MŰKORCSOLYA VILÁGVERSENYEK MAGYARORSZÁGON

Ez idáig tizenötször rendeztek Magyarországon műkorcsolya világversenyt.
- 5 alkalommal világbajnokságot,
- 7 alkalommal Európa-bajnokságot és
- 3 alkalommal Junior világbajnokságot
Nézzük, hogyan is kezdődött.

1895. január 27. FÉRFI EB
Az első kontinensbajnokságot a Budapesti Korcsolyázó Egylet megalakulásának 25. évfordulója
alkalmából nagyszabású jubileumi ünnepségek keretében rendezték meg 1895. január 27-én a
Városligetben, akkor még csak a férfiak részére. Mind a délelőtti iskolagyakorlatokban, mind a
délutáni, öt percig tartó, szabad választás szerinti korcsolyázásban Földváry Tibor lett valamennyi
bírónál a győztes, ezzel megszerezte a magyar sport első Európa-bajnoki címét. Második a későbbi
háromszoros világbajnok osztrák Gustav Hügel lett. A harmadik helyen pedig az a német Gilbert
Fuchs végzett, aki 12 évvel később ugyanitt, a 13. Európa-bajnokságon másodikként zárt.
Hajós Alfréd, az első magyar olimpiai bajnok visszaemlékezésében így írt erről a napról:
„Csikorgó hideg volt, de anyám tilalma ellenére elszöktem otthonról. Jóval a verseny kezdete előtt az
épülő híd pillérein a legjobb helyet biztosítottam magamnak. Dideregve vártam a versenyt, de azután
földöntúli boldogságot éreztem akkor, amikor Földváry diadalmaskodott. S amikor győzelme
tiszteletére felcsendült a Himnusz, szemeim könnyeztek, s szívemben egy ellenálhatatlan vágy vert
gyökeret: elérni azt a csúcsot, amelyre Földváry feljutott. Ideálom lett ő! Későbbi sportkarrieremre ez
a nagy siker döntő hatással volt…”

1909. január 23-24. FÉRFI EB, NŐI VB
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség és a BKE 1909 januárjában két rangos esemény
szervezését vállalta a Városligetben: a férfiak Európa-bajnokságát és a nők világbajnokságát. Ez
utóbbi volt a hazánkban rendezett első világbajnokság. Ezen a magyar sport első világbajnoka,
Kronberger Lili megvédte 1908-ban, Troppauban szerzett elsőségét.
A férfiak versenyében a győzelmet nagy fölénnyel a svéd Ulrich Salchow szerezte meg, aki máig a
világ legeredményesebb férfi műkorcsolyázója 10 VB, 9 EB és egy olimpiai bajnoki címmel. Azóta
töretlen ismertségét mégsem eredményeinek, hanem az általa feltalált és róla elnevezett ugrásnak
köszönheti. Erőssége mégsem a szabadkorcsolyázás volt, utolérhetetlen tudása inkább az
iskolagyakorlatokban mutatkozott meg. „Mérnöki pontossággal hónapokon át dolgozta ki ,
gyakorolta be egy-egy iskolafigura rajzát.” A verseny harmadik helyezettje a két évvel későbbi
kontinenselső svéd Per Thoren volt.

A pontozók között is volt Európa-bajnok. A német Oscar Uhlig, 1891 kontinensbajnoka bírótáblával a
nyakában csodálatos kígyóvonalat rajzolt a jégre, egyszerűen azért, mert fázott a mínusz négyfokos
hidegben.

1929. február 2-3. NŐI és PÁROS VB
A BKE megalakulásának 60. évfordulója alkalmából Budapest lehetett a házigazdája a női és a páros
világbajnokságnak.
A tízszeres világelső norvég Sonja Henie (a későbbi hollywoodi filmcsillag) itt szerezte meg harmadik
aranyérmét a két osztrák, a következő évi Európa-bajnok Fritzi Burger és Melitta Brunner előtt, aki a
páros versenyben második lett a korábbi világbajnok Ludwig Wrede oldalán. A győzelemnek a
korábbi évek három második helye után a szintén osztrák Scholz-Kaiser kettős örülhetett. Ez a
verseny jelentette páros műkorcsolyázásunk aranykorának kezdetét, ugyanis Orgonista Olga és Szalay
Sándor bronzérmet szerzett, míg a Rotter-Szabó páros az 5. helyen végzett.

