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Elnöki  
üzenet

Molnár Zoltán
Évértékelés

Tisztelt Tagtársunk! 
Tisztelt Olvasónk!

Örömmel jelentem, hogy terveinknek megfelelően 
sikerült az ez évi második kiadást is tető alá hoz-
ni. Szerény állami támogatásunk mellett nem kevés 
erőfeszítést igényelt az ehhez szükséges anyagi fe-
dezet előteremtése. 
Az év vége közeledtével szokás mérleget vonni a 
tevékenységünkről, a kitűzött feladatokról és azok 
végrehajtásáról. Támogatóinknak köszönhetően 
csaknem valamennyi programunkat sikerült le-
bonyolítanunk. Voltak köztük általunk is nem várt 
nagy érdeklődést keltőek s ugyanakkor olyanok is, 
amelyek átlagon felüli színvonaluk ellenére is a 
vártnál kevesebb érdeklődőt vonzottak. Talán nem 
véletlen, hogy elsősorban a gyakorlati bemutató-
val egybekötött programok voltak teltházasak: a 
”Sportsérülések és azonnali ellátásuk”, valamint a 
„Fizikai képességfejlesztés testnevelés órán” ren-
dezvényeinken az érdeklődők alig fértek be a hely-
színekre. A rendezvények sikeréért külön köszönet 
jár az OXITEAM Országos Sportmentő Szolgálat-
nak, valamint a Grosics Gyula Sport Általános Is-
kolának, amelyek kiváló partnereknek bizonyultak 
a szervezésben és lebonyolításban.
Ugyanilyen sikeres volt a „Téli sportok” konferen-
cia. Ennek a rendezvénynek a fényét a Magyar 
Sí Szövetség közreműködésének jóvoltából két 
kiváló sportember, Tina Maze olimpiai bajnok és 
Miklós Edit olimpiai hetedik helyezett alpesi síző 
részvétele emelte.
Reménykedtünk benne, hogy a „Sport és környezet-
védelem” konferenciánk majd sok érdeklődőt vonz. 

Sajnos nem így történt, pedig a témában nemzetkö-
zi szinten is igen jártas, a konferencián előadóként 
is szereplő NOB tag Schmitt Pál Elnök úr is rendkí-
vül magas színvonalúnak ítélte a rendezvényt. Mint 
megjegyezte, a Dr. Kiss Ferenc rektor-helyettes a 
Nyíregyházi Környezettudományi Intézet vezetője 
által tartott „Az ember és a természet viszonya a 
Föld nevű Szigeten” előadást minden edzőnek és 
sportolónak egyszer meg kellene hallgatnia.
Úgy tűnik, sokat kell még tennünk – a MOB-bal, a 
Testnevelési Egyetemmel és más partnereinkkel 
együtt – hogy rendszeres tudásgyarapítástól kissé 
már talán elszokott edzőtársadalomba visszatérjen 
a tudás szomja.
Külön meg kell említenem a rendkívül ünnepélyesre 
és az esemény rangjához méltóra sikeredett mester-
edzői díjátadást. A Testnevelési Egyetem diploma-
átadójának keretében lezajlott eseménynek a MOM 
Sport Uszoda és Sportközpont csarnoka adott ott-
hont. Köszönjük a lehetőséget a Testnevelési Egye-
temnek, Dr. Mocsai Lajos rektor úrnak és köszönettel 
tartozunk a MOB-nak is, amiért ebben az évben is 
hozzájárult a díjazottak anyagi elismeréséhez.
Jövő évben újabb kezdeményezéssel kívánunk je-
lentkezni a magyar sport világában. Indítunk egy 
weblapot, amelyen összegyűjtjük az érintett rendez-
vényszervezőktől (MSTT, MOB, TF, MET, Sportszövet-
ségek stb.) a sportszakemberek képzésével, tovább-
képzésével, tájékoztatásával kapcsolatos tervezett 
események időpontjait, helyszíneit és ez alapján az 
eseményekre vonatkozólag koordinátor szerepet 
vállalnánk. Szeretnénk kiküszöbölni a ma még gyak-
ran előforduló időponti ütközéseket és elérni, hogy 
az érdeklődő szakemberek előre megtervezhessék 

akár egész évre szóló látogatási programjukat.  
Az év végén nem csak az idei évet zárjuk. Decem-
ber 12-én lesz a Társaság tisztújító közgyűlése. A 
leköszönő elnökség a 2010 – 2015 közötti időszak 
történéseivel számol el a tagsággal. Időközben vol-
tak változások a Társaság vezetésében: ezek közül 
a legjelentősebb, hogy 2013-ban Dr. Ormai László, 
aki a kezdetektől vezette a szervezetet, leköszönt az 
elnöki tisztségről és Tőle én vehettem át a megtisz-
telő feladatokat. Az elmúlt két évben az Elnökség ki-
tüntető figyelmével támogatásával igyekeztem min-
den olyan feladatot tovább folytatni, amely húsz év 
alatt a sport elismert civil tényezőjévé fejlesztette 
a Magyar Edzők Társaságát. Ormai Laci Bácsi a több 
mint húsz éves elnöki tevékenységével örökre beírta 
magát a magyar sport aranykönyvébe. Nagy megbe-
csülést jelentett mindannyiunk számára, hogy meg-
nyertük a Társaság alelnökének és a Mesteredzői 
Kollégium vezetőjének Dr. Kemény Dénest, az edző-
társadalom egyik legkiemelkedőbb, ikonikus alakját.
Reméljük, hogy a Közgyűlés bölcs döntése alapján 
megválasztott új elnökség töretlenül viszi tovább az 
Alapszabályunkban kitűzött célok megvalósítását az 
„Ormai örökséget”.
Végül szeretném minden tagunknak, olvasónknak 
megköszönni eddigi segítségét, támogatását. 
Áldott Békés Karácsonyt, Boldog Új Évet  és az 
olimpia évében szép magyar sportsikereket kívá-
nok mindenkinek.
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Mérei László

Komoly felkészültségű szakembe-
reken múlik a magyar sport jövője! 
 

Szabó Tünde

Az én edzőm: 
A hálás tanítvány 
  

Imre GézaA minőségi eredményekre esélyesek számának  növelése 
érdekében, az elkövetkezendő  évekre tekintve elmond-
ható: a fiatalok megváltozott érdeklődése, a testmozgás-
igény-irányú nevelés helyzete, problémái ellenére, a kü-
lönböző  fiatalkorú világeseményeken a  magyar atlétika 
az elmúlt évtizedekben és napjainkban is jó eredménye-
ket ért/ér el.

Egyértelmű, hogy az edzői pályán mindenkinek szüksége 
van a folyamatos megújulásra. Ha megfelelő színvonalú 
lehetőségekhez jutnak, akkor ez kiemelkedően hasznosul.

Véletlenül lettem vívó. Anyukám látott egy hirdetést, 
hogy gyerekeket toboroznak játékos vívásra, és Apukám 
vitt el a József nádor téri vívóterembe, ami sajnos ma már 
nem működik. Ez nyolcvannyolc szeptemberében volt, 
Béla bácsi akkor indított egy kis csoportot, ami azért nem 
volt olyan pici, voltunk vagy harmincan. 

13 Edzőlegendák: 
     Berczik Zoltán

20 Új irányok és célok a magyar  
labdarúgó edzők képzésében 
  

Szalai László

2012-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) úgy 
határozott, hogy megújítja a honi labdarúgó edzők kép-
zését. Ennek érdekében az MLSZ Szalai Lászlót, a Magyar 
Futball Akadémia akkori igazgatóját nevezte ki és bízta 
meg azzal, hogy az európai trendeknek megfelelően az 
UEFA konvenció figyelembe vétele mellett reformálja 
meg a magyarországi labdarúgó edzőképzést.

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02

10 Sportágunk nehéz helyzetben van 
  

Szántó Imre

A jó szakmai kapcsolattal párhuzamosan nagyon fontos-
nak tartom az edző-versenyző közötti jó emberi kontak-
tust is! Induláskor minden kezdőnél adott a tekintély, amit 
vagy folyamatosan erősít az edző, vagy elkótyavetyéli azt. 
A jó kapcsolatot nagyban erősítheti, amennyiben az edző 
nem hatalmi pozícióból kezeli a tanítványt, hanem a kö-
telező távolság betartása mellett partnerként fogadja őt.

16 Sportágunknak aranyéremre is 
szüksége van! 
  

Storcz Botond

Nem könnyű fogást keresni Storcz Botondon, hiszen az 
általa megszerzett három olimpiai aranyérem ténye ön-
magában tekintélyt parancsoló. Ráadásul körülötte nem 
lehetett különösebb sztorikról, netán balhékról érte-
sülni a sportágban eltöltött évtizedek során.  Ha extra 
sztori nincs, akkor ugorjunk vissza az időben, egészen az 
1982-ben volt első lépésekig. Ekkor vett ugyanis először 
kezébe lapátot ... 

19 Edzőlegendák: 
     Füzesséry Gyula

23 Edzőlegendák: 
     Páder János
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Kábítószer használat a doppingel-
lenes szabályozás tükrében 
 

Tiszeker Ágnes

Merre tart a női torna? 
  

Kalmár Zsuzsanna

Azok a küzdősportok, melyek a harcművészetekből ered-
nek, tanítják és alkalmazzák a tiszteletet. Elismerik a má-
sik sikerét, az ellenfél győzelmét, meghajolnak a tudása 
előtt. A budo-ban fegyelem van. Ezekre a sportokra ál-
talában olyan gyerekek jönnek, akik hajlandóak ezt el-
fogadni. 

Szomorú tapasztalat azonban, hogy sportolóink nincse-
nek tisztában a kábítószer fogyasztással járó felelőssé-
gükkel, ezért javasoljuk, hogy edzőik határozottan fog-
laljanak állást a kábítószer-használat ellen ...

A fejlesztésekbe újabb szempontokat érdemes bekap-
csolni, amelyektől az eredményesség javulását vár-
hatjuk.  Bízom benne, hogy a létesítmények számának 
növekedésével nőni fog a tehetségek száma, bővül a 
kiválasztás lehetősége, ezáltal edzőink több tornászpa-
lántát tudnak nevelni. Ha mindehhez egységes szemlé-
letű következetes, fegyelmezett edzői munka párosul, a 
hazai tornasport előre fog lépni.

27 Főtitkári beszámoló: ez történt 
  

Köpf Károly

29 Az edző mint sportdiplomata.  
Az öltözködéstől a viselkedésig 
 

Karger Kocsis László

A sportéletben bizonyára mindenki ismeri Karger Kocsis 
Lászlót, aki saját megfogalmazása szerint „a mindenkori 
állami sportirányítás protokollfőnöke immár 38 éve, ám 
azt kevesen tudják, hogy 7 olimpián, 26 universiadén vett 
részt, 30 hazai rendezésű világ-és Európa-bajnokság pro-
tokollfőnöke volt, 12 éven át a MOB protokollfőnökeként 
is tevékenykedett, 2009-től a Nemzetközi Ceremónia és 
Protokoll Szövetség alelnöki tisztét látja el, az ő nevéhez 
fűződik például az 1995-ben Budapesten rendezett 104. 
NOB-ülés és az 1992-es Nemzetközi Sportújságíró Kong-
resszus protokolláris „levezénylése” - és sorolhatnám.

41 Edzőlegendák: 
     Kulcsár Győző

44 Sportági akadémiák a fókuszban 
 

Szabó Tamás

Az akadémiai képzés a csapatsportágakban kiválthatja 
a sportiskolai rendszert, de valójában annak egy kibőví-
tett változatát jelenti. Az akadémiáknak fel kell vállalni 
a neveléssel, képzéssel kapcsolatos problémákat, ezek 
megoldásához szükséges struktúra, humán erőforrás 
megteremtését is ...

46 Utánpótláskorú sportolók életkori 
fogékonyságnak megfelelő kondi-
cionális felkészítése 
 

Dubecz József

A kezdő, a fiatal sportoló képzését hosszú távra, az egész 
sportolói életútra kell átgondolni, tervezni, nem a pilla-
natnyi eredményességben, a hétvégi verseny sikerében 
gondolkodva!!!

53 Fogyatékosok sportja: kerékpáros 
sikerek a Speciális Olimpia Világjá-
tékán 
 

Szabó József

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Speciális Olimpia 
Mozgalom edzői meggyőződésből és társadalmi munká-
ban végzik a munkájukat, és segítik a sportolók felkészü-
lését. 

55 Só- és folyadékpótlás a sportban 
 

Tompa Orsolya

Sportolóknál a folyadékfogyasztás elégtelen volta nagy-
mértékben rontja a sportteljesítményt, de egyben komoly 
egészségügyi kockázata is lehet! 

57 Messi összeesés nélkül is tud gólt lőni! 
  

Csányi Rajmund

Ugyan nem lett sem olimpiai-,  sem világbajnok, ám ettől 
függetlenül mindmáig a magyar férfi torna egyik legmeg-
határozóbb egyéniségeként tartják számon ... 
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A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02

Dr. Szabó Tünde:  
Komoly felkészültségű  
szakembereken múlik a  
magyar sport jövője!
„Egyértelmű, hogy az edzői pályán mindenkinek szüksége 
van a folyamatos megújulásra. Ha megfelelő színvonalú 
lehetőségekhez jutnak, akkor ez kiemelkedően hasznosul .”

Dr. Szabó Tünde olimpiai ezüstérmes úszó 
követte az EMMI sportért felelős államtitká-
ri posztján dr. Simicskó Istvánt, akit honvé-
delmi miniszterré neveztek ki. Az új államtit-
kár több, a jelenlegi munkaköréhez szorosan 
kapcsolódó diplomával rendelkezik, s komoly 
gyakorlatot szerzett a sport számos szakte-
rületén, legutóbb a Magyar Úszó Szövetség 
főtitkáraként, majd alelnökeként.

Az államtitkár asszony hivatalában fogad-
ta a Magyar Edzők Társasága szaklapjának 
képviselőjét és szívesen válaszolt kérdéseire. 
Először a rendkívül fontos témáról, az edző-
képzésről szólt.

„Nagyon fontosnak tartom az edzőképzést 
– jómagam is szakedző vagyok –, az pedig 
különös jelentőséggel bír, hogy valóban ko-
moly felkészültségű szakemberek álljanak 
rendelkezésre, akikre bátran rábízhatjuk a 
felnövekvő generáció tagjait, a jövő sporto-
ló nemzedékét. Élő kapcsolatban voltam és 
vagyok a Testnevelési Egyetemmel, – ahol 
jelenleg is tanítok –, aminek tanárai valóban 
nagyszerű munkát végeznek a legkülön-
bözőbb sportágakban. A korábbi munkakö-
reimben is figyelemmel kísértem, az elkö-
vetkezőkben is nyomon fogom követni, és 
mindent megteszek, hogy az edzőképzésben 

Vendégszektor
Fotó: Bruzák Noémi, MTI
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résztvevők a lehető legmagasabb szintű ok-
tatásban részesüljenek.”

– Szeretném az úszósportban szerzett tapasz-
talatairól kérdezni! Milyen az ott dolgozó edzői 
gárda összetétele és mennyire sikerült ösztö-
nözni őket a folyamatos önképzésre? Mennyire 
volt ez náluk tudatos, hogy az elméleti előrelé-
pés a gyakorlati munkában igenis kamatozik?

„Egyértelmű, hogy az edzői pályán minden-
kinek szüksége van a folyamatos megújulás-
ra. Ha megfelelő színvonalú lehetőségekhez 
jutnak, akkor ez kiemelkedően hasznosul.  
Az úszósportban ez a fajta aktivitás kimagas-
lóan sikeres, hiszen megvannak a megfelelő 
licencek. A Magyar Úszó Szövetség a Testne-
velési Egyetemmel együttműködve évente 
több olyan konferencián való részvétel le-
hetőségét biztosítja, ahol mindenki előbbre 
léphet egy fokozatot. Nem hiszem, hogy van 
olyan szakember, aki kétségbe vonná ennek 
a továbbképzési rendszernek az életképessé-
gét, illetve szükségességét. Az úszósportban 
dolgozó edzők nagy többsége igen magas 
szintre jutott ezeken a lépcsőkön, és ez meg-
látszik a sportág eredményességén. Ha bár-
mely sportágban komoly eredményességet 
tapasztalunk, akkor biztos, hogy ott jól felké-
szült szakembergárda működik. Nélkülük az 
elért sikerek soha nem születhetnének meg.”

– Hol érhető nyomon konkrétan ez, az átlagát 
tekintve igen magas felkészültségi szint?

„Például az edzők munkájának egymásra 
épülésében, egymás segítésében. Az idő-
sebb, sikeres szakemberek nyitottak arra, 
hogy sokéves tapasztalataikat megosszák 
a fiatal nemzedék képviselőivel, akik rend-
kívül fogékonyak erre. Jó példaként tudnám 
említeni Széchy Tamás – Széles Sándor 
vagy Kiss László – Turi György kapcsolatát. 
Kiss László szövetségi kapitány egyébként 
mindmáig rendszeresen felkeres vidéki 
szakosztályokat is, ahol az adott edzések-
hez kapcsolódó véleményét megosztva tá-
mogatja az edzőkollégák fejlődését. Az is 
megtörtént, hogy Hosszú Katinka edzését 
meglátogatva, edzőjével, Shane Tusuppal, 
Katinka hátúszásáról folytattak részletekbe 
menő konzultációt.”

– Mit gondol, mi mindent lehet még tenni a mi-
nél sokoldalúbb edzőtovábbképzés érdekében?

„Nagyon remélem, hogy az úszósportból 
vett igen pozitív tapasztalataimhoz hasonló 
benyomásokat fogok szerezni a többi sport-
ágban is. A lehetőségek egyébként megle-
hetősen széles skálán mozognak. Például a 
sportágfejlesztési támogatásokon keresztül 
több sportágban arra is gondolnak, hogy a 
legeredményesebb edzőiket – akik az adott 
világversenyen éppen esetleg nem érde-

keltek – is kiviszik szakmai tanulmányútra. 
Ezek a nemzetközi szinten megszerezhető 
tapasztalatok jelentősen fejleszthetik a ki-
utaztatott szakemberek látásmódját, tovább 
generálhatják egyéni fejlődésüket.”

– A Magyar Edzők Társasága messzemenően 
elkötelezett a minőségi edzőképzés és tovább-
képzés mellett. Sajnos az OKJ-s és egyéb, a 
hagyományosan bevált segédedző-edző-szak-
edző rendszert jelentősen gyengítő, más kép-
zési módok sok kárt tettek, jócskán felhígítot-
ták az edzői állományt. Államtitkár asszony 
miként vélekedik erről a negatív tendenciáról?

„Ezeknek a szerényebb vértezettségű edzők-
nek hosszabb távon csak egyetlen lehetősé-
gük van, mégpedig a számottevő fejlődés az 
elérhető, igényes továbbképzési rendszere-
ken keresztül. Ellenkező esetben meggyőző-
désem, hogy folyamatosan kiszorulnak majd 
az edzői kollektívákból. Nekem személy sze-
rint is vannak konkrét elképzeléseim, ame-
lyek megvalósításáért tenni is fogok. Pél-
daként említeném a sportolók védelmét, a 
sérülések tudatos megelőzését. Persze ehhez 
kellő anatómiai és egyéb ismeretek szüksé-
gesek, mert ezek nélkül csak találgatni lehet, 
de lehetetlen érdemben megelőzni bármit is. 
A váratlan eseményekre történő felkészülés 
elsősorban az edzők dolga, a szakszövetsé-
geké pedig az, hogy a felkészülést, a szüksé-
ges ismeretek elsajátítását megkövetelje az 
alkalmazásában álló edzőktől.”

– A sportélet mely területeit tartja különösen 
fontosnak?

„Talán első helyen említeném a megfelelő 
kiválasztás jelentőségét, a rendszer fejlesz-
tését. Ha a kiválasztás rendszere megnyug-
tató alapokon nyugszik, az garanciát ad 
arra, hogy az eddig is sikeres magyar sport 
a későbbiekben is hasonlóan eredményes 
tud maradni. Mindenki örömére sportoló 
nemzet vagyunk, de ezt a titulust meg kell 
tartanunk, ami ebben a rohamosan fejlődő 
világban igen nagy feladatot ró mindany-
nyiunkra. Nagyon örülök, hogy egyre több 
sportlétesítmény épül, és abban bízom, 
hogy a következő években is folytatódik ez 
a tendencia. Hiszen nem csak az élsportnak 
lesz nagyobb tere, hanem a szabadidősport-
ban részvevő fiataloknak és idősebbeknek 
egyaránt. Az új bázisoknak az oktatásban és 
az egészségügyben is szerep jut, amelyektől 
a mozgással járó pozitívumok, végső soron 
a mozgás fontosságának felismerését, egy-
fajta szemléletváltozást is várok.”

– A kiválasztás fontosságát, a megfelelő 
sportág időben történő megtalálását nagyban 
segítheti például a „Nagy Sportágválasztó” 
rendezvénysorozata is?        

„A Budapesten zászlót bontott, de már szá-
mos vidéki városba is eljutott sportágvá-
lasztó vitathatatlanul fontos, komoly segít-
séget jelenthet a kezdők irányításában. De 
vannak más lehetőségek is, ilyen például 
„A sport legyen a tiéd” program, amelyet az 
EMMI bocsátott útjára. Ennek keretében sok 
iskolának juttatunk sporteszközöket és ezen 
az úton is motiválni szándékozzuk a gye-
rekeket a rendszeres sportolásra. Az pedig 
dupla szerencse, ha a gyerekkel párhuzamo-
san a szülőnek is módja nyílik a sportolásra, 
mert ezek a lehetőségek egyfajta egészség-
tudatosság kialakulását is szolgálják.”

– Államtitkár asszonynak mi a véleménye az 
edzők megbecsülésének formáiról? El tud-
ná képzelni a csak erkölcsi elismeréssel járó 
„Nemzet Edzője” cím életre hívását, s annak 
évenként maximum egy-két személynek törté-
nő odaítélését?

„Minden díjazási-elismerési formával egyet-
értek. A kormány támogatása az utóbbi két 
évben lehetővé tette az edzők komoly el-
ismerését, a kiemelt bérezésű kategória 
megalakítását. Ennek keretében 154 olyan 
szakember kap igen jelentős – nettó négy-
százezertől egymillióforintig terjedő – fi-
zetést, amely messzemenően biztosítja a 
legjobb edzők anyagilag is támogatott alko-
tómunkáját. Ezekkel a fizetésekkel már azt 
is szorgalmazni kívánjuk, hogy a külföldön 
eredményesen dolgozó magyar edzők közül 
minél többet hazahozzunk.”

– Elképzelhetőnek tartja a Magyar Edzők Tár-
sasága jogosítványainak erősítését? Például a 
nem odavaló edzők visszaminősítésében, illetve 
egy adott területről történő eltávolításában?

„Amellett vagyok, hogy legyen egy hasonló 
szakmai kamara itt is, mint például az or-
vosoknál, ügyvédeknél és más szakterüle-
teken, ahol már régen működnek ezek. De 
miért nincs egy edzői kamara, amely bizo-
nyos felügyeleti jogokat megkaphatna? Ez 
működhetne például a Magyar Edzők Társa-
ságán belül, és lenne arra is jogosítványa, 
hogy edzői minősítéseket megvizsgálhas-
son, vagy adott esetben azokat vissza is 
vonhassa. Ezt jó szívvel tudnám javasolni és 
az esetleges kezdeményezést maximálisan 
támogatnám is. Tehát összegezve: a Magyar 
Edzők Társaságának keretei között feltétel 
nélkül támogatni tudnám egy szakmai ka-
mara megalakítását és működtetését.” 

– Legelső lépésként mit tartana különösen 
fontosnak?

„Egy olyan regisztrációs rendszer kialakítá-
sát, amelyben feketén-fehéren látni lehetne, 
hogy például atlétikában vagy éppen vízi-
labdában, de még inkább minden sportág-
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pelt sportágak képviselői – a versenyzők és 
az edzőik – egyaránt levonták a szükséges 
következtetéseket és a 2016-os évben még 
meglévő kvalifikációs lehetőségeket jól ki-
használják. Van még idő, én pedig bízom 
abban, hogy akiket jogosan odavárunk, el is 
jutnak majd az olimpiára és képesek lesznek 
ott bizonyítani. Igazából csak néhány héttel 
az ötkarikás vetélkedések kezdete előtt lesz 

ban hány edző dolgozik. Név szerint felso-
rolva őket és azt is feltüntetve, hogy az adott 
időpontban milyen szakmai minősítéssel 
rendelkeznek, illetve hány éve edzősködnek. 
Ha egy ilyen összesítés elkészülne, akár egy 
térképen, mindent láthatnánk, hogy állunk 
tulajdonképpen a szakemberek dolgában.”

– Új munkaköre, a vele járó, megnövekedett 
feladatok mekkora „felfordulást” okoztak az 
életében?

„Eddig sem unatkoztam, mindig is feszített 
tempóban éltem. Logisztikában gondolko-
dom, a gyerekek dolgait nekem kell elren-
deznem, a háttér pedig kellő biztonságot 
ad számomra. A jó időbeosztás révén arra is 
marad időm, hogy esténként futhatok, oly-
kor pedig kondicionáló edzéseken is részt 
tudok venni. Az ötéves ikreimmel járok az 
uszodába, Karolina és Dorián nagy örömére. 
Evelyn pedig már tizennyolc éves, ő ebben 
a tanévben már érettségizni fog. Komoly 
tehetségnek indult, s ennek kibontakoztatá-
sáért nagyon sok mindent megtett, viszont 
az érettségi kapcsán eljött egy döntési pont 
az életében, sport vagy tanulás, és ő most 
a tanulást választotta. A kicsik is ügyesnek 
látszanak, de egyelőre még csak én foglal-
kozom velük.”

– Kérem, beszéljen néhány mondatnyit a 
rendkívüli érdeklődésre számot tartó, 2016-
os nyári olimpiáról, a magyar reményekről!

„A mindenkori játékokat megelőző eszten-
dő különös jelentőségű, hiszen ilyenkor 
már mindenki meg akarja mutatni magát, 
ráadásul a kvóták gyűjtése is halad előre a 
finis felé. Vannak, akik a vártnál szerényebb 
eredményekkel zárják ezt az esztendőt, de 
úgy gondolom, hogy időben vagyunk. Bízom 
abban, hogy az idén a várakozás alatt szere-

látható, hogy kinek miként sikerült a felké-
szülése. Én abszolút pozitív várakozással te-
kintek a riói olimpia eseményei elé.”       

Jocha Károly

Fotó: Szaka József
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A könyvespolcra ajánljuk
Nemes András: Sports Law in Hungary
 
(Wolters-Kluwer Law & Business edition, general editors: Roger Blanpail, Frank Hendrick; Volume editor: Frank Hendrick, ISBN: 978-90-411-6173-4)

Ez év tavaszán jelent meg a Wolters-Kluwer 
Law & Business Kiadó gondozásában TF-
es kollégánk és tagtársunk, Nemes András 
„Sports Law in Hungary” című angol nyel-
vű könyve a nemzetközi jogi enciklopédiák 
(IEL) sorozatban.
A mai magyar sportjogi ismereteket részle-
tesen tárgyaló B/5 formátumú monográfia 
csaknem 300 oldal terjedelemben, öt rész-
ben, részenként 2–3 fejezetben, fejezeten-
ként 1–7 szakaszban tárgyalja az ismeret-
anyagot a kiadó által megkövetelt közlési 
feltételeknek - a „nemzetközi enciklopédiák” 
címet viselő jogi sorozat protokolljának 
– megfelelően. A szerző az „Acknowled-
gements” cím alatt köszönetét fejezi ki a 
könyv megírásához aktuális információkkal 
szolgáló szakértőknek – köztük a mai ma-
gyar sport közismert szereplőinek – a könyv 
megírásához nyújtott segítségükért. 
Az általános bevezető abból a megfonto-
lásból mutatja be mindenekelőtt Magyaror-
szág történelmi és földrajzi hátterét, hogy 
a mű elsősorban a külföldi érdeklődők szá-
mára készült (ez természetesen nem zárja 
ki azt, hogy bárki Magyarországon megvá-
sárolja 85 Euróért az alul írt forgalmazónál). 
Az országot bemutató bevezető gondola-
tokat egy a közjogi és politikai rendszert 
bemutató szakasz követi, amely az állami 
közhatalmi működést, a jogforrásokat a köz-
pénzek felhasználásának rendszerét, hazánk 
nemzetközi szervezetekben való részvételét 
ismerteti. Ezt követi a hazai sport és sport-
jog fejlődésének felvázolása, valamint sport 
társadalmunkban betöltött szerepének be-
mutatása. Külön szakasz mutatja be a leghí-
resebb magyar sportolókat.
Egy rövid statisztikai fejezet után következik 
az első igazi érdemi sportjogi rész: Organiza-
tion of sport. Az I. rész két fejezetben mutatja 
be a sportjog alkotmányos és közigazgatási 
alapjait, az állami és önkormányzati sport-
igazgatási rendszert. Olvashatunk a hazai 
sportfinanszírozás négy pilléréről (a közpon-
ti költségvetésben szereplő sportfinanszíro-
zási jogcímek; a TAO-támogatás; a rendkívüli 
kormányzati intézkedések; és a FORMULA 1 
Magyar Nagydíj jogdíja). A táblázatos for-
mában bemutatott tételek – a monográfia 
2014 július 1.-i lezárására való tekintettel – 
2013-as adatokat ismertetnek.

