Papp László legenda, élő legenda. Egyedülállóan sikeres pályafutásáról így vallott: „Titok nincs, csak becsületes
felkészülés, kemény munka, sportszerű életmód és győzni akarás...”
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PAPP LÁSZLÓ
sportolói teljesítménye
és annak összhangja a példamutató emberi magatartással

MAGYAR ÖRÖKSÉG
Amikor tudomást szereztem arról, hogy Papp László is a Magyar Örökség kitüntetésre
felterjesztettek között szerepel, büszkeség töltött el. Sportemberként büszke voltam és vagyok
arra, hogy az elmúlt fél évszázad legnagyobb magyar teljesítményei között sportteljesítmény,
illetve egy sportember életpályája is szerepel, méghozzá a legelsők között.
Természetesen azonnal felvetődhet a kérdés, hogy miért éppen Papp László az első, hiszen
oly sok világhírű sportemberrel rendelkezik kis hazánk.
Sportolói és szakvezetői eredményei felsorolása előtt egy történet, amely a
sportteljesítmények nélkül is mindent elárul róla.
1955-ben az akkor már kétszeres olimpiai bajnok Papp Lászlóval közvetlenül az elutazás
előtt, a vasútállomáson közölték, hogy mesterét, Ádler Zsigmondot a hatóságok nem engedték
ki a Nyugat-Berlinben rendezendő Európa-bajnokságra. A győzelemre esélyes versenyző pillanatnyi habozás nélkül szállt le a vonatról és közölte, hogy a mestere nélkül ő sem utazik. Hogy
ez az emberi kiállás milyen veszélyeket jelentett 1955-ben, azt — főleg az idősebbek — el
tudják képzelni.
1943-tól 1964-ig versenyzett, és azalatt legendává vált itthon és idegenben. Utolérhetetlen
győzelmi sorozatot ért el.
A világ első ökölvívója, aki háromszor nyert olimpiai bajnokságot (1948, 1952, 1956).
Kétszeres amatőr és háromszoros professzionista Európa-bajnok. Huszonkilenc profi
mérkőzéséből huszonhetet megnyert, kétszer döntetlent ért el. Nagy vágya, hogy a profi
világbajnoki címért is megküzd- hessen, nem vált valóra, mert az akkori politikai és
sportvezetés nem engedélyezte számára. A tiltást csak úgy kerülhette volna ki, ha családjával
együtt illegálisan külföldön marad. Erre pedig sem 1956-ban, sem 1964- ben nem volt hajlandó.
Pedig mindkét alkalommal fényes ajánlatok várták a világnak akkor annyira irigyelt és csodált
felén. Itthon pedig, ahogy letette a kesztyűt, félreállították, sokáig a szorító közelébe sem
engedték. 1969-ig laboránsként dolgozott egy minisztériumban, csupán másodállásban lehetett
szaktanácsadó előbb az FTC-nél, majd a Honvédnél.
Ekkorra a magyar ökölvívás soha nem tapasztalt mélységbe süllyedt. Talán kényszerből
kérték fel 1969-ben a világhírű párost, Ádler Zsig- mondot és Papp Lászlót a válogatott szakmai
irányítására.
A versenyzők és a kívülállók is azonnal észrevették, hogy Laci megjelenésével új szín, új
szellem költözött a ringbe. Óriási tapasztalata, embersége, következetessége, mely csodálatos
pedagógiai érzékkel párosult, a vártnál hamarabb hozta meg a sikert. Az első évben két Európa-

bajnokságot nyertek, két évre rá hármat. 1972-ben pedig egy olimpiai arany, két ezüst és egy
bronzérem koronázta munkáját. Azt a munkát, amelyet állandó támadássorozat, irigység, meg
nem értés kísért.
Hiába nyilatkozta mindig, hogy a klubedzők munkája nélkül semmit sem tudna elérni,
támadták lentről és fentről. Ezekre a csatákra nem volt felkészülve, ő csak a versenyzők között,
a szorítóban tudott küzdeni. Nem tudta rávenni környezetét az egész éven át tartó céltudatos és
igen sok lemondással járó munkára, és ez meghozta neki a kudarcot is, amelyet ellenfelei
azonnal kihasználtak. 1977 végén az akkori Sporthivatal illetékesei vizsgálatot indítottak
ellene. A szakértői vizsgálat hatására nem újították meg szerződését a válogatott élén. A
legkisebbekkel kezdett el foglalkozni, ami élete legkedvesebb emlékei közé tartozik. Óbudán
nem volt soha és talán sosem lesz még egyszer olyan sportélet, mint Papp Laci edzősködése
idején.
Két év múlva, az újabb sikertelen sorozat után visszahívták a válogatott élére. Már ez évben
három érmet nyertek. Kapitánysága alatt összesen harmincegy olimpiai és EB éremmel
gazdagították tanítványai a magyar sportot.
Papp László legenda, élő legenda. Egyedülállóan sikeres pályafutásáról így vallott: „Titok
nincs, csak becsületes felkészülés, kemény munka, sportszerű életmód és győzni akarás.
Amikor először az ökölvívóterembe léptem, határozott célokat tűztem ki magam elé, s azok
eléréséért mindent megtettem. Edzőként is ezt próbálom megértetni tanítványaimmal. Ha
néhány évig keményen dolgoznak és sportszerűen élnek, akkor ez a felfogás életelemükké
erősödik, és a sikerek nem maradhatnak el.” Mit lehet ehhez hozzátenni? Bár sok Papp Lászlónk
lenne életünk minden területén!
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