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Néhány sorban...
Megszoktuk, ezen nincs

semmi csodálkozni való: a
tavasz beköszöntével szo-
kásosan beindult a nagy
edzô-vándorlás a labdarú-
gás nemzetközi világában.
Gondoljunk csak a nagy-
ágyúk eseteire: Ancelotti
(Paris SG), Mourinho (Real

Madrid), Mancini (Manchester City)…
Máshol folytatják. A legnagyobb szen-
záció mégis a Manchester Unitedhez
kapcsolódik, ahonnan a legendás Sir
Alex Ferguson távozik – végleg.
Csaknem négy évtized után tett pon-
tot páratlan edzôi pályája végére. Ma-
gától értetôdô, hogy az edzônagyság-
nak ebbôl az alkalomból külön cikket
szentelünk.

A május számos sportszervezet
életében a közgyûlések hava. Ezt tar-
totta meg a Magyar Olimpiai Bizott-
ság, számos országos szakszövet-
ség, továbbá  paralimpiai testületünk,
s a mi közösségünk, a Magyar Edzôk
Társasága is, beszámolókkal, tisztújí-
tással. Ezekrôl bôvebben is beszámo-
lunk lapunk hasábjain.

Nagyüzem zajlott a sportdiplomácia
változatos színterein – határozott ma-
gyar érdekeltségekkel. Ezért, úgy vél-
jük, indokoltan, némi belsô betekin-
téssel szolgálunk a sportdiplomácia
általános vonatkozásaiba, majd bô-
vebben taglaljuk a birkózás kálváriáját
az olimpiai mûsoron maradás érdeké-
ben, azután a becsvágyó magyar ter-
vekrôl az úszó világbajnokságok ren-
dezésével kapcsolatosan szólunk, s
természetesen kiemeljük Aján Tamás
mestermunkáját, amellyel elérte,
hogy immár harmadszor választják új-
ra a Nemzetközi Súlyemelô Szövet-
ség elnökének.

Gazdag volt sporteseményekben is
a hátunk mögött hagyott néhány hó-
nap – jégkorong, kézilabda, kosárlab-
da, s persze labdarúgás… Ezek szem-
ügyre vételével szembetûnô, micso-
da bravúrral szerepelt Gyôr városa.
Hamisítatlan sportváros. Harminc év
után gyôzött újra az NBI-ben, s nyol-
cadik próbálkozás után diadalmasko-
dott nôi kézilabda együttese az Euró-
pai Bajnokok  Ligája döntôjében…
Gyôrrôl még csak annyit, hogy a vá-
ros teljesítménye révén elkerülhetet-
lenül társulhatnak gondolataink a vi-
dék sportjával általánosságban… Vízi-
labdában például mindkét nem elsô
osztályú bajnokságát az Eger nyerte.
S óhatatlan az újabb gondolattársulás:
mi történt Budapest, a fôváros sport-
jával… Errôl is érdemes lenne beszél-
ni… Majd erre is sort kerítünk.

GGaalllloovv  RReezzssôô

Közgyûlés után
Jó hangulatú közgyûlésen zárta le a

tavalyi évét és hagyta jóvá az idei prog-
ramját a MET tagsága. Tudom, egy
közgyûlést nem elsôsorban a hangula-
ta minôsíti, nem is tôlem származik a
minôsítés, hanem a közgyûlés egyik
résztvevôjétôl, de a magyar sport mai
világában ritka az, és sokat jelent, ha a
szervezeten belül egység, egyetértés
van. Az éves rendes közgyûlés rutin-
feladatain túl személyi kérdések is sze-
repeltek a napirenden.

Dr. Ormai László mesteredzô, aki
alakulása óta vezette, elôször ügyveze-
tôként, majd tizenhét évig elnökként a
Társaságot, leköszönt elnöki tisztségé-
rôl. Nem azért mondott le, mintha nem
tudta volna továbbra is az eddigi szín-
vonalon ellátni az elnöki teendôket. Az
igazán nagy formátumú vezetô jellem-
zôje, hogy ha megtalálja a megfelelô
utódot és elérkezettnek látja az idôt a
stafétabot átadására, ezt nyitott szív-
vel és segítô szándékkal teszi. Laci bá-
csinak rengeteget köszönhet a Társa-
ság. Elsôsorban azt, hogy az indulás-
kor alig néhány tucat taggal rendelkezô
szervezet mára több mint ezer tagot
számláló, a magyar sportban elismert,
jelentôs tényezôvé vált. Megkerülhe-
tetlenné az edzôket érintô kérdések-
ben. A leköszönô elnököt a MET tagsá-
ga örökös, tiszteletbeli elnökké válasz-
totta.

Az utód Molnár Zoltán lett, a magyar
sport közismert alakja. Személy sze-
rint, mint a KSI egykori edzôje és egyik
vezetôje szinte gyermekkora óta isme-
rem Molnár Zolit. Volt lehetôségem
végig kísérni példaértékû sportvezetôi
pályafutását, amelyet képességein kí-
vül elsôsorban páratlan kitartásának,
szorgalmának és munkabírásának kö-
szönhet. Nála jobb kezekbe aligha ke-
rülhetett volna a Társaság kormány-
rúdja.

Molnár Zoltán így megüresedett alel-
nöki helyére a közgyûlés Dr. Kemény
Dénest választotta, aki eddig a MET
tiszteletbeli tagja volt. Nem túlzás azt
állítani, hogy ez a választás is tovább
emeli a szervezet presztízsét.

Miként a MET 2013. évi programja, a
megüresedô elnökségi helyek betölté-
se is a szervezet új filozófiáját, a nyitás
programját bizonyítja. A MET ezzel al-
kalmazkodik a magyar sportban bekö-
vetkezett szervezeti, irányítási válto-
záshoz és ezzel együtt talán filozófia-
váltáshoz. Az, hogy a sportirányítás el-
sô számú tényezôjévé a MOB vált,
egyúttal a magyar sportirányítás szak-
maiságának erôsödését is jelenti. Ez

pedig az edzôk sze-
repének erôsödésé-
vel kell, együtt járjon
és közvetve a MET
súlyát is erôsítheti.

Az, hogy egy, és remélhetôleg egy-
séges szakmai irányítás alá kerültek a
sport különbözô területei – verseny-
sport (ezen belül az olimpiai és nem
olimpiai sportágak is), szabadidôsport,
fogyatékosok sportja, egyetemi-, fôis-
kolai és diáksport – lehetôséget terem-
tett számunkra is, hogy a Társaság ka-
puját kitárjuk a sport valamennyi terüle-
tén dolgozó edzô elôtt. Ez visszatükrö-
zôdik mind a 2013. évi programunkban,
mind az új elnökségi tagok megválasz-
tásában. Az idei konferencia program
felöleli a szabadidôsportot, a fogyaté-
kosok sportját, az iskolai sportot, de
több programunk is foglalkozott a fiata-
lok körében népszerû küzdôsportokkal
és harcmûvészetekkel, és progra-
munkba vettük a hátrányos helyzetû és
roma fiatalok sporton keresztüli felzár-
kóztatásának, integrációjának kérdését
is.

Új tagként került az elnökségbe Hor-
váth Rita, a szabadidôsport elkötelezett
harcosa, szervezôje és oktatója. Gömö-
ri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság
elnöke a fogyatékosok sportjában töl-
tött több mint két évtizedes tapasztala-
tával segítheti munkánkat. Dr. Leyrer
Richárd, aki már a Nemzeti Sportszö-
vetségben is eredményesen képvisel-
te a nem olimpiai sportágakat, ezt a te-
vékenységét a MET elnökségében
folytatja. A leköszönt elnökségi tagok
közül Dr. Petrekanits Máté és Dr. Ta-
más István tiszteletbeli elnökségi ta-
gok maradtak.

Amint azt a februárban, az edzôkép-
zésrôl rendezett vitafórumunk is bizo-
nyította, ez a terület jelenleg az edzôto-
vábbképzéssel együtt a magyar sport
egyik neuralgikus pontja. Mindenki érzi
a változtatás szükségességét és sür-
gôsségét és ebben jelentôs szerepünk
van, hiszen közel két évtizede küzdünk
a kötelezô edzôtovábbképzésért, és
hosszú ideje már az edzôképzés re-
formjáért is. Talán közel az idô, hogy
ebben a kérdésben az állami és a civil
sportvezetés szándéka egymásra talál-
jon. Elodázhatatlan egy aktuális edzôi
regiszter felállítása, az edzôk alkalma-
zásával kapcsolatos rendelet betartásá-
nak ellenôrzése, az edzôk munkaválla-
lásával kapcsolatos etikai, érdekvédel-
mi feladatok rendszerezése és ellátá-
sa. Ezzel bôvülhet a jövôben a MET te-
vékenységi köre. KKööppff  KKáárroollyy
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GGyyôôrr  ––  ssiikkeerrvváárrooss,,  GGyyôôrr  ––  ssppoorrttvváá--
rrooss..  AA  jjöövvôô  GGyyôôrrbbeenn  ééppüüll,,  aa  bbaajjnnookkookk
GGyyôôrrbbeenn  sszzüülleettnneekk!!    ……    ééss  mméégg  ssoorrooll--
hhaattnnáánnkk  aazzookkaatt  aa  ccíímmeekkeett,,  aammeellyyeekk  aa
kküüllöönnbböözzôô  ttuuddóóssííttáássookk  éélléénn  aa  GGyyôôrrii
AAuuddii  EETTOO  KKCC  BBaajjnnookkookk  LLiiggáájjaa--ggyyôôzzeell--
mméétt  ééss  aa  GGyyôôrrii  EETTOO    llaabbddaarrúúggóóiinnaakk  3300
éévvee  vváárrtt  bbaajjnnookkii  aarraannyyéérrmméétt  hhiirrddeettttéékk..  

A jelen
A gyôri sportbarátok, amennyiben a

szerencsejátékoknak is hódolnak, való-
színûleg a jövôben mindig megjátsszák
majd a lottón a következô számokat:
20, 13, 5, 11, 12. Máris megmagyará-
zom a gondolatmenetemet, a rejté-
lyesnek tûnô számsort: 2013. május
(vagyis 5. hónap) 11-én lett Bajnokok
Ligája-gyôztes a város nôi kézilabda
csapata, míg másnap, 12-én vált biz-
tossá a labdarúgók bajnoki aranyérme. 

Hogy miért „szólt" most ekkorát ez a
két siker? Valószínûleg azért, mert rég-
óta várták-vártuk, és mert a hazánkban
két legnépszerûbb csapatsportágban
született. Gyôrben korábban is éltek
kitûnô sportolók, kajakosok, kenusok,
tornászok, vagy említhetjük a nôi öttu-
sázókat, akiknek köszönhetôen a vá-
rost valaha „a nôi öttusázás magyaror-
szági fellegvára" eposzi jelzôvel látták
el a tudósítók. Ám – lássuk be –, egy
egyéni sportág népszerûsége nem ve-
tekedhet a csapatsportágakéval. Rá-
adásul most Gyôrben egymást követô

napokon „robbant a bomba", így lett
még hangosabb a siker.

Borkai Zsolt, a város polgármestere
– olimpiai bajnok tornász, a MOB elnö-
ke – többször elmondta, hogy a csúcs-
ra megtervezett út vezetett – azaz a vá-
ros költségvetésében hat éve egyértel-
mûen rögzítették, mennyit áldoznak a
sportra, melyik részére helyezik a
hangsúlyt. A világos koncepció min-
denki számára világossá tette, megha-
tározta a feladatokat is. Kiemelten fi-
gyeltek-figyelnek az utánpótlásra, és
éltek azzal, hogy a kormány kiemelt
ágazattá tette a sportot: maguk is a
TAO-kedvezmény haszonélvezôi lettek. 

Nemcsak a polgármester, hanem
szinte minden jelenlegi hôs, vagyis ké-
zilabdázó és labdarúgó a siker egyik zá-
logaként említette meg a csapatmun-
kát – szûkebb és tágabb értelemben
is. Azért tudtak éppen most gyôzni,
mert most érett be a tudatos építô-
munka gyümölcse, a játékosok képe-
sek voltak egymásért küzdeni, nem
„egyéniskedtek", ha valaki nem volt
formában, a társa húzott helyette is. 

A csapatszellem a pályán kívül is mû-
ködött mindkét sportágban, a stábok
minden tagja tudta és tette a dolgát. 

Ahogy egykor a nôi öttusában Ma-
gyar Vilmos letette a sportág alapjait
és vezette világbajnoki dobogóra Ko-
vács Irént, Tulok Andreát és társait,
ugyanúgy a kézilabdázóknál és a focis-

táknál is megvoltak a „kulcsemberek". 
A labdarúgók elôzô – bajnoki arany-

ezüst- és bronzérmeket eredményezô
– aranykorszakát Verebes József edzô,
a Mágus fémjelezte, a mostanihoz pe-
dig kellett Tarsoly Csaba tulajdonos, aki
12 éve kezdte el a „romeltakarítást",
majd az építkezést, az adósságok lefa-
ragását. Nem tagadja, volt olyan mér-
kôzés is, amikor 173 (!) nézô volt kíván-
csi a csapatra. A negatív nézôcsúcstól
jó és kevésbé jó periódusokat megélve
jutottak el a bajnoki címig, a többezres
nézôszámig, és a mostani sikeredzô,
Pintér Attila visszahozataláig.

A nôi kéziseknél Vanyus Attila tette
le az alapokat, majd egy ambiciózus,
maximalista spanyol edzô, Ambros
Martín vezette elsô nemzetközi sikeré-
ig, hét elvesztett döntô után a BL-tró-
feáig a csapatot.

A múlt
Az, hogy ilyen sikeres jelennek örül-

hetnek a gyôriek, annak is köszönhetô,
hogy a múltjukat, a múlt nagyjait sem
felejtették el. 

Az ETO egykori labdarúgói büszkék
arra, hogy róluk nevezték el a stadion
egyes szektorait. A városi uszoda a
fentebb említett, 2011-ben elhunyt
Magyar Vilmos mesteredzô nevét vi-
seli. 

Mivel a jelen holnap már múlt lesz, a
város vezetôi idôben gondoskodtak a
mai „sztárok" megbecsülésérôl: a BL-
gyôztes kézilabda csapatot a város
díszpolgára címmel jutalmazták: a játé-
kosok és a szakmai stáb tagjai ezt ta-
núsító oklevelet vehettek át. 

Borkai Zsolt polgármester az ünnep-
ségen kiemelte: a gyôzelem titka az
volt, hogy a csapat valóban csapatként
lépett pályára, megkapta a közönség
támogatását, és nemcsak a gyôriek,
hanem az egész ország sportszeretô
lakossága vágyta-kívánta a sok „csak
ezüst" után a BL-aranyat. 

A jövô
Gyôr 2017-ben Európai Ifjúsági

Olimpiai Fesztivált (EYOF – European
Youth Olympic Festival) rendez! 

Az EYOF „szülôatyja" Jacques Rog-
ge NOB-elnök, akinek kezdeményezé-
sére 1990-ben  indult útjára, s mára a
világ egyik legnagyobb ifjúsági sport-
eseményévé vált a fesztivál. A két-

MAGYAR EDZŐ ■ 2013/24

Gyôri édes 
– avagy májusi aranyesô a sportvárosban

Ahol nemcsak a jelen, hanem a jövô és a múlt is fontos

Pintér Attila – bajnokcsapatot formált
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évente sorra kerülô verseny program-
ján kilenc sportág (atlétika, úszás, tor-
na, kerékpár, judo, tenisz, kézilabda,
kosárlabda, röplabda) szerepel, ám
Gyôr polgármestere kezdeményezte,
hogy az egyik magyar sikersportágban,
a kajak-kenuban is összemérhessék
erejüket a 14-18 év közötti fiatalok. 

Borkai Zsolt MOB-elnök, Gyôr pol-
gármestere 2012 elején jelentette be,
hogy Magyarország, egészen ponto-
san Gyôr városa megpályázza a 2017-
es EYOF megrendezését. A pályáza-
tot a magyar kormány is támogatta 10
milliárd forintos kormánygaranciával.
Gyôr közel 150 oldalas angol nyelvû
pályázata, valamint Borkai Zsolt pre-
zentációja olyan meggyôzô volt, hogy
az Európai Olimpiai Bizottság 2012.
december 8-i római közgyûlése egy-
hangúan Gyôrnek ítélte a rendezés jo-

gát, ami hatalmas sportdiplomáciai si-
ker, és új távlatokat nyithat a magyar
sport számára.

Gyôr 2010-ben már elnyerte a Ma-
gyarország legsportosabb városa cí-
met, ám az óta folyamatosan „túltelje-
sít". Nem csak a fent elemzett sikerek-
re gondolunk, hanem arra is, hogy a
város a már meglévô sportlétesítmé-
nyek mellé a jövôben új uszodát, atléti-
kai központot, teniszcentrumot és tor-
nacsarnokot épít. Az újonnan megépü-
lô létesítmények az EYOF után a jövô
bajnokainak felnevelését szolgáló
utánpótlás-képzési központként mû-
ködnek majd.

Az EYOF amellett, hogy a gyerekek
sokaságának a figyelmét ráirányítja a
sportra, a rendszeres mozgás fontos-
ságára, versenyzési lehetôséget is biz-
tosít számukra, ezért a következô idô-

szak szakmai célja, hogy minél több if-
jú sportolónk kvalifikálja magát, és ve-
hessen részt az elsô magyarországi
olimpián.  

Az EYOF már eddig is több magyar
élsportoló pályafutásának kezdete volt
– a „nagy olimpiát" is megjárt Cseh
László és Risztov Éva is részt vett ifjú-
sági sportfesztiválon –, és szinte bizto-
sak lehetünk benne, hogy Gyôrben is
több leendô világklasszis állhat majd
dobogóra. 

Az EYOF kulturális esemény is, mely
lehetôséget ad az egyes országok be-
mutatkozásának, barátságok kialakítá-
sának.

Borítékolható, hogy az elsô magyar-
országi olimpia házigazdája, Gyôr, ren-
dezésbôl aranyérmet szerez. 

ÍÍrrttaa  ééss  öösssszzeeáállllííttoottttaa::  
FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee
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A nôi kézilabdacsapat dicsôségtáblája
MMaaggyyaarr  bbaajjnnookkii  eerreeddmméénnyyeekk
Bajnok (10): 1957, 1959, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Ezüstérmes (5): 1960, 1998, 2000, 2004, 2007
Bronzérmes (4): 1999, 2001, 2002, 2003
AA  MMaaggyyaarr  KKuuppáábbaann
Aranyérmes (9): 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Döntôs: 2000, 2002, 2004
AAzz  eeuurróóppaaii  kkuuppáákkbbaann
Bajnokok Ligája-gyôztes: 2013
Bajnokok Ligája-döntôs: 2009, 2012
Bajnokok Ligája-elôdöntôs: 2007, 2008, 2010, 2011
EHF-kupa-döntôs: 1999, 2002, 2004, 2005
KEK-döntôs: 2006
KEK-elôdöntôs: 2003
A Gyôr a harmadik magyar nôi csapat a Vasas (1982) és a Dunaferr (1999)

után, amely az élen végzett a legrangosabb európai kupasorozatban.
Az ETO-nak ez volt a nyolcadik fináléja az európai porondon, az elôzô hetet

(BL: 2009, 2012 - EHF Kupa: 1999, 2002, 2004, 2005, KEK: 2006) elveszítette.

A negyedik arany
A Gyôri ETO labdarúgói negyedik

bajnoki aranyukat szerezték meg má-
jus 12-én. 

Elôször 1963-ban, majd az 1981-82-
es idényben, aztán az 1982-83-as ki-
írásban lett a bajnokság legjobbja az
együttes. Az újabb aranyra (2013) 30
évet kellett ugyan várni, ám a három
évtized alatt egyszer sem esett ki az
NB I-bôl a csapat, holott ez más nagy
múltú klubokkal elôfordult. A duplá-
zás – vagyis a bajnoki arany mellett a
Magyar Kupa elhódítása – a nôi kézi-
labdázókkal ellentétben nem sikerült
a Pintér Attila vezette csapatnak, meg
kellett elégednie az ezüstéremmel. 

A labdarúgók kupagyôzelmei:
1965, 1966, 1967, 1979

Borkai Zsolt 
polgármester és az

örömittas kézis
lányok az ünnepélyes

tortaszeletelés elôtt
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Dr. Ormai László, a MET elnöke a
szakmai és a közhasznúsági jelentés-
hez fûzött szóbeli kiegészítésében
felidézte az idén 20. születésnapját
ünneplô szervezet múltját, emlékez-
tetett arra, hogy az alapítók négyen
voltak, majd az elsô évben már 27-re
nôtt a tagok száma. Ma 1300 körüli a
taglétszám, ami büszkeséggel tölthet
el mindenkit, ám önkritikusan be kell
vallani, a tagságnak egy eléggé jelen-
tôs hányada nem fizeti a tagdíjat – ami
az edzôk nehéz helyzetét is jelzi egy-
ben. Beszélt arról, hogy miután átala-
kult a magyar sport irányítási struktú-
rája, a Magyar Olimpiai Bizottság már
nem csak az olimpiai sportágakkal
foglalkozik, így a MET-ben is nagyobb
szerepet kapott és kap az ifjúsági
sport, a szabadidôsport, a fogyatékkal
élôk sportja (parasport), valamint a
harcmûvészeti sportok. 

„Mindig annyival gazdálkodtunk,
amennyink volt. Sosem álltunk jól" –
ismerte el az elnök, majd reményét
fejezte ki, hogy a MOB és az állami
sportirányítás a jövôben sem engedi
el a MET „kezét", továbbá különbözô
pályázatokból is várható bevétel. A ju-
bileumi év eseményei közül kiemelte
a szeptemberben sorra kerülô ünnepi
kongresszust, mely megvonja majd
az elmúlt 20 esztendô mérlegét.

Köpf Károly fôtitkár a MET 2012-es
év költségvetési és mérlegbeszámo-
lójához fûzött kiegészítésében nyíltan
beszélt arról, hogy mivel a 2012-es ál-
lami támogatást csak 2013 januárjá-
ban kapta meg a MET, így kénytelen
volt kölcsönökbôl, hitelekbôl talpon
maradni a szervezet. „Sokat segíte-

ne, ha idôben érkezne az állami támo-
gatás, és a tagdíjakat is mindenki be-
fizetné" – mondta. 

A 2013-as esztendô szakmai prog-
ramjának ismertetése után dr. Ormai
László szomorúan jegyezte meg,
hogy az edzôképzés színvonala mere-
deken zuhant lefelé, és ma már a szü-
lôktôl kezdve szinte bárki beleszólhat
az edzô munkájába. „Központi kép-
zésre van szükség, és ennek a TF kell
a bázisa legyen!" – jelentette ki hatá-
rozottan. Folyamatos, rendszeres
edzôi továbbképzésre van szükség,
és hogy erre kötelezni is lehessen
minden érintettet, regisztrálni kell az
edzôket, ugyanis jelenleg nincs ilyen
napra kész nyilvántartás. Fô stratégiai
cél a magyar sport irányításának szer-
kezeti, szervezeti átalakítása után to-
vábbra is az, hogy a MET legyen a
magyar sport szakmai szolgáltató tu-
dásközpontja, az edzôképzés szak-
mai, logisztikai és informatikai köz-
pontja, ezért közremûködnie kell a
sportszakemberek, sportedzôk kép-
zésérôl szóló jogszabály kidolgozásá-
ban. Feladat még a MET tevékenysé-
gének fokozottabb megismertetése
és elismertetése a magyar sport vilá-
gában.

Szabó Bence MOB-fôtitkár, egykori
olimpiai bajnok kardvívó biztosította a
megjelenteket arról, hogy a MOB tud-
ja, milyen fontosak az edzôk. „A sport
legfontosabb láncszeme az edzô,
mert hiába vannak létesítmények, ha
nincsenek jó edzôk" – mondta, majd
kijelentette, hogy a MOB továbbra is
a MET mellett áll, ápolni kívánja az
évek során kialakult jó kapcsolatot. 
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Molnár Zoltán az új elnök
Újabb területek felé nyit a 20 éves MET

MMáájjuuss  2288--áánn  ttaarrttoottttaa  22001133..  éévvii  rreennddeess  kköözzggyyûûlléésséétt  aa  MMaaggyyaarr  EEddzzôôkk  TTáárrssaassáággaa
((MMEETT))..  AAzz  eesseemméénnyyeenn  mmeeggjjeelleenntt  SSzzaabbóó  BBeennccee  MMOOBB--ffôôttiittkkáárr,,  mmíígg  aazz  EEmmbbeerrii  EErrôô--
ffoorrrráássookk  MMiinniisszzttéérriiuummáánnaakk  ssppoorrttéérrtt  ééss  iiffjjúússáággéérrtt  ffeelleellôôss  áállllaammttiittkkáárrssáággáátt  KKoommáárroo--
mmii  TTiibboorr  kkééppvviisseellttee..  

Névjegy
MMoollnnáárr  ZZoollttáánn
SSzzüülleetteetttt:: Nyírbátor, 1955. június 11. 
VVééggzzeettttssééggee::  
1969-1972: 31. sz. Szakmunkás-

képzô Intézet
1971-1974: Asztalos János Közép-

iskola, gimn. érettségi
1984-1987: Testnevelési Fôiskola,

atlétika szakedzô 
1995-1997: Közgazdaságtudomá-

nyi Egyetem, általános manager
MMuunnkkaahheellyyeekk,,  bbeeoosszzttáássookk::
Magyar Olimpiai Bizottság
ügyvezetô igazgató: 2001-2009 
fôtitkár: 2009-2012
Csapatvezetô olimpiai játékokon:
London, Peking, Athén, Sydney,

Vancouver, Torino, Salt Lake City
Ifjúsági Olimpia: Szingapúr
Népstadion és Intézményei
fôigazgató: 1991-2001
intézményvezetô: 1986-1991
intézményvezetô-helyettes: 1984-

1986
szakmunkás: 1974-1984
Mellékállások
2009-2011: PTE Állam- és Jogtu-

dományi Kar, óraadó tanár
1986-1989: BKV Elôre, edzô
1983-1986: MAFC, edzô
1981-1983: Ganz-Mávag, edzô
EElliissmmeerréésseekk,,  kkiittüünntteettéésseekk

Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje (2012)

Magyar Köztársasági Érdemrend
Kiskeresztje (1998)

Magyar Köztársasági Érdemke-
reszt Arany fokozat (1992)

MOB Érdemérem (2012)
MOB Érdemérem (2008)
Magyar Sportért Arany fokozat.

(2008)

A MET új elnökének elsô nyilatkozata:
– Laci bácsi szeretete, figyelmessége megható számomra. Már régóta mon-

dogatta, hogy engem szán utódjául. Hogy miért? Talán azért, mert mindig nyi-
tott voltam, amikor megkeresett a gondjaival, problémáival, amikor az edzôk
ügyét képviselte. Nem tagadom, nehéz örökséget veszek át. Az ô intelligenciá-
ja, felkészültsége példás, és ez engem is hasonló színvonalú munkára kötelez.
Könnyebbséget jelent, hogy Laci bácsi megígérte segítségét, bármikor fordul-
hatok hozzá. Megtisztelô, hogy a MOB és az állami sportvezetés is képviseltet-
te magát a közgyûlésen. Részvételük jelzi, hogy számukra is fontos ez az ügy,
és elismerik azt a munkát, amit 1971 óta, különbözô funkciókban a magyar
sportért végeztem. Jólesett, hogy más sportemberek is biztattak, például Kiss
Laci. Ha ôk végig mellettem állnak majd, lehet, hogy én is eredményes leszek…
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Monspart Sarolta MOB-alelnök,
egykori világbajnok tájékozódási futó
örömét fejezte ki, hogy a MET nyit a
szabadidôsport felé, mert ez a terület
eddig mostohagyereknek számított,
és arra is felhívta a figyelmet, hogy
nagyobb szerepet kell szánni a nôk-
nek, jobban be kell ôket vonni a mun-
kába. 

A Sporttörvény és a Közhasznúsági
törvény változása miatt a tagságnak
módosítania kellett a MET Alapszabá-
lyát, majd a személyi kérdések kerül-
tek terítékre. 

Dr. Ormai László elnök bejelentette,
hogy húsz év után lemond a posztról,
mert ideje váltani. Az alapító-elnök
nem titkolta, hogy utódjául Molnár
Zoltán volt MOB-fôtitkárt „szemelte
ki", akivel az évek során nagyon jó
kapcsolatban állt, és aki ismeri, min-
dig segítette a MET munkáját.

Molnár Zoltán, a szervezet volt alel-
nöke, érthetôen, némi megilletôdött-
séggel fogadta „Laci bácsi" dicsérô
szavait, és hangsúlyozta, megtisztel-
tetésnek tartja, hogy az utódja lehet. 

Egyhangú megszavazása után az új
elnök a „rögtönzött programbeszédé-
ben" az egyik legfontosabb feladatnak
a testnevelô tanárok nehéz helyzeté-
nek megoldását nevezte. „Az élsport-
ban dolgozó edzôk erkölcsi és anyagi
megbecsülése területén már elôre
léptünk, ám a többi edzô, valamint a
testnevelô tanárok elismerése is ha-
sonlóan fontos. Minden intézménnyel
fel kell vennünk a kapcsolatot, ahol je-
len van a sport, a tudomány, a TF-tôl
kezdve a Sportkórházig". 

Molnár Zoltán elnökké választása
miatt megüresedett az alelnöki poszt,
amelyre dr. Kemény Dénest, a vízilab-
da szövetség elnökét, volt vízilabda
szövetségi kapitányt választották a je-
lenlévôk. 

Az elnökségi tagságáról külföldi tar-
tózkodása miatt lemondott Pesuth
Rita, illetve egyéb elfoglaltságai miatt
távozó dr. Petrekanits Máté és dr. Ta-
más István helyére a tagság a nem
olimpiai sportágak képviseletében dr.
Leyrer Richárd MOB-alelnököt, a Ma-
gyar Kick-boksz Szövetség elnökét, a
szabadidôsport képviseletében Hor-
váth Ritát, a Magyar Szabadidôsport
Szövetség elnökségi tagját választot-
ta, míg a fogyatékkal élôk sportját Gö-
möri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bi-
zottság elnöke képviseli ezután a
MET elnökségében. 