A civilszervezeti önszabályozás és önvita-
rendezés gondolata központi helyet foglal 
el a könyvben. Külön tárgyalja a szerző a 
sportfegyelmi eljárásokat, kezdve a sport-
fegyelmi eljárás hatásköri szabályaitól, az 
eljárási kérdéseken át a  fegyelmi bünteté-
sekig bezárólag, fegyelmi eljárás feljebbvi-
teli fórumait, ide értve a sport nemzetközi 
állandó választott bírósághoz fordulás le-
hetőségeit, sőt a CAS eljárást kezdeménye-
zésére vonatkozó ismeretanyagot is. 
A „sport magánjoga” c. fejezet kb. 80 oldalon 
keresztül taglalja a magyar sport civil „irá-
nyítási” rendszerét, a szerződéses magalapo-
zottságtól kezdve az öt különböző sportszö-
vetség szabályozásán keresztül egészen az 
országos sportági szakszövetségek, a sport-
ági szövetségek működésének bemutatásáig. 
Mintegy 50 oldal terjedelemben olvasha-
tunk a magyar sport civil adminisztrációjá-
nak csúcsán elhelyezkedő Magyar Olimpiai 
Bizottság küldetéséről, tevékenységéről, 
feladatairól, szakmai tagozatairól, a WADA 
szabályzatok elismeréséről, a MOB tagságról, 
a szervezeti felépítésről,  pénzügyi rendsze-
réről stb. Itt került bemutatásra a Magyar 
Olimpia Akadémia és a Sport Állandó Válasz-
tott Bíróság is. A MOB sportiskolai rendszerét 
ismertető monográfia rész bemutatása Pig-
niczky Dorottya és Léhmann László precíz 
munkáját és odaadó segítségét dicséri.  
Üdítő színfolt a magyar sport civil érdek-
védelmi szervezeteit bemutató fejezetrész, 
amelyben a szerző bemutatja a Sportegye-
sületek Országos Szövetségét, a Sportiskolák 
Országos Szövetségért, a Sportlétesítmé-
nyek  Magyarországi Szövetségét, a Magyar 
Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséget, a 
Magyar Testnevelő Tanárok Országos egye-
sületét, a Magyar Sporttudományi Társasá-
got, a Magyar Sportmenedzser Társaságot, 
a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaságot, 
a Magyar Edzők Társaságát, a Honvéd Sport-
egyesületek Országos Szövetségét, a Hivatá-
sos Labdarúgók Szervezetét, a Magyar Sport-
újságíró Szövetséget,  a Magyar Olimpia 
Bajnokok Klubját, végül pedig a Megszállot-
tak Klubját. Ez utóbbi – annak unikum jellege 
miatt – a teljes taglistát ismerteti. 
A sport státus joga című II. rész bemutatja 
az amatőr és hivatásos játékosokra vonat-
kozó magyar szabályozást, azoknak mind 

közjogi, mind magánjogi vonatkozásait. 
Részletesen foglalkozik a monográfia III. 
része a magyar sport dopping ellenes küz-
delmeivel kezdve az erre vonatkozó alkot-
mányos megalapozástól egészen az erre 
vonatkozó szabályozás önszabályozási 
szintjéig. Bemutatja a MACS működését és 
felépítését, a doppingeljárás teljes proto-
kollját, a dopping elleni küzdelem minden 
résztvevőjének szemszögéből. 
A monográfia IV. része sportra vonatkozó ke-
reskedelmi szerződéseket, a vonatkozásait 
mutatja be hét szakasz terjedelemben. 
Az V. rész egy függelék, amely organogram 
formátumban és szövegesen mutatja be a 
magyar közhatalmi  struktúrát és az ebbe 
illeszkedő sport szabályozási struktúrát. 
A bibliográfia összegezve és tematikus bon-
tásban sorolja fel az egyes témákhoz fel-
használt hazai és nemzetközi szakirodalmat. 
A monográfia kulcsszavaira kereshetünk  az 
„Index” cím alatt felsorolt 535 tételben. 
Jó szívvel ajánlom a könyvet az angol 
nyelvet ismerő olvasóink figyelmébe. Be-
szerezhető az európai forgalmazónál: 
„Turpin Distritution Services Ltd. Stratton 
Business Park, Pegasus Drive, Biggleswade 
Bedfordshire SG18 8 TQ United Kingdom 
címen, vagy email megrendeléssel: a Klu-
wer@turpin-distribution.com elektronikus 
levélcímen. 

Molnár Zoltán MET elnök
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Mester –  Edző –  Interjú

“A jó szakmai kapcsolattal párhuzamosan nagyon fontosnak tartom az edző-versenyző 
közötti jó emberi kontaktust is! Induláskor minden kezdőnél adott a tekintély, amit vagy 
folyamatosan erősít az edző, vagy elkótyavetyéli azt. A jó kapcsolatot nagyban erősítheti, 

amennyiben az edző nem hatalmi pozícióból kezeli a tanítványt, hanem a kötelező 
távolság betartása mellett partnerként fogadja őt.”

Szántó Imre

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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A magyar ökölvívás egyik legmarkánsabb 
egyénisége Szántó Imre, akit mindenki csak 
Öcsi bácsinak szólít. Szántó – bár már betöl-
tötte a 72. évét is – változatlan lelkesedés-
sel dolgozik a sportág érdekében. Nem szá-
molja az éveket, mert amint beszélgetésünk 
során elárulta: őt a bunyó tartja életben. 
Főleg akkor, ha nem a mostanában egyre 
inkább elhatalmasodó ökölharc helyett a 
klasszikus ökölvíváshoz asszisztálhat.

S hogy Öcsi bácsi nem csupán a levegő-
be beszél, azt egy markáns kijelentéssel is 
megerősítette. 

„Állítom, hogy sportágunk a Nemzetközi 
Amatőr Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetői-
nek helytelen döntése következtében mini-
mum ötven évet lépett vissza azzal, hogy le-
vetették a versenyzőkről a fejvédőket!! Ezzel 
az intézkedéssel egyidejűleg gyakorlatilag 
vége is lett a kulturált ökölvívásnak. A mai 
versenyeken ugyanis sokkal inkább ökölharc 
van ökölvívás helyett, mint annak idején. 
Emlékszem az ötvenes-hatvanas évek csa-
patbajnokságaira, ahol a rivális együttesek 
mindegyike jelentős számban kimondott 
kocsmai bunyósokat küldött a szorítóba. 
Olyan ütni-vágni megtanult, egyébként tel-
jesen képzetlen vagányokat, akik a lengőiket 
a Kálvin térről indították el. Az „újítás” egye-
nes következményeként a korábbi évekhez 
képest jelentősen megnőtt a sérülések szá-
ma, az összecsapások pedig sokkal gyakrab-
ban végződnek idő előtt, kiütés vagy döntő 
fölény miatt. Márpedig ez a lehető legrosz-
szabb irányba viszi el az ökölvívást, ezért a 
helyzet alapvető változtatásokra szorul.”

– Ki tudja, hány évre lesz szükség az Ön és 
nyilván sokak mások által is remélt változta-
tások bekövetkezéséig? Addig viszont a ma-
gyar élversenyzőknek a jelenleg adott feltéte-
lek között kell megállniuk a helyüket.

„Sportágunk kétség kívül nehéz helyzetben 
van és nem csak a fent említettek miatt. A klu-
bokban működő edzők – tisztelet a kevés ki-
vételnek – felkészültsége ugyanis gyengécske. 
Számosan érettségi nélkül is megvásárolható 
OKJ-s papírokkal a zsebükben oktatnak és ez 
semmire sem elég. S bármily furcsa, de tény: 
a jelenlegi alaphelyzetben szerintem túl sok 
pénz van a sportágban. Az edzők jelentős ré-
sze túl van fizetve a felmutatott produkciók-
hoz képest, s mivel ennek ellenére szép pén-
zeket emelhetnek fel, így végképp nincs, ami a 
továbbképzésre ösztönözze őket!”

– Ön jogosan kritizálja kollégáit, hiszen annak 
idején a TF-en szerzett szakoktató minősítést, 
majd a mesteredző címet is kiérdemelte.

„Miután a versenyzést elég hamar abbahagy-
tam, azóta minden idegszálammal az edzői 
munkára koncentrálok. Papíron ugyan már 
réges-régen nyugdíjas vagyok, a valóságban 
viszont folyamatosan dolgozom. Nagy-nagy 
örömömre a Ferencváros vezetése felébresz-
tette csipkerózsika álmából ökölvívó szak-
osztályát, amelyet még 1982-ben szüntettek 
meg. A zöld-fehérekhez apámon keresztül 
kötődöm, hiszen Csöpi bácsi a harmincas 
évek második felében a Fradi színeiben lett 
négyszeres felnőtt bajnok légsúlyban. Sokan 
szidják Kubatov Gábor elnököt, én viszont 
örök hálával tartozom neki, amiért az ököl-
vívás mellett döntött. Jelenleg a népligeti, 

volt Építők sportcsarnok második emeletén 
edzünk addig, amíg majd elkészül a Fradi-
város, ahol az ígéretek szerint végleges he-
lyünkre kerülünk. Ám én már most is otthon 
érzem magamat a Népligetben, mert a régi 
fradisták szinte testvéri szeretettel fogadtak, 
legyen szó Rákosi Gyuláról, Szűcs Lajosról, 
vagy éppen a hokisok népes táboráról.”

– Ezek szerint Ön továbbra is két fronton dol-
gozhat: az FTC szakosztályában és a váloga-
tottak mellett. 

„Érdekes módon ragaszkodnak hozzám a 
versenyzők, pedig ha úgy tartom jónak, ren-
desen kiosztom őket! Jelenleg is van néhány, 
minőségi oktatásra érdemes bokszolóm, akik 
közül továbbra is a még mindig csak 23 éves 
Harcsa Zoltán viheti a legtöbbre. Mellette 
szívesen foglalkozom Káté Gyulával (69 kg), 
Király Viktorral (69 kg) és Mikófalvi Ádám-
mal (91 kg). Munkámat egyik legkedvesebb 
tanítványom, a felnőtt világbajnoki ezüst-
érmes Bedák „Pimpa” Pál immár edzőként 
segíti. A felsoroltak lehetnek azok az „eser-
nyős” embereink, akik azután majd vonzzák 
hozzánk az újabb tehetségeket.”

– Térjünk még vissza a beszélgetés elején fel-
vetett alapkérdéshez. Ebben a negatív irány-
ban megváltozott helyzetben mit tehet egy 
edző? Azt ugyanis nem mondhatja, hogy mi 
ilyen feltételek mellett nem lépünk szorítóba …

„Nem tehetünk mást, meg kell próbálnunk 
úgy alkalmazkodni, hogy a technikás boksz-
ról nem lemondva, versenyzőink repertoár-
ját egy-két, keményebb ütésfajtával felerő-
sítsük. S ezzel egyidejűleg jómagamat is arra 
kell sarkallnom, hogy folyamatos legyen az 
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önképzésem. Szerencsésnek mondhatom 
magamat, hiszen már az 1989-es, athéni 
világbajnokságon ott lehettem, s azóta ez 
a folyamat nem szakadt meg. Így szemtől 
szemben látom, merre tart a sportágunk, 
s mit lehet a látottakból a mi viszonyaink 
között bevezetni-átültetni. Az internet jó-
voltából rengeteg anyaghoz hozzájutok; 
elsősorban a profik edzéseit és meccseit ve-
szem górcső alá. Csak egy, gyakorlati példát 
említenék. Amikor állóképesség fejlesztése 
kerül szóba, a legtöbb kolléga azt hiszi, ez 
egyenlő az alapozó időszakban esedékes, 
rengeteg lépcsőzéssel. Azután amikor eljön 
a megméretés ideje, mégis gyakran kiderül, 
hogy baj van az állóképességgel. Azt ugyan-
is sokan elfelejtik, hogy nem általánosság-
ban kell erről a témáról beszélni és dönteni, 
hanem konkrét, az ökölvívásban alkalmaz-
ható, szakmai állóképességi gyakorlatokat 
kell elvégeztetni a versenyzőkkel.”    

– Mi lenne az a jó tanács, amit valamennyi 
edzőtársának figyelmébe ajánlana?

„A jó szakmai kapcsolattal párhuzamosan 
nagyon fontosnak tartom az edző-verseny-
ző közötti jó emberi kontaktust is! Indulás-
kor minden kezdőnél adott a tekintély, amit 
vagy folyamatosan erősít az edző, vagy el-
kótyavetyéli azt. A jó kapcsolatot nagyban 
erősítheti, amennyiben az edző nem hatal-
mi pozícióból kezeli a tanítványt, hanem a 
kötelező távolság betartása mellett part-
nerként fogadja őt. „

Ennek a hozzáállásnak konkrét megnyilvá-
nulása az, amikor a szakember nem szégyel-
li elfogadni és mérlegelni a tanítványától 
érkező visszajelzéseket. Az ilyen hozzáállás 
nem egyszerűen csak segíti a szakmai elő-
relépést, hanem nagyban meg is erősíti a 
felek közötti emberi kapcsolatot, ami fontos 
és elengedhetetlen tényezője a további si-
kereknek is.”

Jocha Károly 
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Edzőlegendák
Berczik Zoltán 

 

 (1937–2011)

Arendkívül szorgalmas és cél-
tudatos sportember Újvidéken 
született és Gyulán át került a 
fővárosba. 19 évesen robbant be 

az élvonalba, számolatlanul nyerte a nem-
zetközi versenyeket. Az első két Európa-
bajnokságán hat aranyat nyert. Huszonhá-
romszoros magyar bajnok volt. Viszonylag 
fiatalon választotta az edzői hivatást. Tanít-
ványai világszenzációt aratva nyerték meg 
1979-ban a férfi csapat világbajnokságot, 
az addigi egyeduralkodó, verhetetlennek 
tartott kínai együttes legyőzésével. Kiváló 
pedagógiai érzékét dicséri, hogy a három 
különböző lelki alkatú játékost (Jónyer, 
Klampár, Gergely) megtanította egymásért 
küzdeni, csapatban gondolkozni. Pedagógi-
ai fogásai mellett szakmailag is zseni volt.  
 

A már előbb egyéni világbajnokságot nyert 
Jónyerrel begyakorolta az általa először al-
kalmazott oldalpörgetést.

Olyan kemény edzéseket diktált számukra, 
mint amilyet versenyző korában ő maga 
végzett. Futással kezdődött a nap majd gya-
korlással folytatódott és általában naponta 
8–10 órát töltöttek kemény munkával. Ami-
kor azt mondta, hogy tíz perc pörgetés kö-
vetkezik, akkor általában csak 15 perc múlva 
állította meg óráját. „Hálás vagyok az élet-
nek, hogy tanítványa lehettem. Egy életre 
szóló útmutatást kaptunk tőle.” nyilatkozta 
Jónyer. Gergely Gábor így emlékezett: „Ti-
zenhat évesen ismertem meg és mindig azt 
mondta: előbb verjük meg Európát, utána 
jöhet a világbajnokság. Fiatalok, bohémok 
voltunk, de ő megfogott bennünket, vasszi-

gora nélkül nem nyerhettünk volna semmit, 
nem hogy világbajnokságot”. Klampár ezt 
mondta: „Amikor az edzőnk lett, Pistával mi 
már párosban világbajnokok voltunk, de ő 
új dolgokra tanított meg bennünket. Meg-
újultunk és az ő vezetésével újra le tudtuk 
győzni a kínaiakat. De jöhetett bárki, mi vol-
tunk a jobbak.” 

Berczik a világ asztalitenisz sportjának egyik 
legjobb legnagyobb hatású edzője volt.

Vad Dezső
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A 2008-as Olimpiai Játékokról ismert Pekingi 
Nemzeti Stadionban, a Madárfészekben ke-
rült megrendezésre a 15. IAAF Világbajnok-
ság. A kilencnapos atlétikai esemény mind 
a helyszínen, mind a televíziós közvetítések 
révén a világban, nagy érdeklődés, jelentős 
nézettség mellett zajlott. 

A sportág elterjedtségét továbbra is jelezi, 
hogy megközelítve a 2000 fős létszámot, 207 
ország állított rajthoz indulókat. Világbaj-
nokot 47 versenyszámban avattak, dobogós 
helyezést 43 nemzet atlétája szerzett (21 %) 
aranyéremmel 19 ország dicsőséglistája gaz-
dagodott (9 %). Legtöbb első helyet az ame-
rikai földrész atlétái gyűjtötték (18) – meg-
előzve az élcsoportban Európa (16) és Afrika 
(11) legjobbjait. Az első nyolcban 68 nemzet 
indulói végeztek (ez a résztvevők 33 %-a).

A versenyek színvonalát jellemzi, hogy a 
2000-es évek világbajnokságai között, az 
All-Athletics.com eredmények minőségét 
értékelő összegzése szerint, a pekingi érte 
el az eddigi legmagasabb pontszámot:

Peking 2015  – 194.547  /  Moszkva 2013  
–  192.664 / Berlin 2009  –  191.168 / Párizs 
2003  –  190.412  /  Oszaka 2007  –  190.095  
/  Daegu 2011  –  190.052 / Helsinki 2005  –  
189.601 /  Edmonton 2001  –  189.010 pont.

Növekvő konkurenciára mutat, hogy az idei 
VB-n gyarapodott az érmet és helyezést 
szerzett országok sora; az előző, moszkvai 
VB-hez viszonyítva átrendeződött az érem-
tábla. Az élen Kenya végzett, a „megszokott” 
távfutó sikereket megfejelve egy-egy 400 
gátas és gerelyhajító aranyéremmel, jelez-
ve az afrikai ország/ok-ban rejlő további 
lehetőségeket. Jamaica tartja „dobogós” po-
zícióját, főleg vágtázói és az ismét parádés 
teljesítményt mutató Usain Bolt révén. Az 
Egyesült Államok csapata – legtöbb érmet, 
de egy aranyéremmel kevesebbet nyer-
ve – a táblázat harmadik legjobbja volt. A 
legutóbb odahaza első orosz válogatott, 
fegyelmi ügyek miatt is, hetedik helyen 
zárt. A rendező Kína  kilenc éremmel (egy 
arannyal) a 11. helyen fejezte be a versenyt. 

Az első tízben öt európai ország található 
(Nagy Britannia, Lengyelország, Németor-
szág, Oroszország és Hollandia).

A ponttáblán Hollandiát Franciaország váltja 
az élmezőny felsorolásában, melynek élén 
jelentős előnnyel őrzi első helyét az Egyesült 
Államok válogatottja. Az utánpótlás VB-ken 
mutatott hasonló helyezései előre vetítik az 
elkövetkezendő évek felnőtt világeseménye-
in továbbra is várható vezető szerepüket.

A szakágak gyorsmérlegére tekintve: 

• a vágta- és gátfutásban Jamaica előző vi-
lágversenyeken tapasztalt hegemóniája 
töretlen, a nyerhető bajnokságok 50 %-a 
került a birtokukba. Meglepetés győze-
lem született a férfi 400 méteren, 110 m 
gáton, a már említett ffi 400 m gáton. 
Női 200 m-en a holland Dafne Schippers  
NDK-s  Európa csúcsot adott át a múltnak; 

• a távfutó számok demonstrálták a fo-
lyamatos afrikai fölényt, amelyet csak a 
brit Mo Farah (két számban) és a hajrá-

A minőségi eredményekre esélyesek számának növelése érdekében, az elkövetkezendő évekre tekintve elmondható:  
a fiatalok megváltozott érdeklődése, a testmozgásigény-irányú nevelés helyzete, problémái ellenére, a különböző  

fiatalkorú világeseményeken a magyar atlétika az elmúlt évtizedekben és napjainkban is jó eredményeket ért/ér el.

Edzők írták
15. Atlétikai Világbajnokság Pekingben 

 
Mérei László

Magyar Atlétikai Szövetség

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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utazott Pekingbe, aki ideálisnak nem mondha-
tó felkészülése után is közel volt ehhez, a ha-
todik sorozatig bronzérmes pozíciót foglalt el.

Az egy-nyolc helyek alapján, a 68 pontszerző 
ország között válogatottunk a résztvevők/
pontszerzők élcsoportjának számító 24. he-
lyen végzett. Az eddig megrendezett 15 Vi-
lágbajnokságon elért magyar eredmények 
alapján a pekingi teljesítmény a hetedik leg-
jobb volt, a 2000-es éveket tekintve a máso-
dik. Szintén a pontversenyt (1–8) vizsgálva, a 
helyezéseket szerzett országok között 1983 
óta az idei volt az ötödik legjobb (24).

Optimális felkészülés esetén, a VB-n látot-
tak (és néhány további potenciális lehető-
ség) alapján, a 2016. évi Olimpián résztvevő 
magyar sportágak között a legjobb tíz pont-
szerző közé várható az atlétika.

A minőségi eredményekre esélyesek számá-
nak növelése érdekében, az elkövetkezendő 
évekre tekintve elmondható: a fiatalok meg-
változott érdeklődése, a testmozgásigény-
irányú nevelés helyzete, problémái ellenére, 
a különböző fiatalkorú világeseményeken a 
magyar atlétika az elmúlt évtizedekben és 
napjainkban is jó eredményeket ért/ér el.

Megoldásra váró (nem új keletű) tennivaló 
– és nemcsak atlétikában, hanem más tradi-
cionális egyéni és csapat sportágakban is – 
hogy húsz éves kor felett is megmaradjanak, 
fejlődjenek a tehetségek. 

A megnövekedett sporttámogatások egy 
részének hatékonyan célzott felhasználása 
(amelyre törekvés látszik) segítséget adhat 
e stratégiai feladat személyi, szakmai, kép-
zési, egzisztenciális és tárgyi hátterének 
javításához.

ten az olimpián látottak alapján lehet majd 
közel megbízhatóan összegezni. Az azonban 
látszik, hogy szélesedik az esélyesek köre, az 
azonos feltételek érdekében tett erőfeszí-
téseknek is köszönhetően többen állhatnak 
rajthoz azért, hogy „szeleteljenek a tortából.”

A 15. IAAF Világbajnokságon 12 magyar atléta 
vett részt. Negyedikként végzett az egész év-
ben sérüléssel küzdő kalapácsvető Pars Krisz-
tán és a kiváló országos csúcsot elért súlylökő, 
Márton Anita (19,48 m).  Értékes hatodik he-
lyet szerzett a hétpróbázó Zsivótczky-Farkas 
Györgyi. Ugyanebben a számban kilencedik 
legjobb volt az idei U23 Európa bajnok Kri-
zsán Xénia, szintén elődöntős helyen végzett 
a gyalogló Madarász Viktória (15.) és verseny-
számának elődöntőjébe jutott a rövidgátas 
Baji Balázs (19.). Éremeséllyel Pars Krisztián 

verseny győztes fehérorosz, Marina Ar-
zamasova (800 m) tudott megszakítani. 
A pálya döntőkben – nagyrészt jó ered-
ményekkel – főleg a taktikai versenyek 
domináltak;

• A férfi gyaloglásokban európai sikerek 
születtek, a női verseny hozta a házi-
gazdák aranyérmét;

• a nyolc ugrószám első helyén hat ország 
osztozott, feltűnést keltett Kanada két 
győzelme (ffi magas- és rúdugrás). Tízpró-
bában született meg az igen erős atléti-
kai világcsúcsok közé az egyetlen új, az 
Egyesült Államok-beli Ashton Eaton to-
vább javította az általa tartott eddigi leg-
jobbat: 9045 ponttal nyerte a versenyt. A 
női aranyérmet, a világ idei legjobbjával 
a brit Jessica Ennis-Hill vehette át;

• a dobószámokban az utóbbi nagy verse-
nyeken jó formaidőzítéssel jelentkező 
lengyel atléták vitték a prímet, három 
versenyszámban is az élen végeztek. A 
német hölgyek két aranyat szereztek, és 
volt kubai és kenyai világbajnok is.

Az atlétikai Világbajnokság programja meg-
egyezik a sportág olimpiai műsorával, ezért 
– főleg egy évvel a Riói Játékok előtt – az au-
gusztusi kilenc nap előrejelzést adhat 2016-
ra.  A látott versenyek, a győztesek és helye-
zettek személye, a váratlan végeredmények 
szélesítik a jövő év esélylatolgatásait, de ta-
pasztalat, hogy egy olimpia – még az azonos 
program esetén is – mindig „más”. Gondolva 
itt az eredményekre, a versenyek alakulására, a 
klasszisok  rákészülésére és teljesítményeire.

A sportág élvonalában jelentkező tendenciá-
kat a jövőre záruló négy éves ciklus, kiemel-
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Nem könnyű fogást keresni Storcz Botondon, hiszen az általa megszerzett három 
olimpiai aranyérem ténye önmagában tekintélyt parancsoló. Ráadásul körülötte 

nem lehetett különösebb sztorikról, netán balhékról értesülni a sportágban eltöltött 
évtizedek során.  Ha extra sztori nincs, akkor ugorjunk vissza az időben, egészen az 

1982-ben volt első lépésekig. Ekkor vett ugyanis először kezébe lapátot ... 

Storcz Botond
Mester –  Edző –  Interjú

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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Nem könnyű fogást keresni Storcz Botondon, 
hiszen az általa megszerzett három olimpiai 
aranyérem ténye önmagában tekintélyt pa-
rancsoló. Ráadásul körülötte nem lehetett 
különösebb sztorikról, netán balhékról érte-
sülni a sportágban eltöltött évtizedek során. 
A helyszín is a lehető leghivatalosabb, ahol 
beszélgetünk: a jelentős bővítés alatt álló 
szövetségi székház a Latorcza utcában.

Ha extra sztori nincs, akkor ugorjunk vissza 
az időben, egészen az 1982-ben volt első 
lépésekig. Ekkor vett ugyanis először kezé-
be lapátot a későbbi ötkarikás bajnok.

„Mindössze hét éves voltam, amikor az Új-
pestben kezdtem, mégpedig annál a Hor-
váth Péternél, aki a mai napig kitartott az 
edzői pályán; most a Multiban oktat. Az ő 
keze alatt készültem, mégpedig 1991-ig. De 
hát még akkor is fiatal voltam, a tizenhato-
dik évemben jártam. „

– Mikor gondolt először arra, hogy esetleg vi-
szi is majd egyszer valamire?

„Mondhatom, jó íve volt a pályámnak, annak 
ellenére is, hogy nem indultam kiugróan te-
hetségesnek. Viszont kezdettől fogva min-
dig ott voltam vagy a dobogón, vagy annak 
közelében. Serdülőként már nyertem orszá-
gos bajnokságot, az ifjúságiak között pedig 
a világbajnoki cím is összejött. Ám ezzel 
egy időre be kellett érnem, mert későn érő 
típusnak bizonyultam. Huszonkét évesen 
még nem volt komolyabb eredményem a 
felnőttek nemzetközi mezőnyében.”

– A KSI-ből 1993-ban kiöregedett, ezért min-
denképpen klubváltásra kényszerült.

„Ekkor mentem át az MTK-ba, ahol 2001-
ig versenyeztem, majd Szeged következett 
2004-ig. 2005-ben egy évet a Honvédban töl-
töttem, majd átmeneti visszavonulást köve-
tően 2007-ben ismét nekiduráltam magamat, 
de nem sikerült kiharcolnom a pekingi indu-
lás jogát. Érdekes, hogy előbb nem hiányzott 
a kajakozás, azért hagytam abba, utóbb pedig 
mégis kitört rajtam a versenyláz.

– Visszatekintve a kajakos évtizedekre, volt 
edzői közül kiket emelne ki?

 „Péter bától nagyon jó alapokat kaptam, ezt 
hangsúlyoznom kell. Azután nagyon megha-
tározó volt Fábián László, Öcsi Bácsi. Az olim-
piai bajnoki címek pedig Sári Nándorhoz is 
kötődnek. Horváth Gáborral, Horival az olim-
pia előtti hónapokban mentünk át Nándihoz 
– ebben volt egy kis cserbenhagyás is … Így 
alakult. „

– Beszéljen arról, melyik egység volt a ked-
vence: az egyes, a páros vagy a négyes?

„Egyesben, ha egy kicsit is elfogy a lendület, 
akkor a hajó megáll. Párosban könnyebb a 

helyzet. Szerintem a párost a legkönnyebb 
technikailag megérezni. 2000-ben a Kam-
mererrel alkotott párosunk volt technika-
ilag magasabb szinten, 2004-ben viszont 
inkább a négyes. Persze hogy tudnék nega-
tívumokat is mondani, hiszen ha bárki tíz-
tizenöt évvel később visszagondol a történ-
tekre, ott mindenki találna olyasmit, amit 
másként kellett volna csinálnia. Ám úgy 
gondolom, három olimpiai bajnoki címmel 
ez kicsit feleslegesnek mondható.”

– Miután nem sikerült kiverekednie magát Pe-
kingbe, azonnal bekerült a szövetségbe?

„Ilyen gyorsan azért ez nem ment. A 2008-
as pekingi olimpiát követően Angyal Zoltán 
leköszönt, ezután írtak ki egy pályázatot, 
amelynek eredményeként 2009. január else-
jétől vehettem át a kapitányi tennivalókat.”

– Visszagondolva, nem tartotta volna szeren-
csésebbnek, ha néhány év konkrét edzői gya-
korlattal a háta mögött kerül ebbe a pozícióba?

„Ahány nézőpont, annyiféle megközelítés. 
Sokan a fejemhez szokták vágni ezt a hiányt, 
elsősorban persze az edzők. Való igaz, ezen 
az oldalon nem volt előéletem, versenyzői 
tapasztalat viszont sokkal több van bennem, 
mint egy átlagos edzőben. Bizonyára sokkal 
egészségesebb lett volna, ha bizonyos edzői 
praxist is magam mögött tudhattam volna. 
Az élsport mellett fizikailag nem ment vol-
na az edzősködés. Amikor talán lett volna 
időm – 2006-ban – akkor bármihez fáradtnak 
éreztem magamat, 2007-ben azért csak meg-
alakítottuk azt az esztergomi klubot, ahon-
nan később Kökény Roland olimpiai bajnoki 
címig jutott. Ha nem jött volna 2009 elején 

a kapitányi megbízatás, akkor bizonyára én 
is valahol elkezdtem volna a fiatalokkal, fog-
lalkozni. Annál is inkább, mivel más hivatás 
iránt nem éreztem különösebb érdeklődést.”

– Így viszont egyenes ágon kapitány lett. Mi-
lyen különösen emlékezetes élményekben volt 
része ez idő alatt? 

„A legmélyebb benyomást éppen a legutób-
bi világbajnokságon győztes Tótka Sándor – 
Molnár Péter kettős produkciója tette rám, 
hiszen nekik kétszer kellett megnyerniük 
a számukat és mindkét döntőben képesek 
voltak megszerezni az első helyet. Ugyan-
csak imponáló volt a női négyes 2009 óta 
volt sikersorozata, amely sajnos éppen idén 
szakadt meg.”

– Ez a nem várt vereség mennyire sokkolta?

„Lehet, hogy örök optimista vagyok, de úgy 
gondolom, jó, hogy így alakultak a dolgok. 
Ugyan egy bombaerős négyessel mentünk 
ki, mégsem nyertünk. Ebből a második hely-
ből arra jutottam, hogy legközelebb sokkal 
több változatot kell kipróbálnunk a hajó 
végleges összeállítását megelőzően. Most 
jókor jött ez a fricska, de egyébként jól ál-
lunk. Megvan a kvóta, jövőre lesz elég idő és 
alkalom a próbálgatásokra.”

– Ha már szóba jött az olimpia előtti időszak 
fő témája, hogyan is állunk és mennyire elége-
dett a 2015-ben begyűjtött kvóták számával?

„Férfi kajakban a megszerezhető nyolcból 
hatot sikerült begyűjtenünk, ezekkel az 
összes számot le tudjuk fedni. Más kérdés, 
hogy kell-e például az ezer négyesből va-
lakinek elmennie ezer egyesbe? Egyébként 
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– A sportágban működő edzők felkészültségét, 
továbbképzésüket rendben lévőnek találja?

„Jómagam, versenyszerű kajakozás közben 
végeztem el a TF-et, de nyilvánvaló, hogy 
a sportágban tevékenykedő kollégák nem 
mindegyike rendelkezik komoly verseny-
zői előélettel. Nekik fokozottan szükségük 
van a rendszeres ismeretbővítésre, miként 
mindannyiunknak is. Örülök, hogy a TF is-
mét vezető szerepet kap az edzőképzésben 
és továbbképzésben, mert ez a kedvező vál-
tozás lehet az egyik garanciája a sportág 
további sikereinek is.”

– A kajak-kenu sportág eredményességének 
köszönhetően közel negyven edző került a 
kiemelt fizetési kategóriák egyikébe. Viszont 
mellettük ezen létszám sokszorosa dolgozik a 
kisebb-nagyobb szakosztályokban. Az ő anya-
gi elismertségükkel is elégedett?

