
A magyar sport nagy görögie

L Y:rrr.J3^.'|_)".va Ia m jkor a XVIIL század derekán Miltiades több versenyszámban is szerepeI a magyar.. ltunt rel eIóSzör Magyarországon, Ekkortól van Sport aranykön],|r'é ben, A mil]ennium é vé ben vágtáió-
í rásos nYoma, hogY a görög eredet  család bekapcso- ké nt szerzett bábé rokat, de ú szóversenyeken is siker-
lódott a hazai gabonakereskede]embe. Nem tudni, rel indult, Az els k között volt, akik versenyszer en
mennYire voltak tehet sek, de l80l-ben, amikor a rú glabdáztak (el ször e né ven látszott meghonosoclni a
család é s a cé g fele, Mann| Demeter megvásárolta a football). 1897 -t ] a,,Magyar ú szó Egyesület,, focicsa,
pesti Ré giposta utca 13. szám alatti - ké s bb patában, egy eú l tesobb a "eudai Football,
Manno-palotaké nt emlegetett - házat, a 
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17 gólt rú gott, (Kevesen tudják, deÓriásimagánvagyonratettSZert']u-wP-zsl..i'.j.-io]"J"ntintgoratrugat
tott bel ie fiainak é s unokáinak is, akiket rraunn]'i,t*Í Í no, mind a mai napig nem mú lták felül, A
apiuk - a görög gyökerekre Való tekintettel "-""" "il;i'" ""' fé nykorát é l  Puskis, legjobb idé nyé ben, Leonidasnak, illetve Miltiadesneh keresztelt. l,56-os, Deók ,,Banba'' 1,9á-os: Korsis peclig
(Alaposan feladva ezzel a lecké t a ké s bbi szerkesz- csak 1,38-as átlaggal büszké lkedhetett, )
t knek, a ké t né v ugyanis számos átiratban, fé ]reí rás- A bajnokság sriarlu, a közkedvelt ,,Milti,, azonban
ban t nt föl a következ  é vtizedekben a sportú jságok mé g az é v karáisonyán bejelentette, hógy visszavonulhasábjain.) a labdarú gástól é s a versenykeré kpározástól, s azon-

A deré k atYa, mindké t fiát a cé g továbbvitelé re ké - tú l csak eve sversenqeken, valamini qqorskorcsoltlómké nt
SzÍ tette fel Taní ttatta  ket, ám azok - az ifjú ság kré m- fog inclulni HatalmaS mennyisé g  levelet kapott
jé hez tartozva, sok pé nzzei é S tengernyi szabadid vel azonban a szurkolóktól, ú ton_ú ifé le; megál]í tották é s
rendelkezve - elkezdtek atletizálni. Olyan sikeresek gy zködté k, í gy vé gül mé gis beadta a derekát, s elvá]-
voltak, hogy az id sebbet, Manno Leonjdast egyesü- lalt mé gegy szezont. AZ angol klubcsapat , a Rithm\nd
lete mé g a legels  Újkori oIimpiára is benevezte, s elleni meccsen, l90l-ben a, els  magyar válogatott-
l89Ó-ban, Athé nben ott lehetett a mindössze hé t f s ban is szerepet kapott, l902-ben 
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magyar kÜldÖttsé g tagjai köZött, A család  shazája nokságra vezette (miközben összes többi Sportágát is
ugYan megdobogtatta sZÍ Vé t, de nagyon keser  em- párhuzamosan é s kimagasló eredmé nyekkál  zt]. Tz
]é kké nt é lt tovább benne, hiszen egy olimpiai edzé sen góljáva1 mé g a gólkirályi cí mé t is megvé dte, Ekkor
iesé rÜlt, s csak tanácsadóké nt, affé le tré nerké nt Segí t- azonban mái halihatatlan maraclt, vé gleg hátat fordí -
hette a többiek sikereit. Ké s bb az é pí té szet csábí tot- tott a zöld gyepnek, A keré kpároské ni ké nytelen volt
ta el, de mé í nökké nt is h  maradt a sporthoz, (l920, belátni, hogy nem bí rja márielvenni a versenyt a fia-
kÖrÜl Langer KároIlyal közösen tevezté k meg aZ ,,Egae- talabbakkal, (A korábbi gy zelmek helyett _ t898-ban
sí tett splrttelepet" az Újpesti té li kiköt  b ví té sé vel é s a pé ldáuI   volt a gy ztesé  az akkori legplent sebb ha,
Szú nYog-sziget feltöIté sé ve], Né hány é wel ké s bb a zai keré kpáros-versenyek, a Siófok-B;dapest közötti
Vé rmez re teí Vezett Nemzeti Stadion megé pí té sé re országú ti bainokságnak, é s i899,ben is az   nyakába
kií rt tervpályázaton is indult,) akasztották az orszJgú ti bajnoki koszorú t _, ekkor már

