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Hárspataki Gábor karatéka törött orral 
küzdve, egy utolsó másod perces 
fejrúgással került a tokiói olimpia elő-
döntőjébe, és bronzérmével történel-
met írt mint a sportág első magyar 
dobogósa
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Bennem alapból óriási  
a küzdőszellem

Szöveg: Farkas Anita
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NOHA A KARATE BEMUTATÓSPORTÁGKÉNT MÁR TÖBBSZÖR IS SZEREPELT AZ OLIMPIAI PROGRAMBAN, ÉRMEKET 

TOKIÓBAN OSZTOTTAK ELŐSZÖR. ENNEK KÖSZÖNHETŐEN TALÁN NEM CSAK A JACKIE CHAN-FILMEK JUTNAK 

MAJD AZ EMBEREK ESZÉBE RÓLA. ÖN IS FILMÉLMÉNYEK HATÁSÁRA MENT LE ANNAK IDEJÉN AZ EDZŐTEREMBE?

Nem igazán. Nagyon mozgékony gyerek voltam, az a típus, aki annyira szereti a testnevelésórát, hogy ő 
az első, aki átöltözve várja a tanárt. Rengeteg sportot kipróbáltam, majd egyszer egy iskolai szórólap ha-
tására megkértem anyukámat, hogy írasson be karatéra is. Ő persze rögtön igent mondott, hátha akkor 
elalszom végre esténként.

VÉGÜL A KUMITE SZAKÁGNÁL KÖTÖTT KI, EZ MICSODA PONTOSAN?

A kumite szó küzdelmet jelent, és az 1970–80-as években fejlődött önálló karateszakággá. Kezdetben úgy 
tűnt, én inkább a katában, azaz a formagyakorlatokban leszek sikeresebb, mégis váltottam. Szerettem 
az edzéseken verekedni, már egészen kicsiként folyton azt figyeltem, hogy az idősebbek miket tudnak 
már ütni-rúgni, milyen látványosan harcolnak, így egy idő után az edzőim is érezték, hogy az a vonal job-
ban fekszik nekem. Tizenöt évesen már célzottan azért jöttem át az MTK-ba, hogy a kumitében még 
jobban megerősödjek.

SORRA JÖTTEK AZ EREDMÉNYEK IS, ÉS MOST ITT AZ OLIMPIAI HARMADIK HELY. MA, AMIKOR SOK FIATALNAK 

A KÜZDŐSPORT EGYET JELENT AZ MMA KÜLÖNFÉLE FAJTÁIVAL, LEHET MÉG RENESZÁNSZUK A TRADICIONÁLIS 

VÁLTOZATOKNAK, MINT A KARATE, A BIRKÓZÁS VAGY A VÍVÁS?

Én hiszek benne. Az immár háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron, a birkózó Lőrincz testvérek 
és talán az én sikerem is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több gyerek akarjon a páston vagy a tatamin 
szerepelni. Magyarország szerencsére igazi sportnemzet, ahol egy tehetséges fiatal sok támogatást 
kaphat. De nem lehet elégszer elmondani, hogy a tehetség kitartás és szorgalom nélkül semmit nem ér. 
És kell valami egyéni plusz is. Nekem például talán az egyik legnagyobb erősségem, hogy alapból óriási 
a küzdőszellem bennem. Emellett ösztönös típus vagyok, amit érzek, azt teszem, a mérkőzések alatt sem 
mérlegelek soha az egyes technikák közt.

EZ A VOLT A TOKIÓI SIKER KULCSA IS?

És hogy van egy remek csapat mögöttem. Fischer Mihállyal, az edzőmmel szinte apa-fiú kapcsolatban 
vagyunk, és szintén rengeteget köszönhetek a mentáltréneremnek, a sportpszichológusomnak, a szemé-
lyi edzőmnek, a masszőrömnek is.

„AKIKKEL PROFIVÁ NŐTTE KI MAGÁT EZ A STÁB EGY AMATŐR SPORTÁG MELLETT”, MONDTA NÉMI IRÓNIÁVAL 

AZ OLIMPIA UTÁN.

Nyilvánvalóan jó volna átkerülni a profik kategóriájába, ami több figyelemmel jár. De nem szeretnék panasz-
kodni. Amióta 2016 augusztusában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy a karate bekerült a to-
kiói programba, minden segítséget megkaptunk a felkészüléshez. Örülök, hogy itt is jól be tudtam mutatkozni, 
és hogy  a nagyközönség számára is nyilvánvaló lett, amiről eddig csak egy szűk kör tudott: mi, magyarok évek 
óta ott vagyunk a nemzetközi karateelitben. Nagyon reménykedem benne, hogy ezt lesz még lehetőségünk 
előbb a 2023-as hazai rendezésű világbajnokságon és a 2024-es párizsi olimpián is bebizonyítani. 
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