„Túl nagy az olló. Még mindig sokan keres-
nek olyan szerény összeget, amelyért iga-
zán elkötelezett, tartósan magas színvo-
nalú munkát nem is lehet elvárni. Ezért is 
működtet az MKKSZ saját pénzügyi alapból 
úgynevezett „Patrónus Programot”, amelyből 
az arra érdemes, alulfizetett edzők legjobb-
jait igyekszünk egy elfogadhatóbb fizetésre 
felhozni. Az irány jó, de még bőven van mit 
tenni ezen a vonalon is. „

– Mit gondol, a kajak-kenus olimpiai szereplés 
tovább növeli majd a sportág népszerűségét?

„A sport társadalmi beágyazódottsága Ma-
gyarországon eleve igen magas szinten van. 
A sportértő emberek sokasága pedig maxi-
málisan elismeri a teljesítményeket. Ha Rio 
de Janeiroban mondjuk úgy szerzünk öt ér-
met, hogy abból egy, de inkább kettő arany 
lesz, akkor az egészen biztosan újabb, jóko-
ra lökést ad a sportág népszerűségének. Ha 
csak három érem, s benne egy arany lenne 
a „termés” annak már nem tudnék igazán 
örülni. Annak pedig még inkább nem, ha 
például öt eredményhirdetésnél is a dobo-
gó második fokára szólítanák a versenyző-
inket. A mi sportágunknak aranyéremre is 
szüksége van!

Jocha Károly

még három számban tudunk kvótát sze-
rezni: K-1 1000, K-2 1000 és K-1 200 mé-
teren. Előtte itthon egy tájékoztató verseny 
bizonytalan, egy válogató viszont biztosan 
lesz. Elvileg mindhárom számban révbe ér-
hetünk, a legbizonytalanabbnak az ezer pá-
ros tűnik. Többek között a máig is képlékeny 
szabályok miatt, hogy indulhat-e olyan ver-
senyző, aki korábban már szerzett kvótát?” 

– A többi szakágban sokkal egyértelműbb az 
alaphelyzet.

„Kenuban a maximális négy kvótával rendel-
kezünk, női kajakban a lehetséges hatból öt 
a mienk. A női számokat egyébként már négy 
emberrel is meg tudjuk oldani. A reménybeli 
hat kvótára egyébként legalább nyolc-kilenc 
hölggyel esélyesként kell számolnom. A leg-
nagyobb kérdőjelet Janics Natasa jövőbeli 
formája jelenti számomra. Ő feljövőben van 
– kíváncsi vagyok, mire lesz képes 2016 ta-
vaszán?”

– Olimpiai bajnokaink közül Vajda Attila és Ko-
zák Danuta is kevesebbet nyújtott a reméltnél.

„Vajdánál pillanatnyilag az a lényeg, hogy 
megszerezte a kvótát, a többi majd jövőre ki-
derül. Danutánál szakmai tévedésnek tartom, 
hogy kétszáz egyesre is készült, holott én őt 
tipikusan ötszázas versenyzőnek tartom.”

– A válogatottjainkkal foglakozó edzők felké-
szültségével mennyire elégedett? 

„Legtöbbjük jó irányban halad, megvan ben-
nük a nyitottság s szakmai újdonságok kö-
vetésére, azok intenzív átvételére. Nekünk 
nagy változást jelentett a 200 méteres ver-
senyszámok belépése, különösen 2009 óta, 
amikor eldőlt, hogy felkerülnek az olimpia 
programjára. Ezekről a vágtaszámokról ko-
rábban semmiféle tapasztalatunk nem volt. 
Márpedig ezekre a számokra edzőinknek is 
igen keményen fel kell készülniük. Ismerek 
olyan kollégákat, akik a szó jó értelmében 
„bekattantak” és ugyancsak nagy elánnal 
vágtak bele ebbe a speciális munkába. Ennek 
a törekvésnek sikeres példája Hűvös Viktor. „                 

– Mit gondol arról, hogy a köztudottan het-
ven fölött járó Fábiánné Rozsnyói Katalin még 
mindig a többi edző előtt jár eredményesség 
dolgában. Miért sikerülhet ez neki?

„Van mire támaszkodnia, hiszen mindenről 
hatalmas adminisztrációt vezet. S ami a leg-
fontosabb szerintem: következetes. Ehhez 
ráadásul még maximalista is. Amit elkezd, 
abból jottányit sem enged!”  

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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Edzőlegendák
Füzesséry Gyula 

 

 (1925. –)

Viszonylag rövid, kevés sikert hozó 
versenyzői pályafutását követően 
fiatalon lett edző. Ő alapította meg 
az MTK kajak-kenu szakosztályát, s 

már Helsinki előtt a válogatott mellett is se-
gédkezett. Gelle Sándor, az akkori szövetségi 
kapitány felismerte benne azt az akaraterőt 
és ambíciót, amellyel nem utolérni kívánta, 
hanem megelőzni akarta a világot. Hihe-
tetlen kemény edzéseket vezetett és a ta-
nítványaiból alakított négyes (Nagy László, 
Kovács László, Vagyóczky Imre, Szigeti Zol-
tán) Maconban, a magyar kajak-kenu sport 
nagy előretörése során sikert aratott, a hat 
magyar világbajnokság egyikét nyerték.

A még fiatal edzőt a Központi Sportiskola 
akkor alakuló szakosztályának vezetésére 

kérték fel. A fiatal tehetségek fejlődése straté-
giájának kidolgozásával is megbízták. A szak-
osztályok akkoriban a 14–15 éves fiatalokkal 
kezdtek foglalkozni. „Javaslatomra aztán – 
amint emlékezett – már a tízéveseket is beül-
tettünk a kajakba és megkezdtük technikájuk 
megalapozását. Ezzel megelőztük a világot 
és idővel folytatni tudtuk a maconi eredmé-
nyeket.” A mesteredző ezt követve több ízben 
is külföldön folytatta munkáját. Előbb Kubá-
ban szervezte kedvenc sportját, majd később 
a szöuli olimpia előtt a Koreai Köztársaság, 
a barcelonai ötkarikás randevú előtt pedig a 
spanyol válogatott olimpiai felkészítésében 
vett részt. Hazatérve az ifjúsági válogatottat 
vezette, majd a közgazdasági egyetemen má-
sodik diplomáját is megszerezte. 

Napjainkban is jó egészségnek örvend, de 
kicsit távolabbról szemléli a kajak-kenu 
eseményeit. Amint mondta, örül, ha a leg-
jobbak edzésprogramjában egy-egy sziget-
kerülési erőfelmérés is szerepel, amit annak 
idején ő vezetett be.

Füzesséry Gyula a magyar kajak-kenu sport 
edző legendáinak egyike, a Magyar Kajak-
kenu Szövetség Életmű Díjjal ismerte el 
példaértékű, kiváló munkásságát.

Vad Dezső
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Szakmázzunk

Új irányok és célok  
a magyar labdarúgó edzők képzésében 
Szalai László
Magyar Labdarúgó Szövetség, Edzőképző Központ, Igazgató

2012-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) úgy határozott, hogy megújítja a honi labdarúgó 
edzők képzését. Ennek érdekében az MLSZ Szalai Lászlót, a Magyar Futball Akadémia akkori 
igazgatóját nevezte ki és bízta meg azzal, hogy az európai trendeknek megfelelően az UEFA kon-
venció figyelembe vétele mellett reformálja meg a magyarországi labdarúgó edzőképzést. Ennek 
köszönhetően az elmúlt két és fél évben számos újítás és reform valósult meg ezen a területen.

az MLSZ Szalai Lászlót, a Magyar Futball 
Akadémia akkori igazgatóját nevezte ki és 
bízta meg azzal, hogy az európai trendeknek 
megfelelően az UEFA konvenció figyelembe 
vétele mellett reformálja meg a magyaror-
szági labdarúgó edzőképzést. Ennek köszön-
hetően az elmúlt két és fél évben számos újí-
tás és reform valósult meg ezen a területen.

Szigorodott a felvételi rendszer

Az MLSZ Elnökségének határozata alap-
ján a legalacsonyabb edzői szint (MLSZ 
Grassroots C) megszerzéséhez szükséges 
jelentkezés egyik előfeltételeként megkö-
veteli az érettségi bizonyítványt. Az MLSZ 
Grassroots C-re történő jelentkezés eseté-

ben a hallgatóknak központi gyakorlati és 
szóbeli felvételi vizsgán kell részt venniük. 

Az új rendszerben az UEFA „B” (2 év MLSZ 
Grassroots C végzettség birtokában elvégzett 
gyakorlati munka után lehet jelentkezni) és 
az UEFA „A” (2 év UEFA „B” végzettség birto-
kában elvégzett gyakorlati munka után lehet 
jelentkezni) szintekre történő felvételi vizs-
gára is átalakított, több részből álló eljárást 
alakított ki az MLSZ Edzőképző Központja.  
A jelentkezők az előre meghatározott téma-
körök anyagából elkészített, élettani, pszi-
chológiai, anatómiai, pedagógiai és szakmai 
kérdésekből álló tesztet töltenek ki, mely az 
egész felvételi pontszám 60 %-át teszi ki. Ezt 
követően egy központi gyakorlati felvételi 

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02

Az európai országokban az UEFA konvenció 
egyértelműen előírja a különböző szinteken 
történő edzőképzések témaköreit, megha-
tározza a minimálisan elvárt óraszámokat 
és kimeneti követelményeket. Ezeket a ha-
tályos UEFA konvenció tartalmazza, amely 
lehetővé teszi, hogy a labdarúgó edzők 
képzése egységes legyen mind az 54 UEFA 
tagállamban. Jelenleg a Magyar Labdarúgó 
Szövetség az UEFA konvenció teljes értékű 
tagja, így minden (UEFA „B”, UEFA „A”, UEFA 
„ELITE YOUTH A”, UEFA „PRO”) szintű edzői 
diploma kiadására jogosult.

2012-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) úgy határozott, hogy megújítja a honi 
labdarúgó edzők képzését. Ennek érdekében 
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S2S Online edzéstervező rendszer 
került bevezetésre

Az előző évben az MLSZ Edzőképző Központ-
jának vezetése úgy határozott, hogy beve-
zeti országosan az S2S online edzéstervező 
rendszert. A norvég fejlesztésű, eredetileg 
angol nyelvű rendszer 2014 novembere óta 
magyar nyelven is elérhető! A rendszer lehe-
tőséget biztosít arra, hogy napi-, heti edzése-
ket és havi vagy akár éves edzésprogramokat 
tervezzenek a magyar szakemberek. A prog-
ram a részletes adminisztráción túl, többek 
között arra is alkalmas, hogy a használó 
szakember a játékosok egyéni fejlődését is 
nyomon követhesse. A rendszer tartalmaz 
még többek között egy több, mint 1600 gya-
korlatból és egy több, mint 500 előre elké-
szített edzésből álló gyakorlat- és edzésgyűj-
teményt, melyek a honi szakemberek tetszés 
szerint alkalmazhatnak. A Magyar Labdarú-
gó Szövetség vezetésének köszönhetően a 
program használata minden magyar klub 
számára ingyenes. Jelenleg több, mint 600 
magyar klub használja már a programot.

„Emeljük a szintet” konferenciaso-
rozat elindítása

Mivel a magyar labdarúgó edzők szakmai 
ismeretei számos területen  megújításra és 
bővítésre mutattak igényt, ezért az MLSZ 

vizsga következik, majd a harmadik részben 
a szóbeli beszélgetés, ahol a szakmai kérdé-
sek mellett megtörténik az eddigi gyakorlati 
munka dokumentációjának ellenőrzése is. 

Az UEFA „ELITE YOUTH A” (2 év UEFA „A” vég-
zettség birtokában elvégzett gyakorlati mun-
ka után lehet jelentkezni) és az UEFA „PRO” 
(2 év UEFA „A” vagy UEFA „ELITH YOUTH A” 
végzettség birtokában elvégzett gyakorla-
ti munka után lehet jelentkezni) szintekre 
történő jelentkezés esetén a felvételizőknek 
írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát kell ten-
niük. Az írásbeli felvételi edzéselméleti, élet-
tani, anatómiai, pszichológiai, pedagógiai és 
aktuális szakmai kérdésekből áll. 

A szóbeli felvételi vizsgán a szakmai kérdé-
sek mellett ellenőrzésre kerülnek az addig 
elvégzett gyakorlati munka dokumentációi 
is. Bármely edzői szintre történő felvételi 
minimum követelménye a felvételi pont-
szám 60 %-nak teljesítése. 

Megújultak a képzési anyagok, mód-
szertani kiadványok készültek

Az elmúlt két és fél évben elkészült a 
Grassrootc C munkafüzet, az UEFA „B” és UEFA 
„A” képzési anyag könyv formában. Ezeket a ki-
adványokat minden tanfolyamra felvett hall-
gató megkapja és a kiadványok tartalmazzák 
az adott szinthez tartozó teljes képzési anya-
got. Mindemellett elkészültek az U7-es, U9-es, 
U11-es és U13-as korosztályok képzéséhez 
szükséges módszertani kiadványok is, melyek 
összefoglalják az adott korosztály biológiai, 
élettani, pszichológiai sajátosságait, ajánlá-
sokat tartalmaznak a gyerekek képzéséhez, 
továbbá a módszertani kiadványokban több, 
mint 200 gyakorlat is található, mely nagy 
mértékben megkönnyíti a gyakorlatban dol-
gozó edzők napi munkáját.

Edzőképző Központjának vezetése úgy hatá-
rozott, hogy szabadegyetem jelleggel kon-
ferenciasorozatot szervez és hirdet „Emeljük 
a szintet” címmel. Minden konferencia nap 
egy adott témát dolgoz fel, melynek segít-
ségével a magyar edzőknek lehetőségük 
nyílik a témában elmélyülni, ismeretüket 
az adott témakörben bővíteni. Az elmúlt két 
évben összesen 7 konferencia került meg-
rendezésre több, mint 2800 labdarúgó edző 
részvétele mellett (1. táblázat).

Licencmegújító kreditrendszer 
országos bevezetése

2015 júliusában az MLSZ Elnöksége elfo-
gadta, az Edzőképző Központ munkatársai 
által kidolgozott kreditrendszert, mely az 
eddig használt edzői licencmegújító to-
vábbképzések helyett kerül bevezetésre.

A kreditrendszer részletes leírása

Az UEFA Konvenció alapján az UEFA „B” 
diploma 2 éves, az UEFA „A”, UEFA „ELITE 
YOUTH A”, UEFA „PRO” diplomák 3 éves ér-
vényes licenccel (edzői működési engedély) 
rendelkeznek. A továbbiakban a licenc meg-
újítás alapfeltételeként a labdarúgó edzők-
nek össze kell gyűjteni az előírt kreditmeny-
nyiséget a diplomájukhoz tartozó licence 
érvényesség lejáratáig. A kreditek össze-
gyűjtéshez a Magyar Labdarúgó Szövetség 
éves szinten minimum 2 országos és 4 ré-
giós kreditszerző konferenciát biztosít. Egy 
országos konferencia a konferencia témájá-
tól, előadóitól és erősségétől függően 5–10 
kreditpontot, míg egy régiós konferencia 
1–5 kreditpontot ér. Így az UEFA B diplomá-
val rendelkező edző 2 év alatt összesen ma-
ximálisan 50 kreditet tud összegyűjteni, az 
UEFA A, Elite Youth és Pro diplomával ren-
delkezők pedig 3 év alatt összesen maximá-
lisan 75 kreditpontot tudnak összegyűjteni 
(2. táblázat).

Az UEFA „ELITE YOUTH A” és UEFA „PRO” 
szintek esetében lehetőség van kredit pon-
tok gyűjtésére egyéb tevékenységi körből. 
Az egyéb tevékenységi kör részletes leírását 
a 3. számú táblázat tartalmazza.

A licencmegújításhoz szükséges kreditszámo-
kat az alábbi 4. számú táblázat mutatja. 
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4 táblázat   Licenszmegújításhoz szükséges megszerzendő kreditek
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1. Kreditszerző konferenciákon (lásd 1. 
táblázat) minimum 30 kredit összegyűj-
tése 3 év alatt;

2. Egyéb tevékenységi körből (lásd 2. táb-
lázat) minimum 15 kredit összegyűjté-
se 3 év alatt.

Országos e-learning rendszer kidol-
gozása

Az idei évben elkezdődött az országos E-lear-
ning rendszer kidolgozása a labdarúgó edző-
képzésben. Az online rendszer segítségével 
az európai trendeknek megfelelően bizto-
sítani tudjuk a hallgatók számára a legfris-

sebb szakanyagokat, az aktuális tananyagot, 
továbbá az E-learning rendszer segítségével 
modernizáljuk a labdarúgó edzői továbbkép-
zéseket, licencmegújítást és tesztírást.

Kooperáció és megállapodás a Test-
nevelési Egyetemmel

Szintén a magyar labdarúgó edzőképzés 
megújítása érdekében 2015-ben aláírás-
ra került egy kölcsönös együttműködési 
egyezmény a Testnevelési Egyetem és a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség között. A megál-
lapodás többek között tartalmazza, hogy a 
felek a jövőben mindent megtesznek azért, 
hogy a magyar labdarúgó edzők képzése 
színvonalasabb legyen, mellyel egyben elő-
segítik a sportág fejlődését is. Kölcsönösen 
elfogadják egymás képzésein megszerzett 
ismereteket és tárgyakat, segítséget nyúj-
tanak egymásnak a labdarúgó edző- és ta-
nárképzés területén. A tervek szerint a két 
intézmény a jövőben közös sportági tudo-
mányos kutatásokat fog végezni és átjárha-
tó képzési szinteket alakít ki.

A licenc megújításának menete

Az UEFA „B” és UEFA „A” szintek esetében elő-
ször össze kell gyűjteni a megfelelő számú 
kreditpontot, mely a vizsgára történő jelent-
kezés feltétele. A licencmegújításhoz tartozó 
díj befizetése után pedig a következő lépés a 
licenc megújításához szükséges online teszt 
kitöltése. A vizsga formája: központi vagy 
otthoni vizsga, online felületen (e-learning). 
A tesztek kérdései a kreditszerző konferenci-
ák témaköreiből kerülnek összeállításra. 

Az UEFA „Elite Youth A” és UEFA „Pro” szintek 
esetében a licencmegújítás feltételei (csak 
mindkettő teljesítése esetén van lehetőség 
az edzői licenc meghosszabbítására):

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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Edzőlegendák
Páder János 

 

 (1926. – 2001.)

Atlétaként került a Testnevelési 
Főiskolára, de az Egyesült Álla-
mokban végzett Hepp Ferenc ha-
tására hamarosan rabul ejtette 

a kosárlabdázás és a TF elvégzése után a 
Sportjáték tanszék docenseként a Főiskolán 
maradt. A Budapesti Honvéd 1950 végén 
történt megalapítása után felkérték a kosár-
labda csapat vezetésére, s kettős munkája 
ellátására a szövetségtől külön engedélyt 
kapott. Pályája kezdetén tele volt friss ter-
vekkel, nagy elképzelésekkel. Ezek megva-
lósítását megkönnyítette, hogy a Honvéd 
nem kész kosárlabdázókat igazolt, hanem 
kötelező katonai szolgálatra bevonuló re-
ményteljes játékosokból, valamint tehetsé-
ges fiatalokból alakították ki az első csapa-
tot, akik a feltörekvés vágyától fűtve, zokszó 
nélkül végezték a náluk alig néhány évvel 

idősebb Páder által vezényelt addig isme-
retlen, idegileg és fizikailag egyaránt kime-
rítő erősítő gyakorlatokat. Nem érezték te-
hernek a sokszor napi három edzést, sőt volt 
szívük és erejük önmaguktól is hozzátenni 
valamit. A játékosok közül például Czinkán 
Tibor, a pályafutása után orvosi diplomát 
szerzett 85-szörös válogatott bedobó így 
emlékezett: „Megtanultuk Páder mesternél, 
hogy mi a napi három edzés. De megérte! 
Olyan társaság volt, hogy el is felejtettük a 
kínzó gyakorlásokat. Azután hamarosan jöt-
tek a sikerek, ritka szép éveket köszönhetek 
a Honvédnak.”

A csapat veretlenül, sorozatban 143 egymás 
utáni győzelemmel nyerte a bajnokságokat 
és Pádert 1950-ben a válogatott szövetségi 
kapitányává is kinevezték. A Honvédra épü-

lő korszerűen játszó, fantasztikus küzdeni 
tudással harcoló csapat azután 1955-ben a 
csúcsra ért a Budapesten rendezett Európa-
bajnokságon, amelynek döntő mérkőzésén a 
Népstadion dísztribünje előtt a szovjet együt-
test is legyőzve megnyerték a magyar férfi 
kosárlabdasport első, eddigi egyetlen Európa 
bajnokságát.

Páder János, aki a kosárlabda sikerek után a 
sportvezetésben is nagyobb feladatokat ka-
pott, új utat nyitott a magyar kosárlabdasport 
történetében. Senki sem vitatja, hogy a ma-
gyar kosárlabda edzők legsikeresebb mestere, 
a legendás edzők egyike.

Vad Dezső
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Az én edzőm
Imre Géza – a hálás tanítvány

„... véletlenül lettem vívó. Anyukám látott egy hirdetést, hogy gyerekeket toboroznak 
játékos vívásra, és Apukám vitt el a József nádor téri vívóterembe, ami sajnos ma már 
nem működik. Ez nyolcvannyolc szeptemberében volt, Béla bácsi akkor indított egy kis 
csoportot, ami azért nem volt olyan pici, voltunk vagy harmincan ...” 

Az újságírás íratlan szabályai szerint 
az újságírónak háttérben kell ma-
radnia, ám ezúttal kivételt teszek 
és elárulom, hogy beszélgetőtársa-

mat, Imre Géza újdonsült egyéni világbajnok 
párbajtőrvívót „ezer éve” ismerem – ezért ál-
lítom, hogy nála jobb alanyt „Az én edzőm” 
témakörben nem találni. Ő az a sportoló, aki 
soha, egyetlen nyilatkozatában sem felejtet-
te el, hogy az eredményeit másnak, az edzők-
nek is köszönheti és ennek mindig hangot is 
adott. A júliusi moszkvai világbajnokságon 
aratott győzelme után sem hagyott ki sen-
kit a sorból, akinek hálás az aranyéremért, 
köszönete olyan volt, mint egy Oscar-gála 
beszéde. Amikor ezt megemlítem neki, a tőle 

megszokott módon, szerényen válaszol. 

„Az edzőimnek köszönhetek nagyon sok min-
dent, a nevelőedzőmnek például azt, hogy 
megtanultam vívni, megismertem ezt a sport-
ágat. Az eredményeimben mindannyian ben-
ne vannak. A vívásban szorosabb az edző-ta-
nítvány kapcsolat, mint más sportágakban, 
érzelmileg is jobban kötődünk egymáshoz, 
ezért érzem úgy, hogy meg kell köszönnöm, ha 
sikert érek el. Ráadásul a vívásban az edzőn 
kívül mások is kellenek az eredményhez: fegy-
vermester, masszőr, orvos, pszichológus és so-
rolhatnám, talán ezért tűnhetett az Oscar-díj 
átadásán megszokott beszédhez a moszkvai 
köszönetem.”

Kopetka Béla volt a nevelőedződ, az első 
sikereidet az ő irányításával érted el, és eb-
ben a fegyvernemben szokatlanul fiatalon, 
21 évesen már olimpiai bronzérmes lettél. 

„Pedig véletlenül lettem vívó. Anyukám látott 
egy hirdetést, hogy gyerekeket toboroznak játé-
kos vívásra, és Apukám vitt el a József nádor téri 
vívóterembe, ami sajnos ma már nem működik. 
Ez nyolcvannyolc szeptemberében volt, Béla 
bácsi akkor indított egy kis csoportot, ami azért 
nem volt olyan pici, voltunk vagy harmincan. 
Először valóban sok volt a játék, egy évig csak 
lábmunkáztunk. Az első év vége felé a „kivá-
lasztottak”, vagyis az ügyesebbek már pengével 
a kézben lábmunkázhattak, bevallom, én nem 
kerültem közéjük, nem voltam annyira ügyes.”

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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“... az edzőimnek köszönhetek nagyon sok mindent, a nevelőedzőmnek pél-
dául azt, hogy megtanultam vívni, megismertem ezt a sportágat. Az ered-
ményeimben mindannyian benne vannak. A vívásban szorosabb az edző-
tanítvány kapcsolat, mint más sportágakban, érzelmileg is jobban kötődünk 
egymáshoz, ezért érzem úgy, hogy meg kell köszönnöm, ha sikert érek el. 
Ráadásul a vívásban az edzőn kívül mások is kellenek az eredményhez: fegy-
vermester, masszőr, orvos, pszichológus és sorolhatnám ...”

Mi tartott a csoportban, miért maradtál ott?

„Jó volt a társaság, és a sok játék is tetszett. 
Szófogadó gyerek voltam, amit a Mester mon-
dott, megcsináltam. Visszagondolva úgy látom: 
egy fiatal edző agilitásával találkoztunk és ez 
minket is magával ragadott. Akkor még nem 
gondoltam arra, hogy vívó leszek, egyszerűen 
megszerettem azt, amit csináltunk. Béla bácsi 
apró feladatokat tűzött elénk, amiket teljesí-
teni kellett és akkor kaphattam pengét, beöl-
tözhettem vívóruhába … így haladtam lépésről 
lépésre. Bár kezdetben nem voltak különösebb 
eredményeim, a Mester akkor is megtalálta a 
módját, hogy dicsérjen, vagy egy akciót, vagy 
egy szép találatot és ez nagyon jó volt.”

Annyira megtalálhattátok a közös hangot, 
hogy amikor a BVSC-ből az akkori Újpesti 
Dózsához szerződött a mestered, követted őt. 

„Igen, mentem vele és ott kezdtem el párbaj-
tőrözni.”

Miért váltottál tőrről párbajtőrre?

„Mert a Mester is párbajtőrözött, öttusázó volt, 
no meg azért is, mert ez a fegyvernem jobban 
tetszett. Tőrben bosszantott a téves bírói íté-
let, itt viszont egyértelműek a szabályok. Há-
rom évet töltöttünk Újpesten, onnan a BSE-be, 
majd a Honvédba is együtt mentünk.”

Sok sikert éltetek meg együtt az atlantai 
bronzéremtől a csapat-világbajnoki címig, 
még ha minden nagy versenyen nem is le-
hetett melletted …

„Bár már évek óta nem dolgozunk együtt, az 
egyéni világbajnoki címem az ő győzelme is, 
az ő keze munkája is kellett hozzá, hiszen ha 
ő nem tanít meg vívni, most nem lenne miről 
beszélni.”

Miért szakadt meg a közös munkátok?

„Az 1999-es szöuli világbajnokságon nem 
tudtuk kiharcolni az olimpiai részvételt és ő 
úgy döntött, hogy szerencsét próbál külföldön, 
mert itthon az edzősködés mellett taxiznia 
kellett a megélhetésért. A kapcsolatunk nem 
szakadt meg, találkoztunk külföldi versenye-
ken és ha itthon volt, kijött a bajnokságokra. 
Máig tartjuk a kapcsolatot és egy ebéd mellett 
is megköszönöm majd neki, amit értem tett.”

Udvarhelyi Gábor lett a következő edződ. 
Hogyan találtatok egymásra?

„Körülnéztem, ki lenne a legjobb és mivel őt 
régóta ismertem és tiszteltem, juniorkapi-
tányként a főnököm is volt, csapattársaimnak, 
Kovács Ivánnak és Kulcsár Krisztiánnak pedig 
ő volt az edzője, őt választottam. Úgy gon-
doltam, tud még nekem segíteni. Nála a ko-
rábbitól eltérő iskolákat kaptam, megtanított 
látni az összefüggéseket, átfogó képet adott a 
vívásról. Addig is tudtam dolgokat, de megta-
nultam, hogy mi mire épül, megmagyarázta a 
szerkezeti felépítést. Vívástechnikai kérdések-
ben ma is hozzá fordulok. 

Pedig már Dancsházi Tamás az edződ, igaz, 
Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitányként 
megint „főnököd”. 

„Valóban végigkíséri a pályámat és amikor új 
edzőt kerestem, nem azért tettem, mert vele 
volt gondom, hanem magammal. A pekingi 
olimpia nem úgy sikerült, mint szerettük vol-
na, Iván és Krisztián utána abbahagyta a ví-
vást, hirtelen én lettem a csapat legidősebb 
tagja. Még nem akartam befejezni a sporto-
lást, ugyanakkor éreztem, hogy vérfrissítésre, 
új motivációkra van szükségem. Fizikai edzőt 
is választottam Zala György személyében, míg 
„szakmai társnak” Dancsházi Tamást kértem 
meg. Tamás másfél évvel idősebb nálam, ka-
dett és junior korunkban együtt vívtunk, úgy-
hogy régóta ismerjük egymást. A Honvédban 
Boczkó Gáborral foglalkozott, ezért nap mint 
nap láttam, milyen edzéseket tart és megtet-
szett. Az meg különösen tetszett, hogy nem 
volt rest kérdezni a legendának számító Kul-
csár Győzőtől, aki mellett dolgozott. Ma is ér-
dekli minden újdonság, folyamatosan próbál 
tanulni, fejlődni. Új lendületet kaptam tőle, 
nem is annyira a vívásomban, hanem lelki 
téren nagy segítség nekem Tamás. Emberileg 
mellém állt, biztatott, társként kezel. Ha edzé-
sen szólok, hogy fáradtabb vagyok, mert dél-
előtt már fizikai edzésen voltam, elfogadja és 
változtat a terven, nem erőlteti a megtervezett 
munkát. Nagyon becsülöm benne, hogy rugal-
mas, kész a változtatásra. A pást mellett óriási 
segítség: ha kinézek rá, nyugalmat áraszt, po-
zitív energiát sugároz.

Nem akarlak a korodra utalva megsérteni 
téged, de talán olyan sok újat már nem is 
lehet neked mondani …

„Nem is kell semmi extrára gondolni. Egy-
egy jó tanács, kellő időben mondott mondat 
is sokat segíthet. Vagy az, hogy nem pánikol 
a pást mellett, bármi is az állás, elég, ha én 
pánikolok …”

Te pánikolsz? Ennyi tapasztalattal a hátad 
mögött?

„Pedig előfordul. Az idei Európa-bajnokságon 
például nagyon nem ment a vívás, görcsös 
voltam, tust se tudtam adni. Akkor nem hit-
tem volna, hogy néhány hét múlva világbajnok 
leszek. Még egyéni érmem sem volt világbaj-
nokságról, aztán Moszkvában a dobogó tete-
jén állhattam! Ehhez kellett Tamás hite, nyu-
galma is.”

Aki ismer téged, tudja, hogy már belekós-
toltál az edzősködésbe, nemcsak csinálod, 
tanítod is a vívást. Ez azt jelenti, hogy ha 
valamikor befejezed a pályafutásod, a pást 
mellett találod meg a helyed?