1935. február 8-9. FFI és PÁROS VB
1935-ben ismét a Városligetben randevúzhattak a világ legjobb férfi és páros műkorcsolyázói. Ez
utóbbi számban a hazai pályán versenyző háromszoros világbajnok Rotter Emília és Szollás László
újabb győzelmet könyvelhetett el. A dobogóra még egy másik magyar kettős, Galló Lucy és Dillinger
Rezső is felállhatott. Az „örökös második” címmel rendelkező bécsi Pausin testvérpár itt is ezüstérmet
nyert. (Összesen kilenc alkalommal szorultak világversenyen a második helyre.) A versenyben, a
Szekrényessy testvérek is remekeltek. Negyedikek lettek.
A férfiaknál az oszrták Karl Schafer megszerezte 7. világbajnoki címét a brit John Dunn és a magyar
Pataky Dénes előtt. Terták Elemér a 6., Kertész Ferenc pedig a 8. helyet szerezte meg.

1939. február 17-18. FÉRFI és PÁROS VB
Négy év múlva ismét Budapest volt a házigazdája a világbajnokságnak. A magyarok ezúttal nem
szereztek érmet, de három páros és két férfi versenyzőnk is az első tízben végzett. A Szekrényessy
testvérek megint a 4., a Szilassy-Kertész a 7., a Bass-Barcza-Rotter kettős a 8., Terták a 6., Kállay
Kristóf a 7. helyen végzett.
A férfiaknál kettős brit győzelem született Henry Graham Sharp és Frederick Tomlins révén, őket a
német Horst Faber követte.
A párosoknál a német Herber-Baier házaspár, akik között a műkorcsolyázóknál szokatlan nagy
korkülönbség, 15 év volt, a Városligetben szerezte meg 4. világbajnoki címét az örök második osztrák
Pausin testvérek és honfitársaik, a Koch-Noack páros előtt.

1955. január 27-29. EB
46 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 1955-ben ismét Budapest lehessen a házigazdája az Európabajnokságnak. A színhely ezúttal is a Városliget volt, most azonban már műjégen tartották a viadalt.
Ekkor már mind a négy versenyszámban avattak bajnokot.
Ilyen szép környezetben, ilyen jól szervezett EB még nem volt, mondták a vendégek. A 4740 helyre
napi mintegy tízezer jegyigénylés érkezett. Kora reggel közel ezer ember állta körül a pályát, hogy az
iskolagyakorlatokat láthassa. Az időjárás is kedvező volt, havazás nem zavarta a versenyeket. Így a
jégfelújításhoz elég volt a „magyar” rolba. Egy katonai teherautó elejére nagyméretű seprűt
szereltek, platójára vizeshordót helyeztek, ebből pedig egy pokróc lógott le és simította a pályát.
A magyarok részéről a legnagyobb várakozás a párosok versenyét előzte meg. A kérdés az volt, hogy
sikerül-e öt év után a Nagy testvérpárnak újból a dobogó tetejére állnia. Nos, Nagy Marianna és
László rokonszenves megjelenésével, fölényes tudásával, pontosan végrehajtott ugrásaival és
emeléseivel rászolgált a győzelemre.
Az ezüstérmet a csehszlovák Suchánková-Dolezal kettős szerezte meg, akik később két aranyérmet
nyertek a kontinensbajnokságokon. A kontinensviadal legfiatalabb versenyzőjét is a párosoknál
láthattuk. A 11 és fél éves Marika Kilius Franz Ningellel bronzérmes lett. A másik magyar induló, a
Szöllősi-Vida páros is remekül szerepelt, a 8. helyen végzett.
A férfiaknál egy 16 éves francia korcsolyázó, Alain Giletti öt EB elsősége közül itt nyerte az elsőt a brit
szinekben indult Michael Booker és a későbbi kétszeres győztes csehszlovák Karol Divin előtt.
A nőknél az osztrák Hanna Eigel a Városligetben nyerte első EB aranyérmét két angol
korcsolyázóhölgy, Yvonne Sugden és Erica Batchelor előtt.
Jégtáncban folytatódott a brit fölény. A dobogó mindhárom fokára szigetországbeli versenyző
állhatott fel. A szakág egy évvel korábban első Európa-bajnoki címét nyerő Jean Westwood Lawrence
Demmyvel Budapesten is győzött. A Weight-Thomas és a Radford-Lockwood táncospárt előzték meg.