A közgyûlés dr. Ormai Lászlót a
MET Örökös Tiszteletbeli Elnökének
választotta, míg dr. Petrekanits Máté
és dr. Tamás István Örökös Tisztelet-
beli Elnökségi Tag lett. 

FF..  MM..
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Jurij Vlaszov min-
den nehézsúlyúak
számára kiírt súly-
emelô-viadalt meg-
nyert 1959 és 1963
között. Errôl a külön-
leges teljesítmény-
rôl természetesen
megannyi sport-
könyvbôl értesülhe-
tünk már csak azért
is, mert a versenyzô
a sportág történeté-
nek emblematikus
alakja. Az Acélsod-
rony címû sorozat
sporttémájú külön-
kiadását nem csak
az teszi érdekes kö-
tetté, hogy beszá-
mol e bámulatos so-
rozatról, hanem az,
amit Vlaszovról
mindemellett elme-
sél. Megtudjuk pél-
dául, hogy – bár a
szovjet hatóságok
elhallgatták – ô a
szerzôje a Kína kü-
lönleges körzete cí-
mû sikermûnek. A
könyv Mao Ce-tung Nagy Menetelésé-
nek utolsó szakaszát, a jenani éveket
mutatja be. A P. P. Vlagyimirov álné-
ven megjelentetett anyag a Komintern
kínai összekötôjének feljegyzéseit dol-
gozza fel. Ez a kommunista elöljáró
volt Vlaszov édesapja… Nos az efféle
különleges történetek teszik igazán él-
vezetéssé a könyvet. Ezen felül nyil-
ván fontosak a labdarúgó világbajnok-
ságokat és az olimpiákat felelevenítô
részek, még akkor is, ha az esemé-
nyekrôl részletesebben és élmény
gazdagon olvashattunk már korábban
és bôséggel. Fölöttébb ritka ellenben
az olyan kötet, mint amilyen ez is,
amely politikai, kulturális és társadalmi
keretben tárgyalja a testkultúra rendkí-
vüli eseményeit. Ennek köszönhetôen
hamar föltûnik, hogy például a NOB és
a FIFA morális züllése nem az utóbbi
évtizedek terméke. Legalábbis errôl
árulkodik a sztori, amely a Chile–Szov-
jetunió vb-selejtezôt részletezi. 

Az egymást kronologikus rendben
követô epizódokat kiváló – Rédei Fe-
renc válogatásában készült – képanyag
illusztrálja. A fotók egyike a könyv kü-
lönlegessége is: a borítón Gulyás Ist-
ván teniszezô látható. Pedig a korszak
erôs mezônyt vonultat fel: Farkas Já-

nos a braziloknak és az örökkévalóság-
nak lôtt kapásgólja, Albert Flórián
szólói, Kozma István birkózó-tudása,
Balczó András nagy futása, a férfi asz-
talitenisz-válogatott a Kína ellen meg-
nyert döntôvel megszerzett, lényegé-
ben felfoghatatlan világbajnoki aranya
– mind epikus része a magyar sporttör-
ténelemnek. Gulyás világklasszis volt,
de ismertsége és a „nemzeti sportem-
lékezetben" betöltött helye aligha kon-
kurálhat a felsorolt sztárokéval.

Ám a kötetben hamar eljutunk a te-
niszezô fair play díjáig. Mert tudniillik
Gulyás nyerhetett volna a Roland Gar-
roson, a nem hivatalos salakpályás vi-
lágbajnokságon, ám a majdnem biztos
Grand Slam-gyôzelem helyett a sport-
szerûséget választotta. Bár erre sem-
mi nem kötelezte, elfogadta a finálé el-
halasztásáról szóló javaslatot, hogy sé-
rült ellenfele állapota javulhasson. Az-
tán kikapott. Nem is a vereség, hanem
a döntés érdemel borítót. A két szer-
zônek, Aczél Endrének és Török Péter-
nek minden esetre irigylésre méltó
szerencséje volt: a kettôs ugyanis kö-
zelrôl kísérhette végig a tárgyalt idô-
szakot, a magyar sport fénykorát. 

PPaarrkk  KKöönnyyvvkkiiaaddóó,,  
550088  oollddaall,,  44550000  ffoorriinntt

Acélsodrony – Sport 1962-1989

Könyvismertetô
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Természetesen telt ház, hetvenöte-
zer nézô fogadta május 12-én vasár-
nap az Old Trafford stadionban a Man-
chester United - Swansea bajnoki talál-
kozót, ahol Sir Alex utoljára irányította
– mármint, hogy a hazai pályán – ked-
ves „fiait". Fantasztikus fogadtatásban
volt része, az MU és a vendég együt-
tes alkotta sorfal között vonulhatott be
a játéktérre.

Bár küzdelmes, de nem kifejezetten
izgalmas mérkôzésen úgy tûnt, Fergu-
son csapata 1-1-et játszik, miután
Javier Hernandez góljára Mischu vála-
szolt a vendégektôl. Jellemzôen, mint
ahogyan valóban oly gyakran történt
meg hasonló a manchesteriek küzdel-
mes meccsei során, már az utolsó per-
cekben zajlott a játék, amikor egy
szögletet követôen Rio Ferdinand elé
pattant a labda, s a védô az öt és feles
környékérôl óriási erôvel bombázott a
hálóba – 2-1 lett így a vége. 

A köszöntôk után az edzô markába
nyomták a mikrofont:

Nem készültem elôre ezzel a beszéd-
del, kalandoznak a gondolaim. Mindent
megkaptam ettôl a klubtól, amely ren-
geteget jelentett számomra. Minde-
nekelôtt szeretnék köszönetet monda-
ni a Manchester Unitednek. Nemcsak
az igazgatóknak, az egészségügyi sze-
mélyzetnek, az orvosi stábnak, a játéko-
soknak vagy a szurkolóknak, hanem –
mindenkinek. Életem legfantasztiku-
sabb élményeit éltem át veletek. Na-
gyon szerencsés vagyok, hogy Anglia
legjobb játékosait, a Manchester Uni-
ted futballistáit edzhettem. Ezek a lab-
darúgók méltók rá, hogy az MU színeit
képviseljék, hiszen fantasztikus módon
nyerték meg a bajnokságot. Gratulálok

nekik! – kezdte beszédét a 13. bajnoki
címét ünneplô Ferguson.

Az, hogy nyugdíjba megyek, nem je-
lenti azt, hogy megszakad a kapcsola-
tom a klubbal. A jövôben élvezni fo-
gom a játékosok játékát, nem pedig
szenvedni velük – váltott ki nagy de-
rültséget mondandójával a szurkolók
körében a skót szakember. – Ha bele-
gondoltok, az utolsó percben szerzett
gólok, a megfordított meccsek, de
még a vereségek is részei ennek a
nagyszerû klub történelmének. Hihe-
tetlen volt ezeket átélni, köszönöm
nektek.

Szeretnék mindenkit emlékeztetni
rá, hogy amikor rossz idôket éltünk át,
a klub, az edzôi stáb tagjai és a játéko-
sok akkor is kiálltak mellettem, most
pedig az lesz a feladatotok, hogy kiáll-
jatok az új menedzser mellett – folytat-
ta a szurkolók üdvrivalgása közepette
a klublegenda.

Mielôtt elkezdenék könnyezni, sze-
retném kinyilvánítani a tiszteletemet
Paul Scholesnak. Hihetetlen ember, a
klub történetének egyik legnagysze-
rûbb játékosa. Paul, minden jót kívá-
nunk neked a nyugdíjas éveidben, és
tudom, mindig itt leszel, hogy idege-
síts engem – viccelôdött Ferguson a
38 esztendôs középpályással, aki az
utolsó mérkôzését játszotta aktív játé-
kosként az Old Traffordon, hiszen a
szezon végén másodszor is befejezi a
pályafutását. – Továbbá szeretném, ha
velem együtt minden jót és mielôbbi
gyógyulást kívánnátok Darren Flet-
chernek – emlékezett meg a krónikus
bélbetegséggel küzdô futballistáról,
majd a játékosok felé fordult. – Min-
den jót kívánok a játékosoknak. Tudjá-

tok, hogy jók vagytok, tudjátok, hogy
milyen mezt viseltek, tudjátok, hogy
ez mit jelent az itteni embereknek,
ezért sohase adjátok fel! Mindig lesz-
nek elvárások veletek szemben.

Alaposan átgondolt döntést hoztam.
Nem volt könnyû. Fontosnak tartot-
tam, hogy a lehetô legerôsebb, legsta-
bilabb állapotában adjam át az együt-
test. A keret minôsége, átlagéletkora a
sikeres folytatás ígéretét hordozza ma-
gában a legmagasabb szinten, s az
utánpótlás rendszerünk pedig hosszú
távon szavatolja a klub jövôjét. Az
edzôközpontunk a legkiválóbbak közé
sorolandó, az otthonunk, az Old Traf-
ford pedig a legnagyszerûbb stadionok
egyike. Büszkeség tölt el, hogy a klub
igazgatójaként és nagyköveteként a jö-
vôben is az MU-ért tehetek. 

Köszönettel tartozom a családom-
nak, különösképpen a feleségemnek,
Cathynek a szeretetéért és mérhetet-
len támogatásáért. Szavakkal kifejez-
hetetlen, mit jelent a nyugodt háttér,
amit ô teremtett meg. Köszönöm ko-
rábbi és jelenlegi játékosaimnak, to-
vábbá a velem dolgozóknak a profi
hozzáállást. Nélkülük és munkájuk nél-
kül a Manchester United történelme
nem lehetne ennyire gazdag és sike-
res. S természetesen hálás vagyok pá-
ratlan szurkolóinknak, kimondhatatlan
megtiszteltetés volt az ô rajongott
klubjukat irányítani… Most pedig haza
indulok, ahol ismét köszönetet mon-
dok a Ferguson családnak, beleértve a
tizenegy unokámat is, akik egyébként
mindannyian itt vannak a stadionban –
mondta végezetül Ferguson. 

(A teljesség és a viszonyítások ked-
véért, végül a bajnokság élmezônye
így alakult: 1 Manchester United 89
pont. 2. Manchester City 78. 3. Chel-
sea 75. 4. Arsenal 73)

Skóciában kezdôdött…
Az ügyes mozgású, a "bôrrel" reme-

kül bánó kis Alexander Chapman Fer-
guson 16 évesen mutatkozott be a jó
nevû skót klub, a Queen’s Park FC csa-
patában, s nem sokára játszhatott ked-
venc együttesében, a Rangers-ben is.
Huszonnyolc éves korában szerette
volna leigazolni a Nottingham Forest,
végül azonban a család kérésére – ma-
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Egyedülálló karrier után – búcsú a csúcson

Sir Alex Ferguson 
harminckilenc évet töltött a kispadon

Az edzôi hivatásról is vall a Manchester United élô legendája

TTuuddjjuukk,,  eellccssééppeelltt  kköözzhheellyy::  NNiinnccsseenn  ppóóttoollhhaattaattllaann  eemmbbeerr..  DDee  ééppppeenn  ííggyy  aa  mmáássiikk
úúggyysszziinnttéénn  iiggaazz,,  mmiisszzeerriinntt  --––  kkiivvéétteelleekk  mmiinnddiigg  iiss  vvaannnnaakk..  NNooss,,  SSiirr  AAlleexx  FFeerrgguussoonn
eesseettéébbeenn  eezz  tteehháátt,,  nnéémmii  éérrtthheettôô  eellffoogguullttssáággggaall,,  úúggyy  ffooggaallmmaazzhhaattóó  mmeegg,,  hhooggyy
uuggyyaann  mméégg  aa  llaabbddaarrúúggóó  vviilláágg  eeddddiiggii  lleeggssiikkeerreesseebbbb  kklluubbeeddzzôôjjee  iiss  nnyyiillvváánn  ppóóttoollhhaa--
ttóó  uuggyyee  ––  ss  eerrrree  vváállllaallkkoozziikk  aazz  EEvveerrttoonnnnááll  kkiilleenncc  éévveett  lleehhúúzzóó  uuggyyaannccssaakk  rreemmeekk  ééss
eezzeekk  sszzeerriinntt  bbááttoorr  sszzaakkeemmbbeerr,,  DDaavviidd  MMooyyeess  ––  mmééggiiss,,  nnéémmii  éérrtthheettôô  kkééttkkeeddéésssseell
ffooggaaddhhaattjjuukk  eezztt..  MMeerrtt  hhiisszzeenn  aammiitt  aa  sskkóótt  ffuuttbbaallll  mmáágguuss  mmûûvveelltt  ccssaakknneemm  nnééggyy  éévv--
ttiizzeeddeenn  áátt  ––  mmáárr--mmáárr  hhiihheetteettlleenn  ccssooddáánnaakk  ttûûnnhheett..  FFôôkkéénntt  aazz  aa  hhuusszzoonnhhéétt  eesszztteenn--
ddôô,,  aammiitt  mmeeggsszzaakkííttááss  nnééllkküüll  aa  MMaanncchheesstteerr  UUnniitteedd  sszzaakkvveezzeettôôjjeekkéénntt  ((mmaannaaggeerree--
kkéénntt))  ttööllttöötttt  eell,,  eeggyyeebbeekk  kköözzöötttt  1133  bbaajjnnookkii  aarraannnnyyaall  éékkeessííttvvee……  AAzz  eeddzzôôii  mmeesstteerr--
sséégg  kküüllöönnlleeggeess  eeggyyéénniissééggéérrôôll  vvaann  sszzóó,,  ss  mmaaggááttóóll  éérrtteettôôddôônneekk  ttaarrttjjuukk,,  hhooggyy  ttaa--
nnuullssáággooss  tteevvéékkeennyyssééggéérrôôll  llaappuunnkk  aa  sszzookkáássoossnnááll  kkiisssséé  rréésszzlleetteesseebbbb  öösssszzeeáállllííttááss--
ssaall  iiggyyeekksszziikk  bbeesszzáámmoollnnii..
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radt Skóciában, s a Falkirkben folytatta,
sôt itt már elkezdte az edzôsködést is,
amelyet azután az Ayr United-nál játsz-
va is folytatott. A hetvenes évek köze-
pén pályamódosítással kacérkodott,
bárt, pubot nyitott (lásd keretesünket a
12. oldalon), de hamar be kellett látnia,
hogy ez nem az igazi a számára. Követ-
kezett rövid idôre az East Stirling Klub,
majd elvállalta a St. Mirren szakmai ve-
zetését, s négyévi munkája révén felju-
tott a skót elsô osztályba. Mégis el-
küldték, mondván, nincs meg a megfe-
lelô képzettsége. Innen azután már fô-
címekkel illusztrált eseményekkel foly-
tatódott a karrier. Az Aberdeen szer-
zôdtette, s az elsô csoda megtörtént. A
skót bajnoki címet, tudjuk, hagyomá-
nyosan váltogatta egymás között a Cel-
tic és a Rangers tizenöt éven át. Ezt
törte meg az Aberdeen Fergusonnal,
sôt háromszoros bajnok lett, s elhódí-
totta közben a KEK-et is. A Manchester
United menedzserének 1986. novem-
ber 6-án nevezte ki a klubvezetés, miu-
tán, igyekezett ôt megszerezni – mind-
hiába – egyebek között a Tottenham, a
Wolverhampton Wanderers és az Ar-
senal is… Ô az MU-ról álmodott, min-
dig is erre az állásra vágyott…

A legeslegutolsó mérkôzését május
19-én vasárnap dirigálta a West Brom-
wich Albion, Gera Zoltán együttese el-
len. Elképesztô: ez éppen az 1500-ik
találkozója volt a Manchester United-
del! Ôrült gólözön után 5-5 lett a vége.

Az alábbiakban számok többszörös
halmazát találhatja a kedves olvasó,
mégsem unalmas, hanem, ha csak
egy kicsit is belegondolunk, mi minden
húzódik meg a számok mögött, nos,
lenyûgözô eredmények, sikerek gyûj-
teménye ez.

SSiirr  AAlleexx  FFeerrgguussoonn  kklluubbjjaaii  jjááttéékkoosskkéénntt
SSkkóócciiáábbaann:: Queen’s Park – 1957-1960.

St. Johnston – 1960-1964. Dunfermli-
ne – 1964-1967. Rangers – 1967-1969.
Falkirk – 1969-1973. Ayr United 1973-
74. Összesen 317 mérkôzésen szere-
pelt, s csatárként 170 gól szerzett.

KKlluubbjjaaii  eeddzzôôkkéénntt.. East Stirlingshire –
1974. St. Mirren – 1974-1978. Aber-
deen – 1978-1986. Manchester United
– 1986-2013. (Jegyezzük meg itt záró-
jelben, hogy 1985-86-ban tíz mérkôzés
erejéig a skót válogatottat is vezette).

EEddzzôôii  eerreeddmméénnyyeeii.. Skót bajnokság –
4 (1977 – másodosztály) majd 1980,
l984, 1985). Skót kupagyôztes – 1982,
1983, 1984, 1986. Skót ligakupa gyôz-
tes – 4x: 1982, 1983,1984, 1986.

KKEEKK  ggyyôôzztteess  ––  22xx:: 1983, 1991. Euró-
pa Szuper Kupa gyôztes – 2x:1983,
1991. Angol bajnok – 13x: 1993, 1994,
1996, 1997,1999, 2000, 2001, 2003,
2007, 2008, 2009, 2011, 2013.

FA kupa gyôztes 5x: 1990, 1994,
1996,1999,2004.

AAnnggooll  LLiiggaakkuuppaa  ggyyôôzztteess  ––  44xx:: 1992,
2006, 2009, 2010.

BBaajjnnookkookk  LLiiggáájjaa  ggyyôôzztteess – 2x: 1999,
2008.

VViilláággkkuuppaa  ggyyôôzztteess  – 1999.
KKlluubb  vviilláággbbaajjnnookk  – 2008.
AAzz  ÉÉvv  mmeenneeddzzsseerree  aa  PPrreemmiieerr  LLeeaagguuee--

bbeenn  – 10x: 1994, 1996, 1997, 1999,
2000, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011.

TToovváábbbbii  nnaaggyyoobbbb  eelliissmmeerréésseekk:: Az
Egyesült Királyság lovagja 1999 óta. Az
angol futball Hall of Fame-jének tagja
(2002), az európai futball Hall of Fame-
jének tagja (2008). FIFA elnöki különdí-
jas (2011). A BBC-nél az év edzôsze-
mélysége (1999), a BBC életmûdíjasa
(2001). Az angol futballszakírók (1996)
és a profi futballisták (2007) különdíja-
sa. Az UEFA Év edzôje (1999), 2x az
UEFA Év csapatának edzôje (2007,
2008). 2x az Év legjobb klubedzôje az
IFFHS-nél (1999, 2008). Az évszázad

legjobb klubedzôje az IFFHS-nél (2012).
4x az Év edzôje a World Soccer maga-
zinnál (1993, 1999, 2007, 2008). Az év-
tized (’90) menedzsere az angol szak-
emberek szerint, háromszor az Év me-
nedzsere az angol szakemberek szerint
(1999, 2008, 2011), 27x a hónap mene-
dzsere a Premier League-ben.

Futball-horror Barcelonában
Népszerû sport napilapunk, a Nem-

zeti Sport négy dátumot ragadott ki a
hosszú edzôi pálya állomásai közül,
amelyek megkülönböztetett figyelmet
érdemelnek. 

1. 1983. május 11. Az elsô bomba-
meglepetés: Gyôzelem az Aberdeen-
nel a KEK döntôjében a Real Madrid el-
len. 2. 1990. május 17. Három idény
után megszületett az elsô bajnoki tró-
fea a Manchester Uniteddel is. 3.
1999. május 26. A felejthetetlen barce-
lonai futball-horror: a BL döntôben a
drámai utolsó percekben fordítva dia-
dalmaskodott a Bayer München ellen
a MU. 4. 2008. május 21. Izgalmas ti-
zenegyes párbajban nyert a Ferguson
gárda a Chelsea ellen, s szerezte meg
másodszorra a BL serleget. 

Számunkra hízelgô, hogy megkülön-
böztetett tisztelettel adózott a magyar
labdarúgó kultúrának, elsôsorban is a
Puskás-generációnak, s magától érte-
tôdôen nem egy alkalommal adódott
lehetôsége klubcsapataink ellen pályá-
ra küldeni együttesét. Ezen felül, s ezt
külön is nyomatékosítjuk, nem egy al-
kalommal járt hazánkban, hogy szak-
mai tanácsaival lássa el edzôi elitünket
Budapesten és Tatán, s szívesen látta
vendégül érdeklôdô, tanulni és tapasz-
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Sir Alex Ferguson a Premiership trófeájával

David Beckham – mesterével együtt bú-
csúzott

M Edzo/2013/2/03-38  2013/06/14 08:06  Page 9



talatokat nyerni vágyó szakemberein-
ket Manchesterben, futball birodalmá-
ban is. 1984 és 2005 között nem keve-
sebb, mint tíz alkalommal szerepelt
együttese – kétszer még az Aberdeen,
majd nyolcszor a Manchester United –
különbözô magyar csapatok ellen.

KKEEKK  nneeggyyeeddddöönnttôô..  11998844..  mmáárrcciiuuss  77..  
Újpesti Dózsa–Aberdeen 2-0.
11998844..  mmáárrcciiuuss  2211..  
Aberdeen–Újpesti Dózsa 3-0.
KKEEKK  11..  ffoorrdduullóó..  11999900..  sszzeepptteemmbbeerr  2244  
Manchester United–PMSC 2-0          
11999900..  ookkttóóbbeerr  33..  
PMSC–Manchester United 0-1.
BBLL  sseelleejjtteezzôô..  11999933..  sszzeepptteemmbbeerr  1155..  
Honvéd–Manchester Unites 2-3.
11999933..  sszzeepptteemmbbeerr  2299..  
Manchester United–Honvéd 2-1.
BBLL  sseelleejjtteezzôô..  22000022..  aauugguusszzttuuss  1144..
ZTE–Manchester United 1-0
22000022..  aauugguusszzttuuss  2277..  
Manchester United–ZTE 5-0.
BBLL  sseelleejjtteezzôô..  22000055..  aauugguusszzttuuss  99..
Manchester United–DVSC 3-0
22000055..  aauugguusszzttuuss  2244..  
DVSC–Manchester United 0-3.

Állt rendelkezésünkre…
A magyar kapcsolatokról még

annyit, hogy Sir Alex Ferguson 2007
januárjában szíves-örömest tett eleget
az MLSZ meghívásának, s részt vett a
Tatai Edzôtáborban rendezett három-
napos konferencián, mint meghívott
elôadó. Temesvári Miklós a szövetség
Edzôbizottságának akkori elnöke nem-
csak szavakban vállalt szerepet az
edzôk továbbképzésében, hanem tett
is érte. Személyes jó viszonya és kap-
csolata révén ô volt, aki meghívta a
„Sir"-t. Az edzôk nem csalódtak. Mint-
egy 70-80 percben olyan élethûen kap-
ták kézhez a világ egyik legjobb csapa-

tának az elmúlt 20 éves történetét,
ahogy csak az tudja elmondani, aki va-
lóban maga alkotta meg az egymást
követô csapatokat.

Sir Ferguson udvarias és ôszinte is
volt. „Ennyi edzô elôtt még sosem be-
széltem… A magyar edzôk mindig is
híresek voltak… A magyar és skót lab-
darúgásnak voltak fontos találkozási
pontjai… Edzôi tudásom alapjait Csa-
nádi Árpád Labdarúgás c. könyvébôl
merítettem" – mondta többek között.

Az elmondottak alapján összeállt Sir
Alex Ferguson hitvallása a labdarúgás-
ról, az edzôrôl, az edzôi munkáról, me-
lyet nem is kell sorba rendezni, csupán
követni a mondandóját.

• Az edzôben legyen kellô egészsé-
ges alázat az edzôi munka, mint hiva-
tás iránt.

• Az edzô legyen becsvágyó. Mindig
a siker elérésének módja vezényelje.

• Az edzô bátran hozza meg dönté-
seit. Még akkor is, ha nehezek. És vál-
lalja döntéseit.

• Az edzô legyen elemzô elme. A
gyôzelmeket, de a vereségeket, dön-
tetleneket is ki kell elemezni, az alap-
vetô okokat kell megtalálni. Az alapve-
tô okok megtalálása vezethet el a fejlô-
déshez.

• Az edzônek tudva kell tudnia, min-
den csapatnál a legnagyobb érték a já-
tékos. Ez nem azt jelenti, hogy min-
dentôl félteni, óvni kellene. Sôt! Pont
ezért kell a játékostól az általa elérhetô
maximumot követelni.

• Sose a játékosok döntsék el, mit
kell tenni. Ez az edzô feladata. A játé-
kos feladata, hogy az edzô utasításait
végrehajtsa.

• A labdarúgás üzlet. Ennek alá kell
tudni rendelni sok mindent. A progra-
mot, az edzésmunkát, a viselkedést.

• A jó labdarúgás legfontosabb terü-

lete a megfelelô utánpótlás képzése.
A Manchester United az elmúlt húsz
évben, amióta ô itt van, mindig a saját
utánpótlásra alapozott. Beckham,
Giggs, Scholes, Butt, Neville például
az MU Futball Akadémiáján tanult.

• A csapatnak szüksége van vezére-
gyéniségekre. Akik a legnehezebb
helyzetekben utat mutatnak a többiek-
nek. A mai Manchesterben Giggs,
Scholes ilyen vezéregyéniség.

• Az edzônek igyekeznie kell a csa-
patban megtalálnia az idôsek-fiatalok
helyes arányát. A fiatalokban több a bi-
zonyítási vágy, fizikailag jobban bírják a
sorozatmérkôzések terheléseit.

• A taktika a legfontosabb dolgok kö-
zé tartozik a csapat teljesítménye
szempontjából. Olyannyira, hogy ha
edzésen tartani lehet az ellenfél eset-
leges kíváncsiskodó megfigyelôitôl, in-
kább elrejti a várható alapfelállást,
kulcsjátékosai feladatát ezen az edzé-
sen. Találó hasonlattal élve a csapat
taktikáját a világhírû italok keverési ará-
nyának titkával tette egyenértékûvé.

S ha a „Sir" ôszintén bevallotta,
„Ennyi edzô elôtt még sosem beszél-
tem", a magyar edzôk is bevallhatták,
ilyen nagy edzôi egyéniséget még so-
sem hallottak testközelbôl elôadást
tartani. Részben ennek tudható be az
igen kevés kérdés. Pedig két napig Ta-
tán más sem volt a téma, mint az, mit
kérdezünk majd Fergusontól. Elôadá-
sát követôen két lényegbevágó kérdés
hangzott el.

Milyen a munkamegosztás közte és
kollégái között? – hangzott az egyik.

A kollégák tartják az edzést, sôt ôk is
dolgozzák ki a napi edzéstervet, ter-
mészetesen az én elképzelésem alap-
ján – magyarázta Ferguson. – Mr. Qu-
eiroz például kitûnôen képzett edzô, is-
meri a csapatot, kevés szóból is meg-
értjük egymást. Én nem mindig va-
gyok ott az edzésen, mert én felügye-
lem az utánpótlásnál folyó munkát is.
Járom a pályákat, beszélek különbözô
csapataink edzôivel. Általában reggel
tartok egy egyórás eligazítást, majd
mindenki végzi a dolgát.

S a másik kérdés: Angliában kié az
átigazolásokra fordítandó pénz elosztá-
sának joga és az igazolások sikere irán-
ti felelôsség?

Angliában, így Manchesterben sem
érintheti a menedzserek kezét pénz.
Természetesen a transzferben döntô
véleményalkotási joguk van, de a
pénzzel mások foglalkoznak. Ez így he-
lyes.

Az UEFA nevében végül Joseph
Venglos úr is megköszönte Sir Alex
Fergusonnak, hogy jelenlétével emel-
te a Szakmai Napok színvonalát, s
hogy gyakorlati tanácsaival megszívle-
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A távozó edzônagyság utódjával (jobbra), az Evertontól érkezô David Moyes-szal
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lendô útravalóval látta el a hallgatókat.
Elôadás után még egy sajtótájékoz-

tató következett, ahol nem felejtette el
meghívni Várhidi Péter szövetségi ka-
pitányt Manchesterbe edzés és mér-
kôzéslátogatásra, baráti beszélgetés-
re. Szükségtelen mondani, hogy a ka-
pitányunk egy volt a sorban, mert elôt-
te majd utána is számosan élvezhették
Ferguson és társai vendégszeretetét
Manchesterben.

A hazai labdarúgás tekintélyes szak-
mai honlapja, a FBT (FooTBall Top) 21
2011-ben terjedelmes, kétrészes, áb-
rákkal gazdagon illusztrált tanulmányt
közölt a nagymester elveirôl, taktikai
és egyéb szakmai elgondolásairól. Eb-
bôl ragadunk ki néhány idézetet.

A Mester szakmai alapelvei: 
„A futball egyszerû játék, csak futni

kell, meg passzolni.“ 
Egy korábbi anyagunkban már írtunk

szakmai munkájáról és gondolatairól:
„A csapatjáték felépítése, a taktika
számomra szent. Ezen áll vagy bukik a
mérkôzés sorsa. Alapelvem: játsszuk
be a pálya egész területét. A támadójá-
ték híve vagyok, amelyet elsôsorban a
játéktér széleinek kihasználásával
igyekszem megoldani. Kockázatos
„széthúzni“ a játékteret, de, ha „lab-
dabiztos“ játékosaid vannak, akkor ez
technikailag és taktikailag megoldható.
Az a tapasztalatom, hogy a labdát töb-
bet birtokló csapat akarata érvényesül
a mérkôzéseken, erre igyekszem is
felkészíteni a játékosaimat. Játszó hát-
védsor, szélsôkkel operáló agresszív,
ritmusváltásos támadó játékfilozófia.“

Az UEFA szakmai lapjában a The
Technician-ban nyilatkozta ezt, s gon-
dolatai azt illusztrálják, hogy Sir Alex
miként építi fel vonzó, támadásköz-
pontú és gondolkodású csapat játékát.
Ez a filozófiai megközelítés visszatük-
rözi azt a játékfelfogást, amelyet tradi-
cionálisan hosszú évek óta játszik az
MU. Ebbe beletartozik az is, hogy a
szélsôk mellett támadó felfogású hát-
védek is játszanak a csapatban. De ez
a gondolatsor több, mint egy játékszer-
kezet mellett történô kiállás. Több an-
nál. Egy olyan felfogást képvisel,
amely a támogatók igényei (tulajdo-
nos, hirdetôk, szponzorok, szurkolók)
szerint fogalmazódtak meg és a mo-
dern labdarúgás igényeinek megfelel. 