„Azt hiszem, igen. Egy másfajta, „igazi” munka-
hely nem az én világom, no meg ahhoz koráb-
ban váltanom kellett volna, hiszen pályakez-
dőnek már idős lennék. Ám a legnyomósabb 
ok az, hogy amit igazán szeretek és tudok, az 
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a vívás. Egész életemben ezt csináltam, ehhez 
értek a legjobban. Egyébként ez is véletle-
nül adódott, mert a Honvédban edző nélkül 
maradt egy kis csoport és csapattársammal, 
Somfai Petivel elvállaltuk. Igaz, nem egysze-
rű összeegyeztetni a válogatott edzéseivel, de 
némi segítséggel megoldjuk. Nem tagadom, 
néha fárasztó a kettő együtt, de olyan sok örö-
möt adnak a gyerekek, az a plusz, amit tőlük 
kapunk, minden nehézséget feledtet. Most ép-
pen nyári edzőtábort szervezünk nekik és eb-
ben is segítenek egykori edzőim, hogy hogyan 
kell egy tábort levezényelni, mire kell figyelni. 
Tanulni nem csak könyvekből lehet, hanem a 
mesterektől is és én igyekszem mindent elles-
ni tőlük. Alapfokú edzői képesítésem már van, 
szeretnék még tanulni, de az most nem fér 
bele az életembe. Majd akkor jöhet a TF, ha 
befejezem a pályafutásom.”

Visszautalva régi ismeretségünkre: már több-
ször megkérdeztem, meddig akarsz vívni, 
most azonban nem teszem fel ezt a kérdést. 
Úgyis tudom, hogy addig, amíg élvezed, amíg 
jól megy a vívás, mert feleséged, Kökény 
Bea Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki 
ezüstérmes kézilabdázó mindenben támogat.

„Igen, már többször terveztem, hogy abbaha-
gyom a vívást de még mindig itt vagyok … Ha 
az elején megemlítetted az Oscar-listát, min-
denképp rá kell kerülnie Beának is. Egykori 
élsportolóként nagyon jól tudja, mivel jár az 
én pályafutásom és ehhez megteremti a nyu-
godt hátteret. A kézilabdában irányító volt a 
posztja, ma pedig a családunk életét irányítja, 
amiért nem tudok eléggé hálás lenni neki.”

Füredi Marianne
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Kopetka Béla

Imre Géza

Született: 1974. december 23.

Sportága: vívás, párbajtőr

Egyesülete: BHSE

Edzői: Kopetka Béla (nevelőedző, 1983 
szeptemberétől 1999 decemberéig), Udvar-
helyi Gábor (2000-től 2009-ig), Dancsházi 
Tamás (2009 februárjától –)

Kiemelkedő eredményei. Egyéniben: olim-
piai 3. (1996), világbajnok (2015), Euró-
pa-bajnok (2008), Eb-3. (2002). Csapatban: 
olimpiai 2. (2004), világbajnok (1998, 2001, 
2013), Európa-bajnok (1998, 2006, 2007, 
2009, 2010), vb-2. (2009, 2011), vb-3. (1995, 
2007, 2010, 2012), Eb-2. (2008, 2011, 2012, 
2013), Eb-3. (2005).

Udvarhelyi Gábor Imre Gézával Dancsházi-Nagy Tamas és Imre Géza
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Főtitkári  
beszámoló

Köpf Károly
Ez történt ...

Előző beszámolómat május végével zártam. 
Előttünk volt a nyár, de még korántsem értek 
véget a tavaszi programjaink. A téma szem-
pontjából szokatlan időpontban, június 13-
án rendeztük meg a Magyar Sí Szövetséggel 
együttműködve a „Téli sportok” konferenci-
ánkat. A rendhagyó időpontot az indokolta, 
hogy ezeket a sportágakat – sízés, korcsolyá-
zás, jégkorong – télen a versenyszezon miatt 
nehéz lenne összeterelni. Utólag bizonyí-
tottnak tűnt az időpontválasztás helyessége: 
szép számú érdeklődő tisztelte meg a ren-
dezvényt. Ez annak is volt köszönhető, hogy a 
Sí Szövetség jóvoltából a konferencián meg-
jelent, üdvözölte a jelenlévőket és interjút is 
adott Tina Maze alpesi sí olimpiai bajnok és 
Miklós Edit, a magyar sísport csillaga, olim-
piai 7. helyezett. A jelen lévők megfejthették 
a magyar síző lány titkát: hallatlan tudatos-
ság, elszántság és magabiztosság sugárzott 
belőle. Viszont továbbra sem derült fény a 
magyar műkorcsolya sport mélyrepülésére… 
Az is kiderült, hogy a hazai jégkorongozás 
nem véletlenül van felszálló ágban. A tuda-
tosan felépített és jelentős pénzzel támoga-
tott utánpótlás nevelés, valamint a szakmai, 
módszertani újítások keresése és bevezetése 
egyre inkább meghozza az eredményét.

Még egy jelentős programja volt a hónapnak: 
a „Találkozás edzőlegendákkal” sorozatunk 
keretében Mocsai Lajos, a legeredménye-
sebb magyar kézilabda edző, volt férfi és női 
szövetségi kapitány, a TF rektora volt a ven-
dégünk. Jó hangulatú, őszinte hangnemű be-
szélgetés keretében a mesteredző elmondta, 
hogy sikeres játékos pályafutása után hogy 
nyergelt át az edzői hivatásra, kiktől kapott 
útravalót, szakmai támogatást, milyen nehé-
zségekkel kellett megküzdenie pályája ele-
jén. Az edzői sikerek mellett őszintén beszélt 
azokról, a mai napig is fájóvereségekről, ame-
lyeket az olimpiai és VB döntőn a női váloga-
tott szövetségi kapitányaként elszenvedett.

Még júliusra is esett egy esemény: a Mes-
teredzői Díjak és az Edzői Életmű Díjak 
átadása. A díjátadás most már évek óta ha-
gyományosan a TF (most már Testnevelési 
Egyetem) ünnepélyes tanévzárója, diplo-
maosztója keretében történi. Azt hiszem, 
ennél szebb gesztussal a díjazottakat nem 
is lehetne megjutalmazni, és a végzős test-
nevelő tanárok, edzők is sokat meríthetnek 
leendő életútjukra az ország legsikeresebb 
és legáldozatkészebb edzőivel való találko-
zásból. Ebben az évben rendhagyó módon, 
mondhatni újításként, a díjátadó ünnep-
ségre nem a TF atlétikai csarnokában, ha-
nem sokkal méltóbb környezetben, a MOM 
Sportközpontban került sor.  A díjazottak pá-
lyájának, életútjának méltatása után a díjakat 
Molnár Zoltán MET elnök Mocsai Lajos, a TF 
rektora kíséretében adta át.

A nyár a pihenés mellett azért munkával is 
telt. A június végén napvilágot látott Magyar 
Edző folyóirat minél szélesebb körben való 

„terítését” fontos feladatnak tartottuk. Az 
egy éves kihagyást követő kiadvány jó vissz-
hangot keltett. Tagjaink és az együttműködő 
szervezetek vezetői nem csak az esztétikus 
külsőt, de az értékes szakmai tartalmat is 
méltatták. Úgy tűnik, jó úton indultunk el. 
Volt, aki szerint ezzel a számmal nagyon 
magasra tettük a mércét. Minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy a következő számmal ezt 
a mércét ne csak hajszállal ugorjuk át, Ezért 
már a nyáron elkészült a következő lap ter-
ve és elkezdődött az anyagok összegyűjtése. 

Mivel ősszel is terjedelmes programot bo-
nyolítunk le, ezeknek az előkészítése is 
már augusztusban elkezdődött. Időközben 
új megbízást is kaptunk a Sportért Felelős 
Államtitkárságtól két szabadidősportos ren-
dezvény megszervezésére. Az egyik rendez-
vényt az idősek sportja kérdéseinek szánjuk, 
„Egészséges életmód 60-on túl is” címmel, 
a másikat pedig a téli szabadidősportoknak. 
Többször tárgyaltunk a MOB-bal, részben a 
MET finanszírozásának kérdéseiről részben 
arról, hogy tevékenységünkkel hogy segít-
hetjük a MOB szakmai törekvéseit.

Az elnökségünk – Dr. Kemény Dénes kezde-
ményezésére – foglalkozott a Nemzet Spor-
tolója cím mintájára, a Nemzet Edzője cím 
létrehozása javaslatának a kidolgozásával. Az 
állami sportvezetés és a MOB irányába meg-
tettük a kezdeti lépéseket, de nyilván még 
sok részletkérdés vár a jövőben tisztázásra.

A TF kezdeményezte a közelmúltban ez edző-
képzés, továbbképzés és az edzők foglalkoz-
tatása problémáiról szóló kerekasztal be-
szélgetés létrejöttét. (Múlt év decemberében 
hasonló beszélgetést mi kezdeményeztünk, 
éppen a TF-en.) Elmondtuk, hogy szükséges-
nek tartanánk egy olyan egységes jogszabá-
lyi háttér létrehozását, amely szabályozza a 
sportszakember képzést, a továbbképzést, a 



28

sportszakemberek foglalkoztatását és pon-
tosan megjelölné az érdekelt szervezetek, 
intézmények feladatait, valamint a jogsza-
bály végrehajtása ellenőrzésének módját és 
a szabálysértések szanjkcionálását. 

Az EMMI Sportért felelős Államtitkárságának 
támogatásával és a Hegyvidék Önkormány-
zat, valamint a Hegyvidéki Kulturális Szalon 
közreműködésével szervezett „Egészséges 
életmód 60-on túl is” konferenciánk nagy 
érdeklődés mellett zajlott le október 19.-én 
a MOM Kulturális Központban. A zömmel a 
szépkorúak korosztályát képviselő hallgató-
ság nem csak remekül szórakozott a sok hu-
morral átszőtt előadásokon, de rengeteget ta-
nult is belőle, hogy mi tegyen az egészsége és 
a teljesítőképessége megőrzése érdekében.

Köpf Károly főtitkár

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02

A könyvespolcra ajánljuk
A havas sportok veszélyei  
Kézikönyv a felkészüléshez, a megelőzéshez és a segítségnyújtáshoz
 
Szerkesztette: Dr. Felkai Péter;  kiadó: Zahír Press

A havas sportok semmihez sem fogható él-
ménye minden télen sok ezer embert vonz 
a hegyekbe, akik azonban sokszor teljesen 
felkészületlenül vágnak bele a havas spor-
tok gyakorlásába.

Évente több száz súlyos, és mintegy 50 ha-
lálos síbaleset történik Európában, pedig 
ezek szinte mindegyike megelőzhető lenne, 
hol a sí-technikai, hol az egészségügyi sza-
bályok betartásával.

A síelő csoportokat, az iskoláskorú gyermeke-
ket kísérő hozzátartozók a segítő beavatko-
zás megkezdésével, illetve a balesetet szen- 
vedett személy szakszerű kórházba kíséré-
sével óriási segítséget adhatnak a bajbaju-
tottnak, jelenlétük sokszor életmentő is lehet.

A kötet részletesen tárgyalja a sí- és lavina-
balesetek megelőzésének lehetőségeit, va-
lamint a havas sportok űzése közben előfor-
duló leggyakoribb betegségek megelőzését 
és gyógyítását.

A szerzők természetesen mindenütt jelzik 
azt a határt, ahol az öngyógyítással fel kell 
hagyni, és bármilyen idő- vagy pénzveszte-
ség is, a helyi orvoshoz kell fordulni.

A havas sportra induló teljes körű utazási 
tanácsadást is kap, beleértve az utazás-
ra való felkészülést, az idült betegségben 
szenvedőkre vonatkozó óvintézkedéseket, a 
sí-technikai tudnivalókat, a sí-KRESZ alap-
elveit, a baleset megelőzésének lehetősé-
geit, a biztosítást érintő kérdéseket, a fele-
lősség és a kártérítés jogi vonatkozásait is, 
például:

• Hogyan óvjam magamat és gyermeke-
met a balesetektől?

• Mit tegyek, ha a szemem előtt történik 
baleset?

• Hogyan zajlik a helyszíni mentés?

• Mi a teendőm a biztosítással kapcsolat-
ban?

A szakavatott szerzők számos további kér-
désre is kitérnek, amit minden felelős-
ségteljes egyéni sportolónak, szülőnek, 
csoportkísérőnek, tanárnak, edzőnek és ok-
tatónak tudnia kell, és amelyeket ajánlatos 
továbbadnia a síelni indulóknak is.
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Karger Kocsis László: 
Az edző mint sportdiplomata 
Az öltözködéstől a viselkedésig
A sportéletben bizonyára mindenki ismeri Karger Kocsis Lászlót, aki saját 
megfogalmazása szerint „a mindenkori állami sportirányítás protokollfő-
nöke” immár 38 éve, ám azt kevesen tudják, hogy 7 olimpián, 26 univer-
siadén vett részt, 30 hazai rendezésű világ-és Európa-bajnokság proto-
kollfőnöke volt, 12 éven át a MOB protokollfőnökeként is tevékenykedett, 
2009-től a Nemzetközi Ceremónia és Protokoll Szövetség alelnöki tisztét 
látja el, az ő nevéhez fűződik például az 1995-ben Budapesten rendezett 
104. NOB-ülés és az 1992-es Nemzetközi Sportújságíró Kongresszus pro-
tokolláris „levezénylése” - és sorolhatnám.

protokollfőnöke volt, 12 éven át a MOB pro-
tokollfőnökeként is tevékenykedett, 2009-
től a Nemzetközi Ceremónia és Protokoll 
Szövetség alelnöki tisztét látja el, az ő nevé-
hez fűződik például az 1995-ben Budapes-
ten rendezett 104. NOB-ülés és az 1992-es 
Nemzetközi Sportújságíró Kongresszus pro-
tokolláris „levezénylése” - és sorolhatnám.

(Mivel az évek során számos világversenyen 
dolgoztunk együtt, a magánéletben tege-
ződünk, ezért ez a beszélgetés is ebben a 
formában készült – talán nem tiltja a pro-
tokoll …).

–  Kérlek, kezdjük az alapoktól: mi az a sport-
diplomácia?

„Jogos a kérdés … ha egy sportolótól meg-
kérdezik, hogy pályafutása befejeztével mit 
szeretne csinálni, a többség gondolkodás 
nélkül rávágja, hogy a sportdiplomáciában 
tevékenykedni. Pedig azt sem tudja, ez mit 
takar. A sportdiplomácia egy szakdiplomá-
cia, melynek az a feladata, hogy segítse, 
szolgálja az adott ország külpolitikai célja-
inak megvalósítását a sport keretein belül, 

Vendégszektor

Bizonyára mindenki hallott, olvasott már 
egy-egy világverseny után olyan edzői, szö-
vetségi kapitányi nyilatkozatot, mely szerint 
a magyar versenyző azért kapott ki, azért 
szerepelt rosszul, mert nem jó a sportdip-
lomáciánk. 

Persze könnyebb a felelősséget másra háríta-
ni, mint a bajok okát kutatni és megtalálni … 

Karger Kocsis Lászlót, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) Sportért Felelős Ál-

lamtitkárságának sportdiplomáciai tanács-
adóját arra kértem, próbáljuk meghatározni, 
hogy mi is az a sportdiplomácia, amit oly 
sokan átkoznak.  A sportéletben bizonyára 
mindenki ismeri Karger Kocsis Lászlót, aki 
saját megfogalmazása szerint „a minden-
kori állami sportirányítás protokollfőnöke” 
immár 38 éve, ám azt kevesen tudják, hogy 
7 olimpián, 26 universiadén vett részt, 30 
hazai rendezésű világ-és Európa-bajnokság 
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a sport sajátos eszközrendszerének felhasz-
nálásával. A sportdiplomácia megvalósítói 
pedig a sportdiplomaták, vagyis szűkebb ér-
telemben azok a személyek, akik valamilyen 
nemzetközi sportszervezetben funkciót töl-
tenek be, például Schmitt Pál, Aján Tamás, 
Gyárfás Tamás, Csötönyi Sándor. Tágabb 
értelemben pedig mindazok, akik a nemzet-
közi sporteseményeken megjelennek, hazá-
jukat képviselik, és ide tartoznak az edzők, a 
szövetségi kapitányok és más szakemberek.”

–  Ha tágítjuk a kört, bizonyos szempontból a 
sportolót is nevezhetjük sportdiplomatának?

„Igen, hiszen megjelenésével, viselkedésé-
vel ő is a hazáját képviseli, ezért sem mind-
egy, hogy milyen képet alakít ki magáról és 
ezzel párhuzamosan az országáról. Nagyon 
örülök annak, hogy már Magyarországon is 
egyre több egyesület és sportági szövetség 
gondolja úgy, hogy fontos a megjelenés 
és ezért versenyzőit formaruhában szere-
pelteti az adott rangos eseményen. Gon-
doljunk csak bele: milyen kép alakul ki az 
ilyen-olyan ruhában megérkező társaságról 
és milyen az egyforma öltözékben a repü-
lőgépről leszálló, vagy éppen tévéinterjút 
adó csapatról. Az utóbbiakban van tartás, 
rendezettség, úgy is fogalmazhatnék: jó 
rájuk nézni. A közvélemény is más képet 
alakít ki ezekről a sportemberekről és hazá-
jukról. Ha már szóba került az interjú … az 
sem szép látvány, ha valaki rágógumizik be-
széd közben, vagy mondjuk a dobogón állva 
a himnuszt hallgatva. Az eredményhirdetés, 
díjátadás egyébként is egy külön téma. A 

sportoló is jelenjen meg az egyesülete vagy 
a válogatott melegítőjében, de a díjátadó 
– aki sokszor egy edző vagy sportvezető – 
is tisztelje meg az eseményt, a versenyző 
teljesítményét normális öltözékkel és ne 
rövidnadrágban adja át egy világbajnokság 
érmeit, mint ahogy ez már előfordult. A kö-
zönség ki is fütyülte az illetőt.”

–  A megjelenés, a külsőségek után haladjunk 
„beljebb”: hogy viselkedjen az edző külföldön, 
ahol sportdiplomata is?

„Az edző sose felejtse el, hogy ő nevelő is, 
aki felel a sportolójáért, és ez nem csak a 
külföldi utakra vonatkozik, mert itthon is 
példát kell mutatnia. Ne reklamáljon, ne 
hisztizzen, ne vetkőzzön ki magából mond-
juk a pást mellett egy tévesnek hitt ítélet 
után, mert a tanítványra is átragad ez a 
mentalitás. A nézők is szimpatikusabbnak 
találják a nyugodt, higgadt viselkedést, nem 
beszélve arról, hogy a zsűri is megjegyzi az 
állandóan cirkuszoló versenyzőt és edzőt, az 
ítéletét pedig úgysem változtatja meg. He-
mingway mondta, hogy a sport megtanít be-
csületesen győzni vagy emelt fővel veszíte-
ni – és ez nagyon igaz, be kellene tartani. De 
idézhetném az ázsiai mentalitást is, ugyanis 
azt vallják: ne veszítsd el az arcod! Japán-
ban, Kínában járva többször láttam, hogy 
valaki magából kikelve kiabált, míg az ázsiai 
fél csak csendben mosolygott: legyőztelek, 
mert magadon sem tudtál uralkodni, hogy 
tudnád elérni a célod? Sokkal célravezetőbb 
egy mosoly, egy kedves szó, a segítő szán-
dék, és akkor a partner is másként viszonyul 

hozzánk, mintha egyből támadnánk. De 
visszatérve a külföldi szerepléshez: az edző 
nem csak az adott versenyen mutatott vi-
selkedésével ad példát, hanem az esetleges 
szabadidőben is. Ha a programban akad egy 
kis pihenő, azt próbálják meg hasznosan, az 
adott város nevezetességeit megtekintve 
eltölteni. Tudom, egy verseny nem turistaút, 
de ha marad idő, azt ne a szobában tévét 
nézve töltsék. Persze, ehhez fel kell készülni 
az adott ország, város kultúrájából, látni-
valóiból és tisztában kell lenni a politikai 
helyzettel is. „

– Visszajutottunk az elején említett politiká-
hoz, amit a sportdiplomatának szolgálnia kell. 
Az edzőknek milyen feladat jut ezen a téren? 
Nem ők szoktak tárgyalni.

„Valóban, ez az elnökök, főtitkárok felada-
ta, de az edzőknek is megvan a szerepük. 
Gondolj csak bele, hogy milyen lehetőségek 
adódnak egy-egy versenyen! Meg lehet be-
szélni egy közös edzőtábor lehetőségét, ki 
lehet cserélni a tapasztalatokat, akár egy 
sérülés meggyógyításával kapcsolatban is. 
Hangsúlyozom, mindennek a kölcsönösség 
alapján kell működnie, semmi sem lehet 
egyoldalú. Olyan nincs, hogy én ellesem a te 
módszereidet, én viszont nem mutatok sem-
mit, sőt, elvárom, hogy te küldjed el a ná-
latok megjelent szakanyagokat, én viszont 
nem válaszolok a leveleidre, kérdéseidre. Az 
edző feladata ugyanis az adminisztrációs 
háttérmunka is. Vagy ott vannak a fogadá-
sok, bankettek, amikor oldottabb formában 
bővíthetjük az országok közötti kapcsolatot. 

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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A sport sok mindent megoldott már. Volt, 
hogy országok „nem álltak szóba” egymás-
sal, aztán a sportolók megtörték a jeget. Az 
is fontos, hogy a már kialakított kapcsolatot 
ápolni kell.„

–  Mindezek és a most talán nem említettek 
alapján milyennek ítéled a magyar sportdip-
lomáciát?

„Semmi nem lehet olyan jó, hogy ne lehes-
sen rajta javítani!”

–  Diplomatikus válasz volt, nem csalódtam 
benned. Egy kicsit bővebben is kérhetném?

„Bizonyos sportágakban rend van, és itt 
nem csak a már említett formaruhára gon-
dolok. Nem szabad azonban elhallgatni, 
hogy vannak sportágak, például az egyik si-
kersportágunk, az öttusa, ahol régen a nem-
zetközi szövetségben is szinte nagyhatalom 
voltunk, mert minden területen voltak kép-
viselőink, ma viszont a jelenlétünk finoman 
szólva sem tükrözi az eredményességünket. 
Mondanom sem kell, mennyire fontos, hogy 
ott legyenek képviselőink a vezérkarokban, 
különösen a pontozásos, szubjektív sport-
ágakban. Ám ez nem megy egyik napról a 
másikra, fel kell építeni, és ahhoz, hogy fel-
épüljön, szükség van a megfelelő kapcsolat-

rendszerre, ahhoz pedig azokra az aprósá-
goknak tűnő, ám valójában fontos dolgokra, 
amelyekről beszélgettünk.”

– Végezetül áruld el, mert még sohasem kér-
deztem meg: hol tanultad mindezt?

„Nagy részét otthonról hoztam, no és az or-
szág legjobb gimnáziumába, a Pannonhalmi 
Bencés Gimnáziumba jártam, ahol odafigyel-
tek a viselkedéskultúrára is. Huszonnégy 
évesen kerültem az akkori sportvezetésbe, 
az OTSH-ba, akkor én voltam a legfiata-
labb, most meg nyugdíj előtt állok. Azóta 
több mint száz országot bejártam és ahova 
utaztam, abból mindig felkészültem és fel-
készítettem a kiutazó küldöttséget is. Talán 
hihetetlen, de sokszor nemcsak a szavak-
ra, a kézmozdulatokra is figyelni kell, mert 
félreértést okozhatnak. Éppen ezért folya-
matosan képezem magam az internet és a 
szakkönyvek segítségével, mert követni kell 
a világ változásait.”

– Tapasztalataidat, ezt a hatalmas tudást pró-
báltad már átadni valakinek?

„Még soha egyetlen sportszövetség vagy szer-
vezet nem kért fel erre, pedig szívesen meg-
tenném.”

Füredi Marianne
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A fejlesztésekbe újabb szempontokat érdemes bekapcsolni, amelyektől az eredményesség javulását várhatjuk. 
Bízom benne, hogy a létesítmények számának növekedésével nőni fog a tehetségek száma, bővül a kiválasztás lehetősé-
ge, ezáltal edzőink több tornászpalántát tudnak nevelni. Ha mindehhez egységes szemléletű következetes, fegyelmezett 
edzői munka párosul, a hazai tornasport előre fog lépni.

Edzők írták

Kitekintve a nemzetközi élsportra, azon be-
lül a tornasportra, azt tapasztalhatjuk, hogy 
az 1990-es évektől sportágunkban is ko-
moly változások mentek végbe, leginkább a 
Közép- és Kelet-Európai országokban a ne-
gatív változások kerültek előtérbe. A struk-
turális társadalmi átalakulások (egzisztenci-
ális, erkölcsi) a kiváló tornaszakembereknek 
lehetőséget adtak arra, hogy országukat 
elhagyva, a döntően jobb gazdasági viszo-
nyokkal rendelkező Nyugat-Európai, Skan-
dináv, Egyesült Államokbeli és Dél-Amerikai 
országokban vállaljanak edzői munkát. Ez 
alól a tendencia alól a hazai szakemberek 
„kivándorlása” sem volt kivétel. Az edzői 
migráció nem csak hazánkat érintette eny-
nyire markánsan, hanem a volt többi szoci-
alista országot is. Nagyon sok kiváló, magas 
szintű szakmai tudással rendelkező edző 
hagyta el országát és a kiváló szakemberek 
nélkül komoly hanyatlás indult el a hátra-

hagyott országokban. A magyar kollégák 
inkább Európában, míg a környező orszá-
gokból, a volt Szovjetunió területéről, Romá-
niából, a volt NDK-ból Ázsiában, az Egyesült 
Államokban és Dél-Amerikában kezdtek új 
életet. De nem csak új életet kezdtek, ha-
nem a szakmai tudásukat kamatoztatva, a 
tornasport felvirágoztatását is elindították. 
Elég, ha csak a legismertebb szaktekintélye-
ket említem, Károlyi Bélát és feleségét Ká-
rolyi Mártát, akik Romániát hagyták el és az 
Amerikai Egyesült Államokban az egyik leg-
népszerűbb sportággá emelték a szertor-
nát. Ők nem csak a gazdasági nehézségek, 
hanem az akkori politikai viszonyok miatt 
„disszidáltak”. A legkiemelkedőbb tanítvá-
nyuk Nadia Comaneci volt, aki a mai napig 
etalonnak számít, hiszen mindent megnyert 
ebben a sportágban, amit csak lehet. Tech-
nikai tudásban, előadásmódban egy új kor-
szak kezdetét indította el.

Az elmúlt 15 évben nem csak Nyugat-euró-
pában, hanem Dél-Amerika országaiban is 
látványos fejlődésen ment keresztül a torna. 
Sajnos már olyan országok is elénk kerültek, 
amelyekkel az 1980-as, ’90-es években nem 
találkoztunk világversenyeken, vagy nem 
számítottak potenciális ellenfélnek. Ilyenek 
például Puerto-Rico vagy Brazília (itt is dol-
gozott magyar szakember). Jelenleg ukrán 
edzőpáros vezetésével tornáznak a brazil vá-
logatott női tornászai. Kolumbiában is sokat 
áldoztak az utóbbi években a sportág fejlő-
désére. Felismerték, hogy ha a labdarúgáson 
kívül más sportágak fejlődésének is lehető-
séget adnak, a sport által jobban tudnak har-
colnia a függőségek (drog, alkohol stb.) ellen.

Az előbbiekben említett rövid (elmúlt 20–
25 év) történeti áttekintése talán jobban 
megérteti az olvasóval, hogy mik azok a té-
nyezők, amelyek a leginkább befolyásolták 
sportágunk hazai hanyatlását. Bár ez ennél 

Merre tart a női torna? 
 

Dr. Kalmár Zsuzsanna 
Testnevelési Egyetem (TE), Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék
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Külföldön a felosztás megközelítőleg hason-
ló, mivel a korosztályok a Nemzetközi Torna 
Szövetség, a FIG (Federation International 
Gymnastics) által meghatározottak. Orszá-
gonként ettől valamennyire el lehet térni, ezt 
nem korlátozza a FIG, viszont az általuk előírt 
korcsoport kiírástól a világversenyeken nem 
engedélyezett az eltérés. A korhatár az Euró-
pa Bajnokságokon, a Világbajnokságokon és 
az Olimpiai Játékokon a junior korosztályban 
14–16, a felnőtt korosztályban minimum 
16 év. A 16 év, mint alsó korhatár, amivel a 
felnőtt mezőnyben szerepelni lehet, nem túl 
régi szabály, ha a tornasport szabályrendsze-
rében teszünk időutazást. Viszont minden-
képpen üdvözítő, mert előtérbe került újból 
a nőiesség hangsúlyozása, amit a jelenlegi 
szabály a gyakorlatok összeállításában még 
pluszban megkövetel. Újra nőies verseny-
zőket láthatunk a szereken, mivel gyakori a 
20 év feletti tornász. Ez természetesen nem 
csak a szabályrendszer megváltoztatásának 
köszönhető. A folyamatosan fejlődő tornász-
barát szereknek, ötletes kiegészítőszereknek 
és az ezzel párhuzamosan fejlődő oktatás-
módszertani folyamatoknak is tudható be. 
Azok a tornászok képesek 18–20 éves koruk 
után is fejlődni, akiket edzőik a pubertás kor 
előtt kellő fizikai és a lehető legtökéletesebb 
technikai tudással tanítják a torna mozgás-
anyagára. A pubertás korral járó testarány 
változások komoly problémákat szoktak 
okozni, amelyeket a tudatosan jól felépített 
képzési formákkal valamelyest ki lehet kü-
szöbölni, így a pubertáskorban megszerzett 
tudást át tudja menteni a tornász.

Természetesen mindehhez elengedhetetle-
nül szükséges az edző(k) magas szintű  tu-

dása, a meglévő tudásuk mellé a folyamatos 
képzésük. Így el is érkeztünk a hazai edző-
képzés kérdéséhez is.

Itthon Magyarországon a magas szintű 
edzőképzésért a Testnevelés Egyetem a fe-
lelős, minden sportágban. Sajnos az utóbbi 
években az állandó változtatások az okta-
táson, edzőképzésen belül (BSC, MSC, MA, 
OKJ) és a követelmények változásai is meg-
nehezítik a jelentkezők felvételét. A nehé-
zségek ellenére az Egyetem nappali oktatá-
sán belül a hallgatók a választható sportági 
elmélet és módszertan tantárgy keretén 
belül BSC szinten tanulhatnak a választott 
sportágukban. Levelező oktatásban egyete-
mi minősítésű szakedzői diploma megszer-
zésére a felsőfokú szakirányú szakképzés 
keretén belül van lehetőség. Ahhoz viszont, 
hogy a már szakedzői vagy edzői minősí-
téssel rendelkező kollégák továbbképzése 
működjön, mindenképpen kell a szövetség 
közreműködése is. Sajnos sportágamban, a 
tornasportban sokáig nem volt kötelező a 
szakemberek 2 vagy 4 évenkénti tovább-
képzése. Jelenleg egy-egy külföldi előadó 
prezentációjának meghallgatását teszi kö-
telezővé a szövetség, továbbképzés keretén 
belül. Ahhoz viszont, hogy mindig naprakész 
tudással az új módszerek, lehetőségek al-
kalmazásával, új mozgásformák, elemkap-
csolatok technikai elemzésével képben 
legyenek az edzők, ennél többre lenne szük-
ség. Jó lenne, ha a Testnevelési Egyetemmel 
karöltve minimum 2 évenként egy több-
napos továbbképzéssel állandóan frissítve 
meg kellene hosszabbítani az edzőknek a 
már megszerzett minősítésüket. Pl. Svájc-
ban munkaköri kötelességük az edzőknek 

jóval összetettebb, mert nem csak az edzők 
kivándorlása volt egyedüli ok.

