Balczó András
világbajnok, olimpiai bajnok öttusázó

A világbajnok, olimpiai bajnok öttusázó 1938. augusztus 16-án született a Békés megyei
Kondoroson.
1963-ban

Magglingenben,

1965-ben

Lipcsében,

1966-ban

Melbourne-ben, 1967-ben Jönköpingben és 1969-ben Budapesten
volt egyéni világbajnok.
Tizenhat éves volt, amikor Nyíregyházán atlétaként megismerkedett a
sporttal.
1958-ban a Csepel SC színeiben kezdett el öttusázni, Benedek Ferenc
irányításával. 1963-ban már országos egyéni párbajtőr vívóbajnok volt,
1957-től

pedig

válogatott

öttusázó.

Nyolcszor nyert magyar bajnokságot egyéniben, hatszor pedig csapatban.
Húsz évesen Aldershotban mutatkozott be a világbajnokságon, majd két
esztendővel később a római olimpián az aranyérmes csapat tagja volt, ki egyéniben negyedik lett.

Elhivatottsága és kivételes tehetsége segítette győzelemre 1960-ban, 1963-ban, 1965-ben,
1966-ban, 1967-ben és 1969-ben is, amikor egyéni világbajnok lett.
A csapatban kétszer, Rómában és Mexikóban lett olimpiai bajnok, Münchenben az egyéni
győzelemmel koronázta meg pályafutását.
A

világbajnokságok

során

húsz

érmet

nyert,

ebből

tíz

arany

volt.

Az ötszörös csapatvilágbajnok az 1968-as mexikói olimpián a győztes csapat tagja volt,
egyéniben ezüstérmet szerzett.

Az 1972-es müncheni olimpián egyéni győzelemmel koronázta
meg pályafutását, csapata pedig második lett.
1973-ban visszavonult, akkor már a nyolcszoros bajnok,
párbajtőrvívásban

bajnok,

egyéniben

vb-bronzérmes,

vb-

ezüstérmes, világbajnok, olimpiai ezüstérmes, olimpiai bajnok, csapatban is vb-ezüstérmes,
világbajnok,

olimpiai ezüstérmes és olimpiai

bajnok

címekkel

a

háta

mögött.

Belovagló lett az Országos Lótenyésztési Felügyelőségnél,
valamint

a

Nemzetközi

Transsylvania

Alapítvány

is

kuratóriumi tagjai közé választotta. Pályafutásáról Kósa
Ferenc "Küldetés" címmel készített filmet, amely óriási sikert
aratott, valamint Dávid Sándor is megírta a bajnokról szóló
"Balczó" című könyvét.
2004-ben a Nemzet Sportolójának választották.
2005-ben a Kairosz Kiadónál „Szenvedésbe ágyazott
gyönyörűség” címmel jelent meg könyve, melyben Kocsis L.
Mihállyal beszélget.

Róla
•
•

•

Dávid Sándor: Balczó (Sport Lap- és Könyvkiadó, 1976,
Budapest, ISBN 963-253-520-0)
Szenvedésbe ágyazott gyönyörűség (Balczó Andrással
beszélget Kocsis L. Mihály) (szerk.: Kemény András,
Kairosz Kiadó, 2005, Budapest, ISBN 963-7510-24-9)
Kósa Ferenc: Küldetés (film, 1976)

Török Ferenc, Balczó András, Móna István
Az 1959-es világbajnokság egyéni
dobogóján Balczó, Novikov,
Taraszov

