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Harangi Imre 1913. október 16-án Nyíradonyban született, de gyermekéveit már 

Hajdúsámsonban töltötte, ezért tekint rá településünk is, mint hírességére. 

 

Tizenöt éves korában Budapestre került, ahol a MÁVAG ökölvívó edzőjénél, Csányi Jánosnál 

kezdődött el sport pályafutása. Neve rövid időn belül ismertté vált. Ifjúsági bajnokságokat 

nyert harmat-, pehely-, majd könnyűsúlyban. 1933-37 között hatszor nyert felnőtt 

bajnokságot. 1934-ben ezüstérmes lett a budapesti Európa Bajnokságon. 

 

Pályájának csúcsát az olimpiai aranyérem megnyerése jelentette könnyűsúlyban az 1936-os 

berlini olimpián. A döntőt egy súlyos sérüléssel játszotta végig, amelyet a dán Kops okozott 

neki, akivel a döntőbe jutásért mérkőzött. Kops az első menet végén belefejelt Harangi 

Imrébe, akinek bal szemöldöke felrepedt. Sérülése ellenére az észt Stepulovot is legyőzte, s 

ezzel megszerezte Magyarországnak a tizedik aranyérmet és a harmadik helyet az ötvenkét 

nemzet sorában. Olimpiai aranyérmét kötéssel a fején vette át, ezért emlegették később 

turbános bajnokként. 

Az érem mellé egy tölgyfacsemetét is kaptak a bajnokok, amit szülőhelyükön ültethettek el. 

Harangi Imre fájára Nyíradony és Hajdúsámson egyaránt igényt tartott. Mivel a facsemete 

iker volt mindkét település kérésének eleget tudott tenni, s így szülő- és lakóhelyén egyaránt 

hirdetik dicsőségét a mára terebélyesre nőtt emlékfák. 

 

Harangi Imre 1938-ban visszavonult az aktív versenyzéstől, életét a repülésnek szentelte. Egy 

alkalommal kényszerleszállás során súlyosan megsérült, életben maradását csak erős 

szervezetének köszönhette. Felépülése után régi egyesületében a Ganz-Mávagban működött 

edzőként, majd egy kis trafikot vezetett a Münnich Ferenc utcában. Boltja valóságos 

sportmúzeum volt, falait sportolók fényképei díszítették.1979. február 4-én halt meg. 

 

Emlékét éveken át ifjúsági emlékverseny őrizte, amely az utánpótlás egyik legrangosabb 

versenyének számított. A KSI bázis iskolájában az egyik tanterem a nevét viseli és több 

személyes tárgyát is ott őrzik. 

Hajdúsámsonban még életében utcát nevezetek el róla. Az általa ültetett tölgyfán 1971-

ben - győzelmének 35. évfordulóján - emléktáblát helyeztek el, majd 1983-ban védetté 

nyilvánították. Nyíradonyban az új rendezvénycsarnok neve őrzi emlékét. 

1998-ban megalakult a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület, mely célul tűzte ki 

Harangi Imre emlékének ápolását. 

 