Egy sportoló felkészítése, sportpályafutásá-
nak irányítása igen összetett feladat, ahol 
a tudomány nem közvetlenül, hanem köz-
vetve, de állandóan jelen van a mindenna-
pi edzői munkában. Szükséges egy hosszú 
kiválasztási folyamat, rendszeres kondici-
onálás, technikai és taktikai képzés, illetve 
pedagógiai és pszichikai felkészítés. 

Ezeken felül, kérdésként merülhet fel, hogy 
mi az ideális kor, amikor még a teljesítőké-
pesség növelhető, vajon kitolódott-e a hatá-
ra az elmúlt évtizedeket tekintve? 

A külföldi sportpedagógiai, sportpszicholó-
giai edzésmódszereket és a világversenyeket 
figyelve érzékeltem, illetve érzékelem, hogy a 
nálunk eredményesebben szereplő országok 
tornászai nem csak technikailag, oktatás-
módszertanilag járnak előttünk, hanem az 
ország tornasportjának szerkezeti felépítése 
– például korosztályi felosztása és a korosz-
tályi felosztás figyelembevételével a követel-
ményrendszer kialakítása – területén is. 

A magyar női tornasport jelenleg érvényben 
lévő korosztályi felosztása a következő:

• gyermek korosztály (7–9 év)

• serdülő korosztály (9–11 év)

• kadett korosztály (11–13 év) – A kadett 
és az ifjúsági korosztálynál ugyan átfe-
dés van az életkorokat tekintve, de ami 
megkülönbözteti a korosztályokat, az a 
követelményrendszerben található.

• ifjúsági korosztály (11–14 év)

• junior korosztály (14–16 év)

• felnőtt (16 év felett) korosztály
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a 2 évenkénti megrendezésre kerülő edző 
továbbképzésen részt venni és számot adni, 
a felfrissített tudásukról. Sajnos már Svájc is 
csapat és egyéni versenyzők tekintetében is 
előttünk jár. Kanadában minden évben kará-
csony előtt egy 5 napos kurzust tartanak ha-
zai és nemzetközi előadókkal. Nem gondol-
nám, hogy csak ez az egy tény járult hozzá, 
hogy több olyan ország tornászai végeznek 
előttünk, akik 20–25 évvel ezelőtt még nem 
számítottak potenciális ellenfélnek, de a 
szakemberek hiánya és a még lelkesen dol-
gozók rendszeres továbbképzésének hiánya 
mindenképpen fontos momentum. Éven-
ként ugyan a FIG (Nemzetközi Tornaszö-
vetség) és az UEG (Európai Tornaszövetség) 
rendez akadémiai képzéseket, de ezeken 
csak egy-egy kolléga tud részt venni. Bár 
ezeken az akadémiai képzéseken jómagam 
és Lukács József mesteredző kollégám (volt 
edzőm), több éven keresztül meghívott elő-
adókként dolgoztunk, mégsem volt ezeknek 
az előadásoknak hazai hasznosítására igény.

Ha a hazai női torna helyzetképét elemez-
zük, jelenleg a felnőtt női versenyzőink, a 
világ 24 csapata között vannak. Egész pon-
tosan a tavalyi elő-kvalifikációs Világbaj-
nokságon a 20. helyen végeztünk. Jelenleg, 
sajnos remény sincs visszakerülni a világ 
12 legjobb csapata közé, hogy újból csapat 
szinten ott lehessünk az olimpiákon. Sok-
sok év lemaradását nem könnyű behozni. Az 
előbbiekben már említett edzői kivándorlás, 

a korszerű létesítmények hiánya és még jó 
néhány tényező, amik többek között lefelé 
sodorta sportágunkat a ranglétrán.

A jövőkép viszont bíztató, mert a Magyar 
Torna Szövetség elnöksége, komoly erőfeszí-
téseket tesz arra, hogy biztosítsa az európai 
szintű feltételeket. Több vidéki városban új 
csarnok építésére vagy régiek felújítására 
illetve a budapesti klubok felszereltségének 
modernizálására adódott lehetőség. A Sport 
21 program kapcsán elindulni látszik a sport-
ág népszerűsítése, a vidéki és a budapesti 
klubok utánpótlás bázisainak fellendítése. 

A női tornasportról adott rövid elemzés 
természetesen nem ad választ arra, hogy 
miért történt elmaradás a nemzetközi me-
zőnyben, inkább újabb kérdéseket vet fel. 
A korai szakosodás, a fiatalon kezdés nem 
lehet kérdés, mert a még alacsonyabb élet-
években illuzórikus kezdeni. A mennyiségi 
munka növelése sem kiút, mert akkor a tu-
datos szabályozás, az önkontroll, az önsza-
bályozás kialakítása a gyerektornászoknál 
kisebb szerepet kap. Súlyt kellene fektetni 
egy sor – főként pszichológiai – tényező 
működtetésére és fejlesztésére, amelyek 
a fizikai végrehajtás mellett a gyakorlatok 
„jóságáért” felelősek. Sajnos, ezek a moz-
gást szabályozó tényezők még nagyrészt 
hiányoznak a felkészítésből. A fejleszté-
sekbe tehát újabb szempontokat érdemes 
bekapcsolni, amelyektől az eredményesség 
javulását várhatjuk. 

Bízom benne, hogy a létesítmények számá-
nak növekedésével nőni fog a tehetségek 
száma, bővül a kiválasztás lehetősége, ez-
által edzőink több tornászpalántát tudnak 
nevelni.

Ha mindehhez egységes szemléletű követ-
kezetes, fegyelmezett edzői munka párosul, 
a hazai tornasport előre fog lépni.

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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Azok a küzdősportok, melyek a harcművészetekből erednek, tanítják és alkalmazzák a tiszteletet. Elismerik a másik si-
kerét, az ellenfél győzelmét, meghajolnak a tudása előtt. A budo-ban fegyelem van. Ezekre a sportokra általában olyan 
gyerekek jönnek, akik hajlandóak ezt elfogadni. Ők képesek szabályok között is a legjobban teljesíteni, ami által óriási 
előnyre tesznek szert. Ilyen sportág a karate is. Ez keleti alapokon nyugvó gyakorlatrendszer, melyet a fizikai és szellemi 
tényezők harmonikus egységben történő felfogása, oktatása és alkalmazása jellemez és ez teszi vonzóvá. A karate a test 
és a szellem teljes harmóniáját, egységét teremti meg. „A szellemet edzeni, fizikai gyakorlatokkal fejleszteni az emberi 
jellemet. Ez a karate valódi és legnemesebb célja.” (Shibamori Kando).

Edzők írták
A karate sportág helye  

a mindennapos testnevelés tananyagában 
 

Kozma Erzsébet szakedző 
MKSZ alelnök, az Edzői Bizottság elnöke

A testnevelés és sport társadalmi jelenség 
(a kultúra része), ami sajátos módon kapcso-
lódik a társadalom egészéhez.

A sport területének kb. 30 %-át az iskolai 
testnevelés és diáksport teszi ki. Az iskolai 
testnevelés- és sport lényege: az egészséges 
életmódra nevelés (rendszeres sportolás, 
testmozgás), az általános fizikai képességek, 
az erkölcsi, akarati tulajdonságok küzdeni 
akarás és kitartás fejlesztése, fegyelemre, 
önfegyelemre, toleranciára, tiszteletadásra, 
udvariasságra nevelés és nem utolsó sor-
ban a versenysportok utánpótlásának bizto-
sítása. Ezt fogalmazza meg a NAT is. A mai 
ifjúság nevelésében nélkülözhetetlen az 
önvédelmi ismeretek elsajátítása, az általá-
nos fizikai alkalmatlanság magas arányának 
csökkentése, egészségesebb fizikumú és 
szellemű emberek nevelése.

A harcművészetek nagyon széleskörű, min-
dent átfogó küzdőművészetek, melyek al-
kalmasak e feladatok elvégzésére.

Magyarországon a harcművészetek és a 
belőlük alakult küzdősportok oktatása, kép-
zése jelenleg a közoktatástól függetlenül 
megjelenő és szerveződő társadalmi te-
vékenység. Kevés olyan helység van az or-
szágban, ahol ne lenne valamilyen harcmű-
vészeti, vagy küzdősport oktatás. A legtöbb 
iskolában a tanórák utáni sportok között is 
ezek aránya a legmagasabb. 

Küzdősport: amiben a résztvevők egy meg-
határozott szabályrendszer szerint pusz-
takézzel vagy valamilyen eszközzel, vé-
dőfelszereléssel vagy anélkül, egymással 
közvetlenül érintkezve viaskodnak. Filozófi-
ai hátterük elenyésző.
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A küzdősportok kedvező nevelő 
hatása a 6–14 éves korosztálynál 

A modern világ nagyon stresszes és ez ki-
hat a gyerekekre is. Ennek a stressznek az 
oldására jó hatással vannak a harcművésze-
tek, a küzdősportok gyakorlása. A karate és 
a bu-do művészetek rendszere ma úgy van 
felépítve, hogy az előkészítés már kisiskolás 
korban elkezdhető.  6–10 éves korig fejlőd-
nek ki az ügyességet meghatározó tulajdon-
ságok. Ez a korszak alkalmas arra is, hogy 
küzdőjátékok tanításával – melyek előké-
szítik a küzdősportok alapjainak lerakását 
– fejlesszük a gyerekek küzdőképességét. 

A mai mozgásszegény életmód ügyetlen-
ségre kárhoztatja a felnövekvő nemzedéket. 
Ennek megváltoztatására minden eszközt 
fel kell használni. 

Más hagyományos sportokhoz képest a ke-
leti küzdősportokban talán több a gyermek 
érdeklődését felkeltő „misztikus” faktor, pl. 
ruházat, színes övek, védőfelszerelések, ér-
dekes vezényszavak, látványos mozdulatok, 
melyek arra sarkallják, hogy kipróbálja eze-
ket és ezáltal bekerül abba a körbe, ahol ré-
szesülhet annak nevelő hatásából. A keleti 
küzdősportok értékes közösségeket hoznak 
létre, világosan meghatározzák a hovatarto-
zást. Itt a gyerek hisz a felnőttek, a társada-
lom által meghatározott értékekben. Ebben 
a közösségben betartja a szabályokat, kü-
lönben a közösség nem fogadja be.

A mozgás megtanulása, az udvariasság, 
mind érték, ami által könnyebben foglalja 
el a társadalom által meghatározott helyét. 

Magyarországon a nevelés ma sajnos „ma-
gánügy”. Ez nagy baj, mert a felnőtti felelős-
ség rosszul működik. Nem nevel, nem szól 
rá a gyerekre. A tekintélyelv ma már szinte 
csak a Budo-ban található meg, mert itt az 
értékek egyszerűen és világosan megfogal-
mazhatók, a szabályok betartása kötelező, a 
megszerezhető övfokozatok által mindenki 
tudja hol a helye, ahonnan kemény munká-
val van csak előrelépés.

A sportág alapelvei és oktatási rendsze-
re hasonló az általános iskolai modellhez. 
Kisiskolás korban megkönnyíti a beilleszke-
dést az iskolai rendszerbe, ahol egy pedagó-
gus több feladatot lát el, több tantárgyat is 
tanít. A karate edzésen a „Sensei” egy sze-
mélyben fizikailag, mentálisan és psziché-
sen is fejleszti, oktatja és neveli a tanulókat. 
Mindkettő komplex feladatkör.

A karate edzések metodikája már magában 
fegyelmet, tiszteletet tanít és kondicionál 
minden egyes foglalkozáson, edzésen. A cso-
portos foglalkozások eredménye, a közösség 
és az egyén összetartozásának mélyítése.

A foglalkozás más sportághoz képest szi-
gorúbb formai keretek között zajlik. 6–10 
éves korig a gyerekeknek meg kell tanulni-
uk, hogy a felmerülő szükségleteik kielégí-
tésére irányuló ingereket (valamit akarok, 
de azt azonnal akarom) kontrollálniuk kell.  

A budo-ból alakult küzdősportok: ideológi-
ája a versenysporttá válással úgy alakult át, 
hogy az ellenfél megsebesítése és megölé-
se helyett, a pontok által történő legyőzése 
legyen a fő cél. Megtartották a harcművé-
szeti jelleget, de kivették belőle a veszélyes 
technikákat/elemeket. 

Azok a küzdősportok, melyek a harcművé-
szetekből erednek, tanítják és alkalmazzák 
a tiszteletet. Elismerik a másik sikerét, az 
ellenfél győzelmét, meghajolnak a tudása 
előtt. A budo-ban fegyelem van. Ezekre a 
sportokra általában olyan gyerekek jönnek, 
akik hajlandóak ezt elfogadni. Ők képesek 
szabályok között is a legjobban teljesíteni, 
ami által óriási előnyre tesznek szert. Ilyen 
sportág a karate is. Ez keleti alapokon nyug-
vó gyakorlatrendszer, melyet a fizikai és 
szellemi tényezők harmonikus egységben 
történő felfogása, oktatása és alkalmazása 
jellemez és ez teszi vonzóvá. A karate a test 
és a szellem teljes harmóniáját, egységét 
teremti meg. „A szellemet edzeni, fizikai 
gyakorlatokkal fejleszteni az emberi jel-
lemet. Ez a karate valódi és legnemesebb 
célja.” (Shibamori Kando).

Társadalmi ismertsége és elismertsége az 
ország három legnépesebb sportága közé 
emeli. Országosan közel 500 klub és egye-
sület működik. Összlétszáma eléri az 50 
ezret, ebből a leigazolt sportolói létszám 
megközelíti a 20 ezret.

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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Például nincs kiszaladgálás az edzésről, 
nem csinálhat azt, amit akar, a játék is irá-
nyított tevékenység. Figyelni kell az edző-
társra, az edzésvezetőre, nem okozhat a 
másiknak sérülést stb. Ezáltal nő a koncent-
rációs képességük, ami a tanulás hatásfoká-
nak növekedésével is jár.

A gyerekeket játékos formában, intenzív 
mozgás mellet könnyedén megismerteti és 
hozzászoktatja az alaki gyakorlatokhoz, ve-
zényszavakhoz, amivel kapcsolatban általá-
ban bizonyos szintű ellenállást fejtenek ki. 
Itt ez természetes és segít a szabálykövető 
magatartás kialakításában.

Mozgásanyagának komplexitása, egyéni és 
páros gyakorlatai valamint kötött és szabad 
mozgásformái egyértelműsítik kiemelkedő 
hasznosságát a koordinációs hibák, a tartás-
hibák, az agresszivitás javítása, a fiatalok testi, 
pszichés és mentális fejlődése szempontjából.

10–14 éves kor között meg kell tanulniuk: 

• ha növekszik az elvárás, neki is növel-
nie kell a megoldáshoz szükséges erő-
feszítést;

• egy probléma megoldását elsősorban 
ne testi erővel próbálja meg (nőnek a 
gyerekek közötti fizikai-testi különbsé-
gek), hanem változtasson, keressen új 
megoldásokat;

• a siker és kudarc érzésének megismerésé-
vel nővekedjen az emocionális stabilitása;

• a sportági alá- és fölérendeltségi viszo-
nyok (pl. karatéban sensei-senpai-kohai) 
természetes megszokásával alakuljon ki 
az idősebbek, tapasztaltabbak, nők irányá-
ban tanúsított előzékenység, „sportember” 
legyen az iskolán kívüli életben is.

A 6–14 éves korosztály az az életkor, amely-
ben a család, az iskola, a sportegyesület, és 
a környezet közösen fejti ki nevelő hatását. 
A küzdősportok a tradíciókra és a hierarchi-
kus felépítésre, valamint a sport adta érté-
kekre figyelemmel három fontos területen 
egyszerre fejthetik ki hatásukat az iskolai 
nevelésben..

Mint „do”, vagyis életmód

A rendszeres testmozgásra nevelés. A gya-
korlás, a test és a szellem teljes harmóniáját, 
egységét teremti meg. Az (önvédelem) küz-
delem tanulása közben, fokozatosan előtérbe 
kerülnek a szellemi és lelki képességek, fej-
lődik a jellem. Az edzés folyamán a gyerekek 
megtanulnak koncentrálni saját magukra, ami 
az iskolai teljesítményükre is kihat. Szocia-
lizáció: a beilleszkedés segítése, a felnőttek 
tisztelete, a gyengébbek elfogadása, segítése, 

a helyes értékrend kialakítása. A tradicionális 
„dojoban” több generáció is együtt edz, a gyer-
mekektől egészen felnőtt vagy akár idősebb 
korig. Ez segíti a karatékák szocializálódását 
és erősíti a kapcsolat építését a különböző 
korosztályok között. A délutáni foglalkozások 
ezeket a folyamatokat is erősítik. 

A harcművészetek alapvető értéke a tiszte-
let. Az edzés is a küzdelem is meghajlással 
kezdődik és végződik, a gyerekek megtanul-
ják egymást is tisztelni. A tisztelet, becsület, 
önzetlenség, áldozatkészség talán nagy sza-
vaknak tűnnek, de a küzdősportok gyakorlói 
ezen értékek mellett élnek. Ez a viselkedés 
egy idő után beépül a mindennapjaikba. A 
túlzott demokratizálódás hatására az isko-
lákban is felborult a rend. A diákok jogai 
fontosak, de ugyanilyen fontos a kötelessé-
gük is. Egy olyan rendszerben, mint az isko-
lai oktatás, el kell fogadniuk a hierarchikus 
felépítést, mely szerint a pedagógusoknak 
irányító szerepe van, természetesen a de-
mokratikus nevelői stílus hatékonyságának 
megőrzése mellett. A küzdősportokban az 
edző-sportoló vagy a mester-tanítvány vi-
szony ezt jól szemlélteti.

Gyakran beszélünk az élet értelméről, minő-
ségéről. Általában akkor érezzük magunkat 
jól és elégedettnek, ha valamiben előre tu-
dunk haladni. A karate vizsgarendszere, mely 
hasonló az iskolai rendszerhez, megadja a 
gyerekeknek ezt a lehetőséget. Sok mun-
kával és kitartással, fehér övtől a feketéig, 
alap szinttől a mester fokozatig lehet elérni. 
Ezért is érdemes olyan keményen dolgozni.

Mint önvédelem

A gyerekeknek is meg kell tudni védeni 
magukat! Fontos az önvédelemre nevelés, 
amely az egyén biztonságát növeli, így jó 
hatással van a stressz kezelésére.

A karatéban az egész testünket használjuk. 
A bal és jobb agyfélteke egyaránt részt vesz 
a mozgások összerendezésében és tanulá-
sában, ezáltal a gyerekek figyelmének lekö-
tése nagyobb mértékben valósulhat meg. 
Fejlesztő hatása van diszlexia, diszgráfia, 
diszcalculia esetében, segíti a figyelem ösz-
szpontosítását.

A karate technikák gyakorlása általában 
párban történik. A támadó és védekező sze-
rep váltogatása elősegíti, hogy az ellenfél 
szándékát felismerjék, viselkedésének és 
mozgásának követésével megfelelő módon 
reagáljanak. Ezzel nem válnak agresszívak-
ká, sőt. Eltűnik belőlük a frusztráltság, a 
kiszolgáltatottság érzése. Megtanulnak fe-
lelősen gondolkodni. Megtanulják uralni a 
testüket, szellemüket.

Az (önvédelem) küzdelem tanulása, gyakor-
lása közben, fokozatosan előtérbe kerülnek 
a szellemi és lelki képességek, mert nem 
csak fizikailag kell felkészülni az esetleges 
rossz szándékú közeledésre. 

A konfliktus a legtöbb esetben megfelelő 
viselkedéssel megelőzhető! Ezt a bizonyos 
„megfelelő viselkedést” pedig a karate ta-
nítja, minden páros gyakorlatában és az 
egész filozófiai hátterével.
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van egy értelmezési része, amikor be kell 
mutatni, mire jók azok a támadó és véde-
kező technikák, kombinációk, melyek a gya-
korlatsorban vannak. Ekkor párral, sőt töb-
ben dolgozunk, így mindenki játszva tanulja 
meg az önvédelmet. Ezt minden gyerek na-
gyon szereti.

Mit tesz lehetővé a tanterv és a heti 
öt testnevelés óra 

A NAT-ban szerepel – igaz csekély (65–70) 
óraszámban – az önvédelem, a grundbirkó-
zás és a judo alapjainak oktatása. A karate, 
bár alternatív megoldásként választható, 
bizonyítottan jól működik az iskolai rend-
szerben.

A heti öt testnevelés órából három szolgál-
hatná a hagyományos testnevelést (eddig is 
ennyi volt), a plusz kettőbe lehetne integrál-
ni a küzdősportokat (harcművészeteket). Na-
gyon fontos lenne, hogy alsó tagozatban is 
legyen egy-két kimondottan a küzdőképes-
séget fejlesztő óra, amiken küzdő játékokat 
és esést tanulnának a gyerekek, és megis-
merkednének a küzdősportok alapjaival. 

Az iskolai tanórák azért lennének fontosak, mert:

• Adott a tornaterem és a szertár.

• Itt megoldott, hogy az azonos életkorú, 
közel azonos fejlettségű gyerekek dol-
gozzanak együtt. 

• Nem kell a gyereket hozni-vinni, ami 
sok család számára a logisztikai gon-
dok miatt sportág választó szempont.

• Azok a visszahúzódóbb vagy éppen 
agresszívabb  gyerekek is megszólítha-
tóak,  akik amúgy nem kerülnének kap-
csolatba a küzdősporttal.

Felsőbb évfolyamokban a heti két sportág 
specifikus tanórán kívül, aki versenyszerűen, 
vagy szabadidejében szeretné művelni, foly-
tathatná DSE, DSK foglalkozás vagy sport-
egyesületi karate edzés keretein belül is.

Eddigi tapasztalataink szerint, a karate ki-
fejezett nevelő hatása általában a kevésbé 
megszokott viselkedésű gyerekeknél ho-
zott a nevelők és szülők által is elismert és 
érezhető pozitív változást. Ennek „mérhető” 

eredménye rendszeres sportolás esetén 
már 6–12 hónap elteltével látható mind 
fizikai értelemben, mind a tanulmányi ered-
ményekben, mind a betegségek megelőzés-
ben. Ezt a visszajelzést kaptuk a szülőktől és 
az iskolaigazgatóktól.

Milyen felszereltség kellene a küz-
dősportok oktatásához

A küzdősportok egy átfogó fogalom, ezért ha 
nevesítjük a sportágat (pl. karate, judo, birkó-
zás, ökölvívás, vívás, kendo, stb.), akkor lehet 
pontos eszközigényt meghatározni. 

Szőnyeg (tatami), a dobással járó küzdőspor-
tokhoz elengedhetetlen. A balesetmegelőzés, 
ízületvédelem, mozgáskomfort mellett továb-
bi előnye hogy kibővül a végeztethető moz-
gásanyag (esések, gurulások, dobások stb.) ill. 

Mint sport (verseny)

A legtöbb gyerek imád versenyezni. A ver-
senyzés az emberi létezés egy fontos eleme, 
mely pozitív ösztönzést ad az edzésre és a 
teljesítmény növelésére (Shingo Ohgami). 

Gyerekeknél küzdelemben (kumite) a „no 
contact” az érintés nélküli gyakorlatrend-
szert alkalmazzuk. Ebben a rendszerben a 
gyerekeknek úgy kell pontosítaniuk az ütést 
vagy rúgást, hogy az ne érintse az ellenfél 
arcát. Ily módon megtanulják úgy alkalmaz-
ni a támadást, hogy ha az ellenfél nem tud 
védekezni, akkor se sérüljön meg. Nem az 
a fontos, hogy megverjünk valakit. Az a cél, 
hogy legyőzzük, a fair-play szabályai szerint. 

Ha valaki képes egy gyors és erős ütést-rú-
gást megállítani, azt jelenti, hogy képes 
uralkodni a teste fölött. Ez egy magasabb 
szintet jelent a küzdelemben. Ez a kontroll, 
amire kevesen képesek. Az energiáknak ez a 
fókuszálása, ez a pontosítása, pozitív hatás-
sal van a mentális állapotukra. Az agresszi-
vitás az összpontosítással megszüntethető.

Nem mindenki szereti és alkalmas a küz-
delemre. A budo harcművészetekben, ill. a 
küzdősportok nagy részében nem csak küz-
delem van, hanem (kata) formagyakorlat is. 
Ez kedvez a zárt készségű gyerekeknek, akik 
nem kedvelik a test-test elleni küzdelmet.  
A küzdősportoknak ez a része egy előre be-
gyakorolható mozgássorból áll, amit ellen-
felek nélkül kell végrehajtani. Mégis sokat 
segít az önvédelem tanulásában, ugyanis 
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egy beruházással az iskola más sportoknál is 
hasznosíthatja ezt a talajt. Problémát jelent-
het a tatami lerakása és felszedése.

Az ütéssel járó küzdősportokhoz kezdetben 
elég a boxzsák, pajzs, a pontkesztyű, és az 
alap védőfelszerelések. A karate sportág esz-
közigénye viszonylag kicsi, hisz egy 20–30 
fős csoport részére 15 pajzson, 15 pár pont-
kesztyűn és a haladóbbak esetén egyéni 
védőfelszerelésen kívül szinte semmi olyan 
dolog nem kell, amely az iskolák tornaszer-
tárában ne lenne meg. A tradicionális karate 
akár védőfelszerelés nélkül is gyakorolható, 
a versenysport kizárólag védőfelszerelésben.

Ruha igény: a birkózás, grundbirkózás nem 
igényel külön felszerelést. A judo oktatása, 
jó fogást biztosító ruha nélkül mit sem ér. Az 
első két évfolyamban a testnevelés felszere-
lés teljesen megfelel a karatéhoz. Később a 
karate ruha szükséges mert a „ghi” hosszabb, 
bővebb ujja és a nadrág hosszabb, bővebb 
szára más mozgásérzetet kölcsönöz a viselő-
inek, mert a tradicionális, vagy verseny tech-
nika, nem „ugyanaz” más ruházatban. Azt se 
feledjük az egyforma viseletnek és az övfoko-
zati jelzés viselésének is nevelő hatása van. 

Mennyire képesek a testnevelő 
tanárok a küzdősportokat oktatni  
(képesek-e, kaptak-e elég ismeretet 
a tanulmányaik során)

A NAT-ban szereplő elvárások oktatására a 
testnevelők elviekben fel vannak készítve. 
Bár az egyetemeken, főiskolákon vizsgázni-
uk kellett a témából, a gyakorlatban a jelen-

legi tanító- és tanárképzés során a hallga-
tók nem kapnak megfelelő (elég óraszámú) 
ismereteket a küzdősport oktatásához. Ma 
az látható, hogy a vívás, judo, birkózás, ököl-
vívás most is ott van – kiváló szakemberek 
oktatásával – a TF gyakorlati órái között, 
mégis elenyésző végzett testnevelő szervez 
tömegsport címszóval ilyen foglalkozásokat 
a saját iskolájában, (annál inkább az állami-
lag támogatott labdajátékokat). 

Mivel a harcművészetek és a belőlük kiala-
kuló küzdősportok tömegeket vonzanak, 
igény lenne rá, hogy a tanárképzésben meg-
jelenjen a már „bennlévő” küzdő sportágak 
mellett pl. a karate ismeretek oktatása is 
(különös tekintettel az olimpiai játékokba 
való bekerülésére). A tanárok, tanítók fel-
készítése jelenleg nem megoldott, pedig a 
gyerekek és a sportágak megítélése szem-
pontjából is meghatározó, hogy ki és ho-
gyan oktatja. Rövidtávon megoldás lehetne:

1. A tanárképző, tanítóképző főiskolákon, 
egyetemeken fakultáció keretén belül 
lehetőséget kellene nyújtani a sport-
ág elsajátítására és sportoktatói szint 
megszerzésére. Azoknak, akik jelentős 
sportmúlttal és megfelelő övfokozattal 
rendelkeznek (min 3. kyu), együttműköd-
ve a Magyar Karate Szakszövetséggel, 
lehetőséget kell biztosítani a sportedzői 
képesítés és az 1 kyu megszerzésére.

2. Támogatni kellene elsősorban a főis-
kolát végzett szakedzők, valamint az 
OKJ-s végzettségű sportedzők azon  el-
ismerését, hogy az adott  küzdősport-

ágban nagyobb tudással, tapasztalattal 
rendelkezik, mint a pedagógus végzett-
séggel rendelkező tanító, tanár, vagy 
testnevelő tanár. 

3. A már csapattal rendelkező edzőket 
kellene bevonni az általános iskolai 
testnevelésen belül az oktatásba, a dél-
utáni karate órák tartásával. 

4. A diákolimpián kívül lehetne szer-
vezni még megyei és országos iskolai 
bajnokságokat is. A sportág olimpián 
történő megjelenéséhez és a magyar 
versenyzők sikerének megalapozásá-
hoz nagyon fontos lenne a merítési 
lehetőség kiterjesztése, aminek az isko-
lai testnevelésben való megjelenés az 
egyik legjobb formája.

A cikk megírásában segítségemre volt a Magyar 
Karate Szakszövetség Edzői Bizottsága és a 
sportágban kiemelkedő munkát végző mesterek.
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A könyvespolcra ajánljuk
Öngyógyító emberek: Mire képes az ember?
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Akik nem ismerik a sportot jelentő mozgás 
örömét, fél életet élnek! A többiek viszont 
tudják azt is, hogy a rendszeres testmozgás 
az örömérzetnél sokkal többet ad. Korántsem 
csak az egészségről van szó – ami már önma-
gában is a kiteljesedő élet feltétele – hanem 
a mozgásnak számtalan más előnye is van.

A sport rendszert visz az életünkbe, s ezzel 
segít jól szervezni a napjainkat. 

Sportolás közben megismerjük önmagunkat, 
feltérképezzük teljesítőképességünk határait. 

Mivel legtöbbször másokkal együtt végez-
zük, számos barátra teszünk szert, akik az-
tán a sportolástól függetlenül is életünk 
részeivé válhatnak. 

A sport gyógyír a lélek sebeire. Sokan for-
dulnak krizis helyzetükben a sport öröm-
hormont termelő hatásához: elvesztik 
munkahelyüket, gyászukban, házastársi 
problémájukban.

Sorolhatnám még, mennyi érv szól a spor-
tolás mellett. Csakhogy, amit eddig leírtam, 
minden komoly ember tudja, a többségük 
mégsem sportol. Akinek például hiányzott 
az ifjúságából a sport, azt később nagyon 
nehéz lendületbe hozni.  Aki túlzottan el-
foglalt, ebben talál hamis mentséget. Aki 
valamilyen betegséggel él, néha még saj-
náltatja is magát, s állítja: bár tehetné, fut-
na, úszna ő!