Az Elite Soccer szigetországbeli
szakmai lapban Sir Alex Fergusonnal
„Forward thinking“ címmel jelent meg
egy publikáció, amely a játékfelfogását
leegyszerûsítve mutatja be. Nem sza-
bad nagy dolgokra gondolni, hogyan is
mondta: „A játék egyszerû, csak egy-
máshoz kell passzolni, megfelelô rit-
musban, gyorsasággal és pontosság-
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Búcsúszavak – hírességektôl
Megdöbbentem. Hatalmas ember. Amit véghezvitt, az hihetetlen. Két hete

arról beszélt, hogy még két évig marad. Megrázó számomra. Úgy kezelt, mint-
ha a fia lennék.

((PPaauull  IInnccee,,  aa  MMaanncchheesstteerr  UUnniitteedd  kkoorráábbbbii  kköözzééppppáállyyáássaa))
• • •

Bejelentésével megrázta a futball világát. Vissza akarta hódítani a Premier
League-et, és meg is tette. Minden bizonnyal ez a megfelelô pillanat, hogy tá-
vozzon. Idôbe telik hozzászokni.

((DDwwiigghhtt  YYoorrkkee,,  aa  UUnniitteedd  kkoorráábbbbii  ccssaattáárraa))
• • •

Sir Alex minden idôk egyik legjobb menedzsere. Huszonhat sikeres év
után… Mindannyian tisztelettel tartozunk neki.

((VViinncceenntt  KKoommppaannyy,,  aa  MMaanncchheesstteerr  CCiittyy  hhááttvvééddjjee))
• • •

Felfoghatatlan! A United Sir Alex nélkül. Micsoda ember! Amit elért, örökké
él. Nem lehet, hogy ez csak rossz tréfa?

((MMiicchhaaeell  OOwweenn,,  aa  UUnniitteedd  kkoorráábbbbii  ccssaattáárraa))
• • •

Csalódott vagyok. Nem hittem, hogy valaha is eljön ez a nap.
((PPeetteerr  SScchhmmeeiicchheell,,  aa  ccssaappaatt  eeggyykkoorrii  kkaappuussaa))

• • •
Nekem 2001-tôl 2006-ig 219 meccs, 150 gól jutott a labdarúgás története

legsikeresebb menedzserének irányítása alatt. Egyedülálló kiváltság.
((RRuuuudd  vvaann  NNiisstteellrrooooyy,,  kkoorráábbbbii  mmaanncchheesstteerrii  ccssaattáárr))

• • •
Szomorú nap a Manchester United történetében. Kétségkívül a legjobb me-

nedzser, aki valaha élt. Eljött a nap, hogy megünnepeljük azt, amit a klubért tett. 
((DDeennnniiss  IIrrwwiinn,,  aa  kklluubb  kkoorráábbbbii  bbaallhhááttvvééddjjee))
• • •

Sikerei a legjobbak közé emelik. Megtiszteltetés volt átadni neki a 2011-es
elnöki különdíjat, életmûdíjat. Képes lesz valaki olyan sokáig a csúcson marad-
ni, mint ô?

((SSeepppp  BBllaatttteerr,,  aa  FFIIFFAA  eellnnöökkee))
• • •

Amikor megismerkedtem vele, roppant megszerettem. Kevesen értik olyan
mélyen a futballt, mint ô. Az a gyôzni akarás, amit a játékosokba nevelt, hogy
sose adják fel a harcot, sokszor kihúzta a nehéz helyzetekbôl – mint az 1999-
es BL-döntôben.

((CCaarrlloo  AAnncceelloottttii,,  aa  PPSSGG  vveezzeettôôeeddzzôôjjee))
• • •

Sir Alex csapata sosem adta fel. Ezért is született meg életem legrosszabb
emléke az 1999-es BL-döntôn.

((OOttttmmaarr  HHiittzzffeelldd,,  aa  BBaayyeerrnn  MMüünncchheenn  kkoorráábbbbii  vveezzeettôôeeddzzôôjjee))
• • •

Mindig csodáltam ôt, fôleg azért, hogy a Unitedet végig a csúcson tartotta.
Ritka, fôleg manapság, hogy valaki több mint negyedszázadon keresztül irá-
nyítson egy csapatot. Jó a kapcsolatunk, minden karácsonykor küldök neki kü-
lönleges borokat, merthogy imádja a vörösbort. Cserébe mindig kapok tôle jó-
féle skót whiskyt.

((MMaarrcceelllloo  LLiippppii,,  aa  JJuuvveennttuuss  kkoorráábbbbii  vveezzeettôôeeddzzôôjjee))
• • •

Mindannyian a legjobbat szeretnénk kívánni a visszavonuló Sir Alex Fergu-
sonnak. Nagyszerû ellenfél volt huszonhat éven keresztül.

((CChheellsseeaa--kköözzlleemméénnyy))
• • •

Jön majd másik Eric, Scholes, Giggs, Ronaldo, de sohasem lesz másik Sir
Alex Ferguson.

((EErriicc  CCaannttoonnaa,,  aa  MMaanncchheesstteerr  UUnniitteedd  lleeggeennddáájjaa))
• • •

Tessék felállni, emeljétek fel a kezeteket, és tapsoljatok! Sir Alex Ferguson
visszavonul. Micsoda karrier! Csak gratulálni lehet.

((RRaaddaammeell  FFaallccaaoo,,  aazz  AAttllééttiiccoo  MMaaddrriidd  ccssaattáárraa))
• • •

Köszönök mindent, Fônök!
((CCrriissttiiaannoo  RRoonnaallddoo,,  aa  RReeaall  MMaaddrriidd  ffuuttbbaalllliissttáájjaa))
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gal. Ehhez már csak a megfelelô egyé-
ni és csapatmotivációt kell „hozzászer-
vezni" és kész a gyôztes csapatod (!)" 

Kész (?)
Támadás a szélen és befejezés lö-

véssel -– az alapok edzése!
Három játékhelyzetet emel ki Fergu-

son. 
Az elsôben a védelmi fal elôtt he-

lyezkedô játékosra passz, aki visszaad-
ja a mélybôl érkezô felé a labdát, lö-
vést vár. Tökéletes példa ennek a
megoldásnak az alkalmazására Paul
Scholes gólja a Fulham ellen anno,
amikor egy visszapasszolt labdával lôt-
te ki az MU játékosa a jobb alsó sarkot.

A másodikban a két belsô ék hely-
cseréje és érkezése a szélrôl történô
beadásokra. 

A harmadiknál, a beadó játékos az
alapvonalnál van, és innen lövi be a
labdát erôvel a rövidre, vagy ívelten a
hosszúra, a lényeg, hogy az elkerülje a
kapus beavatkozásának lehetôségét.

A cikk második részében folytatód-
tak Fergusson gondolatai:

Amikor felvetôdik a kérdés, hogy mi
a legnagyobb probléma, amivel egy
topedzônek szembesülnie kell, akkor
azt kell mondanom: fegyelemnek kell
lennie az öltôzôben és az edzéseken
is. Ez egy általános törvény! De ez
nem mond ellent a jó, közvetlen és ön-
feledt, örömmel megtöltött légkörnek,
mert a játék ezt is kívánja!

A ma topedzôjének a követelménye-
it manapság a rá és a csapatára nehe-
zedô nyomás hatja át. Mert a cél vagy
a bajnoki cím, vagy a BL szereplés,
vagy a bent maradás; ezért a Man-
chester United-nél a játékos a legna-
gyobb érték, de éppen ezért követelni
is kell tôle! 

Elvem: úgy foglalkozz a játékossal,
hogy az csak két dologra figyeljen:
hajtsa végre, amit mondasz neki, és
tisztelje benned a szakembert.

A vezetôedzônek körültekintônek
kell lennie, mert vannak egyesületi cé-
lok (ezt képviseli a szakmai vezetô),
vannak a játékosnak is céljai (ezt képvi-
selik a játékosok állandóan „bejelent-
kezô" ügynökei") és vannak
szurkolói igények is. 

Alapvetôen nem válto-
zott a „Sir" játékfelépí-
tési stratégiája.

A 4-4-2-es rend-
szer „végigve-
zeti" szakmai
munká já t .
Ebben a
rendszer-
ben hisz,
ezt építet-
te-fej lesz-
tette tovább,

ehhez igazol, ebben gyakorol és ebben
sikeres.

Csapatainál igyekszik labdabirtoklás-
ra felépíteni a taktikáját és ezen belül

kiemelt szerepet tulajdonított a szélsô
területek kihasználásának.

Így volt ez 1978-ban, és így van ez
manapság is. A szakmai következetes-
ség a sikereinek az alapja, ehhez kere-
si és neveli a játékosait. 

„Kívülállóként" azt kell, hogy mondjuk
elônyére változtatta meg az angol stí-
lust. Az ívelgetés és a párharcok ki-
hangsúlyozása mellett elsôsorban a JÁ-
TÉKNAK tulajdonít elsôrendû szerepet.

Ehhez igazolt, egyéniségeket: Eric
Cantona, Ryan Giggs, David Beckham,
Paul Scholes, Christiano Ronaldo,
Wayne Rooney… 

A pénz - beszél
A labdarúgás a világ legnépszerûbb

játéka. Nem csak játék, persze. Nem
csak sport. Nem csak szórakoztató

látványosság. Hanem üzlet is,
emelte ki nálunk is a mes-

ter itt Tatán annak
idején. Nagy üzlet,
igaz ipari vállalko-
zás világszerte
mindenütt, ahol
ezt valóban profi
alapon ûzik. Már-
pedig az Egyesült
Királyság bajnok-
sága, köztudottan
az egyik legszínvo-
nalasabb a glóbu-
szon. Érdemes te-

hát ebbôl a szem-
szögbôl is egy rövid

kitekintést tenni, s
megvizsgálni a Fergu-
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Öt apró adalék
Igyekeztünk sok mindent leírni Alex Fergusonró visszavonulása kivételes al-

kalmával, s mivel így történt ez minden földrészen, minden eszközzel, aligha le-
het olyasmit találni, ami újdonságként hatna vele kapcsolatban. A BBC ilyen kí-
sérletét az alábbiakban tesszük közzé:

Ami a Sir futballon kívüli munkáit illeti, egykor szerszámkészítônek tanult, de
volt bolti eladó is, jóval késôbb pedig üzemeltetett egy pubot Fergie’s néven.

John Fitzgerald Kennedynek és az ellene elkövetett merényletnek tulajdon-
képpen rabjává vált, ahogy azt még 2007-ben egy manchesteri rádióinterjúban
elárulta. Volt idô, amikor JFK boncolási jegyzôkönyve is az éjjeliszekrényén he-
vert, és volt egy másolata a Warren-jelentésbôl is, amely Johnson elnök hatá-
rozata nyomán a merénylet körülményeit volt hivatva feltárni. Sôt, a korábbi brit
miniszterelnök, Gordon Brown harmincöt CD-t küldött Fergusonnak az 1963-as
gyilkosságról.

Glasgow egy szegénynegyedében, Govanben nôtt fel, ahol a foci és a vere-
kedések mellett a falakon átmászás jelentette a szórakozást a környékbeli srá-
coknak. A legveszélyesebb mutatványoknak nevet is adtak, volt „király", „ön-
gyilkos" és „gyémánt" kísérlet is.

A Glasgow Rangers futballistájaként az akkor még tejfelesszájú Kenny Dal-
gisht is taxizta, meglehet, ha tudja, hogy mégsem a kékekhez, hanem a városi
vetélytárs Celticbe szerzôdik a hatvanas évek végén, otthagyja az út szélén…

A Fergie-hosszabbítás 79 másodperc. Angliában úgy járja, ha United vesztés-
re áll, a bírók többet hosszabbítanak, mint amikor vezet, annyit minimum, hogy
egyenlítsen. A statisztikákból kiderül, más csapatok is többet túlórázhattak, ha
rosszul álltak, a Fergie-fiúk hátrányban átlagosan 79 másodperccel többet fut-
ballozhattak.

A mester szobra 
Manchesterben
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son effektust a kiváló publicista, Aczél
Endre megállapításai alapján: „Ô volt
vagy lett – megfellebbezhetetlenül – a
maradandóság a változásban. A Fergu-
son-negyed században öt hatalomátvé-
tel, azaz tulajdonosváltási kísérlet tör-
tént Manchesterben, amíg végül az
amerikai Glazerek 2005-ben végérvé-
nyesen meg nem vetették a lábukat. Sir
Alex Ferguson nevével lett a Manches-
ter United „márkanév", ami már csak
azért is unikumnak mondható, mert a
foci, immár totálisan globalizált, beká-
belezett, internetezett világában az iga-
zi nagyok játékos-sztárokkal reklámoz-
zák magukat (a Barcelona Messivel, a
Real Ronaldóval) például, de a Man-
chester United „címere" Ferguson volt
és maradt is. A klubot pillanatnyilag 33
szponzor támogatja, még vietnami is. A
statisztikák szerint a Unitednek ma 650
millió fanatikus híve van világméretek-
ben. Ezek az emberek jórészt a Perzsa-
öböltôl Japánig húzódó ívben élnek, és
ha másként nem, akkor tévé-elôfizeté-
sek meg különféle „kegytárgyak" (tri-
kók, mütyürök) formájában költenek a
kedvenceikre. Lemondásakor Sir Alex
háláját fejezte ki a Glazer családnak is,
amiért „megfelelô körülményeket" te-
remtett neki, hogy „legjobb képességei
szerint" vezesse a csapatot, ám szerin-
tem inkább az egyébként a tôzsdén is

ügyesen manôverezô Glazerek lehet-
nek hálásak neki. A Unitednél jelentô-
sebb bevételeket ugyanis egyetlen klub
se generál Angliában. Tanú rá a rész-
vény-árfolyam 30 százalékot meghala-
dó emelkedése tavaly óta. Az amerikai
család eddigi nyolc évében az MU
adóssága megfelezôdött, ma forintban
alig több mint 120 milliárd, tulajdonkép-
pen semmiség egy ekkora klubnál, plá-
ne, ha a „nagy spanyolok" adósságait
tekintjük. Hála Sir Alexnek azért is jár,
mert soha nem fordult teljesíthetetlen
követelésekkel a tulajdonosok vagy a
klubvezetés felé; talán a skót protes-
táns etika tiltotta neki, hogy olyan fokon
költekezzék, mint némely angol klubtár-
sak (Chelsea, Manchester City). Külön-
ben is, ô nem sztárokra vadászott, ha-
nem posztokra keresett embereket, és
egyáltalán nem volt finnyás, ha az illetô
megtetszett neki, de amúgy „neve-
nincs" volt. Mondják, hajlandó volt egy
éjszaka 500 kilométert autózni, ha este
látott egy videót, s azon valakit (mond-
juk, egy dél-angliai kiscsapat védôjét
vagy egy koreait), akiben meg- vagy fel-
csillant az a képesség, amire vágyott.

Tiszteletet parancsoló és mi tag-
adás, feltétlen tiszteletet követelô lé-
nye most nem csak az angol futballból,
hanem a piacról is távozik. Gazdasági
közhely, hogy a piacok bizalmatlanok.

Sir Alex távozásának hírére az MU
részvényei New Yorkban a kereskedés
nyitányakor majdnem 4,5 százalékot
veszítettek értékükbôl. Késôbb, a pá-
nik múltával ez a 4,5 kevesebb, mint 2
lett a nap végén. Ez egyelôre semmit
se jelent. Ha David Moyes, akit Sir
Alex (ugyancsak nem köztudottan) már
2010-ben utódjának jelölt, szállítja az
eredményeket, azaz a klub pénzügyi
mérlege úgy alakul, ahogyan azt a tu-
lajdonosok elvárják, akkor néhány év
alatt az MU egész adóssága eltûnhet.
De ha nem… Ezzel a gondolattal is el
lehet játszadozni, van rá ok. Igen, az
élô legenda nem hazudik, amikor azt
mondja, jó generációs összetételû, jó
szellemû, kész csapatot hagy hátra,
még akkor is, ha Giggs, Scholes mel-
lett elôbb-utóbb Ferdinand és Vidic is
kiszáll, sôt állítólag Rooney is távozna.
De nem mindegy, kit látnak a kispadon
van Persie-ék. Oktató példa a Barcelo-
náé. Elment Guardiola, súlyosan meg-
betegedett Vilanova és a csapat össze-
esett. David Moyesnak, aki egy arany-
hegyre telepszik, akkora az elôdje által
felhalmozott tôke, évekre lesz szüksé-
ge ahhoz, hogy azok, akik kinéznek rá,
már a pillantásából erôt merítsenek. A
kérdés csak az, hogy a piacok kivárják-
e ezt a pár évet."

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::  GG..RR..
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Napjainkban egyre több sportág szü-
letik az extrém sportoktól egészen a
kreatív sportágak különbözô kombiná-
ciójáig; minden sport igyekszik magá-
hoz csábítani a média és az emberek
figyelmét. Minél nagyobb teret szeret-
nének maguknak meghódítani a sport-
ágak közötti piacon. Természetesen
minden új vagy régóta ûzött sport leg-
fôbb törekvése, hogy az olimpiai prog-
ramban helyet kapjon, illetve bent tud-
jon maradni. Közismert, az olimpiai
program folyamatosan változik, s azo-
kat a sportágakat, amelyek nem kap-
nak akkora figyelmet a játékokon, mint
a többi, valamint egyéb más okokból
kifolyólag, kiszorulhatnak az esemény
programjából. Azok a sportágak, me-
lyek kikerülnek, roppant nehéz helyzet-
be kerülnek. Ebben a nagy versenyfu-
tásban, észlelni és tanulni kell a siker-
sportágak népszerûségének okából -–
tehát egy olyan, régóta az olimpiákon
szereplô sportágnak, is, mint az öttu-
sa. Fontosnak tartom tömören ele-
mezni a legismertebb sportágak nép-
szerûségének okait. Továbbá meggyô-
zôdésem, hogy ezeket az okokat meg-
felelôen koordinálva át lehet ültetni
minden más sportágba, legyen az
egyéni vagy akár csapatsport.

Korábbi, „Az öttusaszerû diáksport
és az amatôr versenyrendszer igényé-
nek felmérése" címû tanulmányom
megírásának fô motivációs rugója az
volt, hogy választ kapjak arra a kérdés-
re: az öttusa hogyan tudna nagyobb ér-
deklôdésre szert tenni, avagy népsze-
rûbbé válni, nagyobb hírértékkel bíró
média-megjelenést elérni, s hogyan
tudna önellátóvá, egyfajta „sikeres üz-
letté" is válni egyben? 

A lerövidített válasz természetesen
egyszerû: több embert kell integrálni a

sportágba. A fô problémát a „hogyan"
eredményezi, ami már közel sem
ennyire könnyû.

Feltett hipotéziseim:
1. Feltételeztem, hogy az öttusa is-

mert és izgalmas sportnak számít Ma-
gyarországon.

2. Ismertsége ellenére az öttusa
szabadidôsportként alulreprezentált a
hazai rekreációs területen.

3. Az öttusa sportág egyszerûsített
szakágakkal és versenyszabályokkal
népszerû szabadidôsporttá válhatna
Magyarországon mind a gyermek,
mind a felnôtt korosztály számára.

A mintavételezés folyamata
A kutatásom folyamán az összesen

megkérdezettek száma 419 fô. Ebbôl
a diákok 287-en voltak, s ôket 3 külön
korosztályra bontottam: ((11..  áábbrraa..))

1. 10 éven aluliak (általános iskola al-
só osztály) – 45%, 

2. 11-14 évesek (általános iskola fel-
sô osztály) – 11%,

3. 15-19 évesek (gimnazisták) –
13%.

A maradék 132 darab kérdôívet a
felnôtt lakosság egyes tagjaival töltet-
tem ki, akiket az alábbi korcsoportokra
osztottam:

4. 20-30 éves fiatal felnôttek – 3%,
5. 31-45 éves középkorúak – 20%,
6. 46-60 éves érett felnôttek – 7%,
7. 61 éven felüli korosztály – 1%.
A 18 éven aluliak csoportját iskolák-

ban illetve iskolai körülmények között
mértem fel, két fô csoportra osztot-
tam fel ôket: a sportiskolában tanulók
csoportjára és a nem sportiskolában
tanulók csoportjára. A diákokat a Csa-
nádi Árpád Általános Iskola és Gimná-
ziumban (sportiskolában) és a Dr. Me-

zô Ferenc Általános Iskolában (nem
sporttagozatos általános iskolában)
mértem fel. Összesen 287 db kérdôí-
vet sikerült a testnevelés órák öttusa
foglalkozásainak a keretein belül kitöl-
tetnem. Az iskolánkénti megoszlás
113 (db) sportiskolában tanuló diák, va-
lamint 174 (db) nem sporttagozatos di-
ák vett részt a válaszadásban.

A mintaválasztás során ügyeltem ar-
ra, hogy mind a fiatal 10 éven aluli
gyermekek, a 11–14 év közötti felsô-
tagozatos általános iskolás korosztály,
a 15–19 éves gimnazista korosztály, a
21–30 éves fiatal felnôttek, 31–45
éves középkorúak, a 46–60 éves érett
felnôttek, valamint a 61 évnél idôsebb
nyugdíjas korosztály képviselôi is be-
kerüljenek a mintába. A kérdôívemben
választ kerestem a mintaadók (1) ne-
mérôl, koráról; (2) az öttusával kapcso-
latos ismereteikrôl, a sportágról alko-
tott véleményükrôl; (3) a sportolási
igényeikrôl; (4) a sportolási szokásaik-
ról; (5) az öttusát alkotó speciális
összetett számhoz való igényükrôl, va-
lamint a sportágba történô szabadidô
eltöltésrôl és amatôr versenyrendszer
kialakításáról.

Az iskoláskorúak kérdôív-kitöltésé-
nek a menete a következôképpen zaj-
lott. Elsô ízben kiosztásra kerültek osz-
tályonként a kérdôívek. Miután a diá-
kok válaszoltak a fent említett négy té-
makör 22 kérdésére, a tornatermek-
ben 45 perces futás-lövészet foglalko-
zást tartottam. A késô ôszi idôjárás mi-
att nem volt lehetôség széles „kombi-
nált" pálya kiépítésére a szabadban.
Ennek ellenére a szûkös tornatermek-
ben, sikerült a diákok számára megfe-
lelô pályát felállítani. 3,5m közelség-
ben telepítettük a 8 darab lôállást és
raktuk le a pisztolyokat. A futópályát, a
teret maximálisan kihasználva „S"
ívekkel tarkítottuk. Az így létrehozott
pálya körülbelül 80-120 méter hosszú
lett. ((22..  áábbrraa))

Egyszerre egy futamban 8 fô indul-
hatott. Körülbelül egy osztály 16-24 fôs
volt, ennek megfelelôen 2-3 futamot
indítottunk osztályonként. Az idô rövid-
sége miatt a legnagyobb létszámmal
rendelkezô osztályok is két futamot
futhattak. Egy futam három lövészet-
bôl és három futó részbôl állt össze.
Fontosnak tartottam, hogy a diákok si-
kerélménnyel fejezzék be a foglalko-
zást, ezért korosztálytól függôen más-
más lövô feladatot kaptak az osztályok.
A legfiatalabbak feltámasztva lôhettek
a lézerfény segítségét használva. Igye-
keztem az alsós korosztálynak minél
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kevesebb lövô feladatot adni, hogy
könnyen vegyék az akadályt és szoros
küzdelmeket vívjanak egymással. A
gimnazistáknak a hivatalos öttusa sza-
bályai szerint kellett versenyezniük, de
így is nagyon izgalmas és szoros futa-
mokat produkáltak. Összegezve a hely
szûkôssége ellenére mindegyik osz-
tályban izgalmas, jó hangulatú és szo-
ros futamokat eredményezett a foglal-
kozás. Az óra után megkértem a diáko-
kat, hogy az utolsó témakörben foglalt
5 kérdésre is értelemszerûen válaszol-
janak, hogy fel tudjam mérni a kérdôí-
vem ezen kérdéseit is.

A kutatás fontosabb 
eredményei

Kutatásomnak az 2. kérdéskörében
jelentôs eredménnyel tudtam igazolni,
hogy a válaszadók 91%-ban hallottak
már az öttusáról. Ugyanakkor csekély
arányban voltak, akik nem láttak még
televíziós közvetítést az öttusáról.
Megállapítható, hogy széles rétegeket
fed le a média, illetve a sajtó és az or-
szág jelentôs része ismeri ezt a sport-
ágat, vagyis nagy potenciál és lehetô-
ség rejlik a sportágban, mert az embe-
rek számára nem ismeretlen. Sôt a
többség korosztálytól, nemtôl függet-
lenül is összességében izgalmasnak
tartja az öttusasportot. Ennek ellenére
a 419 mintaadóból 33 fô, azaz össze-
sen 8% tekintett meg öttusaversenyt
vagy eseményt, ami mutatja, hogy a
budapestiek csekély számban látogat-
ják az öttusa rendezvényeket. Ezt a
számadatot minimum célkitûzésként
realizálni, vagy a szebb jövôkép érde-
kében növelni kellene. A megfelelô sé-
mával, tematikával meggyôzôdésem,
hogy a budapestieknek vagy akár az
egész országnak az öttusát látogatottá
valamint ûzhetôvé, sportolhatóvá le-
hetne tenni.

A mintavételezés folyamán a fiata-
loknak tartott 45 perces foglalkozás

után meggyôzôen határozó vélemé-
nyek születtek. A 286 fôs 18 éven alu-
li diákok 94%-ának tetszett a foglalko-
zás. 31%-uk állította, hogy szeretné
versenyszerûen ûzni ezt a sportot. Eb-
ben olyan válaszadók is szerepeltek,
fôleg az általános iskolások körében,
akik elôzetesen azt állították magukról,
hogy versenyszerûen sportolnak. A ku-
tatásom szempontjából nagyon fontos
érték, hogy a 18 éven aluli diákok
51%-a (147fô) szeretné amatôr ver-
senyrendszerben ûzni az öttusasport-
nak ezt a szeletét. Ez a magas arány
óriási eredmény lehetne az öttusa-
sportnak, jelentôs és széles rétegeket
volna képes lefedni a sportág. Mind a
diáksporttal, mind az amatôr sporttal
egyfajta kölcsönhatás, szimbiózis ala-
kulhatna ki az öttusasportnak a ver-
senyrendszerével. 

A fiatal korosztályt vizsgálva ered-
ményes lenne egy jól felépített, kidol-
gozott amatôr, illetve diáksportot érin-
tô versenyrendszert kiépíteni. Az öttu-

sa, illetve az öttusaszerû versenyek
száma megduplázódna, több fiatalko-
rút lehetne megismertetni és megsze-
rettetni a sporttal, valamint az amatôr
és diáksport kölcsönhatásban lenne az
élsporttal. Egy képzeletbeli „mem-
brán" rétegen keresztül a sportolók ké-
pességeik, motivációjuk és lehetôsé-
geik szerint választhatnának a számuk-
ra megfelelô versenyszisztéma közül. 

A mintaadók igen magas, 48%-a vá-
laszolta, hogy szeretne elkezdeni spor-
tolni, de nem tudja, hogy mit. Számuk-
ra is nagy lehetôség volna biztosítani
olyan összetett sportot, ami kielégít-
hetné mind a fizikai, mind a mentális
sportolási igényüket.

A felnött korosztálynál is a kutatáso-
mat igazoló eredményeket kaptam.
Meghatározóan sok, 61%-ban volna
igény ennél a korosztálynál olyan
összetett sport kipróbálására, amely
egyszerre igényel, követel fizikai és
mentális aktivitást. Férfi és nôi meg-
oszlásban 60% illetve 50%-ban volna
igény olyan eseményre, ahol kipróbál-
hatják az öttusát alkotó futás – lövé-
szet összetett számot, valamint 65-
51%-ban fogadnák szívesen, ha egy
céges rendezvényen kipróbálhatnák a
fenn említett sportot.

Az elôzô számadatokhoz képest va-
lamivel kisebb értékeket kaptam a fel-
nôtt válaszadóktól, de így is 38%-uk ál-
lította, hogy volna kedve öttusaszerû
amatôr lebonyolítású versenyrendszer-
ben elindulni, függetlenül, hogy spor-
tosan él vagy sem.

A felnôtt korosztályhoz szóló utolsó
kérdésemben a megkérdezetek 80%-
a jelentette ki, hogy jó ötletnek tartja
az öttusaszerû diák- és amatôr- ver-
senyrendszer kiépítését, mert sokan
kipróbálhatnák, vagy ûzhetnék a sport-
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ágat és ezáltal népszerûbb is lenne tô-
le az öttusasport.

Továbblépési lehetôsek
A szerény költségvetés, amivel a

Magyar Öttusa Szövetség az elmúlt
években rendelkezett, nem tette lehe-
tôvé, hogy a megfelelô média és
egyéb propaganda forrásokhoz nyúlja-
nak. A törekvés megvan az innováció-
ra a MÖSZ részérôl, de ahhoz, hogy a
komoly költségeket igénylô reklámfe-
lületeket ki tudják használni, egyéb be-
vételi forrásokhoz kell jutni. A diák-
sport és az amatôr versenyrendszer
tervének a létrehozásával az öttusa
rendelkezne szabadidô bázissal, ami-
nek köszönhetôen a sportág széle-
sebb rétegeket fedne le. Ennek a terv-
nek a megvalósulásával megnône az
öttusával kapcsolatos versenyek, ese-
mények száma, ami plusz hírértéket
képviselne a médiumokban, ezáltal az
öttusa jobban benne lenne a köztudat-
ban valamint az innovációra fordított
összeg jelentôs bevételforrás lehetne.

