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zös eskütétel az olimpikonokkal, hanem külön eskütételt szerveznek a 
paralimpikonoknak a Nemzeti Színházban. Ráadásul ezt a Magyar Televí-
zió akkor megnyílt 5-ös csatornája élőben közvetítette. A program része-
ként köszöntötték az 1976-os csapatot, plusz Fejes Andrást. A színpadra 
felszólították őket is, engem is, majd kezet fogtak Szabó Lászlóval, a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság elnökével, Szabó Tündével, a sportért felelős 
államtitkár asszonnyal és velem is. Oláh József özvegye és Tauber Zoltán 
még egy oklevelet is kapott, amelyben elismerték a torontói érmeket. 
Vagyis formálisan megtörtént az 1976-os eredmények és érmek hivatalos 
rehabilitációja.

u Vajon miért kellett újabb 2 évet várni a törvénymódosításra? 

Fogalmam sincs. Én is azt gondoltam, innentől egyenesbe kerülnek a dogok. 
Két hét múlva felhívtam Tauber Zoltánt, hogy akkor tehát a járulékot is fogod 
kapni. Arról nincs semmi hír – mondta. Vagyis előadtak egy színpadi produk-
ciót, ami a magyar televízióban lement, és ami úgy nézett ki, mintha meg-
történt volna a 76-os torontói paralimpia rehabilitációja. A felszínen meg is 
történt, de a gyakorlatban nem. A Közlönyben nyomát sem láttam. Az IPC-től 
általam szerzett dokumentumokat sem hozták nyilvánosságra. Még a ma-
gyar Paralimpiai Bizottság honlapjára sem került ki, hogy itt valami nagyszerű 
dolog történt. Annyit saját erőmből elértem, hogy az egész, általam feldol-
gozott torontói ügy megjelent a Fogyatékosság és Társadalom című szakmai 
folyóiratban. 

u És még ezek után sem adta fel?

Dehogy! Rátaláltam egy kiváló jogász hölgyre, akivel az egész történetet 
végigbeszéltük, és levelet írtunk az alapvető jogok biztosának. Ebben jelez-
tük, hogy a törvény abban a formában alaptörvény- és alkotmányellenes. 
Elmentem Szabó Tünde sportért felelős államtitkárhoz azzal a kéréssel, 
hogy Tauber Zoli kaphasson járadékot. Az államtitkár asszony ekkor még 
nem tudott segíteni. Majdnem két évet kellett várnom, mire megkaptam 
az alapvető jogok biztosi hivatal levelét, amiben totálisan elutasítottak ben-
nünket. Tudomásul vettem. Gyakorlatilag lezártam ezt a témát. Sem Fejes 
Andrásnak, sem Tauber Zoltánnak nem továbbítottam a hivatali levelet, 
mert nem akartam őket tovább keseríteni. 

u Ezek szerint arról sem tudott, hogy időközben történtek fejlemények?

Nem. Az egyik paralimpikon hívott fel 2018 nyarán azzal, hogy módosítják a 
2004-es sporttörvénynek a járadékra vonatkozó részét. Akkor levelet írtam 
az államtitkár asszonynak, hogy parlamenti képviselőként ő beterjeszthetné 
az ominózus  módosítást. Jeleztem felé, hogy én a paralimpia esetében 1960-
at vagy 72-t javaslom. Végül nem ő, hanem a Fidesz frakció terjesztette be az 
indítványt. 

u Bárki adta is a nevét hozzá, végülis örülni kell, hogy az évszámok tekinte-
tében nyugvópontra került a történet. 