Természetesen nem az a cél, hogy mindenki 
versenysportolóvá akarjon válni! Még csak 
nem is az, hogy aki kedvtelésből vagy az 
egészsége érdekében sportol, egyre komo-
lyabb célokat tűzzön maga elé. A cél annyi 
csupán, hogy kisebb-nagyobb rendszeres-
séggel mindenki mozogjon. Aki megteszi, 
örömet szerez magának és hosszabb életet 
nyer. Ennyi önzést a szeretteink megbocsá-
tanak – talán el is várnak! Különösen elvár-
ható a szülőktől. Nekik szinte kötelességük 
sportolni, mert jól tudjuk, hogy a leghaté-
konyabb nevelési módszer a példamutatás. 

Hagyjuk is az érvelést! Lássuk a példákat, 
Öngyógyító emberek című könyvemben.  50 
testi-lelki problémából kilábalt ember törté-
netét mutatom be 24 fajta mozgásajánlaton, 
valamint 19 betegségtípuson keresztül, re-
mélve, hogy minél több embert bírok cselek-
vésre, még mielőtt az olvasás végére érnek.   

Mire képes az ember, akár vert helyzet-
ben is? A test törékeny, sérülékeny, a lélek 
még inkább – s közöttük rendkívül szoros a 
kapcsolat. „Ép testben ép lélek”. Bárkit érhet 
baleset, megbetegedhet – ezeknek nyomai 
fizikálisan és pszichésen erősen megviselik. 
Korántsem mindegy azonban, milyen mér-
tékben. A kötet főszereplői – akik főnixként 
szárnyaltak fel romba dőlt életük hamvai kö-
zül csökkent teljesítményre képesen, sérülten, 
esetleg fogyatékosként – itt élnek közöttünk, 
környezetünkben, bárki számára elérhetők, 
akár személyesen is. Ránk mosolyog az 50 
bátor megszólaltatott, akiknek volt merszük 
szembe szállni az életet fékező erővel, a be-
tegséggel, és akik győztesen kerültek ki belő-
le, felhasználva a bemutatott 24 mozgásfajta, 
hihetetlennek tűnő lehetőségeit.

Ámulva szereplők példáján, mire képes az 
ember – akár vert helyzetben is!

Az alkotás inspiráló olvasmény lehet min-
denki számára, és alkalmas  sportvezetők, 
események, jó tanuló-jó sportolók jutalma-
zására.

A szerző életrajza

Kiss Erzsébet 1944. május 13.-án született 
Debrecenben. Elvégezte a Nyíregyházi Ta-
nárképző Főiskola földrajz-testnevelés sza-
kát, majd a Testnevelési főiskolán kézilabda 
szakedző képesítést szerzett. NB-és csapa-
tokban kézilabdázott, kosarazott, pingpon-
gozott.  A debreceni sportiskolánál dolgo-
zott edzőként főállásban, majd testnevelő 
tanárként a tehetséggondozásra valamint 
a mozgás megszerettetésére helyezte a fő 
hangsúlyt. Tíz évig a Hajdú-Bihar megyei 
tanács művelődési osztályán az iskolai test-
nevelés és a diáksport szervezéséért volt 
felelős. A debreceni sportcentrum átadását 
követő világversenyeken vezető versenybí-
róként, újságíróként látott el feladatokat. 
Nyugdíjas éveiben a sport misszionáriusa-
ként előadásokat, bemutatókat tart ország-
szerte, életmód táborokat szervez, vezet. A 
résztvevők igényei adnak inspirációt új-
ságcikkei, könyvei megírásához, testszerviz 
programjainak kialakításához. Szabadide-
jében ezoterikus olvasmányok, sport, angol 
tanulás, írás – töltik ki és teszik teljessé éle-
tét. Személyes példamutatásra törekedve, 

52 sportágban próbálta ki magát, női sport-
fesztiválon kétszer lett országos szépkorú 
bajnok: 2004-ben és 2014-ben.

Életét két mottó vezérli. Az első, a megerő-
sítő egy kínai közmondás: „Amit megta-
pasztalsz, azt kötelező továbbadnod”, míg a 
másik, a figyelmeztetés így hangzik: „Az Úr 
adja a szelet, de a vitorlát nekünk kell ki-
feszíteni”.
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Edzőlegendák
Kulcsár Győző 

 

 (1940. – )

Budapesten született 1940 októ-
ber 18-án. A Móricz Zsigmond tér 
környékén nőtt fel. A József Attila 
gimnázium testnevelője, az ismert 

kosárlabda szakember Szabó János (Dzso-
ni) kedvenc sportjához akarta csábítani, de 
Kulcsár tizenöt évesen a Práter utcai isko-
la vívó tanfolyamát választotta. A Miskolci 
Műszaki Egyetemen szerzett diplomát. Első 
versenyén 1957-ben részt vett Budapest 
Középiskolás tőrversenyén. 

Első olimpiai bajnokságát kereken ötven 
éve Tokióban nyerte, amikor a párbajtőr 
csapat tagjaként a győztes találatot be-
vitte az olaszok elleni döntőben. Még két 
olimpián szerepelt és nem csak a csapatot 
segítette az elsőséghez, hanem Mexikóban 
az egyéi versenyt is megnyerte és így négy-

szeres olimpiai bajnok. Ahogyan a nemzet-
közi szakértők mondták a fegyver valóság-
gal muzsikált a rendkívül technikás bajnok 
kezében. 

Edzőként a nyolcvanas évek elején szövet-
ségi kapitány volt, majd 1986-ban öt évre 
az olaszországi Vercellibe szerződött, ahol 
nemzetközileg ismert, sikeres versenyzőket 
nevelt. Hazatérése után a Bp. Honvéd edzője 
lett. Nagy Tímeát két olimpiai bajnoksághoz 
segítette.  Később ismét szövetségi kapitány 
lett, de a Pekingi Olimpia után személyi el-
lentétek miatt lemondott tisztségéről. Jelen-
leg a Vasas edzője.

Díjai, elismerései 

A Nemzet Sportolója, Prima Primissima Díjas, 
NOB Elnöki Különdíjas, A legjobb magyar 
sportolók egyesületének tagja, a Köztársasági 

Érdemrend Középkeresztje birtokosa. 

Párbajtőr Paganini címmel Kő András a kö-
zelmúltban kiváló könyvet írt az ünnepelt 
életútjáról.

Vad Dezső
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Fókuszban
Kábítószer használat  
a doppingellenes szabályozás tükrében

A kábítószer fogyasztás szöges ellentétben áll a sportszellemmel is ...

Szomorú tapasztalat azonban, hogy sportolóink nincsenek 
tisztában a kábítószer fogyasztással járó felelősségükkel, 
ezért javasoljuk, hogy edzőik határozottan foglaljanak állást 
a kábítószer-használat ellen ...

A jelen cikk aktualitását az idei esztendő 
nagy sajtónyilvánosságot kapott dopping-
gal kapcsolatos ügyei adják.  Ezen ügyekben 
a doppingellenőrzés kábítószernek minősü-
lő szereket mutatott ki magyar sportolók 
szervezetéből származó mintákban. Vita 
tárgya, hogy a kábítószerek rendelkeznek-e 
teljesítményfokozó hatással, annyi azonban 
bizonyos, hogy a kábítószerek szerepelnek 
a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség 
(World Anti-Doping Agency; a továbbiak-
ban: „WADA”) Tiltólistáján, és nem lesz ez 
másként a 2016-os évben sem. Ezért el-
engedhetetlen, hogy az ezzel kapcsolatos 
ismeretek megfelelő hangsúlyt kapjanak a 
sportszakemberek és – rajtuk keresztül – a 
sportolók mindennapjaiban. 

Alaptétel, hogy nem minden Tiltólistán sze-
replő tiltott szer kábítószer, de minden kábí-
tószer legalább versenyen, egyes kábítósze-
rek pedig mind versenyen, mind versenyen 
kívül tiltottak. 

Miért minősül a kábítószer tiltott 
teljesítményfokozó szernek?

A Tiltólistára kerülés feltételeiről a Nemzet-
közi Doppingellenes Szabályzat rendelkezik.  
Egy szer, vagy módszer Tiltólistán történő 
rögzítéséről saját mérlegelési jogkörében 
akkor dönt a WADA, ha az adott szer, vagy 
módszer az alábbi három kritérium közül 
legalább kettőnek megfelel:

1.  Önmagában, vagy más szerrel / mód-
szerrel együtt potenciális teljesít-
ménynövelő hatása van;

2. Tényleges / potenciális egészségügyi 
kockázattal bír;

3.  A sportszellemmel ellentétes.

Bár ahhoz, hogy a WADA egy szer Tiltólis-
tára kerüléséről döntsön, a fentiek közül 
elegendő kettő feltétel együttes fennállta, 
a kábítószerek körében szinte kivétel nélkül 
mindhárom feltétel teljesül.

Mitől függ, hogy csupán versenyen, 
vagy versenyen kívül is tiltott egy 
tiltott (kábító)szer használata?

Az ún. „dizájner drogok” a Tiltólista S0 cso-
portjába tartoznak. A Tiltólista ezen cso-
portjába tartozó szerek használata teljes 
mértékben kizárt, a rájuk vonatkozó szabá-
lyok is szigorúbbak:

1.  Mind versenyen, mind versenyen kívül 
tiltottak;

2.  Abszolút tiltott szerek, alkalmazásukra 
semmilyen engedély nem szolgálhat 
alapul.

A meghatározott stimulánsok (S6.b csoport), 
narkotikumok, kannabinoidok (Tiltólista S7 
és S8 csoport, enyhébb megítélés alá esnek, 

ezért a rájuk vonatkozó szabályok is eny-
hébbek. Fontos megjegyeznünk, hogy ettől 
persze nem lesznek engedélyezettek, hasz-
nálatuk ugyanúgy súlyos doppingvétségnek 
minősül:

1.  Csak versenyidőszakban tiltottak, azon-
ban soha nem a fogyasztás időpontja, 
hanem a kimutathatóság időpontja 
számít!

2.  Egyes ide tartozó szerek kivételesen 
(kizárólag gyógyászati célra), előze-
tesen kiváltott ún. TUE („therapeutic 
use exemption”) engedély birtokában 
sportolók vonatkozásában is alkalmaz-
hatók. A TUE engedély megszerzése 
meglátásunk szerint csupán elméleti 
lehetőség (pl.: narkotikum – fájdalom-
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2.  Sportszakemberek esetén csupán a 
„kereskedői típusú” (átad, terjeszt, 
értékesít, megismertet, hozzáférhetővé 
tesz etc.) magatartás  minősül dop-
pingvétségnek, a fogyasztás nem.

Ez utóbbi megállapításból nem követ-
kezik, hogy sportszakember büntetlenül 
használhatna (alkalmazhatna) akár kábí-
tószernek minősülő, akár egyéb tiltott tel-
jesítményfokozó szert, vagy módszert. Bár 
a sportszakember által elkövetett fogyasz-
tás nem, csupán a sportoló által elköve-
tett fogyasztás minősül doppingvétségnek, 
meggyőződésünk, hogy egy tiltott szereket 
használó sportszakember nem lehet méltó 
példaképe sportolóinknak („bagoly mondja 
verébnek” effektus). Éppen ezért a Nem-
zeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) 
konzekvensen ösztönzi, hogy az országos 
sportági szakszövetségek a sportszakember 
tiltott teljesítményfokozó szer-fogyasztását 
(és ezzel a kábítószer fogyasztását is) minő-
sítsék általános fegyelmi vétséggé.

A felvilágosítás és megelőzés szük-
ségessége

A kábítószerek elsősorban „élvezeti cikként”, 
és nem teljesítményfokozó szerként hasz-
nálatosak, ugyanakkor testsúlycsökkentő, 
stressz-csökkentő, fájdalomcsillapító, illetve 
stimuláló hatásuk miatt – sportágtól füg-
gően – alkalmasak lehetnek a teljesítmény 
fokozására is. Léteznek olyan sportágak, 
ahol bizonyos kábítószernek minősülő tel-
jesítményfokozó szerek teljesítményfoko-
zó hatással bírnak (így különösen a kokain, 
vagy a marihuána néhány órán keresztül 

csillapításra – szigorú feltételekkel 
orvosilag alkalmazható, de azon beteg, 
aki olyan fájdalommal járó beteg-
ségben szenved, hogy a narkotikum 
alkalmazása esetében orvosi szem-
pontból indokolható, kizárt, hogy aktív 
sporttevékenységet végezzen).

A Tiltólista fenti csoportjaival gyakorlatilag 
a kábítószerek teljes spektruma lefedett.

A sportoló és a sportszakember ká-
bítószerrel kapcsolatos doppingvét-
ségei 

A kábítószerek vonatkozásában a büntető-
jog alapvetően két magatartástípust ren-
delhet büntetni: fogyasztói és kereskedői 
típusú elkövetési magatartásokat. A keres-
kedelem általánosságban tiltott jellege 
mellett mindig az adott állam büntetőpo-
litikája dönti el, hogy a fogyasztást is bűn-
cselekménnyé nyilvánítja-e, azaz krimina-
lizálja-e. A doppingellenes szabályozás – a 
büntetőjoghoz hasonlóan – mindkét maga-
tartástípust tiltja. 

Miután nem csupán a sportolók, hanem a 
sportszakemberek is a doppingellenes sza-
bályozás fókuszában állnak, a fogyasztói és 
a kereskedői típusú magatartásokat mind-
két szereplő vonatkozásában megvizsgáljuk. 

Magyarországon a doppingellenes tevé-
kenység szabályairól szóló 43/2011. Korm. 
rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) 
– a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat-
tal egyezően – mindkét magatartást tiltja:

1.  Sportolók esetében mind a fogyasztás, 
mind a más sportoló részére történő 
átadás tiltott; 

stimuláló lehet egy 60 perces robbanékony-
ságot igénylő sportágban), más sportágban 
ronthatja a teljesítményt (az említett kokain, 
illetve marihuána egy hosszútávfutó eseté-
ben kifejezetten a teljesítmény ellen hat). 
Mivel azonban a Tiltólista nem sportág-spe-
cifikusan került meghatározásra, valamennyi 
sportágban figyelemmel kell lenni a kábító-
szerek tudatos kerülésére, ideértve a rekre-
ációs időszakot is. Nem mentesíti ugyanis a 
sportolót a felelősség alól az a tény, hogy 
versenyidőszakon kívül, teljesítményfokozás 
szándéka nélkül (szórakozóhelyen, élvezeti 
cikként) fogyasztott olyan szert, amely csak 
versenyidőszakban tiltott: ha a szer verseny-
időszakban kimutatható a sportoló szerve-
zetéből, megvalósul a doppingvétség.

A kábítószer-fogyasztás – a drogok egész-
ségkárosító hatása miatt – napjaink össz-
társadalmi problémájává érett. Határozott 
álláspontunk, hogy a kábítószer fogyasztás 
szöges ellentétben áll a sportszellemmel is, 
éppen ezért nem tartjuk megengedhetőnek 
a kábítószerek sportoló, vagy sportszakem-
ber általi fogyasztását, történjen az akár tel-
jesítményfokozó szándékkal, vagy anélkül. 
Szomorú tapasztalat azonban, hogy spor-
tolóink nincsenek tisztában a kábítószer 
fogyasztással járó felelősségükkel, ezért 
javasoljuk, hogy edzőik határozottan foglal-
janak állást a kábítószer-használat ellen, és 
hívják fel sportolóik és kollégáik figyelmét 
arra, hogy egy-egy felelőtlenül átmulatott 
éjszaka akár egy sportkarrier kettétörését is 
eredményezheti.

Dr. Tiszeker Ágnes

1  Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 4.3 pont

2  Természetesen további magatartások is doppingvétséget 

valósíthatnak meg (különösen: birtoklás, más sportolónak tör-

ténő beadás, kapcsolódó segítségnyújtás, a doppingellenőr-

zésben résztvevők megtévesztése, akadályozása) a fogyasztói, 

illetve kereskedői típusú magatartások megkülönböztetés 

csupán a büntetőjog distinkcióját követi.

3   Korm. rend. 12. § (1) a) és g) pontok

4   Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pont
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Sportági akadémiák  
a fókuszban
Az akadémiai képzés a csapatsportágakban kiválthatja a sportisko-
lai rendszert, de valójában annak egy kibővített változatát jelenti. 
Az akadémiáknak fel kell vállalni a neveléssel, képzéssel kapcsola-
tos problémákat, ezek megoldásához szükséges struktúra, humán 
erőforrás megteremtését is ...

Vitafórum

Visszatekintve az elmúlt 20 év tör-
ténéseire a hazai utánpótlás-ne-
velésben jól felismerhető válto-
zásokat generáltak a különféle 

„koncepciók” vagy koncepciótlanság.

A hazai sport egyik erőssége volt a fiatalok 
képzésével, kiválasztásával, versenyezteté-
sével foglalkozó egységes rendszer létre-
hozása. A hatvanas évek elején igényként 
merült fel olyan szervezeti egységeknek a 
kialakítása, amelyek modern eszközökkel, 
módszerekkel segítették a fiatal sporttehet-
ségek kibontakozását.

Magyarország az utánpótlás-nevelésben kü-
lön utas politikát folytatott, a többi kelet eu-
rópai országtól eltérő sportiskolai rendszert 
hozott létre. Ennek a rendszernek a lényege a 
korosztályos képzés volt, sorra alakultak meg 
az egyesületi, városi, kerületi sportiskolák, 
nagyszámú gyermeket vonzva. A rendszer 
elkezdett működni, egy sor új módszertant, 
edzéseszközt hozott. A sportiskolai rendszer 
élén az állami akaratot megtestesítő, igen 
hatékony Központi Sportiskola állt, amely 
módszertani, tudományos központként is 
szerepelt, működött. A KSI gondozta azokat 

a dokumentumokat, amelyek tartalmazták a 
képzési anyagot, részben a követelményeket 
(tantervek, tanmenetek). A hazai rendszer 
kivédte a poroszos drillt, a szovjet, román 
központosítást, egy gyermekközpontú kép-
zési, versenyeztetési gyakorlatot jelentett. 
A felnőtt sport sikerei ebből a sportiskolai 
rendszerből voltak eredeztethetők.

Sajnálatos módon, a rendszerváltás utáni 
sportot is elérő erózió elsősorban az után-
pótlás-nevelést sújtotta, az állami források 
elapadását a piac nem tudta kompenzálni.  
A terület kiüresedését a financiális gondokon 
túl, egyéb sporttól elszívó erők csak fokozták, 
a sport vesztett korábbi presztizséből.

Az állami szerepvállalás a társadalmi át-
alakulás mentén nagyban csökkent, a civil 
szféra erőtlen volt, az egyéb gazdasági for-
rások másra kellettek.

Az ezredfordulóra gyakorlatilag atomjaira 
esett szét a sportiskolai rendszer és ezzel 
párhuzamosan az egyesületi tehetséggon-
dozó lehetőségek is minimálissá váltak.

A kormányzat felismerte a magyar sport jö-
vőjét veszélyeztető helyzetet és 2001-ben 
határozatot hozott a tehetséggondozás köz-
ponti programjainak kialakítására. A Nemzeti 
Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) megre-
formálta az olimpiai sportágak tehetségeinek 
gondozását, kialakítva a programfinanszíro-
zást, beindította a Héraklész Programokat és 
a SPORT XXI. Programot. Ezek a progamok 
a túlélést jelentették a szövetségek részé-
re, hiszen pénz áramlott az utánpótlás-ne-
velésbe, új impulzusokat és lehetőségeket 
kapott a szakmai munka. A rendszer bizo-
nyított, a Londoni Játékokon jól szerepelt 
csapat tagjainak túlnyomó többsége már 
élvezte a központi programok hatékony tá-
mogatását.

A központi programok sajnos nem rendel-
keztek elég erőforrással, hogy az egyesüle-
tek illetve a kevésszámú megmaradt sport-
iskola (országos szinten 15-re volt tehető 
számuk) működését is támogassák.

A központi programok hatása az utánpótlás-
nevelésre nem becsülhetők túl, hiszen utat 
mutattak a tervezésre, ellenőrzésre, a pénzek 
takarékos felhasználására. A források bővülé-
se érdekes módon nem a sportiskolai rend-
szer újra szervezését indukálták, hanem egy 
új irányt preferáltak, az akadémiai képzést.

Első menetben a labdarúgásban jelentek 
meg az akadémiák. Az első komoly állami in-
jekciót a 2011. februárjában aláírt szerződés 
szerint, mintegy 1,6 milliárd forint támoga-
tás jelentette. Az állami források, a TAO se-
gítsége azt eredményezte, hogy gombamód 
szaporodtak az akadémiának nevezett szer-
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vezetek, a labdarúgás mellett egyéb sport-
ágak is létrehozták akadémiájukat.

A fenti előzményeknek az ismerete szüksé-
ges ahhoz, hogy megértsük az akadémiák 
megjelenését, ennek a folyamatnak a ter-
mészetét.

Nagyon fontos és alapvető megállapítás, 
hogy a korábbi sportiskolai rendszer létre-
hozásával ellentétben, az akadémiák nem 
egy központi akarat nyomán kezdtek alakul-
ni, működni. Annak ellenére, hogy ez ügy-
ben nem rendelkezünk megfelelő kutatási, 
objektív adatokkal, feltételezzük, hogy az 
akadémiai szervezeti forma nyugat európai 
import. Főként az élvonalbeli labdarúgó 
klubok működtetnek akadémiákat és végez-
nek eredményes felkészítő munkát.

Nagy dilemma, hogy választ tudjunk adni 
arra a kérdésre, hogy miért nem a sportis-
kolák erősödtek meg, hiszen ezen a téren a 
hazai sport komoly tapasztalatokkal rendel-
kezik, és e helyett egy nem definiált szerve-
zeti egységet kezdett preferálni az uránpót-
lás-nevelés. Meg kell jegyezni, hogy a NUPI 
kísérletet tett a sportiskolai rendszer újra 
építésére, restaurációjára, azonban a liberá-
lis politikai nézetek ezt lesöpörték, helyette 
létre kellett hozni egy közoktatási sportis-
kolai modellt, amely egy átmeneti megol-
dásnak is nehezen volt elfogadható. Erre 
a kényszerre sok minden behivatkozható, 
például a sportiskola elnevezés, amely azért 
nem korszerű, mert nem ad bizonyítványt…

Mi a jelenlegi helyzet  
Magyarországon?

Az akadémiák, elsősorban a csapatsport-
ágakban jelentek meg, ettől kivétel a Brüll 
Alfréd Akadémia, amely egy új modellt je-
lent, több egyéni sportágat foglal magába.

Az egyesületi, klub akadémiák mellett meg-
jelent a Nemzeti Akadémia formációja is.

Az akadémiák működésével kapcsolatban, a 
tapasztalatok gyarapodásával párhuzamo-
san egy sor kérdés is megfogalmazódott, 
megfogalmazódik. Az világossá vált, hogy a 
korábban egyedül felelőssé tett pénzhiány 

megszüntetése nem jelent automatikusan 
minőség javulást a fiatalok képzésében.

A rövid múltra visszatekintve, világosan lát-
szik, hogy milyen problémákkal kell szem-
benéznünk, milyen kérdésekre kell választ 
adni, ha az akadémiai rendszer hatékonysá-
gát növelni akarjuk. Az MLSZ ebben a kér-
désben élen járt, már két évvel ezelőtt átfogó 
vizsgálatot kezdett az akadémiai rendszer 
korszerűsítése szándékával. A belga Doub-
le Pass cég és MLSZ szakértői csapata egy 
olyan átfogó, mindenre kiterjedő auditot 
kezdett el amelynek a céljai jól definiál-
tak. A három szakaszból álló munka (amely 
egyébként már két másik sportágat is meg-
mozdított) segítségével egyrészt fel kell tér-
képezni a hazai valóságot, másrészről meg 
kell alkotni azt az akadémiai modellt, amely 
mintaként kezelhető.

Az eddigi tapasztalatok arra mutatnak, hogy 
a strukturális változtatások elengedhetet-
lenek, a szervezeteket a modern módsze-
rek alkalmazására alkalmassá kell tenni.  
Elsőrendű, megválaszolandó kérdés, hogy 
az illető akadémia kinek nevel fiatalokat, 
más szavakkal kifejezve milyen az output. 
Amennyiben az akadémia-klub működési 
összhangja nincs meg (pl. eltérő képzési cé-
lok stb.) ez egy sor szakmai kérdést is felvet.

Miután az akadémiai képzéssel kapcso-
latban a korai szakaszban nem születtek 
átfogó igazgatási, szervezeti, szakmai do-
kumentumok, ezek létrehozása elsőrendű 
feladatot jelent.

Jelentős probléma az akadémiai fiatalok ki-
választásának kérdése. Az ezzel kapcsolatos 



46

általános követelmények még nem fogal-
mazódhattak meg, az idő erre kevés volt.

A fiatalok nevelési-közoktatási képzése 
alapvető pillére, feltétele az akadémiai 
rendszernek, külön feladat a zárt és nyitott 
akadémiai modell kezelése.

Egy akadémiai teljesítményét meghatáro-
zó indikátorok között található a szakmai 
gárda képzettsége, a feladatok tisztítása, a 
felelősségek megfogalmazása. 

Talán az egyik leggyengébb láncszem az 
egészségügyi-tudományos gondozás, annak 
ellenére, hogy az akadémiai fiatalok edzés 

és versenyterhelése a 16–17 éves korban 
már közelít a felnőttekéhez.

Miután az akadémiai képzés a fiatal felnőtt 
korig tart, szükséges egzisztenciális prob-
lémákkal is foglalkozni, az egyéni karrier 
terveknek tartalmaznia kell a sportolás 
melletti képzést, képzetség megszerzését is.

Summa-summárum, az akadémiai képzés 
a csapatsportágakban kiválthatja a sport-
iskolai rendszert, de valójában annak egy 
kibővített változatát jelenti. Az akadémiák-
nak fel kell vállalni a neveléssel, képzéssel 
kapcsolatos problémákat, ezek megoldásá-
hoz szükséges struktúra, humán erőforrás 

megteremtését is. A jelenlegi helyzet ezzel 
kapcsolatban ellentmondásos, hiszen az 
akadémiák mindegyike a TAO forrást tekin-
ti a legnagyobb bázisnak, viszont az ezzel 
kapcsolatos tervezési, felhasználási korlá-
tok is ismertek.

Miután az akadémiák különleges képzé-
si helyet jelentenek (ez így lett kialakítva) 
hazai vonatkozásban nem kis problémát je-
lent a tagság megszüntetése, az esetleges 
cserék kivitelezése. A nagy nyugat európai 
kluboknál ez nem jelent gondot.

Az akadémiai képzés ígéretes módszer, azon-
ban a hazai gyakorlat még kimunkálatlan.  
A korszerűsítés elején járunk csak, a szük-
séges lépéseket nem lehet átugrani. A szer-
vezetek korszerűsítése, az infrastruktúra fej-
lesztése, a humán erőforrás színvonalának 
emelése egymásra épülő lépcsőket jelent, 
de már az is világosan látszik, hogy a fiata-
lok képzése az igazi kulcs az előrelépéshez.  
A feltételek már jelenleg is adottak, de a pro-
duktivitás minősége a kiválasztás, képzés, 
versenyeztetés színvonalától nagyban függ.

Elemezve a helyzetet, az is világosan látszik, 
hogy a sportági akadémiák száma csak korlá-
tozott lehet, egyrészt a költségek miatt, más-
részt a piac felvevő képességéhez igazodóan. 

Dr. Szabó Tamás 
a MOB volt alelnöke 

az MSTT általános alelnöke
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Szakmázzunk

Utánpótláskorú sportolók (6–18 év)  
életkori fogékonyságnak megfelelő 
kondicionális felkészítése
Dubecz József

A kezdő, a fiatal sportoló képzését hosszú 
távra, az egész sportolói életútra kell átgon-
dolni, tervezni, nem a pillanatnyi eredmé-
nyességben, a hétvégi verseny sikerében 
gondolkodva!!!

A „gyorsuló idő” adta emberi életmódválto-
zások, a gyermekek napirendjének életcé-
lokhoz igazodó növekvő időigényű átalaku-
lása, a sport fejlődése, benne a győzelemhez 
szükséges edzés- és versenyterhelés foko-
zatos emelkedése már az 1960-es évektől, 
új felkészítési koncepciók, sportolóvá neve-
lési utak kigondolására, új tudományosan 
megalapozott kutatások szervezésére kény-
szerítette a sportfelkészítést, a sporttudo-
mányt. Több nehézség kezdte zavarni az ad-
dig viszonylag harmonikusan zajló, állandó 
fejlődést, eredményjavulást mutató, még jó 
hangulatú felkészüléseket. Az edzők, sorra 
találkoztak olyan problémákkal, amelyek 
addig nem voltak. 

Például gond lett az, hogy

1.  A jobb eredmények, az újabb alkalmaz- 
kodások kiváltásához fokozatosan nö-
velni kellett a terhelés terjedelmét 
és intenzitását is, ami több edzésidőt, 
edzésmennyiséget jelentett adott fel-
készülési időegységben gondolkodva, 
nagyobb fáradást, több szenvedés elvi-
selését igényelve a sportolótól. A napi 
rutinba ágyazás kényszere hamar mu-
tatta a szervezhetőségi határokat, az 
idői korlátokat.

 Megoldásként, kezdték kitolni a sport-
életkort a sportágak művelői, vezetői. 
Korábbi életszakaszban kezdődött a 
kiválasztás. Az edzésfolyamat megkez-
dését is évekkel előrébb hozták, és a 
sportpályafutás befejezésének idejét is 
évekkel kitolták. A szűk, sportági mo-
dellben mozgó parciális jellegű gon-
dolkodás, lassan egy sok szempontot 
figyelembe vevő globális gondolkodá-
si modellbe ment át. Egyre kevesebb 
olyan sportszakmai kérdés hangzott el 
például edzői fórumokon, „hogy mi a 
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megújulásra, alaposabb, kreatívabb tu-
dásra ösztönzi az edzőt. 

 Az élettudományok, a neveléstudomány, 
a pszichológia, az immár totálisan ki-
bontakozott sporttudomány az emberi 
test működésének, a személyiség min-
dennemű változásainak, fejlődésének 
vizsgálatával szolgálja a speciális élet-
helyzetben levő sportoló megismeré-
sét. Ez befolyásolta a sportfelkészítési 
folyamat gondolkodásának alakulását, 
a felkészítés tudományosan megalapo-
zott, tudatosan időkímélő hatékonysá-
gának növelését. 

4.  A sportolás tömegszórakoztatásban, a 
gazdaságban, így a médiában is robba-
násszerűen betöltött növekvő szerepe, 
lassan hatalmi ágazattá emelte a spor-
tot. Ez az új típusú politikai, kiterjed-
tebb, hosszabbtávú gazdasági érdek, és 
a szűkebb, de rövidebb távon működő 
üzleti érdek, már a megrendelés szint-
jén igényli a teljesítmények minden 
áron való növekedését. Iparággá emelte 
a versenyző, a „sztár” nevelését, miköz-
ben a felkészítési utak tartalékai kime-
rültek, és egészségügyi visszajelzések is 
érzékeltetik a teljesítményhatárokat.

 A tudomány teljes kapacitással a 
sportfejlődés szolgálatába állt. Eljött 

fontosabb, a technika, az ügyesség töké-
letesítése vagy a kondicionális képessé-
gek fejlesztése?” 