Diáksport
A diákok 94%-a, akiknek kifejezet-

ten tetszett a „kombinált" (futás – lö-
vés) versenyszám gyakorlása testne-
velés óra alatt arra ösztökél, hogy egy-
fajta reform gyanánt az iskolai testne-
velés szerves részéve váljon az öttusá-
nak ez az ága. Nagyon fontosnak tar-
tom a közoktatásban való megjelené-
sét egy ilyen összetett sportnak. Azon
túlmenôen, hogy felfrissítené a „hét-
köznapias tesi órákat" a magyar diákok
biztonságosan ismerkedhetnének
meg a fegyverhasználat pontos meto-
dikájával. Az iskolaudvarok és a torna-
termek kiváló helyszínek lehetnének;
korosztálytól, valamint évszaktól füg-
getlenül testnevelés órán vagy iskola

idôn kívül is ûzhetô volna ez a sport.
A Magyar Diáksport Szövetségen

keresztül kiépíthetôvé válhatnának a
diáksport versenyek a kerületi, városi,
megyei és országos diákolimpia kere-
tein belül.

Amatôr versenyrendszer
Az amatôr versenyrendszerben 4 ka-

tegória is könnyen kiépíthetô volna. Az
„A" kategóriában korosztálytól és nem-
tôl függôen a futás-lövészet kombinált
számban versenyezhetnének a részt-
vevôk. A „B" kategóriában a kombinált
versenyszámot kerékpárral, a „C"-t a
kerékpárpáron kívül úszással is kiegé-
szíthetôvé lehetne tenni. A "D" kategó-
riában rendhagyó, a mindenkori szabá-
lyoknak megfelelô öttusa versenyeket
lehetne szervezni azoknak a verseny-
zôknek, akik kiöregedtek, abbahagy-
ták, vagy valamilyen okból kifolyólag
nem szeretnének az élvonallal verse-
nyezni, csupán a mozgás szeretetéért
ûznék az általuk kedvelt öttusát.

A szabadidôs réteg, valamint az él-
sport ágazat között kialakíthatóvá válna
egy kapcsolatrendszer, és az átjárás
oda-vissza biztosított lehetne. A fiata-
loknál öttusa elôkészítô rendszeren ke-
resztül mûködhetne, ami magába fog-
lalná a diák és amatôr versenyzésen ki-
emelkedôt nyújtó tehetségeket. A fel-
nôtt korosztályból kiöregedôk pedig
kedvükre, csupán a mozgás szereteté-
ért ûzhetnék a szeretett sportjukat.

Mindegyik korosztályhoz egy-egy, az
igényeknek megfelelô versenykategó-
ria kialakítása kellene.

Ezzel az óriási innovációs lépéssel új
piacot lehetne létrehozni az öttusa-
sporton belül. A kombinált szám lebo-
nyolításához olyan egyszerûsített táblá-
kat, lézer rendszerû légpisztolyokat kel-
lene használni, amik elérhetô áron kap-
hatók lennének és mind az iskolák a di-
áksporthoz, és mind a klubok, vagy
egyének az amatôr versenyrendszer-
hez, szabadidôsporthoz tudnák hasz-
nálni.

Továbbiakban szorgalmaznám egy
rekreációs helyszín kiépítését, kelle-
mes és sokak által elérhetô helyszí-
nen, ami alkalmas lenne a mozgásfor-
ma gyakorlására, valamint a diák, az
amatôr vagy akár élsport versenyek le-
bonyolítására.

Összefoglalás
Összefoglalva a kutatásaimat meg-

állapítható, hogy a mintavételezés
eredményes volt. Sok hasznos infor-
mációt sikerült gyûjteni, ami felhasz-
nálható lehet a magyar öttusa számá-
ra. A kutatásnak köszönhetôen kide-
rült, hogy igény van az öttusaszerû di-
áksportra valamint az amatôr verseny
kialakítására. Nagy lehetôség rejlik a
sportágban, mert az emberek ismerik
és bele szeretnének kóstolni ebbe a
néhány éve létrehozott új sportágba.

KKaasszzaa  RRóóbbeerrtt
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11..  ttáábblláázzaatt.. Az öttusaszerû amatôr versenyrendszer
KKoorroosszzttáállyyookk:: KKaatteeggóórriiáákk::

A B C D
Futás - (triatlonszerû)  (triatlonszerû) öttusa

Lövészet +Kerekpár +Úszás +Kerekpár lebonyolítás
Versenyszám -+Futás-Lövészet +Futás.Lövészet

Versenyszám Versenyszám
10 éven aluliak A1
11-12 év A2 B1
13-14 év A3 B2 C1
15-16 év A4 B3 C2
17-18 év A5 B4 C3
19-21 év A6 B5 C4 D1
22-32 év A7 B6 C5 D2
33-43 év A8 B7 C6 D3
44-54 év A9 B8 C7 D4
55-60 év A10 B9 C8 D5
61-65 év A11 B10 C9
66 éven felüliek A12 B11 C10

A diákoknak tetszett a kombináció
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Összefoglalás
A dolgozat a súlyemelésben alkal-

mazott versenygyakorlatok és kiegé-
szítô gyakorlatok kérdéskörével foglal-
kozik. Elemzi a mellre vett (front squat)
s a nyakba vett (back squat) súlyzóval
történô guggolások közötti különbsé-
get s rámutat a front squat alkalmazá-
sának elônyeire.

Abstract
The paper deals with questions of

competitive and special assistant exer-
cises in weightlifting. Information is
given about the diffrence of front squat
and back squat and attention is paid to
the adventages of application of front
squat exercises on the trainings.

Bevezetés
A súlyemelésben edzésmódszertani

szempontból lényegében kétféle gya-
korlatanyagot különböztetünk meg.
Beszélünk versenygyakorlatokról (a
nyomás eltörlését követôen 1973 óta
csak kétkaros szakítás és kétkaros lö-
kés szerepel a versenyprogramban) és
kisegítô (kiegészítô) gyakorlatokról. Ez
utóbbiak közé sorolható a guggolás is,
ami végrehajtható úgy, hogy a súlyzó a
mellkason fekszik (mellen lévô súlyzó-
val való guggolás vagy guggolás mell-
rôl a szokásos terminológia magyarul,
angolul ez az ún. front squat) vagy
nyakba, illetve vállra vett súlyzóval való
guggolás (használatos a guggolás
nyakból magyar terminológia is, ango-
lul ez az ún. back squat). A késôbbiek-
ben a rövidebb, s egyértelmûbb elne-
vezés miatt a front squat illetve a back
squat fogalmakat fogom használni.
Megemlítem, hogy Aján Tamás és La-
zar Baroga könyvében (Aján, Baroga,
1988) squat és front squat kifejezések
használatosak, azaz a back squat gya-
korlatot jelöli a squat, s ettôl megkü-
lönböztetendô a front squat.

Ahhoz, hogy valaki jó súlyemelô le-
gyen, alapvetô elvárás, hogy jó techni-
kával rendelkezô, erôs versenyzô le-
gyen. Tehát az edzés során kihangsú-
lyozott figyelmet kell fordítani a techni-
kai képzésre s az erôfejlesztésre. Nyil-

vánvaló, hogy a back squat nem alkal-
mas technikai képzésre, hiszen ez a
súlyemelés versenygyakorlataitól elég-
gé eltérô testhelyzetet jelent a súly-
emelô számára (az erôemelésnek, az-
az power liftingnek egyik gyakorlata),
viszont kiválóan alkalmas erôfejlesz-
tésre, döntôen a lábizomzat erejének
növelésére. A cikkben azt elemzem,
hogy – edzéselméleti megfontolások-
ból kiindulva – szükséges-e az edzés-
munka során a back squat gyakorlatok
alkalmazása a súlyemelôk eredmé-
nyes felkészítése érdekében.

Verseny- és kiegészítô 
gyakorlatok 

a felkészítés során
Nem kívánok részletekbe bocsátkozni

az egyes idôszakok – felkészülési (ala-
pozási) idôszak, verseny elôtti idôszak,
versenyidôszak – edzésmódszertani
kérdéseirôl, de annyit mindenképpen ki
kell hangsúlyozni a késôbbiek megérté-
se érdekében, hogy a technikai képzés-
nek s az erôfejlesztésnek az aránya a
fontos verseny idôpontja függvényében
jelentôsen módosul. Hiszen technikai
képzés csak a szakításgyakorlat s a lö-
késgyakorlat végrehajtásával lehetsé-
ges, s a versenygyakorlatok aránya a
fontos versenyhez való közeledés során
egyre dominánsabbá válik. Ugyanakkor
az általános erôfejlesztés szerepe pedig
fokozatosan mérséklôdik, holott az ala-
pozó idôszakban ez a meghatározó. Per-
sze azt is tisztán kell látni, hogy a tech-
nikai képzésnél – amikor a minimális in-
tenzitás legalább 70-75% – egyúttal di-
namikus erôfejlesztés is történik, sôt,
ha az ismétlésszám 2 vagy 3, akkor akár
maximális erôfejlesztés is szóba jöhet.
Ez utóbbi azzal magyarázató, hogy a
technika tökéletesítésére igen alkalmas
80-85% intenzitású versenygyakorlat
edzésen történô végrehajtása során a
maximális ismétlésszám általában 3, de
ennél többet – lökésben biztosan nem –
a versenyzô végre sem tud hajtani, hi-
szen az utolsó emelése (a fáradás miatt)
már közel maximális súlyon történô gya-
korlat-végrehajtást jelent, azaz maximá-
lis erôfejlesztési gyakorlatot.

Természetesen, ha olyan gyakorla-
tot végzünk edzésen, melynek a moz-
gásszerkezete eltér a versenygyakorla-
tokétól – ilyen pl. a back squat – akkor
ilyen gyakorlat alkalmazásától semmi-
képpen nem várható a technika csiszo-
lása, viszont az ilyen mozgásstruktúra
alkalmas az erôfejlesztésre. A súly-
emelôk edzésprogramjában a guggolá-
soknak ezért meghatározó szerepe
van. S a mozgás végrehajtásának se-
bességét tekintve akár dinamikus erô-
fejlesztésre is felhasználható. A kérdés
viszont az, hogy melyik az alkalmasabb
a versenyzô teljesítményfejlôdése
szempontjából, a front squat vagy pe-
dig a back squat?

A versenygyakorlatokon (szakítás és
lökés) kívül alkalmazott speciális kise-
gítô gyakorlatok számát és alkalmazá-
sának arányát tekintve igencsak meg-
oszlanak a vélemények. Hanzlik (1981)
38 ilyen gyakorlatról ír – amit egyúttal
alkalmazni is javasol – ugyanakkor a vi-
lág egyik legismertebb súlyemelô
edzôje, a világbajnokok és világcsúcs-
tartók tucatjait nevelô bolgár edzô,
Ivan Abadzsiev (1997) csupán a 2 gug-
goló gyakorlat szükségességét ismeri
el, a többit alárendelt jelentôségûnek
tartja. Fehér (2006) 28 kiegészítô gya-
korlatot ír le könyvében, a Nemzetközi
Súlyemelô Szövetség által kiadott Club
Coach Manual szerint (Jones és mtsai,
2010) 21 ilyen gyakorlatot célszerû al-
kalmazni a súlyemelôk felkészítése so-
rán. Tóth Géza – a 2011-ben elhunyt
Európa- és világbajnok könyvében
(Tóth, 1970) – 14 ilyen gyakorlatot em-
lít. Az általa használt terminológia a
front squat kifejezésre: guggolás mell-
kasra helyezett súllyal, a back squat
pedig: guggolás nyakba tett súllyal. Azt
azonban senki – s ez természetesen
érvényes a súlyemelôsport többi szak-
emberére is – sem vitatja, hogy a gug-
golásnak kiemelkedô jelentôsége van
a súlyemelôk (sôt más sportágak kép-
viselôi) felkészítésében (Zsuga, 1997;
Jakovou, 1997).

Teljesítôképesség 
front squat és back squat

gyakorlatokban
Valószínûleg az edzôk többsége

egyetért velem abban, hogy ha pl. egy
súlyemelô 200 kg-os teljesítményre ké-
pes lökésben, akkor a legjobb front
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squat eredménye 230 kg körüli, a leg-
jobb back squat eredménye pedig 300
kg körüli lehet. Persze egyedi eltérések
lehetnek s ezek akár igen jelentékeny
különbségeket is mutathatnak. A kö-
zelmúlt egyik kiemelkedô versenyzôje,
a német Mark Huster (a 85 kg-os súly-
csoportban versenyzô olimpiai ezüstér-
mes emelô) legjobb lökésteljesítmé-
nye 213 kg volt, a legjobb back squat
eredménye viszont „csak" 280 kg.
Ugyanakkor a Henry Mark nevû ameri-
kai emelô (+105 kg-os súlycsoport)
400 kg-os back squat eredménnyel
büszkélkedhetett, de a legjobb lökése-
redménye „csupán" 220 kg volt.

Az azonban nyilvánvaló, hogy a front
squat eredmény jóval meghaladja a lö-
késben, mint a versenygyakorlatban
elérhetô maximumot. Ennek oka az,
hogy a front squat ugyan lényegében
része a lökésgyakorlatnak, hiszen fel
kell állni a mellre vett súlyzóval guggo-
lásból, de a lökésgyakorlat során elô-
zetesen fel is kell húzni a súlyt a dobo-
góról, be kell vele ülni, s a felállást kö-
vetôen ki is kell azt lökni s uralni a súlyt
a le jelzésig. Miután azonban a front
squat edzésgyakorlat során a súlyzó
hasonló helyzetben van, mint a ver-
senyszerû lökésgyakorlat során, ezért
a technika fejlesztésére és stabilizálá-
sára is alkalmas a front squat.

A back squat eredmény viszont
többnyire jóval nagyobb, mint a front
squat-ban elérhetô teljesítmény. Lát-
szólag ez ellentmondás, hiszen ugyan-
arról a súlyzóról, s ugyanarról az eme-
lôrôl (ugyanolyan izomzat) van szó. De
a lényeges különbség biomechanikai
okokkal magyarázható, azzal, hogy a
back squat gyakorlat végrehajtása so-
rán lényegesen kedvezôbb helyzetben
(ízületek szögviszonyai, a test és a
súlyzó súlypontja közötti különbség, a
forgatónyomatékok nagysága) van a
súlyemelô, tehát a mozgásvégrehajtás
hatékonysága jobb. Következésképp a
back squat eredménye többnyire 20-
30%-kal nagyobb, mint a front squat-
ban elért maximális teljesítmény. Te-
hát ugyanazt a súlyt a versenyzô
könnyebben emeli fel back squat ese-
tén, mint front squat gyakorlatot alkal-
mazva. Sôt, az a súly, ami front squat
esetén már meghaladja az emelô telje-
sítôképességét, az back squat gyakor-
lattal még bôven belefér a tolerálható
edzésterhelésbe.

Kell-e back squat?
Vaszilij Ivanovics Alekszejev (1942-

2011) szovjet súlyemelô, aki 79 világ-
csúcsot állított fel hosszú és eredmé-
nyes pályafutása során (s két olimpiá-
ról is aranyat hozott), a dubnai súly-
emelô szakosztályban folytatott sze-

mélyes beszélgetésünk (Alekszejev,
1977) során úgy tájékoztatott, hogy a
back squat lényegében felesleges.
(Ugyanakkor tény, hogy a versenyzô
az élversenyzôi pályafutásának elsô
éveiben még jelentôs arányban alkal-
mazta a back squat gyakorlatot, mint
errôl az 1974-es esztendô edzésterhe-
lését bemutató cikkében (Alekszejev,
1977) is ír.) Ellenvetésem – pusztán
edzéselméleti szempontból – kettôs
volt. Az elsô az, hogy az edzésmunka
hatékonyságát jelentôs mértékben be-
folyásolja az edzésmunka terjedelme
(a felemelt kg-ok összege, pl. egy
edzésen 10 t), s mivel a back squat
gyakorlatban érhetô el a legnagyobb
kg terhelés, ezért a terjedelem is jelen-
tékenyen növelhetô ez által. Ha tehát
az emelô összesen 20 emelést hajt
végre a 250 kg-os súlyzóval back squat
gyakorlat esetén, akkor ennek terjedel-
me 5 t. Ha viszont a kb. azonos inten-
zitást jelentô 200 kg-os front squat
gyakorlatból hajt végre 20 emelést, ak-
kor ennek a terjedelme csak 4 t, tehát
az edzésmunka terjedelme jelentéke-
nyen módosult. A második ok az, hogy
eredményfejlôdés csak akkor várható,
ha a versenyzô határterheléshez köze-
li edzésmunkát végez, tehát a minél
nagyobb súllyal végzett munka jelent a
versenyzô izomzata (és szervezete)
számára olyan terhelést, amire ha az
adaptáció a válasz, akkor megvalósul a
teljesítményfejlôdés élettani alapja.
(Persze utána regeneráció is kell.) Sôt,
egy harmadik és negyedik okot is fel-
hoztam, nevezetesen, hogy a változa-
tosság pihentet, pszichésen jobb, ha
többféle gyakorlatot is alkalmazunk az
edzésen, továbbá a hasonló súllyal
végrehajtott guggolások közül (a ki-
sebb relatív intenzitás miatt) a back
squat gyakorlatot a versenyzô jobban
élvezi, szívesebben végzi az edzést.

Nos, Alekszejevnek nem okozott
gondot a válaszadás. Az elsôre azt vá-
laszolta, hogy igaz, hogy az edzésmun-
ka hatékonyságának egyik paramétere
a terjedelem, de ennél fontosabb az in-
tenzitás. Tehát ha nekem a 200 kg a
legjobb front squat eredményem, ak-
kor a 180 kg-os gyakorlat 90% intenzi-
tást jelent. S ugyanez a helyzet a back
squat esetében is, ha ott 250 kg a leg-
jobb teljesítményem, akkor a 225 kg-
os gyakorlat is ugyanazt a 90%-os in-
tenzitást jelenti, hiába nagyobb a súly
40-50 kg-mal. Tehát a 180 kg-os súly
emelésével is elérem ugyanazt a ha-
tást. Ez a vélemény egyébként megle-
hetôsen egybecsengett egy másik
edzô, Alekszej Medvegyev (1997) ké-
sôbbi vélemény-nyilvánításával, mely
szerint igazából az edzésmunka haté-
konyságát az mutatja, hogy az adott

edzésen a versenyzô hány olyan eme-
lést hajtott végre, ami esetében az in-
tenzitás elérte illetve meghaladta a
90%-ot. (Intenzitás: az adott fogás-
nemben a maximális teljesítményhez
viszonyított érték %-ban kifejezve.)

A második ellenvetésre adott válasz
is az intenzitás kérdése körül forgott. A
teljesítményfejlôdés szempontjából
valóban szükség van határterhelési (a
100%-os intenzitást közelítô) ingerek-
re, de ismételten kihangsúlyozandó,
hogy nem az abszolút kg, hanem az in-
tenzitás a döntô. S még talán az is,
hogy – végül is ugyanolyan intenzitás
esetén az emelô kisebb súlyt emel a
kedvezôtlenebb biomechanikai para-
méterek miatt front squat esetén,
mint back squat gyakorlatban – a ki-
sebb abszolút súllyal végzett terhelés
utáni regeneráció is gyorsabb. Tehát
összességében a terhelhetôség javul.
Továbbá újabb elônyt jelent a front
squat alkalmazása a back squat-tal
szemben a technikai képzést illetôen
is, hiszen a front squat gyakorlat alkal-
mazása az edzések során segíti a lö-
kés (illetve a lökésgyakorlat elsô része)
technikai végrehajtásának csiszolását,
a jó technika stabilizálását az azonos
testhelyzetbôl adódóan. Itt – ehhez a
gondolatmenethez kapcsolódóan –
említeném meg Abadzsiev vélemé-
nyét (Abadzsiev, 1997), aki szerint ha
egy hegedûmûvész néha zongorázik
is, az nem baj, de azért fôleg (és kitar-
tóan) hegedülnie kell. Azaz – a súly-
emelés nyelvére lefordítva – egy súly-
emelônek fôleg a súlyemelés verseny-
gyakorlatait kell az edzéseken végre-
hajtania. Azaz olyan gyakorlatokat,
amelyek esetében a test azonos vagy
hasonló pozícióban van a versenydo-
bogón végrehajtott emelések során ta-
pasztalhatóval. Márpedig a back squat
esetében a súlyzó és a súlyemelô tes-
tének helyzete olyan, ami soha nem
fordul elô még közelítôen sem a ver-
senydobogón.

Ami pedig a harmadik és negyedik
ellenérvet jelenti, ezeken Alekszejev
csak mosolygott. Nem az edzést kell
élvezni, hanem azt, hogy a hatékony
edzésmunka következtében egyre
eredményesebb, sikeresebb verseny-
zôvé válunk. S nem back squat gyakor-
lattal kell pihenni, hanem a szakedzést
követô kiegészítô sporttal, pl. atlétiká-
val, röplabdával, asztaliteniszezéssel,
amelyek az én kedvenceim – tette
hozzá. Az edzéseken pedig olyan gya-
korlatokat kell végrehajtani, ami a
technikai képzést s az erôfejlesztést
egyaránt szolgálják. Ilyen a front squat,
ezért javasolom ezt a back squat gya-
korlattal szemben – zárta le a megbe-
szélésünket.
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Záró gondolatok
Nem gondolom azt, hogy csak egy-

féle ösvény vezet a hegycsúcsra, nem
vélekedek úgy, hogy kizárólag egyféle
edzésmunka lehet sikeres. Sokféle
edzô van, sokféle edzôi koncepció és
sokféle versenyzô is, akiknek az igé-
nye a terhelhetôséget, technikai kép-
zést, erôfejlesztést, regenerációt ille-
tôen eltérô lehet. Az edzéstervet álta-
lános – és korrekt! – élettani és bio-
mechanikai elvek figyelembevételével
kell kialakítani, de a gyakorlati kivitele-
zésnek mindig racionálisnak, aktuális-
nak s individuálisnak kell lenni az adott
versenyzô jellemzôinek figyelembevé-
telével.

Az én versenyzôi pályafutásom so-
rán alkalmazott edzésmunkában jócs-
kán szerepelt guggolás, de többnyire
back squat volt a gyakorlat, én is job-
ban szerettem ezt csinálni, mint a
front squat gyakorlatot. De az is biz-
tos, hogy ha akkor rendelkeztem vol-
na a mai ismeretanyaggal, akkor az
edzésmunkámban jelentôsebb szere-

pet kapott volna a front squat. Tempo-
ra mutantur, et nos mutantur in illis.
(Változnak az idôk s mi magunk is vál-
tozunk.)

Hogy egy mai súlyemelô edzô ho-
gyan dönt a kétféle guggolás alkalma-
zásának arányáról, az az edzô felelôssé-
ge és joga. Tehát nem mondom, hogy
nem kell egyáltalán back squat az
edzésmunkában. De talán érdemes el-
gondolkodni a front squat alkalmazásá-
nak elônyeirôl s ennek figyelembevéte-
lével összeállítani az edzésprogramot. 
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Készséggel, jó szívvel ajánljuk ezt a kötetet, amely szel-
lemi folytatása a 2002-ben megjelent, az alkalmazott
sportpszichológiával Magyarországon elsôként foglalkozó,
Téthelyzetben címû kiadványunknak. Megérdemelt sikere
bátorította fel a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karán azóta diplomát szerzett sportpszi-
chológusok frissebb nemzedékeit, hogy folytassák a meg-
kezdett munkát, gazdagítsák újabb fejezetekkel, azaz is-
meretekkel a tanulni vágyók tudástárát.

Fejben dôl el – gyakori válaszunk ez a várakozás alatti,
gyenge teljesítmény okai iránt érdeklôdô újságírók kérdé-
seire. Igen, a kudarc egyik leggyakoribb mentális oka, ha
valaki, úgymond, nincs ott fejben… Ez a talán talányosnak
tûnô kifejezés érthetô kíváncsisággal töltheti el az olvasót,
s nyomban utána fogalmazódhat meg a kérdés: vajon mi-
lyen módszerekkel lehet elkerülhetôvé tenni a kudarcot?

A válasz keresése és ajánlása a szerzôk célja: közérthe-
tôen közel hozni a mentális felkészülés módszereit, bemu-
tatni a folyamatot, továbbá megosztani a sikerek élményét
is, amelyekrôl a sportolók vallanak, feltárva belsô világukat.

Dr. Lénárt Ágota, neves sporttudósunk, a kötet egyik
társszerzôje és egyben szakmai lektora is, bevezetôjében
a következôket jegyzi meg: „Célunk, hogy eloszlassunk
félelmeket, mítoszokat, melyek ehhez a munkához fûzôd-
nek. A sportpszichológia elsôsorban ép, egészséges spor-
tolók teljesítményfokozását tûzi célul, meghatározott
módszerek, eljárások segítségével. Szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, hogy melyek a szakavatott metódusok, s
arra is, hogy kizárólag képzett szakemberek segítségét ve-
gyék igénybe a sportolók és az edzôk."

Kedvcsinálónak hadd idézzünk néhányat a fejezetek kö-
zül, a teljesség igénye nélkül: 

• Reflektorban a figyelem és a koncentráció
• Az erô velem van – Az önbizalom
• Maradj mozgásban, avagy a motiváció szerepe
• A kommunikáció, avagy a nyuszika és a sapka esete a

sport világában

Gyömbér Noémi – Kovács Krisztina: 

FEJBEN DÔL EL
Sportpszichológia mindenkinek

Könyvismertetô
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Elkötelezettség
1956-ban, Schilleitenben, a Szövet-

ségi Sportiskolában, az elsô íjásztanfo-
lyamon került kapcsolatba a sportág-
gal. Ugyanabban az évben egy sport-
társával íjász szakosztályt alapított Bad
Ischlben. Aktív versenyzôként 1959-
ben indult elôször az osztrák bajnoksá-
gon, amelynek a szervezésében már a
következô évben közremûködött. 

– Nem akartam soha élsportoló len-
ni, és sohasem edzettem keményen.
Azért vettem részt a nemzetközi ver-
senyeken, hogy tapasztalatokat sze-
rezzek és kapcsolatokat kössek. Cé-
lom a sajátos edzôi tevékenység meg-
ismerése és a sportág népszerûsítése
volt. – Így summázta felfogását.

1962-ben alapította a „Salzkammer-
gut Bogenklub"-ot. A szabadtéri gya-
korlóhely egy bútorcsarnok hátsó épü-
lete mögött volt, télen a kiállító-terem
elsô emeletén lehetett 18 méterre lô-
ni. 1963-ban alakult meg az Osztrák
Íjász Szövetség (ÖBSV), amelynek
1985-ig volt az elnöke.

– Az íjászat számomra harmóniát je-
lent – ezért szeretek egyedül gyakorolni.

Az 1965-ös világbajnokságon Svéd-
országban az osztrák csapat vezetôje
volt, és 1968-ban az ô kezdeményezé-
sére és irányításával rendezték meg
hazájában az elsô Íjász Európa-bajnok-

ságot, Reuteban. 1969-ben megsze-
rezte az NAA, az USA Íjász Szövetsé-
gének „A" fokozatú edzôi minôsítését.
Az 1969-es és az 1983-as világbajnok-
ságon, továbbá az 1984-es olimpián
csapatvezetôként, edzôként és kong-
resszusi küldöttként vett részt. 1976-
ban és 1980-ban közremûködött a
montreali és a moszkvai olimpiai íjász-
versenyek koordinálásában. 1982-ben
alapította meg az IAAC-t, az Íjász
Edzôk Nemzetközi Szövetségét, és
megszervezte az elsô nemzetközi
edzôtovábbképzô tanfolyamot Bad
Goisernben.

– Íjászat közben ne a hibáidat ke-
resd, hanem képzeletben tervezd meg
a tökéletes lövést: Mit kell tenned a si-
keres találatért?"

A 80-as és a 90-es években új ver-
senyformákat vezetett be, mint a trek-
king-terepíjászat, ahol a résztvevôk ne-
héz hegyi terepen túráznak, kötél se-
gítségével másznak, a sí-íjászat, az al-
pesi terepversenyek, az íjász-biatlon,
vagy a vadvízi evezés és íjászat a par-
ton elhelyezett célokra. 2000-ben pe-
dig íjászversenyt rendezett a híres
Dachsteini Mamut-barlangban. 

– Az íjászat jövôjét a tömegesítés-
ben, az iskolai és az ifjúsági sport, és a
fogyatékkal élôk sportjának felkarolá-
sában látom.

Az íjászüzlet
1958-ban vette át a szülôi üzlet irá-

nyítását, amelyet sportüzletnek alakí-
tott át. Faíjakat és alumínium nyíl-
vesszôket importált külföldrôl, mivel az
asztalos által készített íjak nem voltak
megfelelôk. 1962-ben elsôként impor-
tálta Japánból az akkor újdonságnak
számító Yamaha-reflexíjakat, amivel
késôbb honfitársa, Kurt Dworak az el-
sô osztrák 1000-es FITA-csillag ered-
ményt teljesítette. Az Egyesült Álla-
mokból a vezetô márkáknak számító
(Hoyt, Black Window és Ben Pearson)
íjakat importálta. 1963-tól az Easton
fémnyílvesszôk kizárólagos forgalma-
zója lett Európában. Az értékesítést te-
kintve, ezekben az években, a saját
fejlesztésû modellek domináltak,
1978-tól már fôleg vezetô amerikai fel-
szerelést forgalmazott. Bejárta az
Egyesült Államokat, ahol szinte min-
den akkori íjász hírességgel megismer-
kedett. 

– Nem kedvelem a vadászatot, így
az íjjal való vadászatot sem mûvelem.
(Ugyanis az USA-ban a vadászíjászat
kiemelkedôen népszerû tevékenység.
A szerk.)

Arra a kérdésre, hogy a sok kiváló-
ság közül ki tette rá a legnagyobb be-
nyomást, több hírességet is említ, akik
közül Earl Hoyt nevét emelte ki, mivel
az ô íjában találta meg a legnagyobb
harmóniát, a legkiválóbb egyensúlyt a
gyorsaság és a stabilitás között. Ebben
az idôben a Zopf-íjászüzlet egyre nép-
szerûbb és elismertebb lett, amelyet
2009-ben egyik unokája, Bernhard
Wagner vett át, s a cég akkor vette fel
a „Bogensport Wagner" nevet.