1963. február 5-10. EB
Nyolc évvel később ismét Budapest fogadta földrészünk legjobb műkorcsolyázóit. A helyszín ezúttal a
több mint tízezer néző befogadására alkalmas, de máig fedetlen Kisstadion volt. Akkoriban még nem
élt az a szabály, hogy csak fedett jégpályán lehet versenyt rendezni. Előírás tehát nem volt, hó viszont
annál több. Ennek hatására aztán született szabály is, így ez lett az utolsó szabadtéren rendezett
Európa-bajnokság.
Ami a versenyt illeti, párosban Marika Kilius sorrendben ötödször győzött Hans-Jürgen Baumlerrel az
oldalán. A második helyen pedig a mára már legendává vált, a szovjet műkorcsolyasportnak egy évvel
később a téli olimpián az első aranyérmét nyerő Protapopov házaspár végzett. A bronzérmes a
szintén szovjet Zsuk-Gavrilov páros lett.

A férfiak küzdelmét a francia Alain Calmat nyerte az 1964-es olimpiai bajnok Mannfred Schnelldorfer
és a későbbi négyszeres Európa- és háromszoros világbajnok osztrák Emmerich Danzer előtt. A
magyar Ébert Jenő a 8. helyen végzett.
A nőknél a holland Soukje Dijkstra győzött, aki 1961 és 1964 között valamennyi világversenyen
diadalmaskodott. Második helyezett az akkori idők piruettkirálynője, a francia Nicole Hassler, míg a
harmadik a későbbi kétszeres Európa-bajnok osztrák Regine Heitzer lett. Itt mutatkozott be a verseny
legfiatalabb korcsolyázója, az 1968-as kontinenselső, a csehszlovák színekben induló Hana Maskova.
Négy év múlva az NDK-beli Gaby Seyferttel (aki szintén itt volt a Kisstadionban) és a mi Almássy
Zsuzsinkkal együtt már ők állhattak fel az Európa-bajnoki dobogóra.
Jégtáncban folytatódott az angol hegemónia. A z aranyérmet a Shermann-Phillips kettős nyakába
akasztották, míg az ezüstérmet a következő két EB győztesének, a csehszlovák Roman testvérpárnak,
a bronzot pedig a szintén angol Sawbridge-Hickinbotton párnak. A legjobb magyar szereplést ebben a
versenyszámban könyvelhettük el. A Korda-Vásárhelyi jégtánckettős a negyedik helyen végzett.

1984. január 9-15. EB
A Budapest Sportcsarnok felépülésével immár újból lehetőség nyílt műkorcsolyázó-és jégtánc
Európa-bajnokság rendezésére a magyar fővárosban, immár ötödször. Itt volt például az angol TorvillDean, a szovjet Besztyemjanova-Bukin és a Klimova-Ponomarenko jégtácospár, akik az évek folyamán
mindannyian sokszoros Európa-, világ- és olimpiai bajnokok lettek. Az előbbi felsorolás egyben a
verseny sorrendjét is jelenti.
Budapesten nyert először Európa-bajnokságot a szovjet Valova-Vasziljev páros a címvédő NDK-beli
Baess-Tierbach, és a szintén német Lorenz-Schubert duó előtt.
A női verseny legnagyobb alakja kétség kívül a kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros EB győztes NDKbeli Katarina Witt volt. Győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette a második helyezett NSZK-beli
Manuela Ruben és a harmadik szovjet Anna Kondrasova.
A legnépszerűbbek Magyarországon a férfiversenyzők voltak. Közülük is kiemelkedett a két német
közönségkedvenc, az EB ezüstérmese, Rudi Cerne és a korábbi kontinenselső, ekkor harmadik
helyezett Norbert Schramm, valamint a győztes szovjet Alekszander Fagyejev.