2.  Az általános művelődés lehetősége, a 
technika fejlődése, a könnyebb élet ki-
alakulása egyre több gyereket vont el 
az élsporttól. Más szórakoztató ingerek, 
célok, érdeklődési területek erősödtek 
konkurenciát támasztva a rendszeres, 
és növekvő terhelést mutató sport-
képzésnek. Az érdeklődés fenntartása, 
a sportág iránti motiváció erősítése, a 
hatékonyabb képzés érdekében erő-
södött a differenciált, egyénre szabott 
edzésjelleg. Nőtt az ilyen jellegű mun-
ka edzésidőre eső részaránya. 

 Versenyzés alkalmával, az egyéni ké-
pességek, az eltérő speciális tudás 
alapján, a csapaton belüli konkuren-
ciát, egyben biztonsági tartalékot adó 
versenyzők megtartása érdekében az 
edzők, tudatosan adtak több lehető-
séget az egyébként gyengébb telje-
sítményű sportolóknak is. Az orvosi 
támogatás legális és illegális formái is 
előtérbe kerültek.

3.  Az iskolai terhelés, az iskolában eltöl-
tött idő növekedése, a tudomány fejlő-
dése további alkalmazkodásokra, felké-
szítési újításokra kényszeríti a sportot, 

az az idő, hogy a sportfelkészítés már 
kinőtte az interdiszciplináris tudomá-
nyok szintjén való megközelítést, és 
napjainkban, már a multidiszciplináris 
tudományhátterű kiszolgálást igényli 
úgy, hogy az eredmények közzététel-
ében megszűnt a titkolózás. A felkészí-
tés egyéni tudáshátterű egyediségének 
rejtése immár csak az edző munkájá-
nak, egyes szűk teamek gondolkodá-
sának jellemzője. Viszont a meg nem 
engedett eljárásokon kívül, a titkolózás 
már nem sajátja az általánosan kezelt 
tudás-, információközlés és áramlás tu-
dományos, a tágabb értelmezésű sport-
tudományt gyakorlók világának. Az idő 
ezen a területen is „felgyorsult”.

Az elmondottak érzékeltetik, hogy korunk 
embere (a sportolást választó fiatal és a 
szülői-, nevelői háttere) kulturális és gaz-
daságossági dilemmák között, döntés előtt 
áll a sportolói életmód választásának meg-
ítélésében. Vagy igen fiatalon, már 4–6 
éves életkorban elkezdi a sportfelkészülés 
folyamatának tervszerű és tudományos ala-
pokon szervezett útját, lemondva esetleg 
komolyabb tanulmányi-, civil egzisztenciális 
célokról is - garanciát egyáltalán nem, csak 
esélyt kapva az előzetesen elképzelt célok 
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teljesítményfejlődést de – véleményem 
szerint – ez az út az élsport halálát okoz-
za, mert elveszti a tiszta erkölcsre vágyó 
tömegbázisát, értéktartamát. 

Jelen munka célja az, hogy rövid áttekintést 
nyújtson gyakorló edzők számára az életko-
ri fogékonyságnak megfelelő képzés elmé-
leti hátteréről. 

Mint említettem, az 1960–70-es évekre a 
sporttal foglalkozó szakemberek számára 
világossá vált, hogy a további sportteljesít-
mény növelés, komolyabb tudomány jellegű 
háttérmunkát igényel. A korábbi versenyzői 
tapasztalatokból származó edzői kvalitás 
már kevés lett a tanítványok évről-évre szük-
séges fejlődésének biztosításához. A spor-
toló felkészítésének folyamata tovább nem 
engedte a tudományos háttér mellőzését. 
A személyiség sport szempontú organikus 
és pszichés fejlődésének vizsgálata lett az 
egyik megkerülhetetlen vizsgálati célterü-
let, hátteret adva a sportoló hosszú távú 
felkészítésének tudományosan megalapo-
zott munkájához. A témakörrel az általános 
nemzetközi orvosi és pszichológiai alap-
vizsgálatokra is támaszkodva, főleg a Kö-
zép- és Kelet-európai szocialista országok 
sporttudósai kezdtek foglalkozni párt- és 
kultúrpolitikai határozatok elvi, és anyagi 
támogatását is élvezve. A volt Szovjetunió, 
NDK, Csehszlovákia, Magyarország, Lengyel-
ország és Bulgária sporttudományos intéze-
tei, kutató egységei gyakran összehangoltan 
vettek részt a munkában. Magyarországon A 
TF Kutató Intézete és orvostudományi tan-
széke dr. Nádori László és dr. Frenkl Róbert 
vezetésével, és a KSI kutató csoportja dr. 
Szmodis Iván vezetésével végzett módsze-

res életkori sajátosságokat feltáró vizsgá-
latokat. Komoly nemzetközi tudós kör em-
líthető úttörőkként. A történeti tiszteletet 
megadva, a teljesség igénye nélkül meg kell 
említeni a témakör kutatóit, akik nélkül ma 
nem tehetnénk az életkori sajátosságokat 
tanító summás, sokszor axióma szerű ki-
jelentéseket. Astrand, I., Farfel, W.S., Fomin, 
N.A., Fetz, F., Gessel, A., Hirtz, P., Hollmann, 
W., Jokl, E., Peters, Pöhlmann, R., Schnabel, 
G., Stemmler, R., Volkov, V.M., Wolanski, N., és 
Apor, P., Bakonyi, F., Farmosi, I., Mészáros, J., 
Szmodis, I., Szabó, T. tanításai alapján mond-
hatjuk, hogy a különböző szerveink, szerv-
rendszereink sajátos fejlődési útja, megha-
tározza az élettani és lélektani hatékonyság, 
az egyéni bánásmód, a differenciálás elvét, a 
gyermeki fejlődés mentén javasolható kép-
zési súlypontok meghatározását. 

Hogyan foglalható össze tehát ez a 
sok szempontúság?

1.  Az agy tömegének, myelinizációjának, 
az idegrendszer fejlődésének gyorsabb 
az érési ideje más szervek fejlődéséhez 
viszonyítva. A myelinizáció /az idegek 
velős hüvelyének kialakulása/ a köz-
ponti idegrendszer, az idegek izolált, 
jó működését biztosítja, lényegében 2 
éves korra befejeződik, de vannak főleg 
a motoros idegsejtek között olyanok 
is amelyek csak a pubertásban kapják 
meg a tökéletes ingerületvezetésükhöz 
szükséges „szigetelésüket”. 

 A 6–8 éves korig nagyon intenzív 
idegrendszeri fejlődési szakaszt, egy 
mennyiségi növekedésében ellapo-
sodó időtartam követ kb. 14–16 éves 
korig, amikor is befejeződik az agytö-
meg gyarapodása és a myelinizáció. 
Természetesen a tömegnövekedéssel 

teljesülésére, vagy marad az „olcsóbb” tan-
folyami rendszerek szórakoztató, alapfokú 
ügyességet, egészségfejlesztést, rekreáció 
élményt, esetleg részleges rehabilitációt 
biztosító, de távlati minőségi sportkiemel-
kedést nem igen adó, üzleti alapú kínálatá-
nál. Látható, kialakult egy újabb probléma!

Az egyéni ambíciók, a környezeti és üzleti 
érdekek zavaros valósága, sportfilozófiai, 
döntési, de egyben kiszolgáltatottsági hely-
zetet teremtettek a sportolást választani 
akaró családok életében, hiszen a kisgyerek 
még nem tud dönteni. A mindenkori sport-
vezetés is kényszerpályán van. A környezet 
ugyan beszél a szabadidő-, a tömegsport-, az 
egészségsport fontosságáról, de eladható és 
megvehető teljesítményeket akar. A kialakult 
helyzetben az edzőnek két választása van. 
Vagy lemond a minőségi, bajnokot nevelő 
munkáról, vagy előre menekül, és nagyon 
magas szintű szakmai felkészültséget meg-
szerezve, a jelentősen csökkenő létszámú 
és tehetségű élsportot választó gyerekekből 
próbál bajnokokat nevelni. Kiválasztásról 
már nem beszélhetünk, immár csak a szak-
mai minőség többlet befektetése dönt.

Hol vannak mégis a további fejlődést, haté-
konyságot biztosító tartalékok, ha napjaink-
ra „a felkészítési utak tartalékai kimerültek” 
olyan magas terhelési-, teljesítmény szinten 
van a sport, a sportfelkészítés?

a.) Úgy tűnik ilyen lehetőség az életkori fo-
gékonyságnak megfelelő, további egyé-
ni bánásmódot, módszertant, differenci-
álást előtérbe helyező képzés. Az edzés 
teljesítményfokozása az edzéséletkor 
idő kihasználásának hatékonyság növe-
lésével.

b.)  A tehetségek korai felismerése, a tehet-
séggondozás magas szintű menedzse-
lése, művelése szintén hozhat teljesít-
ményt növelő előnyöket. Lásd, egyre 
több sportág próbálkozik „sportági aka-
démiák, sporthoz igazodó tanrendű 
bentlakásos-, napközi rendszerű kollégi-
umok stb.” alapításával, működtetésével. 

c.)  A sportági igényekhez igazodó szaksze-
rű és szabályozott táplálkozás gyakor-
lata terjed, lassan követelménnyé vá-
lik minden céltudatos, professzionális 
szinten sportoló versenyző számára. 

d.)  A pszichológiai felkészítés is rejt még 
legális, sportszerűen kezelhető tartalé-
kokat. 

e.)  Végül, a meg nem engedett eszközökhöz, 
a biológiai rendszerekbe nyúlás, akár a 
genetikai manipulációt is jelentő be-
avatkozások kiválthatnak még további 
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fakadnak. A korán megkezdett intenzív 
sportedzés tehát minden életkorban, 
de kiemelten 16–18 éves korig, első-
sorban a motoros érzékelés- és szabá-
lyozás, az inerváció kifejlődése, a komp-
lex agyműködés irányába hat, fejleszti 
a sportági alkalmasságot, a döntésekre 
képes és kész gondolkodást, a pszicho-
motoros teljesítmény minőségét.

2.  A csont-izomrendszer változása már 
szórtabb fejődési sajátosságokat mu-
tat. Először is látványosan jellemző 
rájuk az un. „allometrikus” növekedés 
(a psziché fejlődése is allometrikus!). 
Ezen azt értjük, hogy a testrészeken 
nem azonos mértékű, de végül kiegyen-

lítődő nyúlási és telítődési szakaszok 
váltják egymást egyéni, de a nemi sajá-
tosságokat általánosan is jellemző ge-
netikai kódoltság alapon. Míg a csont-
rendszer gyarapodásának súlypontja 
15 éves kor elé esik, fokozatosan nő a 
kalcium, magnézium és foszfor tartal-
ma ezzel szilárdsága, és 20–24 éves 
korig befejeződik növekedése, addig 
az izomrendszer testtömeghez viszo-
nyított nagyobb arányú fejlődése 15 
éves életkor után történik. Az említett 
fejlődési sajátosságok indokolják, hogy 

párhuzamosan az agyműködés, az ideg-
rendszeri szabályozás egyre magasabb 
szintje alakul ki, ami minőségi változás 
nem áll le a mennyiségi gyarapodás 
kimerülésével. 12–14 éves életkorra az 
izmokhoz futó idegpályák lényegében 
kialakulnak, már csak funkcionális al-
kalmazkodások jellemzik az innerváció 
bővülését. (Beidegzés – testrész, izom-
zat ellátása idegelágazásokkal. Minél 
dúsabb egy izomterület beidegzése, 
azaz egy idegre kevesebb motoros egy-
ség jut, az annál finomabb, precízebb, 
bonyolultabb mozgásokra képes. A sok-
oldalú mozgásszabályozást igénylő, a 
koordinációt fejlesztő, a sportági tech-

nikákat tanuló edzés az innerváció el-
sődleges ingere.) 

 Életünk végéig folyamatos változásban 
van a központi idegrendszer – elsősor-
ban a használat – nem használat elv 
függvényében alkalmazkodva a kör-
nyezeti hatások kiváltotta ingerekhez. 
Az öregedés okozta szerkezeti és funk-
cionális változások, a mennyiségi csök-
kenés is, elsősorban olyan működési 
területeken jelennek meg, fejtik ki ha-
tásukat, amelyek a „nem használatból” 

az erőfejlesztés 15 éves korig nem ke-
rülhet előtérbe. A korábban végzett in-
tenzív erőfejlesztés, a csontnövekedés-
ben kiemelt szerepet mutató epifízisek 
záródását, a csontgerendák erősödését, 
vastagodását kényszeríti ki alkalmaz-
kodási reakcióként, aminek testmagas-
ság növekedés csökkenése, akár leál-
lása is lehet a következménye. Olyan 
sportágakban ahol a testmagasság 
fontos eredményességi, teljesítményt 
meghatározó tényező, nem mindegy, ha 
versenyző magassága a lehetőnél akár 
2–6%-al is kisebb lesz, egy korán meg-
kezdett, rossz terhelés következtében.

 A rostszám életkor függő gyarapodása a 

szakirodalmi adatok alapján ellentmon-
dásos. Igen erős azon irodalmi állítások 
köre, amelyek 1–3 évre teszik az izom-
rostok számának végleges kialakulását, 
de vannak olyan irodalmak is – eltérő 
izmokat említve – ahol akár 30–40 éves 
életkorig is tapasztaltak, ha nem is jelen-
tős rostszám növekedést. Az biztos, hogy 
a nagyfokú erőfejlesztő munka okozta 
anabolikus hatásra, vagy az intenzív erő-
edzés munka mellett szedett anabolikus 
szteroidok, okoznak izomrosthasadáson 
keresztüli rostszám növekedést. 

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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sodperc időtartamra biztosít energiát. 
Ezért sportoláshoz az izomban is ál-
landó ATP reszintézis biztosítására van 
szükség valamilyen foszfátot tartal-
mazó vegyületből, a cselekvés minden 
pillanatában. A reszintézis, az izommű-
ködés folyamatosságát biztosító ATP 
szint helyreállítása az újabb energia-
nyeréshez, két úton valósulhat meg - 
ami három. Erre a „három” önálló ener-
gianyerési rendszerre azonban jellemző 
egy hangsúlyeltolódást mutató, azonos 
időben lehetséges és történő vegyes át-
fedésben működés, az aktuális terhelés-
hez igazodó, vegyes rendszerré átalaku-
ló,  ATP-t mindig biztosító „üzemmód”.

a)  Lehet a mindennapi életben gazda-
ságos, az alacsony intenzitású ter-
helések, lassúbb kisebb erejű izom 
összehúzódások során jellemző 
aerob oxidáció energianyerési úton 
szénhidrátokból (szabad cukrok, gli-
kogén, vércukor), zsírokból és végső 
esetben, „életet mentő” kimerültségi 
fázisban fehérjékből energiát nyerni 
az ATP újratermeléséhez. Jellemzője 
a folyamatnak, hogy annyi oxigén 
áll az élő szervezet rendelkezésére, 
amennyire az életműködés fenntar-
tásához, a hosszabb idejű, de nem 
nagy erejű és gyors izom összehúzó-
dások létrehozásához szüksége van. 
Nincs jelentős O2 hiánya a szerve-
zetnek erőkifejtése, mozgássebessé-
ge fenntartásához, így ez a kisgyerek 
jellemző energianyerése. Tejsav nem 
termelődik! 

b)  Lehet az ősibb, de gazdaságtalanabb 
anaerob úton is ATP-t reszintetizálni 
– két úton.

1.  Rövid ideig tartó nagy erőkifejtés, 
nagy sebességű, intenzív mozgá-
sok során nyerhetünk energiát 
anaerob alaktacid módon kre-
atin-foszfátból (CP). Elsődleges 
energiabiztosító rendszerként 
újraépülhet az ATP ezen az úton 
felnőtteknél 10–12 mp időtar-
tamban, gyerekeknél 6–8 mp-ig. 
Vegyes rendszerben működve, de 
már nem kimondottan elsődleges 
forrásként, és csökkenő mérték-
ben nyerhetünk még foszfort kb. 
25–30 másodpercig – gyerekeknél 
rövidebb ideig – továbbra is ebből 
az energiaforrásból (CP). Tejsav 
nem termelődik! 

 A kisgyerek szeret futkározni, ki-
sebb versenyeket vívni, de amikor 

O2 hiánya van, akkor kb. 9 éves ko-
rig inkább leáll vagy leül pihenni, 
nehéz a sebesség fenntartására 
késztetni, ezért a CP felhasználás 
kényelmes határáig szívesen tel-
jesít.

2. Hosszabb ideig tartó nagy erő-
kifejtés, nagy sebességű, inten-
zív mozgások során nyerhetünk 
energiát anaerob laktacid mó-
don, raktározott szénhidrátokból, 
izom- és májglikogénből. Nagy 
intenzitású terhelés során már 
2–4 mp körül megkezdődik az 
anaerob laktacid energianyeré-
si folyamat mozgósítása ATP-t 
pótló forrásként, de túlsúlyba 
kerülése csak 25–30 mp kör-
nyékén történik. Kb. 40–50 mp 
körül kerül abszolút túlsúlyba 
igen magas, akár 16–18 literes 
O2 hiány fellépés mellett, je-
lentős tejsav felhalmozódással! 
Innentől azonban erős erőkifej-
tés-, sebességcsökkentés mellett 
a 70–90 mp körül annyira kell 
csökkenteni az erőkifejtést, hogy 
a szervezet energiaellátó rend-
szere a gazdaságos aerob oxidá-
ciós módra válthasson, átvéve a 
vezető szerepet, az ATP-t reszin-
tetizáló rendszerben.

Minél rövidebb ideig tart azonban egy ener-
giát szolgáltató rendszer kapacitása, annál 
hamarabb tud újraépülni. Így leggyorsab-
ban az ATP, utána a CP tud, akár munkavég-
zés közben is – ha van megfelelő mennyisé-
gű oxigén – újratermelődni. Ez a tény teszi 
lehetővé az iram- és ritmusváltásokat, a 
hosszabb idejű verseny végén a hajrá meg-
nyitását, a tudatos erőbeosztást. 

A szervezetben mindig van egy minimális 
mennyiségű tejsav, de egy szinten túl, már 
erőkifejtés nagyságát gátló tényezővé válik. 
A sporttevékenység során felhalmozódva, 4 
mmol/l anaerob küszöböt meghaladó érték 
fölé kerülve, egyben a CP tartalékok kimerü-
lésével, már jelentős erőszint csökkenéssel, 
növekvő fájdalom érzéssel jár, ami a sport-
mozgások sebességcsökkentését teszi szüksé-
gessé. A tejsav szint emelkedése agyműködés 
és koordináció romlást is jelent. Csak O2 pót-
lás lehetőségével emelkedhet ismét az erő-
szint és a gondolkodási képességek minősége.  

Az anaerob energianyerés a gyerek számára 
azonban kényelmetlen, nehéz és gazdaság-
talan, mert kb. 12–13 éves életkoráig nincs 

 Az izomrostok vastagodása viszont egy-
értelmű. A rostátmérő 2–5 év között 
erősen nő, 5–15 év között relatíve nincs 
jelentős változás, de a pubertás kor be-
fejeződésével erős vastagodás tapasz-
talható. Oka a hormonális szabályozás 
megváltozása, ami a másodlagos nemi 
jellegek felerősödését is hozza. Fiúk és 
lányok terhelhetőségében éppen ezért 
kb. 12–13 éves életkorig lehet azonos 
munkában gondolkodni. Átlag szinten 
ebben a korban jelenik meg lányoknál 
az első menstruációs vérzés, jelezve a 
hormonális érés megváltozását. Fiúk-
nál is ugrásszerűen kezd nőni a tesz-
toszteron szint a sejtműködés különbö-
ző enzimatikus háttereivel együtt, ami 
mind az állóképesség, mind az erő te-
rületein jelentős teljesítményugráshoz 
vezet. Ez az izomtömeg növekedésével 
és az oxigén kihasználás javulásával 
jár jelentősen növelve a nemek közötti 
teljesítmény különbségeket a kondicio-
nális képességekben. Az is tapasztalat, 
hogy a lábizmok, és a feszítő izmok ál-
talában hamarabb kifejlődnek, mint a 
karizmok, illetve a hajlító izmok.

3.  Külön kell beszélni az izomműködés 
biztosítását szolgáló energetikai hát-
tér és az erőkifejtés nagysága közötti 
viszonyrendszerről. A különböző sejtek 
szintetikus működése, a kiválasztás 
minden formája, az anyagok mozgatá-
sa a szervezetben, az izmok mechanikai 
munkája stb., energiaemésztő folya-
matok, amelyek szükségessé teszik a 
veszteség pótlását. Táplálék lebontást 
követően így az energetikai bázisok, az 
alkalmazkodás alapelvének megfelelő-
en, szerves vegyületkötésekben tárolt 
szabadenergia növekedéssel járnak. 
A folyamatokat különböző hormonok 
szabályozzák, és enzimek katalizálják. 

 Az élő szervezetben egy állandó és min-
den sejtben közös vegyület, az adeno-
zintrifoszfát (ATP) jelenti a kapcsolatot 
az energiatermelő és az energiafogyasz-
tó folyamatok között. Az ATP utolsó 
magas energia tartalmú foszforsav 
gyökének lehasító hidrolízisével ener-
gia felszabadítás mellett keletkezik 
megfordítható módon ADP vagy AMP.  
A szabadenergia változás kb. 7–8 cal/
mol, aminek újratermelődő felhaszná-
lása az életjelenségek feltétele. Kulcs-
kérdés tehát, hogy az egyes sejtek mű-
ködését biztosító ATP molekula mindig 
legyen jelen. Sejtben raktározott ATP 
(szövetgrammonként kb. 0,5–3,0 mg) 
sporttevékenységhez csak kb. 1–3 má-
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az anaerob jellegű halmozott terhelés 
nem javasolt. A szív relatív nagysága a 
pubertásban a legkisebb, így terhelhe-
tősége erősen visszaesik. A gyerekek, 
főleg a lányok és a hirtelen nyúló fiúk, 
állandó fáradtságra panaszkodnak, ami 
idegesítő lehet a munkát elváró edző-
nek. Higgyünk a gyerekeknek, legyünk 
ésszerűen toleránsak mielőtt egy túl 
erős anaerob munkával, valamilyen ko-
molyabb szívbetegséget okozunk. Álta-
lános vélemény, hogy az állóképesség 
fejlesztésének virágkora a 12–16 év, de 
nem mindegy mi a cél és milyen eszkö-
zökkel történik. Az úszással, 2–3 évvel 
korábban adagolhatunk edzés jellegű 
állóképesség fejlesztést. A megválto-
zott testhelyzet, a szervek helyzete, az 
ízületeket tehermentesítő felhajtóerő, 
az idegen közeghez alkalmazkodó sza-
bályozott légzés, az egész testre ható 
terhelés kiemelt előnyöket, gyorsabb 
fejlődést biztosít az állóképességi tel-
jesítményt igénylő „szárazföldi sport-
ágak” számára. Az úszás, a kiegészítő 
sportágak hatékonyságán túlmutatva 
tud korábbi életszakaszban, már 9–10 
éves korban, hatékonyan állóképessé-
get termelni labdarúgónak, kézilabdá-
zónak, kajak-kenu szakágbelinek, küzdő 
sportolónak stb.

5. A természetes fejlődés során a kar ab-
szolút ereje csak kismértékben, relatív 
ereje szinte semmit nem fejlődik 9–14 
év között. Az erőfejlesztést tehát nem 
kell annyira sürgetni. A kar gyorsere-
je 13–14 évig fokozatosan nő, 11–12 
éves kortól intenzívebben, de a lökő 
mozdulat mintegy egy éves előnyével a 
hajító mozdulattal összehasonlításban. 

 A karhajlító- és a húzó izmok fejlődé-
se is 12 éves kortól válik határozottá.  
A láb horizontális (távolba)- és vertikális 
(magasba) ugró ereje folyamatosan fej-
lődik, a távolba ugrás mintegy egy éves 
előnyével 15 éves korig, amikor kimon-
dottan fogékonysági korba kerül – a fiúk 
teljesítmény fölényével. A fiúk pubertás 
utáni szakaszban is erősen fejlődni ké-
pesek szemben a lányokkal, akik csak 
módszeres edzésprogramok hatására 
mutatnak jelentősebb fejlődést.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiúk 
szinte minden kondicionális képesség te-
rületen, minden életkorban teljesítmény 
előnyt mutatnak a lányokkal szemben. Kon-
dicionális mutatókban a nemek eredményei 
12 éves korban vannak a legközelebb egy-

meg szervezetében a kémiai folyamatok gör-
dülékenységéhez, szinkronizációjához szük-
séges hormonális, enzimatikus és struktu- 
rális háttere. Csak éréssel, megfelelő 
edzettség alakító munkával érhető el a 
változás. Mit jelent ez? A sejtműködés, a 
szív-keringési rendszer hatásfokát javítani, 
a szervek dimenzióit, raktározott energi-
akészleteit növelni kell. A hipoxiás inge-
rek sorozatával a humorális és hormonális 
rendszerek alkalmazkodását, termelési ka-
pacitásait célirányba kell fordítani. Ezek a 
változások nagyobb részben genetikailag 
kódolt, bonyolult, időigényes folyamtok.  
A fejlődő szervezet, az anaerob energianye-
rési rendszerek alkalmazkodásának sürge-
tése 15–16 éves életkorig célszerűtlen, nem 
hatékony. Az edzői munkában, a gyermek 
élettani- és pszichológiai fejlődését nem fi-
gyelembe vevő edzésvezetés, az eredmény-
hajszolás érdekében, napjaink tudása mel-
lett, már szakmai hiba.

A kondicionális képességek idői viszonyaira, 
az élettani sajátosságokat figyelembe véve, 
az egymásra épülő fejlesztésükre, nagy vo-
nalakban mégis mi javasolható?

1. Mindennemű sportfelkészítés alapozá-
sa okán, de az egészséges testi fejlődés 
biztosítására is, a törzserősítés minden 
életkori szakaszban elsődlegesen java-
solt, de kiemelten a 7–9, és a 11–15 
éves korban nemtől függetlenül állan-
dó gyakorlási anyag legyen. A sportsé-
rülések jelentős része a rosszul karban-
tartott gerincoszlop akut, vagy krónikus 
terheléséből fakad. Ezt megelőzendő a 
gerinckörnyéki izmok állandó erősítése 
kiemelt edzésfeladat.

2. A gyorsan ismétlődő mozgások, kar-láb 
mozgásfrekvencia növelésének, szink-
ronizált harmonikus együttmozgásának 
5–6 évtől jelentős a fejleszthetősége, 
sportág specifikus kiemelt fogékonysá-
gi kora 9–12 életév, de egyéni eltérések 
előfordulhatnak.

3.  Az irányváltoztatások, irányváltoztatá-
sokhoz szükséges lassítások, felgyorsu-
lások, sebességnövelések tanulásának 
ideális időszaka a 7–9 év, de kisebb 
mértékű fejlődési meredekséggel kb. 
13 életévig még jól alakítható.

4.  Az állóképesség mennyiségi oldala (ter-
jedelem), saját tempóban 7 éves kórtól 
10–11 éves korig spontán módon is 
ugrásszerűen növekszik, nemtől függet-
lenül. Ezt követően nő a teljesítmény 
különbség a nemek között a fiúk előnyé-
vel. 14 év után a fiúk tovább javulnak, 
O2 kapacitásuk nő. 12–14 évek között 

máshoz, amikor is a lányok nagy, prepuber-
tást záró nyúlási szakasza kiegyenlíti a test-
méretbeli különbségeket. De átlagszinten 
ezután, a hormonális változások hatására 
a nők alig mutatnak további teljesítmény-
növekedést, szemben a fiúk 15–16 éves 
korban mutatkozó újból felerősödő fogé-
konyságával szemben. Ezen a törvénysze-
rűségen, csak a módszeres edzés változtat. 
Ennek alapján, a speciálisan edző lányok 
meg tudják előzni a speciálisan nem edző 
fiúkat, de a szintén speciálisan edző fiúkat 
sosem. Legalábbis „tiszta” eszközökkel nem.

A fiatalok sportfelkészítését vezető, 
az edzői gondolkodást meghatároz-
ni kívánt alapelvek

1. A kezdő, a fiatal sportoló képzését hosz-
szú távra, az egész sportolói életútra 
kell átgondolni, tervezni, nem a pilla-
natnyi eredményességben, a hétvégi 
verseny sikerében gondolkodva!!!

2. A személyiség képesség együttese idő-
iségében fejlődési párhuzamosságokat 
ugyan mutat, mégis hangsúlyeltolódá-
sokkal kell kezelni! 

3. A képességek fejlődése allometrikus, 
genetikailag erősen meghatározott, 
vannak un. „fogékonysági életkorok” 
amikor a terhelés kiemelten hatékony, 
gazdaságos.

4. A koordinációs képességek-, a sportági 
technika-, az életkornak megfelelő ál-
talánosan értelmezett ügyesség célzott 
fejlesztése előzze meg a kondicionális 
képességek képzését!

5. A fejlődés egyéni képet mutat, ezért a 
terhelést egyénre lebontva differen-
ciálni kell (lásd és értelmezd még az 
akceleráció, retardáció okozta, azonos 
kronológiai kor mellett megjelenő bi-
ológiai fejlettségben eltérő terhelhető-
ségi viszonyokat.)! 

6. A fejlesztési módszereket az előre át-
gondolt képzési céloknak megfelelően 
kell választani, nem öncélúan, ötletsze-
rűen alkalmazni!

Végezetül, a leírtak hasznosítását, edzés-
tervekbe, edzésvezetési munkába való be-
építését javaslom az utánpótlás képzésével 
foglalkozó kollégáknak, sok sikert kívánva 
hivatásukhoz.

Dubecz József
ny. egyetemi docens, TF.

testnevelő tanár, szakedző
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Kedves Olvasó! 

Engedd meg, hogy bemutassak egy csapa-
tot, akik Magyarországot képviselték Los 
Angelesben a Speciális Olimpia Világ Játé-
kokon kerékpár sportágban.

Mielőtt rátérnék a konkrétan a versenyre, sze-
retnék egy pár gondolatot megemlíteni ma-
gáról a szervezetről, honnan is ered, ki volt a 
nemzetközi szervezet megálmodója, majd meg-
alapítója és támogatója, kik is a Magyar Speci-
ális Olimpia Szövetség sportolói, és milyen for-
mában kerül lebonyolításra a versenyük.

A szervezet 1968-ban került bejegyzésre 
az Egyesült Államokban Washington D.C.-
ben, melynek mai napig a célja az értelmi 
fogyatékkal élő sportolóknak edzési és 
versenyzési lehetőség biztosítása. A mozga-
lom megalapítója és haláláig legnagyobb 
és legfőbb támogatója Eunice Kennedy 

Shriver, a Kennedy család tagja. Ő volt, aki 
legelőször mondta el a Special Olympic 
World Games-en az eskű szövegét, ami a 
mai napig nem változott. „Let me win; but if 
I cannot win, let me be brave in the attempt” 
magyar fordításban így került használatra: 
„Engedd, hogy győzzek; de ha nem győzhetek, 
hadd küzdjek bátran.” Jelenleg a mozgalom-
hoz közel 170 ország csatlakozott és ezen 
országok majdnem 3,5 millió értelmi fogya-
tékkal élő sportolót tömörítenek magukba. 
Ezeknek az embereknek biztosít versenyzési 
lehetőséget a szervezet 30 sportágban.