Zopf-íjkészítés – 50 év
– Személyes célkitûzésem az elsô

30 évben az volt, hogy a legkorszerûbb
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50 éves a Zopf-íj
AAllooiiss  ZZooppff  ((BBaadd  GGooiisseerrnn,,  11993333)),,  aakkiitt  mmééllttáánn  nneevveezznneekk  aazz  oosszzttrráákk  ííjjáásszzssppoorrtt  aattyy--

jjáánnaakk,,  kkiieemmeellkkeeddôô  mméérrttéékkbbeenn  jjáárruulltt  hhoozzzzáá  aazz  eeggéésszz  eeuurróóppaaii  ííjjáásszzaatt  ffeejjllôôddééssééhheezz..
NNeemmccssaakk  ssiikkeerreess  ííjj--mmooddeelllleekk  kkéésszzííttééssee  kköötthheettôô  aa  nneevvééhheezz,,  hhaanneemm  sszzáámmooss  kkiivváá--
llóó  ííjjáásszz  ééss  ííjjkkéésszzííttôô  iiss  ttaannuulltt  ttôôllee..  MMiinntt  ssiikkeerreess  ííjjggyyáárrttóó  ééss  üüzzlleetteemmbbeerr  bbeejjáárrttaa  aa  vvii--
lláággoott,,  ééss  sszzeemmééllyyeess  bbaarrááttssáággookkaatt  kkööttöötttt  aazz  ííjjáásszzssppoorrtt  kkiieemmeellkkeeddôô  aallaakkjjaaiivvaall..  FFôô
mmûûvvee,,  aa  ZZooppff--ííjj,,  22001122--bbeenn  üünnnneeppeellttee  „„sszzüülleettéésséénneekk""  5500..  éévvffoorrdduullóójjáátt..  HHaattáássaa  aazz
ííjjáásszzssppoorrtt  eeuurróóppaaii  ffeejjllôôddéésséérree  aazzoonnbbaann  mmáárr  kkoorráábbbbaann  kkeezzddeettéétt  vveettttee……

Alois Zopf, az európai ijászat meghatáro-
zó alakja

Alois Zopf (elöl) régi idök 
hazai nagyjaival Törökbálinton
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felszereléssel és edzésmódszerekkel
fejlesszem az olimpiai szakágat. Az
igazi kihívást azonban az íjkészítés je-
lentette.

1962-ben síoktatóként kapott meg-
hívást Japánba, és ott ismerkedett
meg a Yamaha cég íjkészítôivel. A ref-
lex-íj fölépítése egyenesen elbûvölte,
álma lett ezeknek az íjaknak a hazai
elôállítása. Visszatérve Prágába uta-
zott, hogy az 1938-as londoni világbaj-
nokot, Frantisek Hadast kérje fel erre a
feladatra, akinek már voltak tapasztala-
tai az íjkészítésben. Elsô mûhelyüket
1963-ban építették, fô célkitûzésük a
reflexíjak, a Saturn (I, II, III) modellek
elôállítása volt. 1967-ben a család he-
tedik gyermekeként megszületett
Martin – az új mintát X7-re keresztel-
ték. Ezzel a típussal nyerte Anni Ber-
ner az Európa Kupát Genfben, és ezzel
javította meg az összes osztrák rekor-
dot. 1968-ban a „Super 8" modellt hoz-
ták forgalomba, amelynek, az amerikai
Hoyt Medalisthoz hasonlóan, megvan
valamennyi stabilizációs lehetôsége.
Az orosz Viktor Sidoruk ezzel a model-
lel nyert Európa-bajnokságot Hradec
Kralovében, igazolva a korszerû fejlesz-
tési technológia irányát.

Fiatalságának „titka”
Az „Alu Magic” sikermodellt 1970-

ben fejlesztették ki, amely világszerte
az elsô Take Down (szét- és összesze-
relhetô) íj, és az elsô, amely fém kö-
zéprészt tartalmaz. Csak két évvel ké-
sôbb jelent meg az amerikai Hoyt ha-
sonló építésû T/D3 modellje. A növek-
vô kereslet és az Alu Magic sikere után
1971-ben a mûhelyt 500 négyzetméte-
resre kellett bôvíteni. Az Alu Magic vi-
lágszerte keresetté vált, több nemzeti
válogatott versenyzôi használták ered-
ményesen nemzetközi és világverse-
nyeken, számos országos FITA csú-
csot állítottak fel vele. 1971 és 1975
között rekord számban találtak gazdára
az Alu Magic, a Saturn és az X7 model-
lek. 1976-ban azonban az amerikai dol-
lár értéke jelentôsen csökkent, ami ki-
hatott az exportra is, visszaesett a
nemzetközi kereslet, az üzlet és az íj-
gyártás is alábbhagyott, és a hazai piac
ellátása került elôtérbe. 

1988-ban egyik fia, Alois Thomas
vette át a téli sportokra és a szabad-
idôs tevékenységre koncentráló
sportszerüzlet irányítását, és vezeti
jelenleg is sikeresen. Alois Zopf (Sze-
nior) továbbra is készíti az íjakat, részt
vesz a kalandközpont és a síiskola
mûködtetésében. Az íjmodellek kíná-
latát jelentôsen módosította: változa-
tos és gazdag kínálatot nyújt a tradici-
onális íjak iránt megnövekedett ke-
resletnek megfelelôen. Íjai „custom-

made" íjak, azaz: a megrendelô kíván-
sága szerint egyénre szabottak. A el-
készítési idô szenzációsan rövid, ket-
tô-négy hét. 

Alois, befejezésül egy személyes
kérdés. Ahogyan korábban, most is
igen aktív vagy, sok minden mást is
csinálsz: túrázol, hegyet mászol, síelsz,
lovagolsz, utazol a világban mindenfe-
lé. Mi tart fiatalon?

- Fiatalon tart az új kihívások felválla-
lása és a szellemi beállítódás fejlesz-
tése. 

NNéémmeett  nnyyeellvvûû  sszzöövveegg::  
VVoollkkeerr  AAlllleess

MMaaggyyaarr  ffoorrddííttááss::  
BBuucchhnneerr--VVeellsszz  AAnniikkóó  

Utóirat
A fenti cikk másodközlés: a német-

országi Ludwigshafenben kiadott TTrraa--
ddiittiioonneellll  BBooggeennsscchhiieesssseenn folyóirat 66.
(2012/4.) számában megjelent „„5500
JJaahhrree  ZZooppff  BBooggeenn"" címû német nyelvû
cikk rövidített fordítása. Ezúton is kife-
jezzük köszönetünket Angelika Hörnig
asszonynak, a folyóirat kiadójának és
Volker Alles fôszerkesztô/szerzônek a
másodközlés készséges engedélyezé-
séért, továbbá Buchner-Velsz Anikó-
nak a magyar nyelvû fordításért.

Alois Zopf kiemelkedô és széleskörû
tevékenysége az íjászsport terén, és
az általa sportszövetségi elnökként is
képviselt „osztrák kapcsolat", a maga
korában, meghatározó jelentôségû volt
a magyar íjászsport életében is. Elég,
ha csak a két szomszéd ország verse-
nyein való rendszeres részvételi, rivali-
zálási lehetôségre, a közvetlen ver-
senyzôi tapasztalatszerzésre, a váloga-
tott keretek csere-edzôtáborozására
és a közös szakmai tanácskozásokra
utalunk, vagy ha az egyik legjelentô-
sebbet, a korszerû íjászfelszerelés
könnyebb elérhetôségét említjük,
szemben a nehézkes tengerentúli be-
hozatallal.

A „Zopf Bogen" 2012-ben ünnepelte
50 éves jubileumát. Alois és felesége,
Elisabeth ez év elején tartották közös
80. születésnapi ünnepségüket szeret-
teik (7 gyermekük, 15 unokájuk, 2 déd-
unokájuk és a közel 70 fôs rokonság)
körében. A tiszteletre méltó évfordu-
lók alkalmából a magyar íjászkortársak
és a Veterán Íjászok Baráti Köre nevé-
ben – a rangidôs, 90 éves Várhalmi Er-
nôvel, a volt fôtitkárral és aktív ver-
senyzôvel – mi is szeretnénk kifejezni
elismerésünket Alois Zopfnak, kiemel-
kedôen sikeres életmûvéért és a szak-
mai, üzleti érdekeken túlmutató sport-
baráti segítôkészségéért. További te-
vékenységéhez fiatalos, friss erôt, jó
egészséget és hosszantartó boldog
életet kívánunk. ((MM..  AA..))
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Alois Zopf 
legismertebb íjának 

a középrésze,
az Alu Magic

M Edzo/2013/2/03-38  2013/06/14 08:09  Page 21



Változatlan céllal, de új irány kijelölé-
sével kapott új lendületet a Budapesti
Olimpia Mozgalom (BOM) munkája -
közölte a nyolc éve elindult, s idôköz-
ben alapítvánnyá átalakult civil szerve-
zôdés áprilisban sportközvélemé-
nyünkkel.

A „„BBOOMM  aa  MMaaggyyaarr  SSppoorrttéérrtt”” alapít-
vány célja az, „hogy magyar sportolók
olimpiai felkészülését támogatva járul-
jon hozzá hazánk hagyományosan kivá-
ló szerepléséhez az ötkarikás játékokon,

és ezen keresztül Budapest egy majda-
ni olimpiai pályázatának sikeréhez".

A Nyúl Sándor, Kulcsár Krisztián és
Szalay-Berzeviczy Attila kezdeménye-
zésével létrejött, 35 millió forinttal in-
duló alapítvány elsô lépésként ösztön-
díjprogramot indít a sportolói karrier
mellett felsôfokú vagy szakmát adó ta-
nulmányokat folytató olimpiai keretta-
gok részére.

Az  alapítványt a BOM Egyesület,
üzletemberek, a sportszakma szerep-
lôi és civilek hozták létre és mûködte-
tik azzal a céllal, hogy az általuk moz-
gósítható források bevonásával segít-
sék a magyar élsportolók felkészülését
a következô olimpiákra. Közleményük
szerint „a szervezet hosszú távú célki-
tûzése, hogy sportolóink minél ered-
ményesebb olimpiai szereplésének tá-
mogatásán keresztül továbbra is elô-
segítse Magyarország egy késôbbi, al-
kalmas idôpontban történô jelentkezé-
sét a nyári olimpiai és paralimpiai játé-
kok megrendezésére".

AA  „„BBOOMM  aa  MMaaggyyaarr  SSppoorrttéérrtt”” alapít-
vány így „más eszközökkel ugyan, de
a fô célt nem szem elôl vesztve, a
2005-ben létrehozott BOM Egyesület
szellemi utódjaként fog tevékenyked-

ni, miután az alapítók az alapítvány be-
jegyeztetésével párhuzamosan meg-
szüntették az egyesületet."

A kuratórium elnöke Szalay-Berze-
viczy Attila, tagjai: Dér Tamás, Lantos
Csaba, Nagy György, Gecser Ottó,
Nyúl Sándor, Kulcsár Krisztián, Straub
Elek, Vahl Tamás és Wolf László.

Szalay-Berzeviczy Attila elnök így fo-
galmazott:

„Az elmúlt évek megváltozott gaz-
dasági körülményeire való tekintettel
újragondoltuk korábbi, a budapesti
olimpia megvalósítására irányuló stra-
tégiánkat és úgy döntöttünk, hogy a
nálunk felhalmozódott tudást, tapasz-
talatot és forrásokat a hazai élsport tá-
mogatására fordítjuk, amíg a magyar
gazdaság rá nem talál egy olyan fenn-
tartható növekedési pályára, amely az-
tán lehetôséget teremt Magyarország
nagy álmának valóra váltásához.

A BOM alapítvány szoros kapcsola-
tot fog ápolni az olimpiai sportágak
szövetségeivel, valamint a felsôoktatá-
si intézményekkel, mert csak így lehet
sikeres az ösztöndíjprogramunk. Kife-
jezett szándékunk, hogy szövetségese
és partnere legyünk a Magyar Olimpiai
Bizottságnak."
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Átalakulva folytatja munkáját a BOM

Április 9-én a MOM Kulturális Köz-
pont zsúfolásig telt kupolatermében
számos díjazottat és nagyszámú ér-
deklôdôt  köszöntött Kamuti Jenô, a
Magyar és a Nemzetközi Fair Play
Bizottság elnöke. A neves sportve-
zetô kijelentette: „Manapság, ami-
kor gazdasági, erkölcsi és etikai vál-
sággal küzd a világ, a sport az a terü-
let, amely kapaszkodót jelent az éle-
tünkben."

A dicséretesen oldott és protokoll-
tól mentes légkörben többen is meg-
hatottan – olykor könnyeikkel küsz-
ködve – vették át az okleveleket: így
Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai
bajnok tôrvívó, Kunszt Gábor, a Hon-
véd korábbi elnöke vagy Radulovics
Bojana, az elmúlt évtized kézilabdázó
klasszisa. Díjat kapott Kubatov Gábor
is, az FTC elnöke a fair play hatékony
népszerûsítéséért.

A legnagyobb tapsot Gyurta Dániel,
London világcsúccsal gyôztes mellú-
szó olimpiai bajnoka kapta: amint az
köztudomású, ô volt az, aki aranyér-
mének másolatát elküldte nagy ellen-

fele, a játékok elôtt nem sokkal, tragi-
kusan fiatalon elhunyt norvég Alexan-
der Dale Oen családjának. „Bár csak
ne lennék itt, és élne a barátom! –
mondta, majd hozzátette: – Nálunk, a
családban három szó a meghatározó:
szerénység, tisztelet, alázat. Igyek-
szem ehhez tartani magam."

Az esemény végén Kamuti bejelen-
tette, hogy jövôre két új kategóriával
bôvítik a díjat: elismerést kapnak
majd az arra legérdemesebb utánpót-
láskorú és amatôr sportolók is.

Kitüntetett tizenegy. Fair play-cse-
lekedet. Trófea: Gyurta Dániel (úszó).

Diploma: Liszka Eszter (tájfutó), Ba-
ji Balázs (atléta), Sipos Péter (vitorlá-
zó). A fair play népszerûsítése: Kuba-
tov Gábor. Trófea: Sákovicsné Dö-
mölky Lídia (vívó). Diploma: FTC, Ge-
orge F. Hemingway (a Honvéd tulaj-
donosa).

Életmû-kategória. Trófea: Fináczy
György (vitorlázó). Diploma: Kunszt
Gábor (a Honvéd korábbi elnöke), Ra-
dulovics Bojana (kézilabdázó), Zsig-
mond Tibor (tájfutó).

Fair Play-díjazottak

Szalay-Berzeviczy Attila

Radulovics Bojana
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A 2013. március 2-i Barcelona–Real
Madrid labdarúgó mérkôzésnek hatal-
mas médiavisszhangja volt. Nagy vára-
kozást gerjesztettek a nézôk körében,
pedig a mérkôzésnek a presztízsen kí-
vül nem volt tétje. A bajnokságban a
Barcelona már behozhatatlan elônnyel
vezetett, a Real a kupaküzdelmek so-
rán már legyôzte és kiverte a katalán
csapatot. Ráadásul a Madridra néhány
nap múlva a Manchester United elleni
BL-visszavágó várt. Ez a hozzáállás a
mérkôzés elsô félidejében jól látszott.
Jellemzô mozzanat volt: a Barca hátul
gurigázott, a Madrid csapata pedig sa-
ját térfelén tétlenül nézte a passzolga-
tó ellenfelet. (A második félidôre fel-
pörgött a meccs.) A televízió azonban
nem hagyta ennyiben az ügyet. Vágó-
képekkel erôsítette az alig létezô dina-
mikát. Amikor nem történt semmi,
megannyiszor bevágta a kispadról a fe-
szült arccal felpattanó Mourinho-t,
visszajátszotta a játékosok labdáért ví-
vott párharcait. Ugyancsak jellemzô a
két kiemelkedô játékos, Messi és Ro-
naldo túlzásokba hajló, mesterséges
összehasonlítása. Az érdeklôdés fel-
keltése érdekében szinte minden
megmozdulásukról vezetnek statiszti-
kát. Azt is kiszámolták, melyik játékos
eredményesebb az egymás elleni mér-
kôzéseken.

Ugyancsak eklatáns példa a média
„feljavító tevékenységére" a 2013. má-
jusi Grasshoppers–FC Zürich labdarú-
gó rangadó összefoglalója. A közvetí-
tésre jogosult televíziós társaság a
kezdô képkockákra is hangos közön-
ségzajt vágott, holott jól láthatóan szin-
te teljesen üres volt a lelátó. 

„Szerettük volna minél élvezeteseb-
bé tenni az összefoglalót, ezért kever-
tünk szurkolói éneket a képek alá. A
döntést sietve kellett meghoznunk, de
belátjuk: rossz döntés született. A kép
vagy a hang manipulálása valóban
megengedhetetlen" – írta közleményé-
ben bûnbánóan a tévétársaság.1

Joggal idézhetjük fel Marshall
Mcluhan megállapítását: „A média
azért van, hogy telehordja életünket
mesterséges élményekkel és önké-
nyes értékekkel2. Egy angol labdarúgó
kétségbe vonja az összefoglalók tárgyi-
lagosságát: „amit a Premier League
összefoglalókban mutatnak, az nem a
színtiszta igazság, a narráció minden-
képpen arra törekszik, hogy legyen
egy hôs és egy bûnbak. E kettô bárki
lehet: játékos, menedzser, a játékveze-
tô vagy valamelyik asszisztense. A top-
csapatoknak általában hôseik vannak,

a gyengébbiknek bûnbakjaik, mert ez a
legkönnyebben eladható.“3

Akkor is van hír, 
ha nincsen hír

Karácsony és szilveszter táján hiába
kevesebb a focimeccs, azonban a szor-
gos kezek továbbra is dolgoznak, özön-
lenek a hírek a labdarúgás világából. Az
egyik, híres, sztárfocista szilveszterkor
megütötte feleségét. Meg is bánta tet-
tét, de már késô volt. A feleség beadja
válókeresetét. Pedig álomházasságnak
indult a kiváló labdarúgó és a gyönyörû
modell frigye.4 Vezetô sporthír lett az
incidensbôl. Ugyancsak kiemelt hír lett
egy angol élvonalbeli focicsapat edzé-
sén történt inzultus. Az egyik sztárjáté-
kos kíméletlenül csúszott be játékos-
társának, mire a neves edzô és a durva
játékos összeszólalkoztak, ráncigálták
egymás ruháját. Szerencsére az edzé-
sen jelen volt egy szemfüles fotóripor-
ter, aki nyomban fotósorozatot készí-
tett az eseményrôl. A képek bejárták a
világsajtót.5

A labdarúgásról szóló hírek egy ré-
sze, különösen uborkaszezonban, ha-
sonlít a szappanoperákhoz. A történe-
teket könnyen átírhatjuk ilyesfajta jele-
netekre. Don Silvio megütötte a gyö-
nyörû donna Paulinát. Az álompár
csakugyan válik? Az áthallás nem vé-
letlen. Számos hasonlóság van az idé-
zett hírek és az említett sorozatok ke-
retei (díszlete) között. Az élvonalbeli li-
gákban játszó, gyakran vonzó külsejû
játékosok, gazdagok és sikeresek,
akárcsak a sorozathôsök. Mint a mesé-
ben, sokan szegény sorból válnak gaz-
daggá. Céltudatos, erôsen motivált fia-
talemberek. Még romantikus is lehet,
hogy hetente többször is megmérkôz-
nek, a diadalmas siker és a fájdalmas
kudarc közt csaponganak. Ebben a
helyzetben nem véletlen, hogy sok fo-
cista különleges hôsnek érzi magát.
Egyes sportolók körül rendkívül
„összesûrûsödik a levegô", pl. Ibrahi-
movics, Balotelli. De az elit labdarúgó-
kat is túlszárnyalják a focista felesé-
gek, élükön a popsztár, Victoria Beck-
ham-mel. Ôk igazán olyanok, mintha a
népszerû sorozatfilmekbôl léptek vol-
na ki! A nyugati sajtóban külön elneve-
zésük van (WAGs). Ez a rendkívül csi-
nos, luxus életvitelt folytató, divat- és
vásárlásmániás „focifeleségek" gyûjtô
neve. Nem meglepetés, hogy a bulvár-
és divatlapok, illetve a nôi magazinok
nagy terjedelemben foglalkoznak ve-
lük. Jobban eladható, ha szerepelnek
az újságokban. Van azonban egy alap-

vetô különbség a szappanopera hôsök
és az elit labdarúgók között: a sportban
döntô a teljesítmény. 

Balotelli, Beckham, Ronaldo
A már említett, a média által világgá

kürtölt, szilveszteri, családi konfliktus
rávilágít még egy fontos mozzanatra.
Ma már sokszor a sportolóval kapcso-
latos akármilyen botránynak szinte na-
gyobb a hírértéke, mint a sportpályán
nyújtott teljesítménynek. Ezzel kap-
csolatban Emilio Butragueno, a híres
spanyol labdarúgó nyilatkozta: „Az én
idômben… rendszerint féltucatnál ke-
vesebb újságíró követte a csapatot.
Manapság számtalan tévécsatorna lé-
tezik, újságírók serege követi a csapa-
tot, sokakat nem a játék érdekli, ha-
nem a játékosok magánélete. Nagy a
nyomás a környezet részérôl."6 Állítása
teljesen egybecseng egy angol labda-
rúgó kijelentésével. „A média könyör-
telenül hajkurássza az olyan tartalma-
kat, amelyekkel a játékosok magánéle-
tében vájkálhatnak. Emiatt úgy érzem,
hogy a döntéshozóknak komolyan el
kell gondolkodniuk azon, hogy szabá-
lyozzák törvényben, mi az, amit a játé-
kosok és a sajtó elvárhatnak egymás-
tól, és mi számít az emberi jogok dur-
va megsértésének."7 A kép árnyalásá-
hoz hozzátartozik, hogy a nagy média-
visszhang az egyik fontos összetevôje
az elit sportolók álomfizetésének.

Nem véletlen, hogy az angol élvonal-
beli játékosok felkészítéséhez ma már
a médiatréning is hozzátartozik. Az új-
ságírók ugyanis igyekeznek minél töb-
bet kihozni egy-egy riport kapcsán
adandó lehetôségbôl. Ennél fogva a
sportolóknak rendkívül óvatosnak kell
lenniük. „Ami egy barátságos, ártal-
matlan interjúnak indult, mássá fajult.
Én már akkor is kényelmetlenül érzem
magam, ha az újságíró diktafon helyett
jegyzetel, ugyanis ilyenkor nincs bizo-
nyíték, ha valami megkérdôjelezhetô
dolog jelenik meg" – írja az angol élvo-
nalban játszó labdarúgó.8

Manapság a médiában nagy hang-
súlyt fektetnek a sportolók „eredetisé-
gének, egyediségének" hangsúlyozá-
sára. Ehhez, a „menôséghez" tartoz-
nak bizonyos show elemek is. Emléke-
zetes a ragyogó Usain Bolt nyilazó
mozdulata. Olimpiai gyôzelmét követô
fekvôtámaszai legalább akkora figyel-
met kapott a sajtótól, mint a világra
szóló gyôzelme. Mohamed Farah, az
5000 méteres síkfutás gyôztese, Bol-
tot követve hanyattfekvésbôl felülé-
sekkel ünnepelt. Ugyancsak címlapra
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került, amikor Usain Bolt gyôzelme
után kikapta az egyik fotóriporter kezé-
bôl a gépet, és a riportereket fényké-
pezgette. Ezt koppintotta le Balotelli,
az olasz labdarúgó, csak infantilis mó-
don. Kikapta az egyik fotóriporter kezé-
bôl a fényképezôgépet, lecsavarta az
objektívet és elfutott vele. Ez az „ak-
ció" is bejárta világot. A kevésbôl is
szeret a sajtó szenzációt faragni. 

A változások a sportolók külsejében
is megmutatkoznak. Ha visszautazunk
a múlt század utolsó harmadába, és
megnézzük a korabeli labdarúgó csa-
patok fotóit, többnyire simára borotvált
arcú, rövid hajú embereket látunk. Az
egykori csapattabló mai szemmel uni-
formizált emberekbôl áll. A mai világ-
ban azonban David Beckham és Cristi-
ano Ronaldo szinte mérkôzésrôl mér-
kôzésre változó hajviselete a média fi-
gyelmének középpontjába kerül. 

„Celebgyártás"
A sport felemelô élménye, hogy

egyenlôk az esélyek, és a legjobb dia-
dalmaskodik. Mi, szurkolók csodáljuk a
kiemelkedô játékosokat, akik végtele-
nül ügyesek, erôsek testben-lélekben
egyaránt, és – akár drámai csatában is –
képesek gyôzni. Ez az a katarzis, amely
az emberek döntô többségére hat, te-
kintet nélkül kulturális vagy életkori kü-
lönbségekre. Ezért válhatnak a kiemel-
kedô sportolók eszményképpé. „A baj-
nokok az ismeretlenségbôl jönnek,
majd hirtelen a rivaldafényben találják
magukat, a közönség pedig a boldog
sztorikat keresi, nem törôdve azzal, mi
rejtôzik a háttérben. A szurkolóknak
eszükbe sem jut, hogy a szimbólumok
éppúgy emberek, mint ôk. A fanatikus
szeretet oka, hogy nem csupán azért
tisztelik ôket, mert a legjobbak a szak-
májukban, hanem azért is, mert a jót
képviselik a világban" – írja Petô Péter.9

A kiválasztott sportolót „megcsi-
nálja" a reklámgépezet, amelyben
kulcsfontosságú szerepe van a mé-
diának. A következô három sportoló
gyakran szerepelt a média kiemelt
híreiben. Közülük az egyik, olyan lab-
darúgó, aki nem volt a legeredmé-
nyesebb játékos. Nem volt világbaj-
nok, nem volt aranylabdás, nem
nyerte meg az év labdarúgója FIFA
címet sem, mégis az egyik legna-
gyobb sportoló bálvány volt s maradt
a mai napig. David Beckham-rôl van
szó. Élô legenda volt Lance Amst-
rong, hétszeres Tour de France
gyôztes amerikai sportoló. A nagy-
szerû kerékpáros a kitartás és a hihe-
tetlen akaraterô példaképe volt, aki
elkápráztatta a közönséget. Legyôz-
te rákját, amely már áttéteket is kép-
zett tüdejében és agyában, s ezt kö-
vetôen fantasztikus sporteredmé-
nyeket ért el. Ugyancsak az akarate-
rô legendájává vált Oscar Pistorius, a
„mûlábas" futó, paralimpiai bajnok,
aki az „épek" olimpiáján és számos
nagy versenyen felvette a versenyt a
legkiválóbb futókkal. Amstrong és
Pistorius esete kiváltképp tanulsá-
gos, mert mind a ketten botrányba
keveredtek. A kerékpáros bevallotta,
hogy éveken át doppingolt, az atlétát
gyilkossággal hozták kapcsolatba.
Jól látható a média kettôs arculata:
elôbb gondosan „felépítették" ôket,
majd ugyanaz a média le is rombolta
„kreatúráikat". Idealizáló és deheroi-
záló munkájukból egyaránt szép
hasznot húztak.

Edzôk, sportklubok, média
„Bajnokok Ligáját nyertem, és úgy

gondolom, én különleges vagyok" –
nyilatkozta a Chelsea edzôjeként, elsô
sajtótájékoztatóján, 2004-ben Jose
Mourinho. Az újságírók rögtön érezték,

hogy Mourinho a „média aranybányája
lesz". Az edzô sajátos „szókimondásá-
val", hatalmas önbizalmának szóbeli
megnyilvánulásaival az újságírók kia-
padhatatlan témájává vált. Éles nyelvû,
gúnyos megjegyzései legendásak, jut
belôle mindenkinek, aki számít a foci
világában, játékosok, edzôkollégák, já-
tékvezetôk egyaránt céltáblaként szol-
gálnak. A Real egykori edzôje, Bernd
Schuster még azt nyilatkozta, hogy
számára a nap legkínosabb negyedórá-
ja az a tizenöt perc, amit az újságírók-
kal kell eltöltenie. Schusterrel szem-
ben Mourinho egyenesen lubickol a
médiaérdeklôdésben. Amennyiben
nyilatkozatai „média érzékenyek" – az
edzô is sztárrá válhat a tömegtájékoz-
tatásban. 

Nem véletlenül nevezik a látvány-
sportok professzionális klubjait „sport-
vállalatoknak". A sztár klubok gazda-
ságközpontú beállítódása, s ezen belül
a marketing szorosan összekapcsolja
azokat a médiával. Ennek következté-
ben az elit sportklubok ugyancsak ér-
dekeltek a minél nagyobb médiavissz-
hangban. A „galaktikus csapatok"
semmit sem érnének a média rendkí-
vüli támogatása nélkül. A szuper
sportklubok filozófiáját Ben Hatton, a
Manchester United kereskedelemfej-
lesztési igazgatója fogalmazta meg:
„Elôször és mindenekelôtt üzlet va-
gyunk. És nemcsak a futballban va-
gyunk jelen, hanem a rendezvény- és
vendéglátó bizniszben, a médiában és
a merchandising területén is. A kihívás
az, hogy a szurkolókból vásárlókat csi-
náljunk."10
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Egy héttel a szentpétervári ülés elôtt
Jacques Rogge, a NOB elnöke megdi-
csérte a birkózókat: jól reagáltak az
ôket ért sokkra, meghozták a szüksé-
ges változásokat. Az elnök félreérthe-
tetlenül a sportág érdekében nyilatko-
zott, élt a diplomáciai, szelíd nyomás-
gyakorlás eszközével a döntés elôtt.

Mindez azonban egyúttal jellemzi a
birkózással kapcsolatos félrehalláso-
kat, tévhiteket is. Az egész katyvaszt,
amely a NOB vb februári döntése mö-
gött meghúzódik.

Május 17-én, a nemzetközi szövet-
ség (FILA) moszkvai, rendkívüli kong-
resszusán szabályváltozásokat jelentet-
tek be. De ez nem pánikreakció volt.
Már London után elkezdôdött a munka,
hogy a támadó szellemû birkózás to-
vábbi segítése érdekében módosítsa-
nak néhány szabályt a következô olim-
piai ciklusra. Munkabizottságot hoztak
létre az elnökség egykori kiváló birkózó
tagjaiból, olimpiai és világbajnokokból,
köztük dr. Hegedüs Csabával, aki no-
vember végén a budapesti Hilton szál-
lóban tartott kétnapos ülés házigazdája
volt. Elfogadták a módosító csomagot,
amelyet az elnökségi ülés elé terjesz-
tettek február közepén a thaiföldi Pu-
ketben. Csakhogy nem került napirend-
re, mert akkor született a NOB-vb sú-
lyos döntése, és természetesen az kö-
tötte le a grémium figyelmét. De ami
késik, nem múlik: a csomag a májusi
kongresszuson lett nyilvános.