Nem egészen. Most ugyanis 1984 helyett 1955 szerepel a törvényben, míg a 
siketlimpikonok esetében maradt az 1984-es időpont, aminek megint csak 
semmi köze nincs a történelmi valósághoz. Számomra a legnagyobb elég-
tétel Tauber Zoltán és Fejes András köszönete volt, amiért éveket dolgoz-
tam az ügyükben. Elégtétel az is, hogy az én kutatásaim és az általam feltárt 
dokumentumok nélkül az ügy aligha zárulhatott volna hepienddel.

g Nagy Csaba

Tauber Zoltán: 
Zokniban 
csempésztem haza 
a torontói aranyat

A 85 éves Tauber Zoltán, Magyaror-
szág első aranyérmes paralimpikona 
mind a mai napig úgy jelentkezik be 
a telefonba: „Erő, egészség!”. Azt 
mondja, a sport lendítette át sok ne-
hézségen az életben. Akkor is, amikor 
11 éves korában egy tüzérségi lőszer 
leszakította mindkét kézfejét. Négy 
éve még versenyszerűen asztaliteni-
szezett. Emellett úszott, kerékpáro-
zott, futballozott. Mind a mai napig au-
tót vezet. „Van egy kis piros Suzukim 
paralimpiai felirattal, amit kifejezetten 
nekem gyártottak Esztergomban. Ott 
tartom a pingpongütőmet, ki tudja, 
mikor lehet szükség rá”. A betegsége-
ivel nem foglalkozik. „Amikor mérkő-
zés közben elszakadt a bokaszalagom 
egy kiugrott parketta miatt, akkor 
sem hagytam cserben a csapatomat, 
végigjátszottam a partit." Azt mondja, 
csaknem 20 éven át küzdött az őt meg-
illető paralimpiai járadékért, amit idén 
januárban végre megkapott. De jobb 
későn, mint soha. 
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u Úgy tűnik, sportkarrierje során a járadékért 
folytatott küzdelem volt a leghosszabb csatája. 

Sok évvel ezelőtt beadtam a kérelmet az olimpiai 
járadékra. Fel is csillantották előttem a reményt, 
de már nem nagyon számítottam rá. Mindenféle 
iratot megszereztem, bemutattam az érmemet is, 
de hosszú évekig csak azt mondták, nem tudják 
elintézni. A lényeg, hogy január óta én is megka-
pom a 300 ezer forintot. Nádas Pálnak és a tör-
vénymódosítást elfogadó parlament tagjainak 
köszönhetem, hogy végül is ez az ügy szerencsé-
sen megoldódott. Nádas volt az, aki minden követ 
megmozgatott az érdekemben, illetve a többi 
érintett paralimpikon érdekében. 

u Hogyan élte meg a 76-os “aranyos”, félbeszakí-
tott paralimpiát?

Fantasztikus élmény volt. Különösen, hogy az előz-
mények valahogy előre jelezték, mi fog történni. 
Torontó előtt egy hónappal Stockholmban jártunk. 
Az ott élő magyarok ajánlották, hogy menjünk el 
Norrköpingbe. Az ottani klubbal is játszottunk egy 
barátságos meccset. Nekem Pettersson jutott, aki-
nek a jobb keze hiányzott, a bal keze ép volt. Szoros 
meccsen megvert 2-1-re. Egy hónap múlva kivel ta-
lálkoztam a tortontói paralimpia asztalitenisz dön-
tőjében? Petterssonnal. Előző nap egy látássérült 
magyar paralimpikon távolugrásban nyert bronzér-
met. Megfogtam a kezét. „Gra-
tulálok a bronzérmedhez, de hol-
nap én ezt kifényesítem". 2:0-ra 
megvertem a svédet. Amikor le-
léptem az emelvényről, odajött a 
nagykövet képviselője. Zolikám, 
gratulálok az olimpiai aranyad-
hoz, de Dél-Afrikában verik a 
négereket, bojkottáljuk az olim-
piát. Irány haza repülővel! Nyil-
vánvalóan Moszkvából jött az 
utasítás. A lengyelek persze fity-
tyet hánytak az oroszokra, végig 
kinn maradtak. Csak a magyarok 
engedelmeskedtek. Amikor ha-
zafelé tartottunk, óvatosságból 
az olimpiai aranyamat bedugtam 
egy zokniba. Ha véletlenül kér-
nék, hogy adjam vissza, akkor 
majd nem találom, elvesztettem. 

u Nem csábították külföldre 
versenyezni?

