
 

Dr. Hangay György: Egy magyar Herkules – Hollywoodban. 

Kétségtelen, hogy sok magyar sportoló neve a világsztárok listájára került már, 
izom-emberből, szép hölgyből, jóképű férfiből is van éppen elég a magyarok 
között. De azokból, akik kiváló sportolók és ugyanakkor kiemelkedően 
szemrevalóak és sokoldalúan tehetségesek is voltak, azért nem sok akadt. 
Múltkor már beszéltünk Johnny Weismüllerről, a Magyar Tarzanról – aki 
inkább német volt, semmint magyar – de ezúttal egy olyan férfiről lesz szó, aki 
nem csak elsőrendű sportoló, hanem Mr. Universe és filmsztár is volt.  

Gondolom, a hollywoodi filmvilágot kedvelők már talán ki is találták – de azért mondom: 
Mickey Hargitayról – azaz Hargitay Miklósról. Valóban kiváló sportoló volt, jóképű is – de 
mindez nem lett volna elég a világhírhez. Ehhez még tehetség, akarat és kitrtás is kellett. 

De kezdjük az elején. Hargitay Miklós 1926-ban született Budapesten. Édesapja artista volt, 
így hát már egész fiatalon megismerkedett a poronddal. Őt is artistának nevelték és már 
kiskorában edzették, hogy megfeleljen a követelményeknek. Igy aztán több sportágban is 
kitűnt, jól focizott és több bajnokságot nyert gyorskorcsolyázásban. Az ígéretes hazai sport- 
és artistakarriernek azonban a II. Világháború véget vetett. Életrajzírói szerint részt vett az 
ellenállásban – feltehetően a németek és a nyilasok ellen természetesen-  de hogy ez pontosan 
mit jelentett, azt nem tudtam kikutatni. Tudtommal csak gyenge ellenállás volt 
Magyarországon a háborús évek alatt  és nem valószínű, hogy a kiskorú Hargitay komoly 
szerepet játszhatott ebben.  De ettől függetlenül, Miklós okosan döntött, amikor a háború után 
elhagyta Magyarországot, hogy életét Amerikában folytassa. Alig volt 20 éves, amikor 
megérkezett az új hazába. Ettől kezdve élete gyökeresen megváltozott. Hamarosan 
megnősült, egy amerikai lányt, Mary Birge-t vette el, akivel együtt, akrobata számokkal 
léptek fel. Egy gyermekük is született 1949-ben. A házasság mégsem tartott sokáig, néhány 
even belül elváltak és Mickey haladt továbbh a maga útján. Ami igazán a siker felé vezető 
útra terelte őt, az a body building volt – azaz a testépítés. Ez az új sport, amit eleinte nem is 
soroltak a sportok közé, még nem volt az, amivé később vált. Az anabólikus szteroidok 
használata még nem volt divat akkoriban, aki eredményt akart elérni, annak keményen kellett 
edzenie, hatalmas teherbíró képességgel kellett rendelkeznie. Hargitay gyorsan haladt előre, 
egy-két év alatt olyan fizikuma fejlődött, mellyel egyik versenyt a másik után nyert meg. 
1955-ben pedig a sportág legnagyobb díját nyerte el, Mr.Universe lett. Később, a body 
builderek legnagyobbika, Arnold Schwarzenegger úgy nyilatkozott, hogy Hargitay volt 
számára a legnagyobb inspiráció. Hihetetlen kitartását csodálta és azt, hogy bevándorló létére 
megállta helyét egy olyan területen, ahol addig szinte kizárólag csak született amerikaiaké 
volt a pálma. 

Útja Hollywoodba Las Vegason keresztül vezetett. Ugyanis az történt, hogy az akkor már 
öregedő legendás díva, Mae West Las Vegas-i showjában csodálatos testű izom- embereket 
sorakoztatott maga mellé a színpadon, hogy valami újat is nyújtson a már-már unatkozó 



