futókat. A 6-os kilométerkőnél
ágyú állt, amely az első négy versenyző beérkezését lövéssel jelezte. A hazai
közönség mérhetetlen örömujjongása közepette a görög Luis ért elsőként a
salakpályára, mögötte egy újabb görög futó következett, Vassillakos, a harma-
dik pedig Belokas, a negyedik Kellner Gyula. Belokas harmadik helyét azon-
ban megóvták, mert az út egy részét kocsin tette meg, s a cél előtt 6 kilométer-
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rel állt újra versenybe, így a magyar Kellner Gyula került a harmadik helyre.
A győztes ideje 2 óra 55 perc, a másodiké 2 óra 58 perc, Kellneré pedig 3 óra
2 perc volt.

— Szegény Papus szíve talán ebbe a futásba rokkant bele... Sokat bete-
geskedett és idős korára költözött végleg Szolnokra. Apám, Koczka Pál a Tóth
Ferenc utcai patika vezetője volt, anyám Kellner Erna, Dél-Magyarország
teníszbajnoknője lett. Nagypapa sokat méltatlankodott a görögök sportszerűt-
lensége miatt, pedig a bronz érem mellé György hercegtől egy aranyórát is
kapott ajándékba. Mégis nagy szegénységben halt meg: egy éjjel megállt a szíve
Fia, Késmárky Kornél soha nem tudott nyugton maradni. Bohém volt, a nők
kedvence. Edzősködött itthon, aztán Angliában. Onnan kaptuk tőle az utolsó
levelet is, aztán egy értesítést küldött a kórház, hogy '65 tavaszán meghalt.

Ettől kezdve nem vettem kabinbérletet

— Hogy kik származtak még a Markotányos utcából? — folytatja Hasznos
István. Az ott született sportemberek sora máig ér: hát először is én és Feri
a bátyám. Boros Ottó az öccsével lakott itt, aztán a maiak közül a két Nyári-
testvér, Sándor és Endre, no meg az édesapjuk, akinek sokat köszönhet a röp-
labdasportág, de jó atlétának számított Kalmár József és Németh Sándor, aki
ma szakvezetője az atlétáknak. Környékbeli gyerek volt Bartha Kornél, a teni-
szező — hát nem szép ez egy ilyen kis utcától?

— Szó, ami szó, valóban szép. De a visszaemlékezést a '30-as évek elejénél
hagytuk abba. Hogyan tovább?

— Hogy, hogy nem, a futball-labda körül összeverbuválódott Rákóczi úti,
Hunyadi úti, Markotányos úti társaság ott találta magát a MÁV-uszodában. Ez
valamikor 1932-ben volt. én nyolcéves lehettem, kiválasztottak úszónak és ettől
kezdve nem váltottam kabinbérletet. Bükkösi Lajos, Gulyás János, Horváth
Gyula, Zilahi János volt még hasonló korú, az uszodában csatlakozott hozzánk
Szarvas András, a két Boros gyerek. Goór István, Bózsó István és a bátyám,
Feri.

— Ha jól számolom, akkor ebből a későbbiekben ki is jött egy OB l-es
vízilabdacsapat...

— Kijött: foglalkozott velünk Pásztor István, Kékesi György, Kékesi
Károly. Űszók voltak, de az iskolai szünetben önszorgalomból tovább adták azt,
amit ők már tudtak. Ki ne maradjon Modla Sándor. Kocsis Gyulával. Horváth
I. "Árpáddal kiegészítve, a MÁV-nak már akkor volt egy olyan csapata, amely
osztályozót játszott az OB I-be jutásért.

— Mi volt a helyzet más sportágak házatáján?
— A labdarúgásban már szerveződött az „arany csapat": Kispéter Mihály

és társai. Kitűnő ökölvívók voltak: Mihályi, Csík, Brezvai, Miriszlai nevére
emlékszem. A birkózók hívtak maguk közé a vastag nyakam miatt, különösen
Munkácsi András agitált sokat, aki osztálytársam volt. Az atléták közül az
Andrási gyerekek, Szurgyi, Besenyei, Csontos számított „menőnek". Jó tenisz-
élet volt, hat pálya sorakozott a strand mellett. Télen jeget „gyártottak" a te-
niszpályákon és este 8—9-ig szólt a zene. Még jégkorong csapat is alakult.
Rendszeresen rendeztek tornaversenyeket a színházban, neves versenyzők is
szerepeltek, de ott voltak a szolnokiak is. Minden egyes szakosztálynak vala-
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melyik Járműs mérnök volt a vezetője, nekünk az úszóknak főtechnikus jutott,
Bosnyák Pista bácsi személyében.