Dehogynem. Szinte mindenütt, 
amerre jártam, rá akartak venni, 
hogy disszidáljak. Torontóban 

is, az olimpiai aranyérem után. De mindenkinek azt mondtam: én a hazámat 
nem hagyom el semmi pénzért. Megszakadt volna a szívem. 

u Az aranyérem kézzel fogható bizonyítéka volt a sikerében a bojkott el-
lenére is. Mi lehetett az oka, hogy ilyen sokáig nem ismerték el hivatalo-
san az Ön győzelmét?

Politikai háttere lehetett. 

u Mik voltak a legnagyobb sikerei?

Világbajnok lettem 1975-ben. Rá egy évre Torontóban olimpiai bajnok, majd 
a bécsi Európa-bajnokságon szereztem két ezüstöt. Amire nagyon büszke 
vagyok, hogy parasportolóként az épek között arattam sikereket. A bajnok-
ságban megvertem a későbbi világbajnok Klampár Tibort, és meccseltem 
Gergely Gábor csapatával is. Ő utána azt nyilatkozta: nála én vagyok a világ 
legnagyobb pingpongosa. Kihívtam a Bercziket is. Egy meccset én nyertem, 
egyet ő. Döntetlenre hoztuk. 

u Volt-e sportolói példaképe?

Hogyne, Puskás Ferenc. Minden meccsükön kinn voltam. Az ő hírneve adta 
nekem az ötletet, hogy a sporton keresztül milyen dicsőséget lehet szerez-
ni a hazának. Akkor kezdtem ráállni teljes erőmmel az asztaliteniszre.

u Hogyan őrizte meg máig a vitalitását?

Szerintem ezt a nullás vércsoportomnak köszönhetem, mert azok mindig 
dolgozni akarnak. Hiperaktívak. Mindig a munka, a munka, a munka. Voltam 
kézbesítő, anyagbeszerző, portás. Ha kellett, felszálltam a trolira, elmen-
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tem a vérellátóba, és hoztam a vért a kórházba. A Bethesda kórházból men-
tem nyugdíjba. De egész életemben nyughatatlan voltam. Emiatt történt a 
balesetem, és így kerültem a Parlament elé a sortűzbe 56-ban. 

u Honnan indult? 

Felsősegesden születtem, anyám cseléd volt Somogyban. Hároméves 
koromban vélt apámtól megszöktetett. Nagycenken elromlott a vonat, 
és kézi hajtánnyal jutottunk Kópházára, a nagyszülőkhöz. Tizenegy éves 
voltam, amikor 1945-ben egy nap elmentünk cseresznyézni ismerősökkel. 

Anyám ismerte a zabolátlan, kíváncsi természetemet, és mielőtt elindul-
tunk, azt mondta: Zolikám, ha hozzányúlsz elhagyott lőszerhez, levágom 
mind a két kezed! Megérezte a jövőt. Szétszedtem három ágyúlövedéket, 
makaróni puskaport szedtem ki belőle. A negyedik felrobbant a kezemben. 
Orosz katonák szedték a soproni katonakórháznak a cseresznyét, meghal-
lották a robbanást. Mivel tiroli öltözékben voltam, először Hitlerjugendnek 
néztek, de végül elvittek Sopronba, ahol az orosz kórházban amputálták 
a kézfejeimet. Ez volt az első alkalom, amikor a véletlen szerencsén múlt, 
hogy életben maradtam. Utána sok minden történt még velem, ami miatt 
szerencsésnek mondhatom magam. Nekem minden sikerült az életben. 

u Mennyire volt nehéz megtanulni kézfejek nélkül élni? 