A helyzet azonban ennél bonyolul-
tabb. Noha mindenki hajlamos a sport-
ág megmentésére tett gyors intézke-
désrôl beszélni, kiderült, hogy a NOB
végrehajtó bizottsága a döntése elôtt
nem foglalkozott a sportág szabályai-
val. „Az ugyanis szakmai kérdés" – ma-
gyarázta késôbb az egyik döntéshozó.

Napról napra kerültek elô újabb és
újabb részletek az állítólagos bûnlajs-
tromról. Hogy Raphaël Martinetti, a bir-
kózók elnöke nem tartott szoros kap-
csolatot a NOB-adminisztrációval.
Hogy a FILA felsô vezetésének nincs
nô tagja (azóta lett nôi alelnöke). Hogy
a versenyzôk nem képviseltetik magu-
kat az elnökségben (noha versenyzôi
bizottság mûködik). És egyre inkább
nôtt a csodálkozás: ilyesmikért ki lehet
tenni az olimpiáról a birkózást, amely az
ókori játékok fôszereplôje volt (három
formában is szerepelt), az újkoriaknak
pedig az alapító sportága? Amelynek
177 tagországa van, és ezzel aligha se-
reghajtó az olimpiai családban? Amely
a világ számos helyén nemzeti sportág,
mindig teltházas versenyekkel, örökös
televíziós jelenléttel?

És ahogy nôtt a csodálkozás, úgy
kezdtek el szaporodni az összeeskü-
vés-elméletek, kezdve korrupciós gya-
nútól nagy befolyással bíró sportveze-
tôk kôkemény nyomulásáig. Ezeknek a
részletezésétôl eltekintek, mert mél-
tatlanok és ízléstelenek lennének. Az
egyikben azonban látok némi realitást:
a végrehajtó bizottság tagjai egy sport-
ágat sem akartak kirakni, végül egy-
más között abban maradtak, hogy le-
gyen a birkózás, mert az elég erôs,
hogy visszaküzdje magát. Ellentétben
például a régóta ostromlott öttusával,
amelynek az eltávolításával magam
sem értenék egyet.

Hogy a birkózás mekkora erôt képvi-
sel, az azóta kiderült. Néhány nappal a
döntést követôen kezdôdött a csapat-
világbajnokság Teheránban. Az ameri-
kai szövetség elnöke például teátráli-
san megölelte iráni kollégáját, és meg-
hívta a versenyzôit az Egyesült Álla-
mokba. Patrick Hickey, az Európai

Olimpiai Bizottság elnöke, a NOB vég-
rehajtó bizottságának tagja ámuldozva
fejtette ki nemrég, a budapesti látoga-
tása során: „ A sport gyakran olyan dol-
gokra képes, ami a politikában elkép-
zelhetetlen, a birkózás olimpiai mûsor-
ban maradásáért közös dokumentumot
írtak alá az Egyesült Államok és Irán
képviselôi. Ehhez hasonlóra huszonöt
éve nem volt példa. Ez is jól mutatja a
birkózásnak a nemzetközi sportéletben
betöltött szerepét." Teheránban, a zsú-
folásig megtelt, húszezres sportcsar-
nokban perceken át ordítva skandálta a
tömeg: „olimpia, olimpia!" Kifeszítették
a hatalmas molinót, rajta a felirattal:
„Olimpia birkózás nélkül! Soha, soha" –
és a fotó (képünkön) bejárta a világot.

Három országból érkezett nagyon
komoly figyelmeztetés. Nem hivatalo-
san, nem állami vezetôktôl, de tekinté-
lyes személyiségektôl, akik jelentôs
befolyással rendelkeznek hazájukban.
Görögországból az, hogy ha megcson-
kítják az olimpia ókori szellemét, a gö-
rögök visszavonják az olimpia név
használatát, és 2020-ban valamilyen
más néven kell a versenyeket megren-
dezni. Japánból és Törökországból az,
hogy Tokió, illetve Isztambul visszalép
a rendezéstôl, ha a birkózás kikerül a
programból, hiszen a törökök nemzeti
sportjáról van szó, a japánok pedig
Londonban hat érmet – közte négy
aranyat – nyertek birkózásban.

Az Egyesült Államokban Donald
Rumsfeld volt védelmi minisztert bíz-
ták meg a sportágért folyó misszió ve-
zetésével, aki fiatal korában maga is
birkózott, mi több, a Princeton egye-
tem csapatának kapitánya volt. Szá-
mos magas rangú politikus, köztük Pu-
tyin orosz elnök emelte fel szavát a
sportág mellett, amelyért például a
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„Olimpia birkózás nélkül!? Soha, soha!”

A teheráni molinó bejárta a világsajtót
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magyar Parlament is kiállt. A bolgár
súlyemelés egykori, nagy korszakának
klasszis versenyzôi tettek közzé petíci-
ót a „hibás döntés" ellen.

A szabadfogású olimpiai és világbaj-
nok, John Smith felháborodott nyilat-
kozat keretében mondta el, hogy az
Egyesült Államokban, amelynek meg-
határozó szerepe van a világ sportjá-
ban: hazájában egyedül a középiskolai
bajnokságnak 275 ezer indulója volt,
és hogy a birkózás a hatodik legnép-

szerûbb sportág az amerikai fiatalok
körében. Nem mellesleg az Egyesült
Államok versenyzôi nyerték a legtöbb
érmet az újkori játékokon.

Elôkerültek régi tények. A pekingi
olimpia után a tekintélyes amerikai
sporthetilap, a Sport Illustrated közölte
a nagyon sok szempontot figyelembe
véve készült tesztjének eredményét: a
birkózás lett az elsô a sportágak ver-
sengésében, a látogatottságával, a
hangulatával, az izgalmaival, a színvo-

nalával. Londonban a versenyek végig
telt ház, kilencezer nézô elôtt, nagy-
szerû hangulatban folytak, és ehhez a
FILA-nak írott levelében maga Rogge
elnök gratulált.

Sorra dôltek meg azok az indokok,
amelyekre elemzôk elôszeretettel hi-
vatkoztak a birkózás kárára: az elter-
jedtség, a nézettség, a fiatalok érdek-
lôdése…

Aztán, hogy a FILA még tartalmas
és látványos prezentációt is bemuta-
tott a NOB végrehajtó bizottságának
Szentpéterváron, már csak hab volt a
tortán. A sportág persze aggódott a
május 29-i döntés elôtt, mert ha a vb
egyszer már hozott rossz és irracioná-
lis döntést, megteheti másodszor is. 

Továbbengedte, mégpedig a szava-
zásnak már az elsô körében!

A birkózás tehát versenyben maradt.
Mondhatnánk, a huzavonával fel-

mérhetetlen értékû marketingre tett
szert. Beszélt róla, szinte szimpátia-
tüntetést tartott mellette ország és vi-
lág. De csak nyugtával dicsérjük a na-
pot. Másodlagos nyereségekrôl akkor
beszélünk, amikor – szeptemberben –
a NOB-tagok szavazata nyomán meg-
születik az elsôdleges, a legfontosabb.
Vagyis a birkózás mégis helyet kap a
2020. évi programban.

SSzzeekkeerreess  IIssttvváánn
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Távolról sem vadonatúj könyvrôl van
szó. Az Értük szólt a Himnusz elsô al-
kalommal még 1997-ben jelent meg, a
Magyar Olimpiai Bizottság százéves,
jubileumi évfordulóját követô eszten-
dôben, a második kiadás azután 2006-
ban. Ezúttal tehát immár a harmadik
kiadás számozott példányai készültek
el, ezúttal az Alexandra pécsi nyomdá-
jában a már az elsô kötetet is szer-
kesztô és elôkészítô Ruza József, a
Minden Idôk Legjobb Magyar Sporto-
lói Egyesület (közismert nevén a Hal-
hatatlanok Klubja) fôtitkárának jóvoltá-
ból. A könyv sikere nyilván ezúttal
sem marad el, hiszen lapjain a magyar
sport legkiemelkedôbb egyéniségei-
vel találkozhatunk, márpedig a diada-
lokkal felemelô érzés azonosulni. Em-
lékezhetünk, legutóbb 2012-ben a lon-
doni olimpiai játékok idején az egész
ország milyen örömittasan és büszkén
osztozott az ötkarikás játékokon elért
gyôzelmek felett érzett boldogságban,
a remek helytállás epizódjainak átélé-
sében. 

„ Hôshiányos korban élünk – jegyez-
te meg elôszavában Pálinkás József,

volt oktatási és kulturális miniszte-
rünk, a Magyar Tudományos Akadé-
mia mai népszerû elnöke. – Ikonokból
és idolokból minden nap új születik, de
azokból, akik az örök nagyszerûségbôl
mutatnak példát, kevesebbet találunk.
Ez a kötet róluk szól. Aranyérmeseink-
rôl, akik gyôzni és bízni tanítanak… Ôk
azok, akikhez, és akikért a Himnusz
szól."

Itt vannak elôttünk a hôseink. A pél-
daképek, nôk és férfiak Hajós Alfrédtól
Darnyi Tamáson, Egerszegi Krisztinán,
Papp Lászlón, Puskás Ferencen és
Kárpáti Rudolf és társain, Balczó And-
ráson át Zsivótzky Gyuláig és Magyar
Zoltánig – hála sportnemzeti nagysá-
gunknak – igazán népesen. Akikre a fi-
atalok felnézhetnek, akiket a közösség
érzésével és mélységes elismeréssel
méltathatunk. Nem véletlen, hogy
minket manapság, ha ugyan nem is
földrészeket meghódító hadvezéreink-
rôl, s nem is a világot elárasztó termé-
keinkrôl, hanem leginkább tudomá-
nyos, mûvészeti, kulturális, s benne a
sportban mutatott kimagasló eredmé-
nyeinkrôl ismernek és ismernek el. 

Megalapozott reménnyel ajánlható
a szépen kivitelezett könyv-album ol-
vasóinknak, mert hiszen aranyérmese-
ink, világhírû sikerembereink ereje,
eredményei bizonyára magabiztossá-
got, s egyben követhetô utat is mutat-
hatnak ahhoz, hogy fiataljainkból, új
nemzedékünk tagjaiból minél többen
értékes tudósok, mûvészek remek
sportolók, a példaképekhez hasonló
hôsök nôjenek fel.

Akikhez, és akikért a Himnusz szól. 
gg..rr..

Értük szólt a Himnusz
Könyvismertetô

M Edzo/2013/2/03-38  2013/06/14 08:09  Page 26



A XIV. londoni nyári paralimpia a le-
gek paralimpiája volt. Megdönthetet-
lennek hitt rekordok dôltek meg, és
szinte nem volt olyan szegmens,
amelyben a tavalyi játékok ne múlták
volna felül a korábbiakat. Miközben a
riválisok fejlôdése töretlen, itthon a
megfelelô anyagi háttér hiánya miatt
szinte lehetetlen tartani a lépést az el-
lenfelekkel.

Londonban 166 ország sportolói ver-
senyeztek egymással, a korábbi csú-
csot a 2008-as pekingi paralimpia tartot-
ta 152 nemzet részvételével. A húsz
sportág versenyeire összesen 2,7 millió
jegyet adtak el, ezen a téren is Peking
tartotta a rekordot 1,2 millió értékesí-
tett belépôvel. A 2008-as játékok után
egy álomhatár átlépésérôl beszéltek a
több mint 1 millió helyszínen szurkoló
nézôvel, és azt mondták, ezt az ered-
ményt sokáig nem lehet felülmúlni.
London megmutatta, hogy felül lehe-
tett múlni, a délelôtti selejtezôk, elôfu-
tamok is szinte telt ház elôtt zajlottak,
az esti döntôkre, éremcsatákra pedig
minden nap telt ház elôtt került sor.

Kétszázötvenegy 
világcsúcs!

A kivételes hangulat kivételes telje-
sítményt hozott ki a versenyzôkbôl is,
akik 251 világcsúcsot döntöttek meg,
és született 421 új paralimpiai csúcs is.
Ezekhez az eredményekhez természe-
tesen nem volt elég a nézôk fantaszti-
kus buzdítása, kellett a több éves na-
gyon kemény és tudatos felkészülés is.

London szakmai téren is új távlato-
kat nyitott meg, a csúcsra szinte kivé-
tel nélkül azok juthattak fel, akiknek az
olimpikonokéhoz hasonlóan megterve-
zett és felépített felkészülési program-
juk volt, figyelembe véve a sportági sa-
játosságokat. A magyar csapat kima-
gasló eredményei mögött is (a két
arany- és hat-hat ezüst, illetve bronzé-
rem több volt, az elôzetesen várt 8-10
éremnél) komoly szakmai munka volt:
2012-ben a kvótával rendelkezô spor-
tolók készülhettek központi edzôtábo-
rokban, részt vettek felkészülési verse-
nyeken, az úszók voltak magaslati
edzôtáborban, meleg égövi felkészülé-
sen, és ezek hatása meg is látszott a
dobogós helyezések számán. A riváli-
soknak minden évben adottak ezek a
lehetôségek, melyekre nálunk csak a
paralimpia évében nyílt lehetôség. A
sportolók, az eredmények hihetetlen
fejlôdése rávilágított egy másik fontos

kérdésre is: most már nem lehet a pa-
ralimpikonokkal az olimpikonok mellett
foglalkozni. Egy-egy paralimpikon fel-
készítése a sérültségi kategória és az
ezekkel összefüggô egyedi szükségle-
tekkel külön szakma lett, Londonban a
külföldi sztárok mögött olyan szakmai
és egészségügyi stáb dolgozott, mint
a legjobb olimpikonok esetében.

A paralimpia után minden sportág el-
készítette saját szereplésének, helyze-
tének elemzését. Ezek az értékelések
szinte kivétel nélkül igen alaposak vol-
tak, és a sikeres szereplés ellenére reá-
lis, mértéktartó anyagok készültek, me-
lyekben szerepelt természetesen a leg-
fontosabb feladatok felsorolása is. Ezek
sikeres végrehajtása nem lehetséges
felkészült, elhivatott edzôk nélkül.

Élen az úszók
Londonban hat éremmel (két-két

arany, ezüst és bronz) az úszók voltak
a legeredményesebbek, teljesítették a
célkitûzéseket, amiben szerepet ját-
szott, hogy a paralimpia évében ki-
emelt edzôtáborozási lehetôséget si-
került biztosítani a versenyzôknek.
Gondot jelent azonban a mûhelytámo-
gatás megszûnése, ami rendkívüli mó-
don megnehezíti az egyesületi mun-
kát. Az utánpótlás érdekében a hazai
versenyrendszer fejlesztésre szorul.

Hasonló anyag készült a kerekesszé-
kes vívóknál, akik öt éremmel zártak
Londonban. Itt egyértelmûen látszott,
hogy a nôi szakág az erôsebb, szintén
gondot jelent a mûhelytámogatás
megszûnése, gyenge a hazai verseny-
rendszer. Ezen kívül kiélezett pillana-
tokban a mentális gyengeség akadá-
lyozta a jobb eredmények elérését.

Az asztaliteniszezôknél Pálos Péter
aranyérmes lett, de Csonka András és
Berecki Dezsô is remekül teljesített,

ami a nyugodt felkészülésnek volt kö-
szönhetô, komolyabb versenyrutinnal
szebb eredményeket is elérhettek vol-
na a sportolók.

Az atléták az anyagi nehézségek el-
lenére a várakozásoknak megfelelôen
jól teljesítettek, új lendületet adott a
sportágnak, hogy az enyhén értelmi fo-
gyatékosok is részt vehettek a paralim-
pián, a Biacsi-testvérek a harmadik és
negyedik helyen végeztek. Viszont a
forrás hiánya miatt az atléták nem tud-
tak elég nemzetközi versenyen részt
venni, így több sportoló nem tudott
kvótát szerezni. A sportágban sokkal
több lehetôség van, mint amennyit
egyelôre sikerült kihasználni.

Egyértelmû csalódást okoztak ellen-
ben a sportlövôk, akik megfelelô fel-
készülés után elmaradtak a várt ered-
ményektôl. Itt is a versenyek és a rutin
hiánya okozta a legnagyobb gondot,
miután nagyon költségigényes a sport-
ág, rendkívül fontos lenne a kiszámítha-
tóság és tervezés érdekében, ha idô-
ben megérkezne az állami támogatás.

Az összes sportági elemzés alapján
általánosan megállapítható, hogy a kor-
látozott anyagi lehetôségek miatt spor-
tolóink és edzôink kevés nemzetközi vi-
adalon vesznek részt, ezért nincs ver-
senyrutinjuk. Hiányzik a hazai verseny-
rendszer, az edzôk nehéz körülmények
között dolgoznak, a sportolók megfele-
lô mentális felkészítésére nem jut elég
energia és idô. Hiányoznak a megfelelô
edzôpartnerek, ami nehezíti a felkészü-
lést. Aggasztó a sportolók egzisztenciá-
lis helyzete, akik az alacsony állami tá-
mogatás miatt megfelelô felszerelések-
kel sem rendelkeznek, és ebben a napi
megélhetési gondokkal küzdô egyesü-
letek sem tudnak nekik segíteni.

GGöömmöörrii  ZZssoolltt  eellnnöökk,,
MMaaggyyaarr  PPaarraalliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg
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Nemzetközi paralimpiai mozgalom – London után

Minden szinten jelentôs a fejlôdés

Sors Tamás, pillangózó bajnokunk Pálos Péter londoni aranyérmesünk
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Május 12-én vasárnap,
életének 77. évében el-
hunyt dr. Mendelényiné
Ágoston Judit, az 1964-es
tokiói olimpián aranyér-
mes nôi tôrcsapat tagja.

Aktív sportolói pályafutá-
sát 1951-ben, a Miskolci
Lokomotív vívójaként kezd-
te, majd – még ugyaneb-
ben az évben – a Buda-
pesti Lokomotív verseny-
zôje lett. 1955-tôl a TF
Haladás, 1957-tôl a TFSE (Testnevelé-
si Fôiskola Sport Egyesület), 1959-tôl
a BVSC (Budapesti Vasutas Sport
Club) tôrvívója volt.

Eredménylistája impozánsan gaz-
dag: 1955-ben negyedik, 1957-ben ha-
todik volt az ifjúsági világbajnokságon.
Az Universiaden csapatban 1957-ben
elsô, 1959-ben negyedik lett. 1961-
ben csapatban második lett a világbaj-
nokságon. Ugyanebben az évben,
egyéniben, hatodik, két év múlva csa-
patban második, egyéniben harmadik
volt az Universiaden. 

Olimpiai bajnokságot nyert csapat-

ban 1964-ben Tokióban.
1969-ben a világbajnoksá-
gon bronzérmet ért el
ugyanígy válogatott együt-
tesünkkel. 1971-ben a vb-
n második lett csapatban.
Tizenkét éven át, 1961-tôl
1973-ig szerepelt a ma-
gyar válogatottban. 1973-
ban vonult vissza.

Férje, az 1999-ben el-
hunyt Mendelényi Tamás
a férfi kardcsapat tagja-

ként lett aranyérmes az 1960-as nyári
játékokon. Felesége, Judit 1960-ban a
Testnevelési Fôiskolán testnevelô ta-
nári oklevelet és gyógytornász képesí-
tést, majd 1975-ben ugyanitt vívó
szakedzôi oklevelet szerzett. 1969-tôl
1972-ig a KSI (Központi Sportiskola)
vezetô testnevelô tanára, 1975-tôl
1985-ig a BVSC vívóedzôje volt.

Sporteredményeinek részletesebb
listája a társakkal.

Olimpiai bajnok:
1964, Tokió: csapat (Dömölky Lídia,

Juhász Katalin, Marosi Paula, Rejtô Il-
dikó)

Kétszeres világbajnoki 2. helyezett:
1961, Torino: csapat (Dömölky Lídia,

Juhász Katalin, Marvalics Györgyi,
Nyári Magda, Rejtô Ildikó)

1971, Bécs: csapat (Bóbis Ildikó,
Szolnoki Mária, Tordasi Ildikó, Rejtô Il-
dikó)

Világbajnoki 3. helyezett
1969, Havanna: csapat (Kollányi Ka-

talin, Simonffy Ágnes, Szolnoki Mária,
Rejtô Ildikó)

Universiade-gyôztes:
1957, Párizs: csapat (Juhász Katalin,

Kelemen Vera, Morvay Zsuzsa)
Universiade 2. helyezett:
1963, Porto Alegre: csapat (Da-

másdy Györgyi, Dömölky Lídia, Gu-
lácsy Mária, Szalontay Katalin)

Universiade 3. helyezett:
1963, Porto Alegre: egyéni
Bajnokcsapatok Európa Kupája 2.

helyezett (1973)
Bajnokcsapatok Európa Kupája 3.

helyezett (1969)
Csapatban háromszoros országos

bajnok: 1958, 1964, 1968
Emlékét tisztelettel, hálával és sze-

retettel ôrizzük. GG..RR

Kitüntetése után búcsúzott örökre
Kolossa István (1935-2013)

Elhunyt tokiói bajnokunk 
Mendelényiné Ágoston Judit (1937-2013)

Dr. Hoffman Tamás, Budapest XI.
kerületének polgármestere 2013. már-
cius 14-én Újbuda Kiváló Edzôje címet
adományozta  Kolossa István nyugdí-
jas klubtagjuknak, aki néhány héttel a
díj átvétele után súlyos, gyógyíthatat-
lan betegségben hunyt el április 21-én. 

Közel öt évtizedes áldozatos és sike-
res edzôi munkájának méltó elismeré-
se volt a díj, és különös tekintettel ar-
ra, hogy a dél-budai úszósport megala-
pozása, létrehozása, szervezése a ne-
ves edzô nevéhez köthetô. Eredmé-
nyességérôl és az iránta érzett elisme-
résrôl, ragaszkodásukról tanúskodik,
hogy korábbi fiatal tanítványai a Buda-
pest XI. kerületében mûködô Újbuda
Szenior Úszó Clubba is követték, s im-
már a Magyar Szenior Válogatottban
érnek el eredményeket.

Kolossa István mesteredzô 1957-
1984 között Budapest több sport-
egyesületének – Bp. Spartacus, Épí-
tôk, FTC – volt vezetôedzôje, sôt a

magyar vízilabda váloga-
tott szárazföldi erônléti
edzôjeként is mûködött
hosszú évekig. Késôbb
szakosztályvezetônek ne-
vezték ki a váci és gyulai
úszószövetségek élére.
1987-ben kezdte meg a
dél-budai úszósport-életet
szervezni és irányítani,
majd ezzel párhuzamosan
a Magyar Szenior Váloga-
tott vezetô edzôi teendôit
is elvállalta. Áldozatos munkájával
megalapozta tanítványai részvételét a
világszerte népszerû nemzetközi ver-
senyeken.

A Magyar Úszó Szövetség Edzôi Bi-
zottságának  kiemelkedô titkáraként is
dolgozott 1965 és 1984 között. Szak-
mai tevékenységének rendkívüli ered-
ményességét dicséri Madarász Csilla
(1965), Fodor Judit (1966), Cseh Lász-
ló (1966), Riskó Géza  (1967), Kaczan-

der Ágnes (1972), Buzgó
József (1971), Ernst Ág-
nes (1972), Turányi Gyô-
zô (1970), Kovács László
(1985), Nagy Sándor
(1976) és Güttler Károly
(1988), úszóbajnokainak
olimpiai-, magyar,- euró-
pai-  és világbajnoki ered-
ményei, aranyérmei –  a
zárójelben jelzett évek-
ben. 

Sport iránti állhatatos
elkötelezettsége révén Kolossa István
aktívan vett részt élete utolsó szaka-
szában az Újbudai Szociális Szolgálat
Gazdagréti Idôsek Klubjának sportéle-
tében, s annak népszerûsítésében.
Szerénysége, az edzôi hivatás iránti
alázata, tanítványai iránt érzett szere-
tete, mindenkihez jóindulatú viszonya,
embersége örökké  hiányozni fog. Em-
lékét tisztelettel ôrzik mindazok, akik
ismerték.
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Az elôzményekrôl tudni kell, hogy
1949-ben, amikor az amerikaiak tá-
mogatta Kuomintang kormányt Mao
Ce-tung erôi Tajvan szigetére szá-
mûzték, majd kikiáltották a Népköz-
társaságot, az Egyesült Államok tel-
jes bojkottot hirdetett az új rezsimmel
szemben. Csaknem két és félévtize-
des kölcsönös ellenségeskedést kö-
vetôen Richard Nixon elnök azonban,
fôként a Szovjetunió mind erôtelje-
sebb világpolitikai szerepének kö-
szönhetôen, megváltoztatta globális
stratégiáját, közeledést határozott el
Kínához, s ez találkozott a távol-kele-
ten ébredô szocialista birodalom el-
képzeléseivel. (Kölcsönös, kulisszák
mögötti puhatolózások után, Kissin-
ger 1971-ben kétszer is járt Kínában,
elôször júliusban, titokban, majd októ-
berben). A helyzet megérett annak el-
döntésére, hogy az érintkezés milyen
formában, hol és mikor történjen
meg, ki kezdeményezze…

Abban az évben, március végén –
április elején, a japán Nagoja adott ott-
hont a 30. Asztalitenisz Világbajnokság
küzdelmeinek. Ez kedvezô körülmé-
nyeket biztosított ahhoz, hogy baráti
kapcsolatok alakuljanak ki az amerikai
és a kínai csapat vezetôi-játékosai kö-
zött. Április 7-én a kínai sportküldött-
ség értesítést kapott otthonról, hogy
az amerikaiak meghívhatók a vb után
egy körutazásra. Az USA delegáció
órákon belül engedélyt kapott Was-
hingtonból, s egy héttel késôbb a ka-
nadai, a kolumbiai és a nigériai küldött-
séggel egyetemben sportlátogatást te-
hetett a Kínai Népköztársaságban, ahol
Csou-En-laj kormányfô fogadást adott
a tiszteletükre. Elbeszélgetve tenge-
rentúli látogatóival a vendéglátó ezt
mondta: „Korábban az amerikaiak és a
kínaiak gyakran látogatták meg egy-

mást… Aztán hosszú ideje bántó szü-
net állt be… Az önök látogatása most
ismét szélesre tárja a kaput a két or-
szág közötti baráti kapcsolatok számá-
ra." Alig néhány órával Csou-En-laj sza-
vai után Nixon amerikai elnök bejelen-
tette a kínai embargó enyhítését. Új
történelmi korszak kezdôdött: Nixon a
következô év februárjában egyhetes hi-
vatalos kínai meghívásnak tett eleget, s
megérkezését követôen egy órával
már Mao Ce-tung elnökkel tárgyalt. 

Egy parányi, leheletkönnyû kis kau-
csuk gömb, a pingpong labda, lám,
csodát tett az óriási földgömbön! Tud-
juk, persze, a globális politikai változá-
sok nyilván bekövetkeztek volna a
pingpong diplomácia húzásai nélkül is,
de kétségtelen, hogy kínálkozó alkal-
mat, ürügyet és lehetôséget biztosí-
tottak a gyors kibontakozáshoz, már-
pedig ez sem lényegtelen egyáltalán.
A Kínai Népköztársaság elfoglalhatta
hamarosan a helyét az ENSZ-ben, sôt
ott a Biztonsági Tanács állandó tagjai
között, egyéb fontos nemzetközi szer-
vezetekben ezt követôen éppen így, s
normalizálta kapcsolatát számos más
országgal is.

Az igazi londoni szenzáció… 
A fenti, klasszikusnak jellemzett eset

jól példázza, hogy a sportdiplomácia –
akár a valóságos, hivatásszerûen alkal-
mazott szolgálat –, hûen követi, tükrözi,
s igyekszik elôsegíteni is a számára
megfogalmazott történelmi-politikai igé-
nyeket, illetve azok kielégítését, legye-
nek azok sajátságosan nemzetiek, vagy
tipikusan nemzetközi vonatkozásúak. Ez
a tendencia a sport fejlôdésével, nem-
zetközi jellegének kiteljesedésével mind
meghatározóbb szerepet játszott, s ha-
tása egyre dinamikusabb, teljesen füg-
getlenül az eredeti szándék esetlegesen

negatív, vagy pozitív voltától. Némi
megengedhetô túlzással: a nemzetközi
versenysport terjedése, népszerûsége
párhuzamban és összhangban írható le
az újkori olimpiai játékok inspiráló-ser-
kentô folyamatával. Felgyorsult korsze-
rûsödött a huszadik század során a köz-
lekedés a hajózástól a szuperszonikus
repülôkig, a tudományos-technikai hala-
dás megállíthatatlan, alig követhetô a
kommunikációs forradalom az írott saj-
tótól az internetig és a kezdeti rádiózás-
tól a mindenható televízióig, a minden-
tudó mobil telefonig, amelyek mind-
mind mérhetetlen módon értékelték fel
a tájékoztatás és a reklámok, a propa-
ganda üzenetek jelentôségét, erejét. És
nincs megállás, sôt, minden szédítô se-
bességgel gyorsul tovább ma is. 