Öccse, az l880 márcirls 3-án (más források szerint rendre a második, narmaail helyre szorult,)
egY é wel korábban) Pancsován született Manno Más sportágakban azonban továbbra is verhetetlen
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Egy Manno-í é le sportplakát, l92ó,

maradt! l903-ban, l907-ben, 1908-ban é s l909-ben a
,,Budapesti Kortsolqázó Egvlet" szí nelben   nyerte el a

magyar gyorskorcsolyázó összetett bajnoki cí met,
1903-ban, 190ó-ban é s l908-ban aZ 500 mé teres táVon
országos csú csot állí tott be, Az utóbbi id eredmé ny
egyé bké nt (47,ó másodperc) huszonké t é Vig tartotta
magát, s csak l930-ban sikerült tú lszárnyalni, l902,
ben a kristinaiai Európa bajnokságon második, s ezt
megjsmé telte 1903-ban a davosi EB,n is, ahol 500
mé teren szinté n második. 1907-ben Bud,apesten é s
Bé csben ké t-ké í  számban lett e]s  a nemzetkózi bajnok-
ságon, l907-ben pedig Klaqenfurtban utasí totta maga
mögé  mindhárom távon az egé sz mez nyt, Az l907-es
EB-n 500 mé teren a harmadik legjobb eredmé nlt kor-
csolyázta. Tí z ki]omé teres táVon   állí totta fel a hazai
alapcsú csot í 21' 45,6).

Amikor nem korcsolyázott, evezett. E min sé gé ben
a ,,Pannónia Evu s Eqalet" csapatát er Sí tette. Egypár-
evez s hajójával l90ó-ig né gyszer nyert magyar baj-
nokságot, l90ó,ban ú gy gy zött, hogy csak l924-ben
akadt valaki, aki megdöntötte id eredmé nyé t, Abban
az é vben különben is kirobbanó formában volt, Lorr-

donban a Molseq-regattán |a tulaldonké ppeni világbainoksá-

g7n) maga mögé  Utasí totta az összes versenyz t, mé g
Blaú staft-et, a következ  olimpia €y ztesé t is, l9l2,
ben kiiutott a stockholmi olimpiára, ám az evez s
nyolcasunk tagiaké nt nem sikerült dobogó,közelbe
hú zni a ha|ót, Ezzel az eredmé nnyel fe|ezte be az aktí v
versenyzé st.

További é leté t a ké pz m vé szetnek Szánta, Már ti,
zené ves korában ielentek meg karikatú rái a ,,Kakas
Mártln" cí m  é lclapban, é s Münchenben fé l é vig egy
m vé szeti magániskolában, majd az Akadé mián ta-
nu]t, ahol 1908-ban dí iat is nyert munkáival, 19l2-
ben, az olimpia  tán sp|rtplakát\kar kezdett laizolni,
amelyek európai hí r Vé  tetté k, mivel azokat külföldön
is használták falragaszké nt. Né hány m vé t - eredeti
szí neiben - a ,,Das Plakat" cí mí i né met szak]ap is köZöl-
te,

Az els  világháboí ú t huszártisztké nt küzdötte vé gig,
de a gorodeki rohamban megsebesült, A tanácsköztár-
saság alatt eilenforradalmi plakátokat é s röplapokat ké -

szí tett. A Horthy budapesti bevonulását köszönt  hí res
politikai plakát is az   ecsetje alól kerüIt ki,

A sikeres grafikus ezután IöVidesen megn sült,
Petschacher Gusztáv osztrák származású  é pí té sz lányát
Vette felesé gü1, Önálló egzisztenciát telemtett, S a pesti
Belvárosban, a Váci utca 40-ben vásárolt magának m -
termet é S lakást, A Nemzeti Sport küls s munkatársa
lett, karikatú rákat szállí tott nekik hé tról,hé tre. Grafikus-
ké nt, más munkák mellett,   tervezte meg az egykori
nagy eilenfé l, a Ferencváros labdarú gó szakosztályának
sasos c(merót, é s a Nemzeti Spoí t plakettjé t. Könyvilluszt-
rátorké nt iS debütált, Szilárd Iános ,,|ópipák" cí m  iti sáei
regé nyé t kí sé rté k el ször raizat, de cikkeket í rt, s rajzai
jelentek meg a ]ó Paí t,ás cí m  gyereklapban is, A plakát,
a rajzok é s a festé szet ké t dimenzióia lassan kevé snek
bizonyult számára. Ú1 é rdeklodé sé t a smbniszat é s a dom,

borm veh keltetté k fel, RöVidesen Budapesten é s Drú re,

cenben avattak fe]| több Mannojé le köZté ri plasztikát (el-
s sorban világháború s emlé km veket;. l932,ben, Los

Anqelesben, az olimpia m vé szeti versenyé re ké t szobor-
csoportiával is benevezett, Az egyiken startoló atlé tá-
kat, a másikon egymáson akciót vé grehattó birkózókat
öIökí iett meg. Utóbbival az USA,beli (hazai) Mahonri
YOí t14 mögött o|impiai uüsté rmet szerzett, 1935. február
ló-án, ötvenhat é ves korában, el rehaladott é relmesze-
sedé sben halt meg, A Nemzeti Sport é s a Magyar M ,
vé szet is nagyszer  cikkben mé ltatta tünemé nyes sport-
pályafutását é s klasszikus hagyományokat követ  m -
vé szi munkásságát, A Fiumei ú ti temet  4ó,os parcellá-
jában nyugszik. Utolsó ú tiára több ezer ember kí sé rte
el. Pontosan tudták, ho€y a görög nn , de magqar szí v 

embernek mennyit köszönhet a magyar sport.
Az elmú lt é ltizedekben agyonhallgatták, Mé g egy

sportiskola sem viseli a magyar sport h skorának leg-
jelesebb, univerzális tehetsé ge nevé t,

H. s.
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