nézőinek. A hatás nem maradt el, a show siker lett – főként a body buildereknek 
köszönhetően. Az egyik előadásra Jayne Mansfield – az akkori Hollywood leggyönyörűbb 
szinésznője is eljött. A nézőtér egyúttal étterem is volt és Jayne vacsorázni akart. Amikor a 
pincer megkérdezte tőle, hogy mit kíván, azt válaszolta: egy sztéket és azt a férfit ott a 
színpadon, balról a harmadikat! Az a férfi pedig nem volt más, mint Mickey Hargitay. Hát ez 
volt az igazi felfedezés. Jayne szokásához híven ezúttal sem bánt fukarul kegyeivel és 
Hargitayt sem ítélhetjük el, hogy nem utasította vissza a kor legszebb nőjének és felkapott 
sztárjának közeledését. A futó kalandként induló kapcsolatnak házasság lett a vége, annak 
erdménye pedig három szép gyerek. Hargitay filmkarierje ezután kezdődött, egyik szerep a 
másikat követte, s nem csak Amerikában hanem Európában is jónéhány film főszerepét 
alakította. Általában, az akkor népszerű izom-ember szerepek feküdtek neki a legjobban – így 
aztán volt római gladiátor, légionárius és természetesen sziklákat megmozgató Herkules. Ő 
volt az első magyar filmsztár,sőt, máig is az egyetlen, aki ilyen jellegű szerepekben világhírre 
tett szert. Filmkarrierjében természetesen Jayne Mansfield is sokat segített. A befutott 
színésznő, aki akkor már nagyrabecsült sztár volt, szinte mindent el tudott intézni a 
filmiparban – így aztán Mickeynek soha sem kellett jó szerződésekért kilincselnie.  

Hogy Mansfield szép volt és gyönyörű alakja is volt az még ma is látható a számtalan 
fényképen ami fennmaradt az utókor számára. Hogy sztár volt, az is kétségtelen, habár 
Marylin Monroe felkapottabb volt mint ő – de hát ez főleg szerencse kérdése volt csak. 
Viszont Jayne rendkívül intelligens és művelt is volt, öt nyelven beszélt, zongorázott és 
hegedűlt  és 163-as  IQ- val büszkélkedhetett.  Csak éppen a mi korosztályunk nem tudhatott 
sokat  róla Magyarországon, mint ahogy az egész amerikai filmvilág is tabu volt számunkra a 
dicső szocializmus idején. De egyszer – talán valamikor a hatvanas évek elején, Hargitay és 
Jayne Mansfield eljött Magyarországra. Persze a Kádár rendszer sajtója mélyen hallgatott a 
dologról, pusztán egyetlen cikk jelent meg – ha jól emlékszem talán a Nők Lapjában, mely 
képes riportot közölt róluk és arról, hogy meglátogatták Hargitay édesapját, aki akkorra már 
kiöregedett a cirkuszból és Balatonkenesén révészként dolgozott. Már magam sem tudom, 
hogy miért ragadt meg pont ez a cikk az emlékezetemben, de ma már örülök, hogy így 
történt. Természetesen akkor mi nem is sejthettük, hogy Hargitay ettől a feleségétől is el fog 
válni, s azt mégkevésbé hittük volna, hogy Jayne hamarosan meg fog halni. Mert bizony ez 
történt – közlekedési baleset, autószerencsétlenség áldozata lett. A hír, ami bejárta az egész 
világot még arról is beszámolt, hogy a kocsi, melyben utaztak, hátulról egy teherautó alá 
futott be és Jayne feje leszakadt. Szerencsére ez az utolsó adalék hamisnak bizonyult – habár 
sokat nem segített a helyzeten, a 34 éves sztár halott volt. Az auto vezetője , Jayne legújabb 
szeretője  is szörnyethalt, de Jayne és Hargitay két gyermeke, kik a hátsó ülésen utaztak, 
szinte sértetlenül úszták meg a szörnyű balesetet.  

Hargitay élete is megváltozott, az évek múltával talán higgadtabb is lett. Az izom- ember 
szerepek már a múlté voltak és inkább áttért egy könnyebb műfajra: horror filmekben lépett 
fel. 1967-ben ismét megnősült, Ellen Sianot vette feleségül, akivel egészen 2006-ban, 80 éves 
korában  bekövetkezett haláláig együtt élt. Négy gyermeke közül egy színész lett. Mariska 
Hargitay igazi,  világszerte ismert sztárrá vált.  



Mickey Hargitay emlékét tisztelettel és szeretettel őrzik Hollywoodban, életéről film is 
készült, melyben Arnold Schwarzenegger játszotta a főszerepet.  

Hargitay, nem sokkal halála előtt így nyilatkozott: 

“Élveztem karrieremet, mert sohasem akartam több lenni, mint ami voltam – és így nagyon 
jól elszórakoztam”. 

Az SBS Magyar Rádióban elhangzott előadás alapján. 

 