A 2012-es, remekül rendezett londo-
ni olimpia számunkra igazán kellemes
eredményekkel zárult, már is a múlté. A
sportdiplomácia szempontjából ellen-
ben, bár ez viszonylag kevésbé ismert,
az események mellett igazi szenzáció-
nak maga a helyszín számított. Neveze-
tesen az, hogy a britek – abszolút esély-
telen, sôt vesztes helyzetbôl – miként
kerülhettek ki végül gyôztesen a rende-
zésért folytatott csatákból Szingapúr-
ban 2005-ben a nagy esélyes Párizzsal
és Madriddal szemben. Mielôtt ezt tag-
lalnánk, jóllehet a sportdiplomácia lebi-
lincselô történetét még vázlatosan
sincs esélyünk ezeken a hasábokon is-
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Mutatványok a világpolitika porondján
Aján-siker Moszkvában

NNeemm    kkééttssééggeess,,  eezz  aazz  aasszzttaalliitteenniisszz  öösssszzeeccssaappááss  mmiinnddeenn  tteekkiinntteettbbeenn  rreennddhhaa--
ggyyóó  vvoolltt..  PPeekkiinnggbbeenn  jjááttsszzoottttáákk  22000011  aauugguusszzttuussáábbaann..  AAzz  aasszzttaall  eeggyyiikk  vvééggéénn  aazz
AAmmeerriikkaaii  EEggyyeessüülltt  ÁÁllllaammookk  kkoorráábbbbii,,  eeggyyéébbkkéénntt  5566--iikk  kküüllüüggyymmiinniisszztteerree,,  aa  NNoobbeell
bbéékkeeddííjjaass,,  7788  eesszztteennddôôss  HHeennrryy  KKiissssiinnggeerr  ffooggttaa  aazz  üüttôôtt,,  vveellee  sszzeemmbbeenn  ppeeddiigg  aa  KKíí--
nnaaii  NNééppkköözzttáárrssaassáágg  uuggyyaannccssaakk  mmeegglleehheettôôsseenn  kkoorrooss  eellnnöökkhheellyyeetttteessee,,  LLii  LLaann--
qqiinngg..  PPáárraattllaannnnaakk  ccssaakk  aazzéérrtt  nneemm  nneevveezzhheettjjüükk  aa  rriittkkaa  mmuuttaattvváánnyytt,,  mmeerrtt  ttíízz  eesszz--
tteennddôôvveell  kkééssôôbbbb,,  22001111--bbeenn,,  áámm  aakkkkoorr  mmáárr  NNeeww  YYoorrkkbbaann,,  KKiissssiinnggeerr  nneemm  vvoolltt  rreesstt
iissmméétt  aasszzttaallhhoozz  áállllnnii,,  eezzúúttttaall  aa  kkíínnaaii  kkoonnzzuullááttuussoonn,,  eeggyy  kkiiss  kköönnnnyyeedd  ppööttyyööggééss  eerree--
jjééiigg  aa  ttáávvooll--kkeelleettii  kkoonnzzuullllaall,,  SSzzuunn  GGuuoo--sszziiaannggggaall..  AA  sszzookkaattllaann  llááttvváánnyyoossssáággookkrraa  ééss
aazz  üünnnneeppssééggeekkrree  aazz  ookkoott  eeggyy  iimmmmáárr  kkllaasssszziikkuuss  eesseettkkéénntt  mmeeggöörröökkíítteetttt,,  11997711--bbeenn
ttöörrttéénntt  ssppoorrttddiipplloommáácciiaaii  ááttttöörrééss,,  eeggéésszz  ppoonnttoossaann  aannnnaakk  3300,,  iilllleettvvee  4400  éévveess  jjuubbii--
lleeuummaa  sszzoollggáállttaattttaa,,  aammeellyy  ppiinnggppoonngg  ddiipplloommáácciiaa  nnéévveenn  vvoonnuulltt  bbee  aa  ttöörrttéénneelleemmbbee..  

Nixon és Mao a lapok címlapjára került a
pingpong diplomáciának köszönhetôen
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mertetni, néhány olyan magyar vonat-
kozású esetet tömören azért hadd
emeljünk ki a mögöttünk hagyott szá-
zad vonulataiból, s a közelmúltból, ame-
lyek révén közvetve utalhatunk átfo-
góbb, általánosabb következtetésekre.

Budapesti 
nyomásgyakorlás – Athénra 

Kezdjük még elôbb, mindjárt a kezde-
teknél, a legelsô modern olimpiánál,
amelyet Athén rendezett 1896-ban. S
nem Budapest. Pedig határozottan volt
róla szó. Kemény Ferenc, az ötkarikás
apostol, a francia Pierre de Coubertin
báró barátja, amikor tudomására jutott,
hogy milyen anyagi gondokkal küszköd-
nek a görög rendezôk, felajánlotta segít-
ségét. Úgy vélte, a nagyszabású Millen-
niumi ünnepségek keretébe kitûnôen
beilleszthetôk lennének az olimpiai játé-
kok. Sikeresen lobbizott az ügy sikere
érdekében Csáky Albin közoktatási mi-
niszternél, s meg is alakult az „Olimpiai
Játékokat Elôkészítô Bizottság".

A Csákyt hamarosan felváltó Eötvös
Loránd vallás- és közoktatási miniszter
– mérlegelve a hazai testkultúra meg-
ítélése szerinte nem megfelelô állapo-
tát – viszont már egyáltalán nem támo-
gatta az elképzelést. A határozott ne-
met végezetül a sorban immár harma-
dik oktatási miniszter, Wlassics Gyula
juttatta Kemény tudomására. Elsô pró-
bálkozásunk kudarcához annyit érde-
mes hozzáfûzni: Coubertin valóban ag-
gódott Athén elbizonytalanodása mi-
att, s úgy hihette, a magyar felajánlás
elôtérbe helyezése, hangsúlyozása a
segítségére lehet abban, hogy a görö-
gökben felülkerekedjen az eltökéltség
a rendezésre, s végtére, remélte, csak
összeszedik magukat. Nos, a francia
sportdiplomata számítása bevált…

Kétszer hiányoztunk: 
1920-ban és 1984-ben 

Az olimpiai mozgalmat ért politikai
hatások következményeit esetenként
jól tükrözi az egyes játékokon részt ve-
vô nemzetek listája. Például, hogy a
magunk csalódásaival illusztráljuk: kül-
döttségünk mindössze két alkalommal
hiányzott eddig nyári olimpiai játékok-
ról. Egyszer sem saját elhatározásunk-
ból. Nem voltunk ott az elsô világhábo-
rút követô alkalommal Antwerpenben,
1920-ban. Szerettünk volna, ám az
Osztrák–Magyar Monarchia fôbûnös-
nek számított, Németországgal
együtt, az elveszített elsô világháború-
ért – meghívást nem kaptunk. 

A második alkalom 1984-ben követ-
kezett be, Los Angeles játékait hagy-
tuk ki. Akkor – összességében ugye,
több mint négy évtizedig – a szovjet
érdekszféra, az úgynevezett szocialis-

ta országok közösségének köteléké-
hez tartoztunk, ahol szovjet diktátum
és tiltás érvényesült. A kommunista
párt akkori fôtitkára, Konsztantyin
Csernyenko, illetve a Központi Bizott-
sága döntött, s a szocialista táborlakók
– az egyetlen Románia kivételével –
bojkottáltak, nem mentek Kaliforniába.
Elôzménye ugyancsak bojkott volt,
méghozzá kifejezetten politikai indítta-
tású, s éppen az 1984-ben olimpiát
rendezô Egyesült Államok elnöke,
Jimmy Carter kezdeményezésére,
négy esztendôvel korábban, amikor
1980-ban a szovjet fôváros, Moszkva
adott otthont az ötkarikás játékoknak.

A politikai kiváltó okot a szovjetek
azzal szolgáltatták – ne feledjük, javá-
ban dúlt az ideológiai, politikai, gazda-
sági téren, és a sport küzdôterein úgy-
szintén megnyilvánuló hidegháború a
kapitalista nyugat és a szocialista or-
szágok tábora között – amikor 1979
decemberében a Szovjetunió seregei
elözönlötték Afganisztánt, s Kabulban
szovjetbarát kormányt juttattak hata-
lomra. Carter amerikai elnök az olimpia
esztendejének januárjában ultimátu-
mot intézett Moszkvához, s ebben ki-
jelentette: „Amennyiben a Szovjet
hadsereg nem vonul ki Afganisztánból,
az Egyesült Államok nem küld sporto-
lókat a moszkvai játékokra." A bejelen-
téshez számos nyugati ország csatla-
kozott. Az adok-kapok bojkott követ-
kezményeként Moszkvától több mint
ötven ország versenyzôi maradtak tá-
vol. Los Angelestôl mintegy húsz.

A bojkottnak, nem mellékesen, sok-
kal korábbra tehetôk az eredôi, s ele-
gendô, ha újfent sajátosan magyar vo-
natkozású, több mint ötven évvel ez-
elôtti olimpiát idézünk, hiszen 1956-
ban a magyar forradalmat elfojtó szov-
jet katonai beavatkozás következtében
nem utazott tiltakozásul sportküldött-
ség Melbourne-be Spanyolországból,
Hollandiából és Svájcból sem. A szue-
zi válság, az egyiptomi–izraeli háborús-
kodás miatt maradt távol továbbá Irak,
Libanon, s természetszerûen a közvet-
lenül érintett Egyiptom, míg a Kínai
Népköztársaság pedig azért, mert a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság önálló
országnak ismerte el Tajvant, holott Kí-
na azt mindig is sajátjának tekintette,
függetlenségét sohasem ismerte el.
Továbbá, Moszkva elôtt, 1976-ban
Montreal játékaitól csaknem harminc
afrikai ország maradt távol a faji meg-
különböztetés ürügyén. Az okozott bo-
nyodalmak enyhítése érdekében,
megjegyezhetjük a NOB akkori elnöke,
az ír Lord Killanin Csanádi Árpádot, az
ötkarikás szervezet magyar program-
igazgatóját kérte fel békítô egyezteté-
sekre, tárgyalásokra.

A politikai tiltakozások, felhívások,
mozgalmak számára a lehetô legszéle-
sebb körû nyilvánosságot szerte a vilá-
gon vitathatatlanul az olimpiai játékok
(no és a labdarúgó világbajnokságok)
biztosítják 3-4 milliárdos szavatolt tele-
víziós nézôszámmal. A játékok sajátja,
hogy tükrözik koruk társadalmi és politi-
kai állapotait. Mivel szinte egyedülálló-
an kiemelkedô nemzetközi világesemé-
nyekrôl beszélünk, a kormányok elô-
szeretettel használják fel propagandá-
juk hatásos eszközeként. Hasonló meg-
gondolásból alkalmazzák a protestálók,
sôt terroristák is a játékok megzavará-
sát, tudva, hogy ekként a médiák és a
legszélesebb körû figyelem fókuszába
kerülnek ügyükkel szerte a világon.
Nem véletlenül választották célpontul
az 1972-es müncheni játékokat annak
idején a palesztin terroristák. Rettene-
tes akciójuk összesen 17 emberáldo-
zattal járt. Azóta, egyenes következ-
ményként, égbe szöktek a játékok biz-
tonsági intézkedéseinek költségei. 

Nem ismertek a tavalyi londoni játé-
kok hasonló céljaira – a hadsereg be-
vetésére, a létesítmények biztosításá-
ra, a légtér és a szigetországot körülö-
lelô tengerek folyamatos ôrzésére – ál-
dozott font milliók összegei. Sokba ke-
rült, de a britek minden tekintetben va-
lóságos nemzeti ügynek tekintették a
sport felemelô ünnepét, semmi sem
lehetett számukra túl drága, s jellemzô
az eltökéltségükre, tiszteletreméltó és
határtalan becsvágyukra mindaz, amit
a rendezés jogának megszerzéséért
mûveltek a diplomácia változatos esz-
közeivel – éveken át.

A kezdet pedig kifejezetten katasztro-
fálisan alakult. Világraszóló blama volt,
ezen nincs mit szépíteni. Maguk az an-
golok is elismerték, ehhez fogható szé-
gyen még nem érte Londont. Mihir Bo-
se, a The Daily Telegraph neves szakíró-
ja így jellemezte késôbb a totális le-
égést: „A Harvard Egyetemen tanítani
kellene az esetet, mint a sportvezetés
és menedzselés elrettentô példáját."

Idôben egészen 1995-ig kell vissza-
pillantanunk, amikor is napirendre ke-
rült a jó öreg Wembley-stadion lebon-
tása, s a helyére egy modern, minden
igényt kielégítô új szuperlétesítmény
felépítése. A britek egy meseszerû
„mesterhármasról" szôttek álmokat.
Arról, hogy ebben a nagyszerû, 21. szá-
zadi stadionban, amelynek csodájára
járnak majd, sorra követhetik egymást
a legrangosabb nemzetközi csúcsren-
dezvények. Legelôbb – 2005-ben – ran-
got adó, tekintélyt kölcsönzô avató ün-
nepségként az atlétikai világbajnokság
küzdelmei, amelyet követhet 2006-ban
a labdarúgó-világbajnokság, majd
2012-ben a XXX. Nyári Olimpiai Játé-
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kok. Tony Blair, a britek sportrajongó
miniszterelnöke a 2003-as avatást írás-
ban garantálta Nemzetközi Atlétikai
Szövetségnek… A labdarúgó szövet-
ség, az FA azonban beleköpött a leves-
be, megvásárolta a Wembley tulajdon-
jogát, s esze ágában sem volt atlétikai
pályát is biztosítani az újjáépítése so-
rán. Az új stadionnak 2000-ben így más
helyet jelöltek ki Pickett Lock környé-
kén – mindentôl oly távol, hogy a meg-
közelítéshez szükséges infrastruktúra
költségei magasabbak voltak az egész
építményénél. 2001-ben Richard Ca-
born sportminiszter bevallotta – nincs
esély a stadionépítésre. Lamin Diack, a
Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke
mélységes csalódásának adott hangot.
Lord Sebastian Coe, a kétszeres olim-
piai bajnok középtávfutó, mint a parla-
menti konzervatív ellenzékének képvi-
selôje ezt mondta: „Ezt is meg kellett
érnünk, harmadrangú sportnemzetté
süllyedtünk ezzel a blamázzsal… Olim-
pia ezek után?’"…Coe akkor persze
még nem sejthette, hogy éppen az ô
feladata lesz a csorba kiköszörülése.

Blair 2001-ben ismét megnyerte a
választásokat, s 2003-ban kormánya,
minden keserû elôzmény ellenére,
egyhangúan döntött a 2012 évi olimpia
megpályázása mellett, amely magába
foglalta az új stadion megépítését is.
Coe 2004 elején vette át a pályázati bi-
zottság vezetését és szenvedélyes el-
hivatottsággal használta fel sokoldalú
tehetségét, s minden energiáját a si-
ker érdekében. Májusban a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottság értékelte a leg-
jobb öt pályázatot, s a következô rang-
sor alakult ki a jelölt városok között: Pá-
rizs, Madrid, London, New York,
Moszkva. London tervei remekül sike-
rültek, Párizsban azonban szinte máris
minden készen állt. Coe pontosan tud-
ta, hogy a sokoldalú kommunikáció és
a sportdiplomácia valamennyi eszkö-
zét bevetve lehet csak legyôzni a fran-
ciákat Szingapúrban a 2005-ös NOB
közgyûlésén a szavazáskor. Hátára vet-
te a világot, az athéni 2004-es játékok
idején fáradhatatlanul „megdolgozta" a
NOB tagjait. Imponáló volt, meggyôzô
azzal a gondolattal, hogy az ötkarikás
játékok a ma gyermekeit, a jövô nem-
zedékét szolgálják, s hogy egy ódon,
lepusztult városrész (East London,
Stratford) helyére Európa legnagyobb,
vonzó zöld övezetét varázsolják. A dip-
lomáciai hadjáratba bevonta a királyi
családot, a hajdani olimpikon lovas és
NOB-tag Anna hercegnôt, és olyan ki-
válóságokat, mint Steven Redgrave,
ötszörös aranyérmes evezôs, s minde-
nekelôtt David Beckham, a világszerte
óriási népszerûségnek örvendô labda-
rúgó sztár. 

No és a miniszterelnököt meg a fele-
ségét is… 

2004-ben a nigériai Abujában talál-
koztak a Commonwealth-országok ve-
zetôi, s az egyik napon villásreggelire
hívta meg a résztvevôket Tony Blair. A
tanácskozás témáját egyáltalában nem
a sport adta, hanem Zimbabwe tagsá-
gának lehetséges helyreállítása (ame-
lyet 2002-ben függesztettek fel Muga-
be elnök erôszakos, a törvényességet
semmibe vevô földreformja miatt). A
villásreggeli elôtti köszöntôjében Blair
– a BBC rádió jelentése szerint – még-
sem állta meg, hogy ki ne jelentse:
„Részben éppen a manchesteri Brit
Nemzetközösségi Játékok sikere volt
az, amely ösztönözte olimpiarendezési
pályázatunkat. A remek sportrendez-
vény nemcsak Nagy-Britanniában és a
közösség országaiban váltott ki rendkí-
vüli érdeklôdést, hanem szerte a vilá-
gon, s ez a lehetséges londoni ötkari-
kás játékok szempontjából egyáltalán
nem közömbös… Ezzel, ugye, vala-
mennyien egyetérthetünk?"

A beszéd magyarázatául forduljunk a
számokhoz. A NOB tagjainak szavaza-
taiból hozzávetôlegesen mintegy 60-ra
van szükség ahhoz, hogy egy pályázat
nyerni tudjon. Az 53 nemzetközösségi
országból – akkor, Blair reggelije idején
– maximum 26 tûnt megszerezhetô-
nek, annyian voltak ugyanis tagjai a
NOB-nak. A rendhagyó lobbizás érde-
kében Blair némi kockázatot vállalt, de
hát mi volt ez ahhoz képest, amit az
Irak elleni háború helyeslésével és
aktív támogatásával vett magára (ami
késôbb a bukását okozta. A szerk.)

Nem kellett sokat várnia a feddésre.
Jacques Rogge, a NOB belga elnöke,
miután értesült az abujai reggeli sajá-
tosságairól, nyomban erôteljesen fi-
gyelmeztetô levelet küldött a NOB brit
tagjainak – Anna hercegnônek, Craig
Reedinek, a brit bizottság elnökének
és Matthew Pinsentnek, a NOB Spor-

tolói Bizottsága tagjának. Kifogásolta a
brit miniszterelnök akcióját, s végül ki-
fejezte reményét, hogy a NOB brit tag-
jai közremûködnek abban – ilyesmi ne
ismétlôdjön meg.

Az „igazság napja" 2005. július 6-ával
köszöntött Szigapúrra, amelyen a Coe-
Blair-Beckham trió és együttesük vé-
gig brillírozott.

A közgyûlésen végsô döntéshez há-
rom szavazási fordulóra volt szükség.
London egy kivételével az élen vég-
zett, de ez még mindig nem volt elég
– csakis az utolsó forduló után.

Az elsô szavazás során London 22
szavazatot kapott, Párizs 21-et, Madrid
20-at, New York 19-et, s a kiesô
Moszkva 15-öt. A második körben
„elesett" New York 16-tal, Madrid ug-
rott az élre 32 szavazattal, mögötte
London 27-et, Párizs 25-öt kapott. A
harmadik alakult a lehetô legszorosab-
ban, fôként, mert a görög tag, Lambis
Nikolaou érvénytelenül szavazott. Pá-
rizst csupán egyetlen szavazat válasz-
totta el a lehetséges kieséstôl. Itt Lon-
don hívei már mind határozottabban
érezték esélyüket. Elsôként 39 pontot
kaptak, utánuk Párizs következett 33-
mal, majd Madrid 31-gyel. Ha csak egy
Párizsra szavazó tag Madridot választja
– 32:32-es holtverseny alakult volna ki
a második helyen, s ki tudja, miként
végzôdik ebben a helyzetben egy
újabb szavazás. Nem nehéz elképzelni,
mert Párizs támogatóinak többsége
nyilvánvalóan nem Londonra adta vol-
na voksát, s ebben az esetben – Mad-
rid a gyôztes. Így azonban Madrid
esett ki. 

A „döntôben” azután London, bizo-
nyos ex-madridi szavazatokkal 54:50
arányban legyôzte Párizst. 

Mi történik a birkózással? 
– Lesz-e úszó vb Pesten?
Visszazökkenve a jelenbe, megálla-

pítható, hogy a sportdiplomáciában
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nem létezik szünet, az élet folytonosan
produkálja a tennivalókat, s elegendô
ennek érzékeltetésére távirati stílus-
ban idézni hamarjában négy nemzetkö-
zi, de ezen belül bennünket, magyaro-
kat különösképpen is érintô esetet.

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi,
Tudományos és Kulturális Szervezete
(UNESCO) Testnevelés és Sport Kor-
mányközi Bizottságának (CIGEPS) ülé-
sét Bakuban tartották március 13. és
16. között. Az ülésen a Nemzetközi
Fair Play Bizottság képviseletében
részt vevô dr. Kamuti Jenôt, négy évre
a bizottság tanácsadó testületébe vá-
lasztották. A jelenlévôk megtárgyalták
a május 28-30-án, Berlinben azóta
megtartott V. Nemzetközi Sportmi-
niszteri Kongresszus (MINEPS) elé ke-
rülô, UNESCO által készített és elfoga-
dásra javasolt dokumentumokat.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
végrehajtó bizottsága február 12-én
döntött úgy, hogy a birkózást javasolja
levenni a 2020-as nyári olimpia mûso-
ráról. A testület ugyanakkor május vé-
gén három új sportágat jelölt meg,
mint lehetséges programba kerülôt.
Ezek között visszajuthat még a birkó-
zás is. A NOB végrehajtó testülete má-
jusban ült össze Szentpéterváron, hogy
ismét megvizsgálja a 2020-as progra-
mot, majd a végsô döntés a szervezet
közgyûlésén születik meg Buenos
Airesben, szeptemberben. Hegedûs
Csabára, századik olimpiai aranyér-
münk (München 1972) tulajdonosára, a
hajdani tuskirályra, a magyar szövetség
elnökére, aki Pekingben és Londonban
is a technikai igazgatója volt a birkózó
versenyeknek, nem kis feladat vár.

Még tavasszal Orbán Viktor minisz-
terelnök Simicskó István sportot fel-

ügyelô államtitkár és Gyárfás Tamás, a
Magyar Úszó Szövetség elnöke társa-
ságában, a Parlamentben átadta Cornel
Marculescunak, a Nemzetközi Úszó
Szövetség ügyvezetô igazgatójának a
2021. évi úszó-, vízilabda-, mûugró-,
mûúszó és nyíltvízi világbajnokág dí-
szes kivitelû pályázati dokumentumát.
A pozitív légkörû megbeszélésen a
FINA-vezetô nagyra értékelte a magya-
rok kandidálását, valamint azt, hogy a
kormányzat ennyire elkötelezett az ese-
mény iránt. A döntést július 19-én, a
barcelonai világbajnokság nyitónapján a
FINA 22 tagú végrehajtó bizottsága tit-
kos szavazással hozza meg, amelynek
tagja a magyar szövetség elnöke is.

Pünkösd Hétfôn Aján Tamás kétsze-
resen ünnepelt! 

A következô négy évben is (2013-17)
ô irányítja ugyanis a Nemzetközi Súly-
emelô Szövetséget (IWF). A küldöttek
ezen a napon erôsítették meg elnöki po-
zíciójában a moszkvai tisztújító kong-
resszuson. A 188 tagország közül sza-
vazásra jogosult 148-ból 137 élt válasz-
tójogával, s a delegátusok jelentôs
többsége adta voksát arra, hogy tovább-
ra is a magyar sportdiplomata irányítsa
az erôs emberek világszövetségét.

A kongresszuson Aján Tamásnak,
aki 2005-ben, majd 2009-ben is ellen-
jelölt nélkül gyôzött, s folytathatta köz-
felkiáltással elnöki munkáját, ezúttal öt
kihívója is akadt. A programbeszédek
ismertetése után azonban alaposan le-
egyszerûsödött a helyzet, mivel né-
gyen is visszaléptek az elnökjelöltség-
tôl, így csak Aján Tamás és az európai
sportági szövetség elnöke, az olasz
Antonio Urso maradt versenyben.

Kettejük párharcát 80-55-re nyerte a
régi-új elnök. GGaalllloovv  RReezzssôô
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Parlamenti fogadás a 2021-es úszó világbajnokság budapesti pályázatának sikere re-
ményében. Balról jobbra: Simicskó István sportállamtitkár, Gyárfás Tamás a magyar
szövetség elnöke, Paolo Barelli, az Európai Úszó Liga elnöke és a vendéglátó, Orbán
Viktor kormányfô

Aján Tamást immár harmadszor válasz-
tották újra a Nemzetközi Súlyemelô
Szövetség elnökének

Sportdiplomatáink 
élcsoportja (2013)

SScchhmmiitttt  PPááll,, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság tagja a Környezetvédelmi
Bizottság elnöke.
DDrr..  AAjjáánn  TTaammááss,, a Nemzetközi Súly-
emelô Szövetség elnöke, a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli
tagja
DDrr..  KKaammuuttii  JJeennôô,, a Nemzetközi- és a
Magyar Fair Play Bizottság elnöke
FFaarraaggóó  JJuuddiitt,, a Nemzetközi Asztalite-
nisz Szövetség versenyigazgatója
DDrr..  HHeeggeeddûûss  CCssaabbaa,, a Nemzetközi
Birkózó Szövetség elnökségi tagja
VVaasskkúúttii  IIssttvváánn,, a Nemzetközi Kajak-
kenu Szövetség elsô alelnöke
RReeggôôcczzyy  KKrriisszzttiinnaa,, a Nemzetközi
Korcsolya Szövetség sportigazgatója
DDrr..  CCssööttöönnyyii  IIssttvváánn,, az Európai Ököl-
vívó Szövetség alelnöke
BBeerrzzii  SSáánnddoorr,, az Európai Labdarúgó
Szövetség Fegyelmi Bizottság alel-
nöke
DDrr..  HHoollvvaayy  EEnnddrree,, a Nemzetközi
Röplabda Szövetség örökös tiszte-
letbeli elnökségi tagja
GGyyáárrffááss  TTaammááss,, a Nemzetközi Úszó
Szövetség elnökségi tagja, az Euró-
pai Úszó Liga pénztárosa
DDrr..  MMaarrttiinn  GGyyöörrggyy,, a Nemzetközi
Úszó Szövetség Vízilabda Technikai
Bizottságának tagja
DDrr..  HHaajjddúú  BBaalláázzss,, a Nemzetközi Vi-
torlázó Szövetség Finn dingi szekció-
jának elnöke
DDrr..  TTóótthh  LLáásszzllóó,, az Európai Judo Szö-
vetség pénztárnoka 
WWoossssaallaa  GGyyöörrggyy,, harmadik mandátu-
mának letöltése után az Európai Vi-
torlázó Szövetség örökös tiszteletbe-
li elnöke, a nemzetközi szövetség
soling szekciójának alelnöke.
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A sporttáplálkozás egyes kérdéseit
elemzô rovatunkat több, mint egy évti-
zede indítottuk. Az eddigiek során 39
önálló közlemény jelent meg a MA-
GYAR EDZÔ hasábjain, amelyek a kö-
vetkezô témákat elemezték:

• fehérjebevitel, fehérjeigény
• folyadékbevitel, a sportoló vízház-

tartása
• testtömegcsökkentés, testsúly-

szabályozás
• mérlegelés utáni táplálkozás súly-

csoportokhoz kötött sportágak esetén 
• a vegetáriánus étrend kihatásai a

sportoló egészségére
• a kreatinkiegészítés jelentôsége a

sportban 
• a sportolók tápláltsági állapota és

jellemzô testfelépítése
• a szabad aminosavak alkalmazásá-

nak jelentôsége, teljesítménynövelô
hatása

• a sportolók kalcium- és magné-
ziumigénye

• a sportolók kálium- és nátriumigé-
nye

• a nem fémes makroelemekre vo-
natkozó szükséglet a sportban

• a sportolók alkoholfogyasztása és
ennek kihatásai

• a sportolók esszenciális mikroe-
lemszükséglete

• a diétás rostok élettani szerepe, a
sportolók rostszükséglete

• idôskorú sportolók táplálkozása
• a sportolók zsíroldható vitaminellá-

tottsága, vitaminigénye
• nem fémes mikroelemigény spor-

tolóknál
• a sportolók vízoldható vitaminigé-

nye
• sportágspecifikus energiaigény
• káros táplálkozási szokások
• helytelen táplálkozási szokások
• zsírbevitel a sportolói diétában
• zsírellátottság optimálás, zsírhasz-

nosulás
• zsírfogyasztási struktúra, a lipid

metabolizmus szabályozása
• táplálékkiegészítôk (fehérjekoncent-

rátumok) a sportolók felkészítésében
• speciális étrendkiegészítô (karnitin)

alkalmazása
• zsírégetô króm-pikolinát a sporto-

lók táplálkozásában
• konjugált linolsav (CLA) és lecitin

alkalmazása a sporttáplálkozásban
• a zsíranyagcserére ható guarana al-

kalmazása

• táplálkozás a versenyek alatt
• táplálkozás a versenyeket követôen
• gyermekkorú sportolók táplálkozá-

sa
• serdülôkorú sportolók táplálkozása
• sportoló nôk táplálkozása a terhes-

ség alatt
• sportoló nôk szülés utáni táplálko-

zása
• egyéb fémes mikroelemek a spor-

tolók táplálkozásában
• egyéb nem fémes mikroelemek a

sportolók táplálkozásában
• toxikus mikroelemek a sportolók

táplálkozásában
• adjuváns szerek, teljesítményfoko-

zó szerek, doppingszerek
A sorozat jelen része – ismét vissza-

térve a zsíranyagcsere kérdésköréhez
– a zsírfelszívódást gátló szerek alkal-
mazásának egyes speciális kérdéseit
tárgyalja. 

A zsíranyagcserére 
ható szerek 

Jól ismert, hogy a zsíranyagcserére
ható szerek célszerûen a következô-
képp csoportosíthatók:

• zsírégetô hatású termékek
• a zsírfelszívódást gátló készítmények
• étvágycsökkentôk
• egyéb hatású illetve hatásmecha-

nizmusú készítmények
E készítmények külön vagy együtte-

sen felhasználva alkalmasak a sportoló
zsírszövet-mennyiségének csökkenté-
sére, az optimálist (ideálisnak vélt) job-
ban közelítô izom/zsír arány létrehozá-
sára. Azonban lényeges, hogy a zsírfel-
szívódást gátló készítmény nem alkal-
mazható – illetve nem javasolt alkal-
mazni – zsírsavakat (is) tartalmazó kie-
gészítôkkel együtt, hiszen a gátló hatá-
sú készítmények megakadályozzák a
zsírsavak felszívódását.