1988. március 22-27. VB
Négy évvel később a mezőny egy része ismét visszatért Budapestre, ugyanis a BS adott otthont az
1988-as világbajnokságnak, ahol az addigra kétszeres olimpiai bajnokká váló Katarina Witt és a
szintén ötkarikás győztes (1994) Valováék újból aranyérmet nyertek. Az immár négyszeres
világbajnokká előlépett Witt a kanadai Elizabeth Manleyt és az amerikaiak 1986-os világbajnokát,
Debbie Thomast győzte le a Budapest Sportcsarnokban. A Valova-Vasziljev duo visszavágott a
Gorgyejeva-Grinykov kettősnek az olimpián (1988) elszenvedett vereségért. A 3. a szintén szovjet
Szeleznyeva-Makarov páros lett.

Megismétlődött a Calgary téli olimpia férfi versenyének párharca is. A két Brian közül megint csak az
amerikai Boitano győzött a kanadai Orser előtt. A harmadik most is a szovjet Viktor Petrenko lett, aki
az elkövetkező években Európa-, világ- és olimpiai bajnoki címeket szerzett.
Jégtáncban bejött a papírforma. A világbajnoki cím védői, Besztyemjanova és Bukin győztek a
Klimova-Ponomarenko pár előtt. A bronzérmet a kanadai Wilson-McCall jégtáncospár nyakába
akasztották.
Ez volt az utolsó világverseny, ahol még iskolagyakorlatokat is be kellett mutatniuk az egyéni
korcsolyázóknak, nemcsak a rövidprogramot és a szabadkorcsolyázást.

1990. november 22-december 2. JUNIOR VB
Az 1991-es junior világbajnokság rendezésének jogát fővárosunk kapta meg. Itt volt Budapesten a
későbbi olimpiai bajnok Okszana Kazakova, Gwendal Peizerat, aki Marina Morellel ezüstérmes lett,
Marina Anyisszina, aki itt még Ilja Averbuhhal a negyedik helyen végzett orosz színekben, valamint a
következő évek ötszörös Európa-bajnoka, a színesbőrű francia Surya Bonaly, aki a BS-ben is győzött.
Láthattuk az amerikai Bobeket, a kínai Lu Chent, a francia Candelorót, az amerikai Davist, a szovjet
Abtot, a lengyel Siudeket, az olasz Fusar Polit. Valamennyien érmet, érmeket nyertek a felnőtt
világversenyeken.
A győztesek: Eremenko (URS), Bonaly (FRA), Krestjanyinova-Torcsinszkij páros (URS) és a StergiaduRazguljajev (URS) jégtáncospár.

1994. november 21-27. JUNIOR VB
Csak négy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a Budapest Sportcsarnokban ismét junior műkorcsolya
világbajnokságot láthassunk. Hét későbbi olimpiai bajnok is versenyzett a négy szakágban. Párosban
az orosz Berezsnaja-Sziharulidze pár győzött, férfi egyéniben pedig az orosz Ilja Kulik. Ebben a
számban a magyar Vidrai Szabolcs remekül helytállt, 7. lett.
Itt volt, de nem nyert érmet, a jégtáncos Roman Kosztomarov, aki korábbi párjával, Davidovával, a 7.
helyen végzett. Ugyanitt, a későbbi világ- és Európa-bajnok francia Delobel-Schoenfelder kettősnek a
4. helyet sikerült megszereznie. A jégtáncversenyt az oroszok, Sarutyenko és Naumkin nyerték.
A női verseny egyik esélyese Czakó Krisztina volt. Bár a győztes a következő évek hétszeres Európabajnoka, az orosz Irina Szluckaja lett, a magyar korcsolyázó bronzérme remek teljesítmény, hiszen
három későbbi olimpiai bajnokot, az amerikai Lipinskit, a japán Arakavát és a párosra váltott kanadai
Salet is megelőzte. Mögötte végzett a francia Gusmeroli és az ukrán Lavrencsuk is, akik szintén
nyertek érmet világversenyen.

