Abay Nemes Oszkár - 03-26-2015
OTDK 2015 - http://otdk2015.pte.hu/ts

Abay Nemes Oszkár
by admin - csütörtök, március 26, 2015
http://otdk2015.pte.hu/ts/?page_id=773
Abay Nemes Oszkár

1913-1959
Abay Nemes Oszkár (Magyardiószeg, 1913. szeptember 22. – Pécs, 1959. január 30.) úszóbajnok,
ügyvéd, politikus. A pécsi úszósport egyik els? eredményes versenyz?je. Legfontosabb eredményeit
egyetemistaként érte el.
Élete
A Pozsony vármegyei Magyardiószegen született, 1913. szeptember 13-án, Abay Nemes Gyula
gyógyszerész fiaként. A nyolcgyermekes család 1915-ben Paksra költözött. A fiatal Oszkár itt tanult meg
úszni a Dunában és a Hága-féle kosaras uszodában. Középiskolába már Kalocsára, aztán Pécsre járt.
1929-ben, a Pécsi Atlétikai Club (PAC) színeiben, a pécsi országos úszóversenyen t?nt fel: 100 m
gyorson els? lett. Ugyanebben az évben az ifjúsági válogatottba is meghívták, és a 4×100 m-es váltóban
gy?zelemmel mutatkozott be.
1930-33-ban eredményei folyamatosan javultak, sok érmet nyert. 1933-ban, 200 gyorson országos
bajnoki címet szerzett – els?ként a pécsi úszók közül. Ebben az évben el?ször válogatott. A F?iskolai
Világbajnokságon, a 4×200-as gyorsváltó tagjaként aranyérmet nyert. 1934-ben világbajnoki bronzérmes
lett a f?iskolások között 100 m gyorson. 1935-ben, amikor kitüntetéssel diplomázott a pécsi egyetem jogi
karán, beválogatták az olimpiai keretbe.
1936-ban mindenki az olimpiára összpontosított. A berlini versenyen két pécsi úszó, Abay Nemes és a
kés?bbi örökös magyar úszóbajnok, Európa-bajnok Gróf Ödön Csik Ferenccel és Lengyel Árpáddal egy
csapatban vívott nagy küzdelmet a helyezésekért. A 4×200-as gyorsváltó dönt?ben Európa-csúcsot
úsztak, s a világrekordot elér? amerikaiak, illetve a japánok mögött – a harmadik helyre érkeztek be. Ez
az olimpiai bronzérem maradt élete legjobb eredménye. A váltó az olimpia után újabb Európa-rekordot
ért el.
A versenyek után mindkét úszó Pécsre érkezett, ahol Abay Nemest és az ekkor már Budapesten
versenyz?, de pécsinek számító Grófot egyaránt nagy ünneplés fogadta az állomáson. A kormányzótól
egyaránt megkapták a Toldi Miklós Érdemérem ezüst fokozatát. A közös siker után a két pécsi úszó még
többször úszott együtt. Abay Nemes Oszkár némi kihagyás után ismét edzeni kezdett. Újabb országos
bajnoki címet szerzett 1939-ben, de nemzetközi sikert is elért: immáron egyéni f?iskolai világbajnok lett
ugyanebben az esztend?ben. Csapatban pedig – ismét a régi versenyz?társsal, Gróf Ödönnel közösen –
szerzett aranyat.
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1941-ben, huszonnyolc éves korában abbahagyta versenyz?i pályafutását és az ügyvédi vizsgát követ?en
irodát nyitott Pécsen. Az úszósport szervezésében továbbra is jelen volt, a Pécsi Kinizsi úszóival
foglalkozott. 1942-ben feleségül vette Engert Arankát, házasságukból három gyermekük született.
1997-ben, a pécsi Hullámfürd?ben felépített új versenyuszodát Abay Nemes Oszkárról nevezték el.
Eredményei
1930 Els? ifi válogatottság
4×100 m gyorsváltó - 1. helyezés
1933. július 29. A pécsi Balokányfürd? avatóján
100 m gyors - 1. helyezés
400 m gyors - 1. helyezés
1933. augusztus 7. Magyar bajnokság
200 m gyors - országos bajnok
1933. augusztus 17. válogatott verseny (els? válogatottság)
4×200 m gyorsváltóban
1933. szeptember 4. F?iskolai Világbajnokság, Torino
400 m gyors - 4. helyezés
4×200 m gyorsváltó - 1. helyezés (Abay N., Szabados, Wanié, Székely)
1934. július 15. Magyar Bajnokság
100 m gyors - 3. helyezés
1935. augusztus 5. Magyar Bajnokság
100 m gyors - 3. helyezés
1935. augusztus 12. F?iskolai Világbajnokság, Budapest
100 m gyors - 3. helyezés
1936. július 7. Budapesti verseny
4×200 m gyorsváltó, Európa-csúcs (Abay N., Gróf, Csík, Lengyel)
1936. augusztus 5. Olimpiai Játékok Berlin
4×200 m gyorsváltó - 3. helyezés
1936. augusztus 28. Magyarország-Japán úszóverseny
4×200 m gyorsváltó - Európa-csúcs
1936. szeptember 25.
Horthy Miklós kormányzó Toldi ezüst érdemérmet adományoz számára.
1939. augusztus 21. Magyar Bajnokság
100 m gyors - 1. helyezés
1942. Magyar Bajnokság
100 m gyors - 3. helyezés
Források
Abay Nemes Oszkár (angol nyelven). sports-reference.com. (Hozzáférés: 2014. október 2.)
Magyar életrajzi lexikon
Böd? László: Ki volt Abay Nemes Oszkár? in. Pécsi Szemle, 1998. 121-127.o.
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Az id? élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon 1944-49. Szerk.: Kovács K. Zoltán, Rosdy
Pál (Bp. 1996),123-24.o.
Ki kicsoda a magyar sportban?, – Szentesi Alajos: Emlékezzünk nagyjainkra! in. Paksi Hírnök, 1992.
július 2.
Új magyar életrajzi lexikon I. (A–Cs). F?szerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2001. 18.
o. ISBN 9635474148
Kép forrása: http://hu.wikipedia.org/wiki/Abay_Nemes_Oszk%C3%A1r
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