Érdekesség, hogy a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság 1988-ban elismerte a világon 
egyedüli szervezetnél, hogy nevében hasz-
nálhatja az Olimpia szót, így a hivatalos 
megnevezés Speciális Olimpia Mozgalom.

Magyarország 1989-ben csatlakozott a nem-
zetközi szervezethez, és azóta szervezi, bonyo-

lítja a versenyeket. Jelenleg 21 sportágban 
közel 3000 enyhe, középsúlyos, súlyos értel-
mi-, és halmozottan fogyatékos sportolóknak 
biztosít  edzési és versenyzési lehetőséget. 
Évente közel 80 verseny kerül megszervezés-
re, és ebben nincsenek benne a szabadidős 
lehetőségek, amiken az edzéseken kívül ve-
hetnek részt a fogyatékkal élő emberek.

Röviden szeretném bemutatni, 
hogyan is kerül lebonyolításra egy 
verseny

A versenyeken enyhe, középsúlyos, súlyos ér-
telmi-, és halmozottan fogyatékos sportolók 
is részt vesznek. Mint más fogyatékos szer-
vezetnél itt is csoportok kerülnek meghatá-
rozásra. A különbség annyi, hogy itt minden 
verseny előtt egy divizionáló versenyen kell 
részt vennie minden sportolónak, és az itt el-
ért eredmények alapján kerülnek besorolás-

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Speciális Olimpia Mozgalom edzői meggyőződésből és társadalmi 
munkában végzik a munkájukat, és segítik a sportolók felkészülését. Ezek a sportolók és edzők a megfelelő 

támogatás hiányában fizettek azért – nem kevés összeget –, hogy versenyezhessenk és részt vehessenek ezen 
a Világversenyen és büszkén képviselve hazájukat. Azt gondolom, ezen érdemes elgondolkozni, mert ezek az 

emberek mindezek ellenére némán teszik a dolgukat – edzenek – és öregbítik az ország hírnevét.

Edzők írták
Fogyatékosok sportja: kerékpáros sikerek  

a Speciális Olimpia Világjátékán 
 

Szabó Attila
Magyar Speciális Olimpia Szövetség
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galommal várta a rajtot. Nem mondták, 
de hozzállásukból, küzdeni akarásukból 
lehetett érezni, hogy Attila a 3. arany-
érmét is szeretné megszerezni, Mónika 
szeretné megverni az orosz versenyzőt 
és a dobogó legtetejére felállni, Zoli 
pedig a 1000 méter jó eredményén fel-
búzdulva szeretne érmet nyerni. Sajnos 
a vágyak most nem váltak valóra. Attila 
2. helyezet lett, Mónikának nem sikerült 
a bravúr és „csak” 2.-nak ért a célba, Zoli 
pedig ismét 4. helyezést ért el. Ennek el-
lenére azonban az arcukon a boldogsá-
got és nem az elkeseredést lehetett látni.

A Speciáli Olimpia Mozgalom négy évente 
megrendezett óriási világversenyén minden 
helyezés dicsőséggel kell, hogy eltöltsön és 
büszkének kell lenni az elért eredményekre 
és ezt minden egyes versenyzőn lehetett is 
látni. Elvárástól és eredménytől függetlenül  
mindenki büszke és boldog volt az eredmé-
nyére.

Végezetül fontosnak tartom megemlíteni, 
hogy az edzők meggyőződésből és társadal-
mi munkában végzik a munkájukat, segítik 
a sportolók felkészülését. Ezek a sportolók 
és edzők fizettek azért – nem kevés össze-
get (200.000,– Ft/fő a megfelelő támogatás 
hiányában) –, hogy büszkén képviselve ha-
zájukat versenyezhessenk és részt vehesse-
nek ezen a Világversenyen. Azt gondolom, 
ezen érdemes elgondolkozni, mert ezek az 
emberek mindezek ellenére némán teszik a 
dolgukat – edzenek – és öregbítik az ország 
hírnevét.

Remélem sikerült egy kis betekintést ad-
nom a Speciális Olimpia Mozgalom tevé-
kenységébe és felkelteni az érdeklődést az 
értelmi fogyatékkal élő sportolók irányába. 
Amennyiben részletesebben is olvasnál a 
szövetségről és eseményeinkről, azt megte-
heted www.specialolympics.hu vagy a www.
msosz.hu weboldalon.

ország sportolói vettek részt az álta-
lunk nevezett versenyszámokban. A di-
vizionálás eredményei a várakozásnak 
megfelelően alakultak, Szegfű Attila és 
Varga Mónika az I. divizióba, Fülep Zol-
tán a III. divizióba került besorolásra.

• A divizionálást követően 500 méteren 
kezdtek a sportolók a döntőben. A spor-
tolók a szólítást/beállítást, az első ver-
senyző indulását követően 30 mp. idő-
közönként követték egymást. Nem elég, 
hogy mindenki nagyon izgult, az egyik 
férfi sportolónk utolsó indulónak került 
besorolásra, ezzel tovább fokozva az 
izgalmakat, de azt gondolom, megérte. 
A férfiaknál Szegfű Attila megnyerte a 
versenyt 0:47:81 idővel, Fülep Zoltán a 
III. divizióban 5. helyezést ért el. 

• Ezt követte a női 500 méter, ahol Varga 
Mónika 7.-nek indult, hasonlóan mint a 
féfiaknál, 30 mp-es indulással. Mónika 
a diviziójában 2. helyezést érte el az 
orosz veresenyző mögött.

• Másnap következtek az 1000 m-es dön-
tők. Itt a korábbi eredményekhez hason-
lók születtek, annyi különbséggel, hogy 
az izgalmakat ma Fülep Zoltán szállí-
totta a csapatnak, aki 12 század másod-
perccel marad le a dobogóról és így – új, 
egyéni csúccsal – IV. helyezést ért el.

• A harmadik versenyszám mindenki 
részére a 2000 méter volt, ami egy pi-
henőnapot követően került megrende-
zésre. Itt is mindegyik sportoló nagy iz-

ra a versenyzők, biztosítva azt, hogy azonos 
képességű sportolók versenyezzenek együtt. 
Még mielőtt valakiben felmerül, hogy csal-
hatnak is a sportolók, megemlítenék egy 
szabályt, ami ennek a kiküszöbölésére szol-
gál. Ha valaki a diviziós versenyen elért 
eredményéhez képest több mint 15 százalé-
kot fejlődik a döntőben (amit ugye majdnem 
lehetetlen egy-két nap alatt elérni), kizárják 
a versenyből. Azt gondolom, ezzel biztosít-
va van a tiszta és korrekt versenyzés. Ennek 
tükrében már érthetővé válik, hogy miért 
tűnik olyan soknak az értelmi fogyatékos 
versenyzők által szerzett érmek száma. Ezt 
az indulók arányában is kell vizsgálni, mert 
nem lehet összemérni különböző szintű és 
fajtájú fogyatékossággal élő sportolók tel-
jesitményét.

Magyarországot 58 sportoló képviselte 14 
sportágban a Special Olympic World Ga-
mes-en Los Angeles-ben. Ebből a kerékpá-
rozók 3 sportolóval, Varga Mónika (Horizont 
SE), Szegfű Attila (Napsugár SE) és Fülep 
Zoltán (Küzdj Bátran SE) képviselték hazán-
kat. A sportolók 500, 1000 és 2000 méter 
időfutam versenyen mérték össze tudásukat 
a különböző országok versenyzőivel. 

A felkészülés közben kisebb sérülések elő-
fordultak, ami miatt kiesés történt az edzés-
ből, de a kiutazáskor már mindenki a leg-
jobb formáját hozta.

• Az első edzői megbeszélésen megkap-
tuk az nevezők illetve az indulók listá-
ját. A nőknél 15 ország, a férfiaknál 16 

A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2015/02
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Fókuszban
Só- és folyadékpótlás  
a sportban

Tompa Orsolya

Sportolóknál a folyadékfogyasztás elégtelen volta nagy-
mértékben rontja a sportteljesítményt, de egyben komoly 
egészségügyi kockázata is lehet! 

A sportolók folyadékigénye a fokozott fizikai 
igénybevétel során megnövekedett izzadási, 
légzési és egyéb okok miatti nagyobb víz és 
ásványi anyag („só”) veszteség következtében 
magasabb az átlagosnál. A folyadékfogyasz-
tás elégtelen volta nagymértékben rontja a 
sportteljesítményt, de egyben egészségügyi 
kockázata is lehet. A sportolók hosszabb 
versenyeken, edzéseken az esemény előtt, 
alatt, után is fogyasztanak folyadékot, mi-
vel a vízveszteség akár több liter is lehet 
(lásd táblázat). A versenysportban előfor-
duló szituációkban a szervezet sóinak és a 
folyadékának pótlására az izotóniás italok 
a legalkalmasabbak. A szervezet „sói”, más 
szóval a folyadékterek elektrolitjai vagy 
ásványi anyagai nagyon fontos szerepet 
töltenek be. Az elektrolitok alapvetőek a 
sejtműködésben, a sejtek közötti kommu-
nikációban, a folyadékterek (vér, szövetközi, 
sejten belüli) arányainak fenntartásában és 
még számos létfenntartó funkciónál. Spor-
tolás közben jelentős mennyiségű sót és 
folyadékot vesztenek a sportolók, melyeket 
az optimális teljesítmény eléréséhez pótol-
ni kell. Mind a vesztett folyadék, mind az 
elektrolitok a vérből választódnak ki, me-
lyeket annak összetételének megfelelően 
a legoptimálisabb pótolni. A vérnek megha-
tározott ozmotikus nyomása van (280–330 
mOsmol/l), melyet főként a vércukor és az 

elektrolitok adnak. Jelen témában az oz-
motikus nyomás azért fontos, mert ennek 
mértékétől függ, hogy a folyadék pótolja, 
vagy éppen elvonja a vizet a vérből. A vér 
ozmotikus koncentrációjának felel meg az 
izotóniás italok összetétele, mely így gyor-
san képes felszívódni és a sportolás közben 
elvesztett folyadékot és az elektrolitokat is 
pótolja. Léteznek hipotóniás italok is. Bár 
ezek gyorsabban szívódnak fel, de a kiürülé-

sük is gyorsabb és kevesebb szénhidrátot és 
elektrolitot tartalmaznak. Logikus, hogy hi-
pertóniás italok is léteznek, ezeknek magas 
az ozmotikus koncentrációjuk, ami általában 
a magas szénhidrát tartalmuk miatt van. 
Fontos kiemelni, hogy a hétköznapokban fe-
ketebárányként emlegetett szénhidrát (azaz 
a cukor) a sportolóknál bizonyos helyzetek-
ben – versenyek és edzések előtt, közben 
és után –, mint a szervezet egyik legfőbb 
energiaszolgáltató anyaga nagyon fontos 
szerepet kap. A kérdés az, hogy mikor, meny-
nyit és milyen formában vigyünk be a spor-
tolói szervezetbe. Ez nem azt jelenti, hogy a 
sportolóknak különösebben sok szénhidrá-
tot kellene fogyasztaniuk, de edzés, verseny 
közben egyedül a monoszaharidok (egy mo-
lekulájú cukrok), illetve kisebb láncú szén-
hidrátok (pl.: maltóz, dextrin, maltodextrin) 
alkalmasak gyors felszívódásra, minden más 
energiát adó tápanyag ennél lassabban szí-
vódik fel, időzik a bélrendszerben, mely mű-
ködése erős fizikai terhelés hatására amúgy 
is nagyon lelassul. Pedig a sportolók hosszú 
megterhelés közben teljesítményének opti-
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malizálásához a szénhidrátok szervezetbeli 
megfelelő szinten tartásához annak folya-
matos pótlására van szükség.

Az izotóniás italok összetevői

Az izotóniás italok összetételét úgy tervez-
ték meg, hogy az a vérrel megegyező ozmo-
tikus koncentrációjú legyen. Ennek megfele-
lően a fő összetevői az elektrolitok (nátrium, 
kálium, 0,1–0,2 g/100 ml körüli koncentráci-
óban) és a szénhidrátok. Ez általában glükóz, 
fruktóz, maltóz, dextrin, maltodextrin, tehát 
egyszerű illetve rövid szénláncú szénhidrá-
tok, melyek között az a különbség, hogy glü-
kóz és fruktóz nagyobb ozmotikus nyomást 
adnak és lassabban ürülnek a gyomorból, 
mint a többi, több molekulát tartalmazó 
szénhidrát, ám fajlagos energiatartalmuk 
azonos. Az izotóniás italok szénhidrát tartal-
mának 4–8 g/100 ml között kell lennie. Fon-
tos megjegyezni, hogy ha porból, pezsgőtab-
lettából vagy koncentrátumból készítjük az 
izotóniás ital, akkor feltétlenül a használati 
utasításban leírtaknak megfelelő mennyisé-
gű vizet adjunk hozzá, mert csak így lesz a 
szervezet számára optimális koncentrációjú 
és ozmotikus nyomású. Egyes sportitalok-
ban további összetevőket is alkalmaznak, 
például különböző vitaminokat. Ezeket ér-
demesebb az izotóniás italoktól elválasztott 
szupplementációban, a fizikai terheléstől 
időben elválasztva pótolni, így hatását, ha-
tékonyságát és mennyiségét könnyebb op-
timalizálni. Más jellemző összetevőket is 
találhatunk a sportolóknak szánt italokban, 
ilyenek például a koffein, a taurin, a kreatin 
és az l-karnitin. Ezek sem a megfelelő, izotó-
niás koncentráció miatt vannak jelen, de kü-
lönösen hosszútávú megterhelésnél felesle-
ges, hátrányos őket a szervezetbe juttani A 
koffein és kreatin hatása elsősorban rövid és 
nagy erőkifejtéssel járó fizikai munkánál le-
het előnyös, de a hosszabb távú sportterhe-
lésnél ronthatja a fizikai teljesítményt, akár 
magasabb tejsav szintet is eredményezhet. 
Ha ezek az összetevők jelen vannak a kivá-
lasztott sportitalban, akkor a készítmény in-
kább „pörgető”, mintsem elektrolit és folya-
dékpótlásra alkalmas termék.

Praktikus tanácsok

Az izotóniás italok általi só- és víz pótlás a 40 
percet meghaladó edzés során ajánlott, ám 
ha valaki nagyon szükségét érzi, ezen időn 
belül is lehet kortyolgatni (bár nem igazán 
van olyan versenysport, ahol 40 percnél ke-
vesebb ideig tart egy edzés). Emellett aján-
lott a hosszabb edzések, versenyek előtt már 
1–2 órával is elkezdeni inni, hogy már kellő-
en hidratált állapotban legyen a versenyző, 

de ezt sem szabad túlzásba vinni, mert ha 
túl sokat iszik a sportoló, az a gyomorban 
zavaró teltségérzetet okozhat. A megfelelő 
mennyiséget a legegyszerűbb tapaszta-
lati úton kikísérletezni, ami azért ajánlott, 
mert így a sportoló versenyre már tudja, 
hogy mennyi a számára optimális folyadék 
mennyiség. Ezt úgy lehet gyakorlati úton 
meghatározni, hogy a fizikai aktivitás során 
vesztett folyadéknak (izzadási, légzési stb.) 
megfelelő mennyiségű italt kellene inni. 
Ezt a mennyiséget egyszerűen, a versenyzők 
edzés előtti és utáni testsúlymérésével meg 
lehet állapítani úgy, hogy az edzés, verseny 
végére ez a súlyvesztés ne legyen több 2 % 
-nál. Fontos, hogy a sportolók se csak akkor 
kezdjenek inni, amikor érzik a szomjúságot, 
mert az már a szervezet dehidráltságát je-
lenti (számos sportágnál nem is lehetséges, 
akkor inni, amikor a versenyzők szeretnének, 
gondoljunk például egy vízilabda mérkőzés-
re). Ha edzés után kerül sor a rehidratálásra, 
akkor az optimális mennyiség minden spor-
tolás során elvesztett testsúly kilogramm 
után az 1,2–1,5 liter folyadék. Fontos, hogy 
a versenyzők edzésen, illetve kevésbé fon-
tos versenyeken kísérletezzék ki az egyéni 
igényüket és reakcióikat, hogy az már fontos 
versenyen ne okozzon gondot. 

Az időjárás, mint tényező

Melegebb és párában gazdagabb éghajla-
ton, de akár magashegyi hidegben (pl. sífu-
tás) a folyadékvesztés és az ezzel járó de-
hidratáció intenzívebben jelentkezhet, ezért 
tudatában kell lennünk, hogy a megváltozott 
időjárási tényezőkhöz a folyadékfogyasztás 
szempontjából is alkalmazkodni kell,  előre 
tervezni kell az extra folyadékpótlást. Ennek 
a kitapasztalására alkalmas az odaérkezés 
és versenyzés között eltelt idő.

Fontos a mérték

Sportolás során a dehidratáció ellentétje, 
a hiperhidratáció is elképzelhető! Ez akkor 
fordulhat elő, ha a sportoló a folyadék-
veszteségénél jóval többet iszik. Mivel a 
gyomorból folyadék esetében is idő kell a 
kiürülésre (400 ml / 90 perc, ami a folyadék 
összetevőinek függvényében változhat), így 
ez kellemetlen teltségérzetet, hányást és 
szélsőséges esetben „vízmérgezést”, azaz 
hyponatraemiát (a vér „só” tartalma a folya-
dékhoz képest túl alacsony) is okozhat.

Szénhidrát bevitel, folyékonyan

A só és folyadék pótlása mellett a sportolói 
szervezet versenyek és edzések alatti optimá-
lis szénhidrát szintjének a biztosításához is az 

egyik legjobb mód az izotóniás ital. A cukor, 
illetve kis molekulájú szénhidrátot tartalma-
zó italok gyorsan szívódnak fel és kerülnek 
a vérkeringésbe. Ezen a logikán haladva, 
folyamatosan, kis mennyiségű sportital fo-
gyasztása optimális szinten tudja tartani a 
vércukrot. Fontos megjegyezni, hogy ahogy 
a só és folyadék pótlásnak, ennek is első-
sorban az egy órát meghaladó edzések és 
versenyszituációk során van jelentősége. 
Az olyan sportoknál, mint például a tenisz 
vagy más labdajátékok, azért is nagyon fon-
tos az állandó és optimális vércukor szint 
folyamatos fenntartása, mert a kellő szintű 
fizikai teljesítmény mellett a koncentráció 
ideális szintje is csak így tartható fenn.

Házi izotóniás ital

Ha a versenyző nem akar mindig gyári, kék 
illetve zöld italokat inni, akkor jó alternatí-
va lehet a izotóniás ital házi elkészítése,. Ez 
igen egyszerű; gyümölcs(ök) préselt leve és 
víz 1:1 arányban keverve, egy vagy fél teás-
kanál konyhasóval kiegészítve. Fontos, hogy 
ha edzés közben vagy előtt isszuk, akkor a 
felhasznált gyümölcs vagy alacsony rosttar-
talmú vagy préselt legyen, mert a növényi 
rostok teltségérzetet okozhatnak. Nyári idő-
szakban jó megoldás lehet a görögdinnye 
fogyasztása is, mely önmagában, vízzel való 
hígítás nélkül is optimális izotóniás összeté-
telű (a görögdinnyével kapcsolatban fontos 
megjegyezni, hogy a gyümölcs héján meg-
telepedett baktériumok, bélvírusok miatt 
felhasználás előtt tanácsos a gyümölcsöt 
folyóvízzel alaposan átmosni).
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Fegyelem az edző részéről, önfegyelem a tanítvány oldaláról éppen úgy szükségeltetik, mint a következetesség vagy a 
szorgalom. S ami egy valóban a sikerre törekvő edzőt kell jellemezzen, az a kérlelhetetlenség. Aki nem tud megalkuvás 

nélkül kitartani az eredeti elképzelése véghezvitelében, az aligha számolhat komolyabb eredmények elérésével.

Csányi Rajmund
Mester –  Edző –  Interjú

Ugyan nem lett sem olimpiai-, sem világ-
bajnok, ám Csányi Rajmundot ettől függet-
lenül mindmáig a magyar férfi torna egyik 
legmeghatározóbb egyéniségeként tartják 
számon. A nyolcvanadik évében járó, egykori 
sokszoros magyar bajnokot - aki két szeren is 
második helyezést harcolt ki a sportág Eu-
rópa-bajnokságain -  szentendrei otthonában 
sikerült elérni és beszélgetésre kérni. 

„Nem vagyok egészséges, ráadásul a korom is 
elszaladt már, így pedig a két tényező együtt 
kicsit sok” – mondta el mintegy bemutat-
kozásként az egykori kiválóság. A nyolcadik 
iksz végén járó Csányi Rajmund azt is elárul-
ta, hogy erdélyi származású édesapját annak 
idején Bukarestbe helyezték, így ő 1936-ban 
ott látta meg a napvilágot. A II. világháború 
alatt jöttek át Magyarországra, azóta itt éltek.

– Bár ez a beszélgetés elsősorban az edzői 
munka sokszínűségét szeretné egy bizonyos 
nézőpontból megjeleníteni, azért egy kicsit 
időzzünk el az Ön pályafutásánál is. Ha kér-
hetném, először arról beszéljen, miként is lett 
Önből éppen tornász?

„Egy alkalommal eljutottam a Nemzeti Sport-
csarnokba, ahol végignézhettem egy torna-
versenyt. Akkoriban a Millenáris mellett volt 
egy uszoda is, amelynek füvén Pataki Ferenc 
olimpiai bajnok tornász és társai kézenállást 
gyakoroltak, meg hátra szaltókat ugrottak. Ez 
nekem nagyon megtetszett és jelentkeztem 
is az István Gimnáziumban működött tor-
nász szakosztályba. Hamar kiderült, hogy ott 
csak akrobatikus tornával foglalkoztak, ami 
nem különösebben nyerte el a tetszésemet. 
A nyolcadik osztály befejezését követően az 
óbudai Árpád Gimnáziumba iratkoztam be, 
ahol az egyik testnevelő tanár a később atlé-
ta világrekordereket nevelt Iglói Mihály volt. 
A tornászokkal Szíjj Zoltán foglalkozott, aki 

szintén az általam rendkívül nagyra tartott 
válogatott edző, dr. Sántha Lajos tanítványa 
volt. A nála megszerzett alapokkal kerül-
tem azután a Testnevelési Főiskolára, éppen 
Sántha Lajos kezei alá.”

– Röviddel később pedig már komoly nemzet-
közi sikereket is a magáénak mondhatott.

„Előbb 1957-ben, Párizsban, lóugrásban let-
tem második az Európa-bajnokságon, majd 
négy esztendővel később, Luxemburgban 
kedvenc szeremen, a nyújtón is sikerült egy 
ezüstérmet szereznem. A dolgok alakulásá-

nak érdekessége, hogy még 1968-ban, 32 
éves koromban is felállhattam az országos 
bajnokságon az eredményhirdetéskor a do-
bogó legmagasabb fokára, miközben már 
évekkel korábban elkezdtem a fiatalokkal 
foglalkozni.”

– Edzőként mely klubokban fordult meg és kik 
voltak a legsikeresebb tanítványai?

„Öt éven át dolgoztam az Angyalföldi Sport-
iskolánál, majd 18 szezon következett a Köz-
ponti Sportiskolában. Edzői pályafutásomat 
a Budapesti Honvédban fejeztem be. Tanít-
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ványaim közül Takács Gyula Európa-bajnoki 
második tudott lenni, az 1972-es, müncheni 
olimpián bronzérmes női válogatottban Kéry 
Anikó és Kelemen Márta is nálam készült fel, 
de a kezem alatt lett többszörös magyar baj-
nok Bánrévi Imre, Tihanyi Endre és a lányom, 
Csányi Erika is.”

– Akik ismerték az Ön versenyzői pályafutását, 
mindannyian beszélnek arról az eleganciáról, 
amely az Ön tornáját jellemezte. Most inkább 
arról szeretném kérdezni: mi kell ahhoz, hogy 
valaki sikeres edző lehessen?

„Legfontosabb teendő az eredményes kivá-
lasztás. Amikor az ember először látja a gye-
rekeket, számos szempontot igen kritikusan 
figyelembe kell venni. Előbb azonban ismer-
ni kell a világ legjobb tornászainak az alka-
tát, akikhez lehet hasonlítani a jelentkező 
kezdőket. Ám mindezeknél a szempontoknál 
is van egy sokkal fontosabb valami. Ez pedig 
a relatív erő, amit a testsúly figyelembevéte-
lével állapíthatunk meg. Csollány Szilveszter 
például már kisgyerekként is egy kimon-
dottan erős valaki volt. Nem véletlenül lett 
éppen gyűrűspecialista. Menet közben igen 
fontos tényező a mozgásformák megtanu-
lásnak sebessége: az, hogy a fiatal tornász 
milyen gyorsan sajátít el egy új elemet. Mi-
nél előbb el tudja dönteni egy edző a kezdő 
tornász alkalmasságát, annál kevesebb időt 
tölt el hiába, annál több marad a valóban te-
hetségesekkel történő foglalkozásra.”

– Az Ön sikerei kiknek a munkásságát dicsérik?

„Szíjj Zoltántól, majd dr. Sántha Lajostól ta-
nultam a dolgokat; különösen sok ragadt 
rám a TF-es években, amikor Sántha Lajos 
volt az edzőm. Megtiszteltetésnek tartom, 
hogy később együtt is dolgozhattam vele.”

– Térjünk vissza még egy kicsit a kiválasz-
táshoz, hiszen ez egy valóban aprólékos, sok 
tényezőt magában foglaló tevékenység. Azt 
kérdezném, a fentebb említett tulajdonságok 
birtokában még mi mindenre van szüksége egy 
tornászpalántának ahhoz, hogy komolyabb si-
kereket is elérhessen?

„Fegyelem az edző részéről, önfegyelem a ta-
nítvány oldaláról éppen úgy szükségeltetik, 
mint a következetesség vagy a szorgalom. S 
ami egy valóban a sikerre törekvő edzőt kell 
jellemezzen, az a kérlelhetetlenség. Aki nem 
tud megalkuvás nélkül kitartani az eredeti el-
képzelése véghezvitelében, az aligha számol-
hat komolyabb eredmények elérésével.” 

– Az Ön közegében volt több olyan kollégája 
is, akikre jellemző volt ez a fajta kérlelhetet-
lenség. Példaként említhetjük a Magyar Zoltán 
személyében kétszeres olimpiai bajnokot ne-
velt Vigh Lászlót is, akinek módszerei messze 
voltak a közönségsikerektől.    

„Vígh Laci alapvetően egy rendkívül érdekes, 
tulajdonképpen magának való ember. Követ-
kezetessége azonban abszolút példaértékű 
volt. Ha ő egyszer elhatározott valamit, akkor a 
megvalósítás érdekében akár a falon is képes 
lett volna átgyalogolni. Ő az első perctől kezd-
ve fenntartás nélkül hitt a mennyiségi munka 
elsődleges fontosságában és ebből jottányit 
sem engedett. Ehhez a fajta megszállottsághoz 
jött egy rendkívül pozitív tulajdonsága: ugyan-
csak ötletgazdag ember volt, aki egyetlen perc 
kihagyás nélkül, folyamatosan új és még újabb 
dolgokon törte a fejét. A lólengésben kitalált 
új elemeivel pedig forradalmasította ennek a 
szernek a jelenét és a jövőjét is.”

– Ahhoz pedig egy kis szerencse is kellett, hogy 
éppen nála kössön ki Magyar Zoltán, aki adott-
ságai révén kiérdemelte a „lóra termett” jelzőt.

„Zolival nagyon nagy meccsei voltak Vígh-
nek, amelyeket csak a végtelen kitartásával 
nyerhetett meg a rakoncátlan, a kibúvókat 
folyamatosan kereső tanítványával szem-
ben. Meggyőződésem ugyanis, hogy Zolival 
nem lehetett volna finomkodni, mert akkor 
vége lett volna mindennek. Anatómiai adott-
ságai is nagyon sokat jelentettek számára. 
Amit mindenképpen hangsúlyoznék: a karja 
legalább öt centivel hosszabb volt, mint a 
hasonló magasságú tornászoknak. Másként 
pároskörözött, mint például Berki Krisztián, 
ő tényleg erre a szerre lett teremtve. Az ő 
speciális adottságaihoz 
járult Vigh rendkívüli 
ötletgazdagsága, ame-
lyekből azután új és 
még újabb elemeket 
talált ki, direkt Zoli al-
katát, adottságait is be-
kalkulálva.”

– Igazi sportcsalád az 
Öné, hiszen lánya, Csá-
nyi Erika és unokája, Di-
véki Luca is válogatott 
tornász lett. Arról pedig 
csak nagyon kevesen 
tudnak, hogy felesége, 
Orbán Erika is élvonal-
beli sportoló volt. 

„Feleségem ugyan nem 
lett válogatott a sport-
ágában; ő a Gázművek 
együttesében kézilab-
dázott, majd később 
átment az MTK-ba és 
ott is fejezte be. Szintén 
testnevelő tanárnő, és 
mindmáig megmaradt a 
sportok iránti érdeklő-
dése, nyitottsága.”

– Az is érdekelne, Csányi Rajmund mely sport-
ágak történéseit követi elsősorban?

„Mindenevő vagyok, leginkább persze a tévé 
jóvoltából. Néha ugyan elmegyek az unokám, 
Luca versenyeire, hogy láthassam élőben is 
őt, aki évek óta tartja a helyét a magyar válo-
gatottban. Egyébként leginkább a síelők ese-
ményei kötnek le. Az alpesi és a futó számok 
Világ Kupa fordulói ősztől tavaszig biztos 
szórakozást jelentenek számomra. De leg-
alább ennyire érdekelnek a nagy tenisztornák 
is. Természetesen a fehér sportban is vannak 
kedvenceim, így elsősorban Féderer és Djo-
kovic. A korábbi klasszisok közül pedig a svéd 
Borg és Edberg játéka tetszett különösen. 
A nőknél a Steffi Graf által képviselt, ered-
ménycentrikus játék imponált leginkább.”

– És a labdarúgás?

„Nevetni fog, mert ott is sok meccset nézek 
meg, s a magyarokat is rendszeresen figye-
lem. Imádom a jó focit! Barcelona drukkernek 
mondom magamat, de nem Neymar miatt, aki 
egy hatalmas színész. Őt még nem láttam vé-
dekezni, Messit viszont nem is egyszer. Neki 
nincs szüksége ahhoz, hogy összeessen, a 
műesések nélkül is tud gólt lőni!” 

Jocha Károly  
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Támogatóink:

Magyar Birkózó 
Szövetség

Magyar Jégkorong 
Szövetség

Magyar Judo 
Szövetség

Magyar Kézilabda 
Szövetség

Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége

Magyar Labdarúgó 
Szövetség

Magyar Ökölvívó 
Szövetség

Magyar Öttusa 
Szövetség

Magyar Súlyemelő 
Szövetség

Magyar Taekwondo 
Szövetség

Magyar Torna 
Szövetség

Magyar Vitorlás 
Szövetség

Magyar Vizilabda 
Szövetség

Magyar Paralimpiai 
Bizottság
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