2004. február 2-8. EB

A leégett Budapest Sportcsarnok helyére felépült Budapest Sportaréna volt a helyszíne az újabb
magyarországi kontinensvetélkedőnek. 49 évvel az után, hogy a Nagy testvérpár megnyerte a
magyar műkorcsolyasport utolsó Európa-bajnoki címét, ismét magyar győztest köszönthettünk.
Sebestyén Júlia csodálatos versenyzéssel aranyérmet nyert az ukrán Jelena Ljasenko és az orosz
Jelena Szokolova előtt. Elsősége nem volt véletlen, hiszen egy évvel korábban, a malmői
kontinensviadalom már a harmadik helyen végzett. Meglepetés volt viszont Pavuk Viktória kitűnő
szereplése és negyedik helye.
Visszatért a magyar fővárosba az 1984-es Európa-, és az 1988-as világbajnok páros férfi tagja, Oleg
Vasziljev, immár edzőként. Taníványai, Totmjanyina és Marinyin győztek a párosok versenyében a
szintén orosz Petrova-Tyihonov és a lengyel Zagorska-Siudek kettős előtt.
A legnépszerűbb korcsolyázók most is a férfiak közül kerültek ki. Bár a későbbi olimpiai bajnok orosz
Jevgenyij Pljuscsenko csak a második helyen végzett, de semmivel sem kapott kisebb tapsot, mint a
győztes, fantasztikusan korcsolyázó, francia Brian Joubert. Előadásmódjuk, lépéssoraik, ugrásaik
párjukat ritkította. A rend kedvéért azért említsük meg a harmadik helyezett orosz Ilja Klimkint is.
A jégtáncosoknál első győzelmét aratta világversenyen Navka és Kosztomarov, amely végül két év
múlva csúcsosodott ki az olimpiai győzelmükkel. A dobogó második fokára a bolgár világbajnok
kettős, Denkova és Sztavijszkij, míg a harmadikra az ukrán Grusina és Goncsarov állhatott fel.
2014. január 13-19. EB
A következő, ez ideig utolsó budapesti Európa-bajnokságra csak tíz évet kellett várni, aminek a SYMA
Csarnok adott otthont. Három címvédő érkezett Budapestre. A spanyol Javier Fernandez, az orosz
Voloszozsar-Trankov páros és az olasz Carolina Kostner.
Nos, Brian Orser tanítványa megvédte címét két orosz korcsolyázó, az ezüstérmes Szergej Voronov és
a bronzérmes Konstantin Mensov előtt. Négy korábbi kontinens első, a cseh Verner 7., a közönség
kedvenc háromszoros Európa-bajnok francia Brian Joubert a 8., míg a másik francia, Florent Amodio a
13. helyen végzett.
Nehezebben sikerült a címvédés a párosoknál. Trankovék a szabadkorcsolyázásban csak a második
legjobb kűrt futották, ám a rövidprogramban akkora előnyt szereztek, hogy ez elég volt a végső
győzelemhez. A legjobb szabadkorcsolyázást bemutató orosz Sztolbova-Klimov kettős állhatott a
dobogó második fokára, míg a szintén orosz Bazarova-Larionov duó a harmadikra.
A nőknél nem sikerült Kostnernek megnyernie hatodik Európa-bajnokságát. Ebben két orosz lány
akadályozta meg. Az aranyérmet a kontinensbajnokság legfiatalabb versenyzője, a 15 éves Julia
Lipnickaja szerezte meg honfitársnője, Adelina Szotnyikova előtt.
Jégtáncban új Európa-bajnokot avattak az olasz Anna Capellini és Luca Lanotte személyében.
Második az azóta már szétvált orosz Ilinih-Kacalapov kettős, míg a harmadik a brit színekben
versenyző Coomes-Buckland lett. Budapesten a 15. helyen végzett az a francia jégtáncospár,
Papadakis és Cizeron , akik egy évvel később mindkét nagy világversenyt megnyerték, sőt 2016-ban is
dupláztak.

2016. március 16-20. JUNIOR VB
Eddig valamennyi magyarországi műkorcsolya világversenyt Budapesten rendeztek. A 2016-os junior
vb az első, amelynek a debreceni Főnix Csarnok volt a helyszíne.
A férfiaknál Daniel Samohin sporttörténelmet írt, mivel ő szerezte az első aranyérmet műkorcsolya
világversenyen Izrael számára.
A nőknél japán győztest avattak Marin Honda személyében. Remekül teljesített Sebestyén Júlia
tanítványa Tóth Ivett, aki a 8. helyen végzett.
Jégtáncban az amerikai McNamara és Carpenter nyerte az aranyérmet, míg párosban a cseh
Duskova-Bidar kettős.