Az első pillanattól  úgy fogtam fel, hogy ehhez kell alkalmazkodnom. Ami-
kor hazamentem a kórházból, körbevettek a fiatalok. Rám csodálkoztak: 
Jé, nincs keze! Egyik kerékpárral jött. Én addig nem tudtam kerékpározni, 
de megkértem, hogy kipróbálhassam. Néhány méter után már szóltam 
neki: Engedj el! Már mentem is egyedül. Így tanultam meg úszni is. Annyi-
ra, hogy amikor egyszer a Dunakanyarban nyaraltam, lementem a partra 
kerékpárral. Nézem, hogy az egyik gyerek elmerül, feljön. Ez fuldoklik! Ru-
hástól beugrottam. Elkaptam egyik csülkömmel a fiút, lábbal lapátoltam, és 
kihúztam a partra. 

u Hogy kezdődött a sporttal való ismerkedése?

A Nyomorék Gyerekek Kórházában volt egy ping-
pongasztal. Ott kezdtem el játszani, két kézzel 
tartva az ütőt. Annyira jól ment, hogy a pedagó-
gusok felfigyeltek rám, és beneveztek a budapes-
ti úttörőbajnokságra. Befértem az épek közé, a 
második csapatba. Amikor meccset játszottunk, 
mindenki az én asztalom köré állt. Ilyet még nem 
láttak. Megnyertem a meccset, azzal a csapatom 
nyert. Így kezdődött a sportolói pályafutásom. 
Gyorsan híre ment a sikereimnek. Egy disszidens 
magyar, aki ismerte az eredményeimet, kihívott 
Stuttgartba egy nemzetközi bajnokságra. Az volt 
az első külföldi szereplésem. Utána már minden-
felől jöttek a meghívók. 

u Hogy alakult a sportolói karrierje?

Kórházakban dolgoztam Budapesten, és mind-
egyiknek volt asztalitenisz-csapata. Először az 
Uzsokiban, aztán a Korányiban, majd a Ruggyan-
tában. Megint csak a szerencse, hogy minden-
ütt olyan kiváló edzők dolgoztak, akik maguk is 
többszörös bajnok játékosok voltak. Például Soós 
Ferenc, négyszeres világbajnok. Őt idős korában 
úgy támogattuk, hogy fogadtunk vele pénzben, 
és mindig hagytuk nyerni. Soós hétszeres világ-
bajnok. Aztán az egyetemi csapatba is bekerül-
tem, de  56-ban sokan disszidáltak, felbomlott az 
egyesület. Úgyhogy végül átmentem a Fővárosi 
Bőrdíszmű egyesületébe, ahol kifejezetten moz-
gássérült emberek  játszottak. Ott bekapcsoltam 
a mozgássérült embereket a nemzetközi vérkerin-
gésbe. Azóta – 44 éven át  – jártam a világot. 

u Gyakran említi visszaemlékezéseiben 56-ot. 
Mennyire voltak meghatározóak azok a napok az 
életében?

56-ban elláttam a kórházat élelemmel. Négykere-
kű kocsival. Akkor még a Hungária körút - Thököly 
út sarkán volt a kenyérgyár. Pont november 4-én 
jöttek be az orosz tankok, amikor megpakoltam a 
kocsit kenyérrel. Ránk lőttek egy sorozatot. Meg-
állítottak az oroszok: Adjál kenyeret! Mondom 
nekik, ezt a kórháznak viszem. Feldobtam egy két-
kilósat, a többit meg elvittem a kórházba. Abból 
még a mozgássérült gyerekek iskolája, volt isko-
lám is kapott. Nagy hasznát vettem a kerékpárom-
nak, mert azzal is tudtam vinni egy-egy veknit, pél-
dául Reinhardt igazgató úrnak, aki már napok óta 
nem evett, mert a lövöldözés miatt nem tudott 
kimozdulni a lakásából. Ott voltam a Parlamentnél 
is. Kevés olyan szerencsés ember van a világon, 
mint amilyen én vagyok.

g Nagy Csaba 