— Vízilabdában kik voltak az ellenfelék?
— A mi területünkön nagyon erős volt a póló-front: Orosházán, Békés-

csabán, Kecskeméten, Cegléden, Szentesen no és Szegeden két jó csapat is volt.
A legfőbb esemény számunkra a vidéki úszókongresszus lett. Nekem az 1943-as,
palicsi a legemlékezetesebb. Ilyenkor a vezetők tanácskoztak, mi pedig a kerü-
leti válogatottak színeiben olimpiai számonként összemértük az erőnket. A
palicsi tóban 400 méteren és 1500 méteren nyertem. Csík Ferenc úszókapitány
pedig ezután hívott meg a válogatottba. Pestre nem szívesen jártunk, inkább a
Duna—Tisza közi versenyeken álltunk rajthoz. Emlékszem, volt olyan verseny,
amikor két nap alatt 100, 200, 400, 800, 1500 méteres gyorsúszásban, 100 és 200
méteres mellúszásban, valamint a váltókban indultam, természetesen előfuta-
mokkal együtt, hozzá naponta két vízilabdamérkőzést játszottam. Ennek ellené-
re minden úszószámban Duna—Tisza-közi csúccsal nyertem.

Pestre — retúrjeggyel

— Közismert, hogy pályafutásodat 1943-tól Budapesten folytattad. Mi volt az
oka?

— Anyám özvegyi nyugdíjából csak a bátyám továbbtanulására futotta: ő
jogra iratkozott, én pedig a kereskedelmi érettségimmel a Futuránál kaptam
állást, közben a BEAC-ban vízilabdáztam. A felszabadulás után tértem vissza
Szolnokra. Lehangoló kép fogadott. A MÁV uszodájának egyik sarkát bomba-
találat érte, mi voltunk azok, akik kitakarítottuk a medencéből a fél méteres
iszapot és úszkálni kezdtünk. Sokan segítettek a helyreállításban, így 1945. júli-
usában az újjáépített uszodát fel is avattuk. A felszabadulás utáni első magyar
bajnokságra egy marha vagon sarkában utaztunk. A vonat reggel 6-kor indult
Szolnokról és délután 4-kor érkezett a Nyugatiba. Futva loholtunk az uszodába,
csak annyi időm volt, hogy megmártózzam a lépcsőről és máris rajtkőre szólí-
tottak. Második lettem ezerötszázon. Az éjszakát a Népligetben egy árkád alatt,
szalmazsákon, a szabadban töltöttük, aztán a második napon 400-on szereztem
ezüstérmet. Télen nem volt lehetőségünk edzésre, marhavagonokba padokat
raktunk, és a hét végén a sportolók „szalonkocsija" elindult Budapestre. Fél
nap alatt felértünk, megfürödtünk, az éjszakát a kocsiban töltöttük, másnap
ismét úszkáltunk és vasárnap este itthon voltunk. A vonat kilökött bennünket
a MÁV-pályáig, onnan toltuk be a kocsit a műhelybe. Ennek a felkészülésnek
köszönhetem, hogy 1946-ban 100 pillangón nyertem országos bajnokságot. Ebben
az esztendőben történt az is, hogy miután nem tudták rendszeresen cserélni a
MÁV uszoda vizét, valamennyien megrühesedtünk, az uszodát be is zárták. A
továbbiakban a Holt-Tiszára jártunk edzeni, ahol villanykarótól villanykaróig
mértük a távolságot.

— Ma már kevesen emlékeznek hitelesen a Damjanich uszoda átadásának
körülményeire. Nem lenne érdektelen erről is szót ejteni.

— A Damjanich uszoda 1948 őszén készült el, semmi komfort nem volt, de
volt a nagymedencében 22 fokos víz, ahol naphosszat eljátszadoztunk. Az uszoda
ünnepélyes megnyitóját 1949. március 5-re, a szolnoki csata 100 éves évfordu-
lójára tervezték, ám egy felhőszakadás elmosta a ceremóniát, a fővárosi csapa-
tok le is mondták a részvételt.
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Kellner Gyula portréját fia, Késmárky
Kornél festette meg

— A vízilabdacsapatunk — Szolnoki MTE néven — az OB II-ben indult,
majd az osztályozóra feljutottunk Budapestre. A Lukács uszoda pihenőjében
aludtunk, ahonnan reggel ötkor kitessékeltek bennünket, merthogy érkezett a
közönség. A csapat 1950-ben így is az OB I-be került. A Dózsa novemberben
vette át a szakosztályt, de innen a szolnoki vízilabdasport történelmének irodal-
ma van: hat magyar bajnokságot nyertünk 1954, '57, '58, '59, '61 és '64-ben.
Az utolsó bajnoki címet már nélkülem szerezte a csapat.

— Közben azonban részt vettél az olimpián 1952-ben Helsinkiben.
— Második centernek vittek ki, a szigorú szabályok miatt csere nem volt,

az a hét ember játszotta végig a mérkőzést, amelyik elkezdte. Én Mexikó és az
NSZK ellen, valamint az edzőmérkőzéseken jutottam szóhoz, így lettem olim-
piai bajnok.

— Mikortól számítod edzői tevékenységedet?
— Mint válogatott kerettag 1950-ben oktatói minősítést kaptam, ezt 1953-

ban Tatán megerősítettem, sőt 1956-ban a TF-en végig „bebiztosítottam". Sok
örömöm van ebben a munkában, de nem tagadom, bosszúság is akad elég. A
mai gyerekek már képtelenek lennének végigjárni azt az utat, amelyet mi meg-
tettünk. És ez alól a fiam, a válogatott keretet is megjárt Pista sem kivétel.
Meccs közben néha-néha elkapja őket a hév, de az edzést már kényszermunká-
nak érzik. Nekem mindig passzióm volt a tréning, akár meddig tartott, kevés-
nek éreztem. Amikor abba hagyatták — 39 éves koromban — velem a vízi-
labdát, gyorsabban úsztam mint bármikor. Az 1962—63-as telet csak saját
szórakozásomra edzegettem végig. Aztán egy csütörtöki napon szóltak, hogy
szombaton játszanom kell az Újpest ellen. Az első meccsen 6:l-re kikaptunk,
de a bajnokság végére a második helyre kapaszkodtunk fel. Az értékeléskor
azt mondták, hogy ezt az eredményt nélkülem is elérték volna.
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Epilógus

Hasznos Istvánról legendák keringenek. Az összeférhetetlensége, „tüskés" mo-
dora sokak számára ijesztőleg hat. Azt mondják, a medence partján az a sport-
vezető, edző „nem eszik meg sok sót", aki nem tudja magát elfogadtatni az
„öreg Hasznossal". Emlékszem, néhány évvel — vagy talán már egy évtizeddel
is — ezelőtt egy sportfórumot hívtak össze. Gazdasági vezetők, egykori neves
sportolók, sportvezetők gyűltek össze — egyszóval mindenki ott volt, aki a
megyeszékhely testedzéséért tehetett valamit. Terítékre kerültek vélemények,
javaslatok, ám a „magas protokoll" miatt mindenki alaposan megrágta mon-
dandóját. Hasznos István előállt és elpanaszolta, hogy Szolnok fürdőző és spor-
toló társadalma bizony kinőtte a Damjanich uszodát és a hozzá tartozó zöld
területet. Menten javaslattal is szolgált, hogy bővítsék az uszoda pihenő tér-
ségét.

A legmagasabb rangú résztvevő szállt vele vitába, a szóváltás egyre élese-
dett, amikor egy tapasztalt gazdaságvezető odasúgta nekem: „Ez az ember ki-
csinálta magát!" Nos, Hasznosnak a hajaszála sem görbült — nem azért mert
kevés van neki —, sőt azóta jelentősen bővítették a fürdőző közönség „élette-
rét". Amikor nyugdíjba ment, egyesek azt mondták, a munkatársai menesztet-
tek" küldöttséget, hogy végre nyugtuk legyen. Legalább ennyien állították azt,
hogy a delegáció megbízatása az volt: járjanak közbe, maradjon még Hasznos
István az uszoda élén.

PALÁGYI BÉLA
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