A 4 csoport közül eddig csak a zsíré-
getô szerekkel foglalkoztunk, s e cso-
porton belül a karnitin, a króm-pikoli-
nát, a konjugált linolsav és a lecitin, va-
lamint a guarana alkalmazását tárgyal-
tuk. De a zsíranyagcsere kapcsán ér-
demes megismerni a zsírégetéstôl el-
térô, más hatásmechanizmusú termé-
keket is, ezekrôl lesz szó a cikksorozat
jelen és késôbbi részeiben. 

A zsíranyagcsere szabályozás egyéb-
ként – mint egy korábbi részben, a lipid
metabolizmus témakörét elemezve is
megállapítottuk – meglehetôsen bo-

nyolult fiziológiai folyamat, számos té-
nyezô van hatással a testben végbeme-
nô zsírszintézisre, illetve több tényezô-
tôl függ az is, hogy a termelôdô vagy
már tárolt zsírnak mi lesz a sorsa a szer-
vezeten belül, azaz tárolódik-e vagy mo-
bilizálódik. Természetesen a bôséges
étkezés (nem csupán zsír-, de szénhid-
rát- és fehérje-bevitel is) elôsegíti a zsír
deponációját. Ugyanakkor kiemelendô,
hogy a rövid szénláncú zsírsavak
(SCFA) eloxidálódnak, energiát szolgál-
tatnak, de nem tárolódnak. A mobilizá-
ciót, oxidációt, energiafelhasználást a
catecholaminok jelenléte, a fiatalkori di-
abetes, a SCFA, a glukagon/inzulin ha-
tás s természetesen az éhezés, az élet-
tani szükségletnél kisebb mérvû (azaz
az élettani szükséglettel nem adekvát)
tápanyag és energia bevitel segíti elô.

Zsírfelszívódást gátló 
készítmények

A zsírfelszívódást, azaz a már a gaszt-
ro-intesztinális rendszerbe jutott zsírok
és olajok hasznosulását számos készít-
mény illetve komponens gátolja. E cikk
keretében a Chitosan és a diétás rostok
inhibíciós hatása kerül ismertetésre.

A zsírfelszívódást gátló 
chitosan alkalmazása

A Chitosan lényegében egy olyan
poliszacharid, amit tengeri rákok pán-
céljából állítanak elô számos kompo-
nens kivonásával. Ez a rostkészít-
mény tulajdonképpen zsírmágnes-
ként viselkedik – az ellenkezô elektro-
mos töltésû komponensek közötti
vonzást kihasználva – s a megkötött
zsírok ezáltal nem szívódnak fel s
emésztetlenül távoznak el a salaka-
nyagokkal együtt a bélcsatornából.
(Ezáltal persze romlik a tápanyag-
hasznosulási tényezô, a bevitt ener-
gia felhasználási aránya.) 

A Chitosan esetében több, a zsírfel-
szívódás gátlásán túlmutató tulajdon-
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ság is megemlíthetô. Rendszeres al-
kalmazása hatásosan csökkenti a szé-
rum koleszterin szintjét s kedvezô
(mérséklô) hatással van a vérzsír szint-
re is. A tapasztalatok szerint elôsegíti a
sebek, fekélyek gyógyulását, erôsíti a
csontozatot, sôt, gombaellenes hatás
is kimutatható volt.

Adagolása nyilvánvalóan az elfo-
gyasztott étel illetve élelmiszer zsírtar-
talmának s a sportoló szervezete zsír-
arányának függvénye. (Tudvalevôen a
chitosan ugyan a zsírfelszívódást gátol-
ja csupán, de ennek következtében a
szervezet a kisebb mérvû energia-be-
vitel miatt a saját zsírraktáraihoz is hoz-
zányúl, s a depóból mobilizál adott
mennyiséget.) A nagyobb mennyiségû
zsírt is tartalmazó ebéd vagy vacsora
elôtt célszerû 1-2 kapszula chitosan
bevitele, de semmiképpen nem cél-
szerû minden étkezéshez ezt az élel-
miszer-kiegészítôt alkalmazni. A külön-
bözô cégek termékeiben némileg elté-
rô a chitosan mennyisége kapszulán-
ként, egy kapszula 150 és 500 mg kö-
zötti mennyiségû hatóanyagot tartal-
maz. Napi 1500-2000 mg feletti chito-
san bevitel nem javasolt. Ha a sporto-
lónál nagy a zsírfelesleg, akkor is csak
fokozatos, s nem csupán a zsírfelszí-
vódást mérséklô szerek alkalmazásá-
val elérhetô zsírszövet-csökkentés ja-
vasolható. S persze odafigyelô, de az
energia-bevitel szempontjából mérsé-
kelt táplálkozás a szükséges mértékû
fehérjebevitel egyidejû biztosításával.
Hiszen nem az izom, hanem a zsír
mennyiségét kívánjuk csökkenteni a
sportoló szervezetében, azaz javítani
az izom/zsír arányt.

Fontos megjegyezni, hogy a chito-
san bevitele nem célszerû zsírokat,
esszenciális zsírsavakat, zsírban oldó-
dó vitaminokat tartalmazó táplálék-kie-
gészítôkkel s egyes gyógyszerekkel
együtt, hiszen gátolja ezen komponen-
sek felszívódását, hasznosulását.
Ezért – rendszeres illetve hosszabb
távra tervezett alkalmazás esetében –
csak napi 1 alkalommal, egy fôétke-
zéshez kapcsolódóan (azt megelôzô-
en) javasolt a felhasználása!

Diétás rostok alkalmazása
A koleszterin s a trigliceridek felszí-

vódását a diétás rostok is mérséklik,
igaz, a chitosan hatásánál kisebb mér-
tékben. Az viszont tény, hogy a helyes
táplálkozás egyik alapja a megfelelô
rostbevitel, s elegendô rost esetében
a szérum koleszterin szintje is csök-
ken. Megfelelô mennyiségû rost fo-
gyasztásával számos érrendszeri és
egyéb problémának – pl. érelmeszese-
dés, magas vérnyomás, rákos dagana-
tok a vastagbélben, aranyér, bélfalki-

boltosulás – is elejét lehet venni illetve
csökkenteni a kialakulást veszélyét.
Miután a diétás rostok élettani szere-
pének s a sportolók rostszükségleté-
nek kérdéseivel már korábban, egy kü-
lön cikk keretében részletesen foglal-
koztunk, ezért itt inkább néhány kiegé-
szítô információ megadására szorítko-
zunk csupán. 

Célszerû tudni, hogy a diétás (étke-
zési) rost és a nyers rost nem azonos
fogalom. A nyers rost a növényi sejtfa-
lakat tartalmazó, növényekbôl bizo-
nyos kémiai jellegû kezelés (pl. savas
feltárás) után visszamaradó anyag. A
diétás rost viszont tágabb fogalom,
minden olyan táplálék-összetevô ide
sorolható, amelyet az enzimek az em-
beri szervezetben nem tudnak kisebb
egységekre lebontani, s ezen kompo-
nensek ezáltal nem tudnak felszívódni.

A rostok lehetnek víz-oldékonyak, s
nem víz-oldékonyak. A cellulóz pl. nem
víz-oldékony, az ilyen rostok szerepe a
bélmûködés szabályozása, a mechani-
kai irritáció. Ennek következtében
gyorsul a bélmûködés, elkerülhetô a
bélsár pangása, a tranzit idô csökkené-
se miatt kevesebb mérgezô bomlás-
termék szívódik fel, s egyúttal mérsék-
lôdik a daganatos sejtek kialakulása (a
karcinogén hatású anyagok rövidebb
tartózkodása miatt) is.

A víz-oldékony rostok – ilyen pl. a
pektin – a folyadék (gyomor- és bél-
nedv) hatására megduzzadnak, s képe-
sek megkötni a koleszterint, ami az ál-
lati eredetû élelmiszerekbôl (pl. tojás)
jut a szervezetbe. Koleszterinre persze
– adott koncentrációban – szüksége
van a szervezetnek (pl. hormonok szin-
tézise, idegrostokat védô membránok
kialakítása), de túl nagy mennyiség be-
vitele esetén lerakódnak az érfalakon.

A rostok sokrétû szerepét tárgyalva
még kiemelendô a bélmotilitás (perisz-

taltika a bélben) biztosításán, a méreg-
telenítô funkción s az éhségérzetet
mérséklô (teltség-érzetet okozó) hatá-
son túl az ún. cukortoleranciát javító
szerep is. Az étkezési rostok kellô
mennyiségben való jelenléte a szén-
hidrátok felszívódását elnyújtottá te-
szik, s ezáltal a hirtelen kiváltott inzulin-
választ mérséklik. A napi javasolt rost-
bevitelt egyes szerzôk 25-35 g-ra, má-
sok 30 és 45 g közötti értékre teszik.

Ha az optimális mennyiségû rost be-
vitele a normális (konvencionális) táp-
lálkozással, tehát a megszokott
mennyiségû és arányú gabona, zöld-
ség, gyümölcs elfogyasztásával nem
biztosítható, akkor célszerû olyan táp-
lálék-kiegészítôket is fogyasztani,
amelyek rostokban gazdagok. Ugyan-
akkor a túlzott rostbevitel is káros,
egyrészt puffadást, hányingert, felfu-
vódást, flatulenciát és hasmenést
eredményezhet, másrészt zavart okoz-
hat egyes makro-és mikroelemek, sôt
a B-12 vitamin felszívódásában is. Az-
az „a jóból is megárt a sok" (omnis sa-
turatio mala) elv figyelembe vétele itt,
e tárgykörben is javasolható.

Összegezve tehát a zsíranyagcseré-
re a zsírfelszívódás gátlása révén ható
szerekre vonatkozó ismeretanyagot,
megállapítható, hogy a koleszterin s a
trigliceridek felszívódását a diétás ros-
tok is mérséklik.

A cikksorozat folytatódik, s terveim
szerint még számos izgalmas, eddig
nem tárgyalt, de a korszerû sporttáplál-
kozás elméleti és gyakorlati kérdései-
hez úgy vélem szorosan kapcsolódó té-
makör kerül a késôbbiekben tárgyalás-
ra. A rovat következô részei ismét a
táplálék-kiegészítôk tárgykörhöz kap-
csolódnak, s a legközelebbi dolgozat is
a zsír-anyagcserére ható, de eddig még
nem tárgyalt, a zsírfelszívódást gátló
készítményekkel foglalkozik. 
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A 90-es évek politikai változásai a korábbiaktól eltérô, je-
lentôsen kedvezôtlenebb feltételeket hoztak a sport számá-
ra, amely a kalapácsvetés – a legeredményesebb magyar
atlétikai versenyszám – esetében is megmutatkozott.

Példaként állhat, hogy a 90-es évek elôtt több mint egy
tucat városban, településen-, Budapesten kb. egy tucat
sportegyesületben neveltek kalapácsvetôket. Több olyan
országos felnôtt bajnokság volt, amelyen a nevezôk nagy
létszáma miatt két napon kellett a versenyt lebonyolítani.

Manapság csupán két városban Szombathelyen és
Veszprémben foglalkoznak kalapácsvetôkkel, de az együt-
tes létszámuk sem éri el a korábbi években az országos baj-
nokságokra nevezettek számát.

A rendszerváltást követôen  az illetékes miniszter kijelen-
tette, nem fog több pénzt tenni a sport feneketlen zsákjába.
A miniszter úr a sport semmi mással nem pótolható egész-
ségjavító, egészségfenntartó és pozitív nevelô hatásaira va-
lószínûleg nem gondolt.

A pénzelvonást a kalapácsvetés tragikusan megsínylette:
Edzôket bocsájtottak el, a pályák túlnyomó részét eladták

lakóparkok, kereskedelmi- és egyéb létesítmények céljára,
avagy, miként a TF pályát is, „modernizálták" (mûfüvessé
tették) és megtiltották a pályán az összes atlétikai dobó-
szám gyakorlását, versenyeit. – Szükséges hozzá tenni,
hogy a mûfüvezett, s kizárólag a labdarúgás számára átala-
kított Csörsz utcai pályák a testnevelô tanár- és edzôképzés
termelôeszközeit jelentették a TF számára.

A kalapácsvetés a legeredményesebb, legsikeresebb ma-
gyar atlétikai versenyszám öt olimpiai bajnokkal, világrekor-
dokkal, kiváló helyezésekkel a világ- és kontinens viadalo-
kon. Az évszázad magyar atlétája is kalapácsvetô volt Zsi-
vótzky Gyula személyében.

Kalapácsvetôink napjainkban is elért sikerei ellenére, a ka-
lapácsvetés az utóbbi évtizedekben nem részesült a széles-
körû, fennmaradását biztosító sportvezetési támogatásban,
jóllehet a kalapácsvetôk számának a versenyszámmal törô-
dés elmaradása miatti rohamos csökkenése mindenki szá-
mára érzékelhetô volt. Tényként említhetô, hogy a szövet-
ség a kalapácsvetést kihagyta a Héraklész-programból, az-
zal az indoklással, hogy „kevésbé elterjedt". (A késôbb lehe-
tôvé tett egyéni támogatás nem jelent elégséges megol-
dást a versenyszám elterjedésére.)

A 80-as években a kalapácsvetés nemzetközi élvonalának
a dobásteljesítményei a korábbi becsléseket messze felül-
múlták. Az igen nagy – 80 m feletti – dobástávolságok az
edzéseken és versenyeken területigényesebbé, s a moz-
gásszerkezeti sajátosságai miatt balesetveszélyesebbé tet-
ték a versenyszámot, minthogy a kalapácsot forgómozgás-
ból, háttal a dobásirány felé érkezve, két kézzel oldalt-hátra
kell kidobni, amely módon a kirepülô kalapács mozgásiránya
kevésbé pontosan szabályozható.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség – versenykörülmények
között – a balesetveszély csökkentését a védôháló óriási

méretûvé növelésével (7-10 m magas lett) és a kidobó-nyí-
lás relatív csökkentésével gondolta megoldani. Ezekkel a
feltételekkel azonban több hátrány jár együtt:

• a szektorvonalhoz túl közeli hálómonstrumba kis moz-
gáshiba esetén is beleütközhet a kalapács feje, nyele, ken-
gyele, amely gyakorlatilag megsemmisíti, vagy jelentôsen
lecsökkenti a dobó által elérhetô dobástávolságot,

• némi forgáshiba esetén már „áthúzhatja" a dobó a kala-
pácsot, amely ily módon a futópályára is kikerülhet,

• a hatalmas, sûrû hálótól alig látni dobás közben a dobót,
s ez a nézôket megfosztja a dobásvégrehajtás látványától,

• ha olyan dobó áll az ilyen hálószörnyeteggel körülvett
dobókörbe, akinek edzéskörülmények között erre kevés le-
hetôsége volt, annak a klausztrofóbia nyomasztó élményé-
vel is meg kell küzdeni.

A nemzetközi szövetség szabályalkotói figyelmen kívül
hagyták, hogy ebben a pénzközpontú világban milyen nehéz
dobópályát megtartani, vagy megszerezni. Manapság a vi-
lág élvonalába tartozó, élvonalába tartó kalapácsvetôknek –
a biztonsági szempontokat figyelembe véve  – legalább egy
120 x 60 m-es területre van szüksége a dobóedzésekhez.  S
ehhez járulhatnak még a védôháló megvásárlásának, felállí-
tásának a milliós nagyságrendû költségei.

A 90-es években, amikor sorra szüntették meg a szakosz-
tályokat, vették el a sporttól a pályákat, területeket, nyilván-
valóvá vált a kalapácsvetés térvesztése is a magyar atlétikai
életben. 

Az Atlétika c. folyóiratban és a Kalokagathiában már 1999-
ben és 2000-ben felvetettük, s indokoltuk a kalapácsvetés
versenyszabályai módosításának szükségességét és a mó-
dosítás lehetôségeit. Senki nem reagált rá. 2000-ben Gyulai
Istvántól – aki akkor az IAAF-nél dolgozott – kértünk segít-
séget, anyagi támogatást olyan vizsgálatok végzésére,
amelyek eredményeképpen konkrét javaslatokat tehetünk a
kalapács hosszának és súlyának a megváltoztatására az el-
érhetô legnagyobb dobástávolság csökkentése érdekében.

Az elérhetô legnagyobb dobástávolság csökkentésével
ugyanis, csökkenthetô a területigény, a balesetveszély és
szükségtelenné válik a drága védôháló. Tehát lényegesen
olcsóbb, biztonságosabb lehet a kalapácsvetôk dobóedzé-
se, technikai felkészítése, emellett a kalapácsvetést a többi
atlétikai versenyszámmal egy idôben lehet megrendezni a
versenyeken.

A munkaigényes és idôigényes vizsgálataink célja az is
volt, hogy a megváltoztatott méretû kalapáccsal ugyanazok
a testalkatú, kondicionális képességû kalapácsvetôk érjék el
a legjobb eredményeket, akik a jelenleg szabályos méretû
(121,5 cm hosszú és 7,26 kg-os) kalapáccsal a legjobbak.

Az adatfelvételt Szombathelyen, Németh Pál mesteredzô
kalapácsvetôivel végeztük Mecseki Attila, Zsivótzky Gyula
és Szilágyi Tibor, a TF Biomechanika Tanszékének a tanára
részvételével.

A vizsgálatok keretében 68-78 m-es legjobb eredményt
elért kalapácsvetôk 7,26; 8,00 ; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00;
13,00; és 14;00 kg-os, 121,5; 110; 100; 90; 80; 70; és 60
cm hosszúságú kalapácsokkal dobtak maximális teljesít-
ményre törekedve.

A dobásokat 3 irányból, videokamerával vettük fel. A vide-
ofelvételeket Szilágyi tanár úr és munkatársai digitalizálták és
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határozták meg azokat a sebességadatokat, amelyekbôl a
tényleges teljesítmények alapján kiszámították a különbözô
hosszúságú és súlyú kalapácsokkal elérhetô – a jelenleg sza-
bályos kalapáccsal elért világcsúccsal egyenértékû – ered-
ményeket. Ezeket az adatokat tartalmazza az 11..  ttáábblláázzaatt..

A továbbiakban a nemzetközi szövetségnek az lett volna
a feladata, hogy az 11..  ttáábblláázzaatt alapján kiválassza, azt a telje-
sítményzónát, amelybe az új világcsúcsot, vagyis a legjobb
kalapácsvetôk teljesítményeit szeretné és ehhez a javasol-
tak közül kiválassza a megfelelô szerméretet.

Az elkészült tanulmányt elküldtük Gyulai Istvánnak, aki
üzent, hogy megkapta és továbbította a versenyszabályokkal
foglalkozó bizottságnak. Azóta is néma csend övezi a témát.
Legalább négy szakcikkben foglalkoztunk a kalapácsvetés
nemzetközi és hazai helyzetével a szabályváltoztatás szüksé-
gességének indoklásával, a változtatás reális lehetôségeinek

a felsorolásával az illetékes vezetôk számára is hozzáférhetô
szakfolyóiratokban, de soha senki nem reagált rá.

2008-ban egy szombathelyi nemzetközi kalapácsvetô-ver-
senyen a szabályos (121,5 cm, 7,26 kg) kalapáccsal történt
verseny befejezése után 1 órával a nemzetközi szövetség-
nek küldött táblázat 50-55 m-es zónájából kiválasztott 60
cm hosszú, 8 kg súlyú kalapáccsal is rendeztünk egy ver-
senyt a szabályos kalapáccsal folytatott verseny résztvevôi
számára. A dobásokról a videofelvételeket a dobáshoz felál-
ló kalapácsvetôvel szemben, a dobásirányba nézô kamerá-
val készítettük. A cél annak vizsgálata volt, hogy a szabályos
kalapáccsal és a rövidebb, nehezebb kalapáccsal végzett
dobásoknál hogyan változik a forgási sebesség (11--22..  áábbrraa).

A videofelvételek kiértékelése, a mért adatok matemati-
kai statisztikai összehasonlítása azt mutatta – és ezt a grafi-
konok is érzékeltetik –, hogy a két különbözô szerrel végzett
dobások során a sebességváltozások között nem volt szig-
nifikáns különbség. Ennek alapján megállapítható volt, hogy
a táblázatból választott szerméretek biztosítják a szabályos
szerrel azonosnak tekinthetô erôközlési, gyorsítási viszo-
nyokat a kalapácsvetés mozgásfolyamatában. Tehát lehet-
séges a kalapács megváltoztatott méreteivel (hosszával,
súlyával) olyan „dobószer-ellenállási viszonyokat" teremte-
ni, mint amilyeneket a jelenleg szabályos szerrel, azaz a
megváltoztatott méretû kalapáccsal ugyanazok a testalkatú,
kondicionális felkészültségû dobók lehetnek a legjobbak,
mint akik a jelenleg szabályos szerrel.

Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy Mecseki Attila a
2008-ban megjelent tanulmányunk után számítással, az itt
is közölttôl eltérô táblázati eredményeket kapott a kalapács
hosszára és súlyára vonatkozóan.

Minket, az Atlétika Tanszéken a versenyfeltételek során
nyert adatokra épített matematikai statisztikai számítások
eredményei meggyôztek a TF Biomechanikai Tanszéke által
végzett számítások elfogadhatóságáról.

2005-ben a TF-en, a kalapácsvetés oktatásában áttértük a
60 cm hosszú szer alkalmazására. Az oktatási tapasztalatok
igen kedvezôk. A hallgatók könnyebben bánnak a rövidebb
szerrel, pontosabban tudják szabályozni a saját testük, test-
részeik és a kalapács mozgását, gyorsítások közben a kala-
pács lengô mozgása gyakorlatilag megszûnik, a dobó és a
dobószer szilárd egységet képez, ezáltal a dobó könnyeb-
ben tudja megvalósítani a kívánt mozgásmintát, azaz hama-

MAGYAR EDZŐ ■ 2013/236

11..  ttáábblláázzaatt.. Az IAAF-nek javasolt új kalapácsméretek dobás-
távolságok szerinti csoportosításban
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idôátlag-változásai mozgásszakaszonként
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rabb jut arra a technikai szintre, amelyen a kalapácsvetés
már az örömszerzés forrásává válik és a kondicionális ké-
pességekkel arányos, azzal szorosan összefüggô dobástel-
jesítményekre lesz képes.

A felnôtt férfiak számára általunk javasolt 50-55 m-es tel-
jesítményzóna 60 cm-es, 8 kg-os kalapács méretébôl kiin-
dulva – a jelenlegi szersúly-arányok megtartásával – megha-
tároztuk a szerméreteket a nôk és a különbözô korcsopor-
tok számára (22..  ttáábblláázzaatt).

A kalapácsvetés Magyarországon nem csupán egy atléti-
kai versenyszám, hanem több mint 60 éve a magyar sport
egyik sikerforrása, amely növelte az ismertségünket, a
sportszeretô világban fokozta a pozitív viszonyulást az or-
szág felé, amely örömmel és büszkeséggel töltötte el a ma-
gyar embereket, növelte önbizalmukat, amely példaként
szolgált a fiataloknak.

2010-ben a szabálymódosítás, a kalapács méreteinek a
megváltoztatása érdekében felhívást fogalmaztunk meg,
amelyet három nyelven tettünk fel a TF és a MASZ honlap-
jára és küldtünk el néhány ország atlétikai szövetségének az
e-mail címére. Már a 2006-os szombathelyi kalapácsvetés
konferencián is sok külföldi fogadta egyetértéssel a méret-
változtatással kapcsolatos felvetésünket. Sajnos az IAAF–
hez közelálló személy és a szombathelyi résztvevôk nem,
akiknek a viszonyulását csupán saját kiváltságos helyzetük
(kielégítô edzésfeltételek) és a kalapácsvetésben megszer-
zett ranghelyük féltése magyarázhatja. Pedig ennél sokkal
messzebbre kellene tekinteni. A magyar kalapácsvetés – és
országoktól függetlenül a kalapácsvetés, mint egy látvá-
nyos, értékes atlétikai versenyszám-fennmaradásáról van
szó. Nem elegendô tehát egy-két egyesület ahol a kalapács-
vetéssel foglalkoznak – még akkor sem, ha kiváló eredmé-
nyeket érnek el. Az országnak sok településén kellene kala-
pácsvetôket nevelni, hogy a nagyobb számú fiatal közül
hosszú távon is nagyobb valószínûséggel kerüljenek ki figye-
lemre méltó teljesítmények elérésére képes versenyzôk.
Mindezek egyik fontos feltétele a kalapács méreteinek meg-
változtatásával az elérhetô dobástávolság csökkentése, azaz
a kisebb területigénnyel a kalapácsvetés olcsóbbá tétele.

Amennyiben az IAAF nem hajlandó a kalapács méreteinek
megváltoztatására, Magyarországon nemenként és korcso-
portonként kétféle méretû kalapáccsal kellene lehetôvé tenni
a versenyzést: a rövidebb, nehezebbel és a jelenleg szabá-
lyossal. A rövid kalapács alkalmazása – a kisebb területigény
és a nagyobb biztonság által – biztosíthatná a kalapácsvetés
ismételt elterjedését, nagyobb számú utánpótlás nevelését.
A kalapácsvetés újra elterjedését növelhetné, ha iskolai sport-
köri foglalkozásokon puha anyagból készült, rövid kalapácsok-
kal vagy rövid lánckalapácsokkal dobhatnának a tanulók. (Az
atlétikai dobásokkal, a kalapácsvetés oktatási fokozatrendsze-
rével foglalkozó szakkönyvek még további ötletek megvalósí-
tásához adnak segítséget – csak törôdni kellene vele.) 

Reményt keltô, hogy a londoni olimpiai sikerek láttán a
kormányzat az úgynevezett csapatsportok mellett az egyé-

ni sportágakat is támogatni szándékozik. Jó lenne, ha a ma-
gyar atlétikában – a különbözô versenyszámokban elért
eredmények és a további lehetôségek reális elemzése alap-
ján – a valódi értékének megfelelôen foglalkozhatnánk a ka-
lapácsvetéssel. És jó lenne, ha mindazok, akik nem látják a
fától az erdôt, a saját, egyéni érdekeiken túl a nagy múltú,
sok élményt nyújtó, a testi-lelki egészséget szolgáló kala-
pácsvetés fennmaradását is szolgálnák.

A TF Atlétika Tanszéke a testnevelôk, az edzôk ingyenes
kiképzésével, továbbképzésével, akár egyedi tanácsadással
tudna hozzájárulni a kalapácsvetés újbóli elterjesztéséhez,
széleskörû felélesztéséhez. 

Végezetül fontosnak tartjuk kérni a magyar sport, a ma-
gyar atlétika befolyással bíró vezetôit, hogy minden évben
rendezzenek Zsivótzky Gyula emlékversenyt az összes fér-
fi és nôi dobóversenyszámban, de legalább kalapácsvetés-
ben – és a rövidebb kalapáccsal is. Úgy gondoljuk, hogy Zsi-
vótzky Gyula olimpiai bajnok, Európa-bajnok, világcsúcstar-
tó, az évszázad legeredményesebb magyar atlétája – aki a
versenyzôi pályafutása után is sokat tett a kalapácsvetésért
– ezt igazán megérdemli.
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A címlapon talán mintha egy kissé
hosszúnak tûnne a kötet fenti alcíme,
de igaz, vitathatatlanul felkelti az ér-
deklôdést, hiszen kit ne érdekelne
egy ilyen szuperteljesítmény meg-
személyesítôje. A magyar úszósport
egészen kivételes szerencséjének
mondható, hogy a nagyszerû sport-
ágnak a legsikeresebb korszakát –
1952-tôl, Helsinkitôl eltekintve –
1976-tól évtizedeken át nem is egy,
hanem két egészen kivételes, zseni-
álisnak elismert edzô aranyozta be
számunkra tanítványaik bravúrjaival
az olimpiákon, világ- és Európa-baj-
nokságokon, hiszen hogyan is feled-
hetnénk el Kiss László mellett
Széchy Tamást, aki, sajnos, immár
csaknem egy évtizede nincs közöt-
tünk. Említésük nem csak azért indo-
kolt, mert a két edzônagyság sport-
barátsággal tisztelte meg egymást,
együtt és egymásért dolgoztak, a
magyar dicsôségekért, hanem – bár
ezt e sorok írója éveken át ismételten
kérte Széchy mestertôl –  ô végül
mégis úgy távozott örökre, hogy pá-
lyáját, filozófiáját, fogásait, koncepci-
óját nem foglalta írásba az utána kö-

vetkezô szakmai nemzedék számára.
(Még szerencse, hogy módszereit
saját bôrén tapasztalva ôrizte meg, s
fejlesztette tovább tanítványa, Széles
Sándor, Gyurta Dániel,  Risztov Éva
olimpiai bajnokaink és társai felkészí-
tése hasznára.)  

Kiss László pályája, nem melléke-
sen, annyival gazdagabb az „Öregé-
nél", hogy sikeres idôszakban irányí-
totta öttusa válogatottunk „vizes"
edzéseit is, majd edzôi karrierjét kö-
vetôen a nevéhez fûzôdik a legsike-
resebb úszókapitányi tevékenység is
– mind a mai napig – hiszen éltének
ez a ragyogó fejezete  még távolról
sem befejezett. Hosszú lenne felso-
rolni eredményeit, kitüntetéseit, a
könyv oldalai egyébként jellemzések-
kel erre is kitérnek, legyen itt elegen-
dô megemlíteni, hogy a Time maga-
zin szerint „ô a huszadik század leg-
kreatívabb úszóedzôje." 

A könyv szerzôjét, Csurka Gergelyt
aligha szükséges részletesen bemu-
tatni, a remek tollú ismert riporter
otthonosan mozog az uszodák világá-
ban, ô írta, Gyarmati Dezsô közremû-
ködésével, az Aranykor címû értékes

kötetet is többek között, amely a ma-
gyar vízilabdázás történetét öleli fel. 

A hálás téma, hôsének nem min-
dennapos egyénisége, a színes, kü-
lönleges sztorik egymásutánja, s
nem különben a világhírû tanítványok
– Egerszegi Krisztina, Kovács Ági,
Güttler Károly és a többiek – megnyi-
latkozásai jól érzékelhetôen magával
ragadták az írót, humorral átszôtt él-
vezetes és tanulságos könyvet kö-
szönhetünk neki. gg..rr..    

Egyáltalán nem túlzás: a "Magya-
rok az Olimpiai Játékokon – 1896-
2012" címû könyv a világon szinte
egyedülálló és nemzetközileg is je-
lentôs értéket képvisel, a hazai olim-
piai nagycsaládunk tagjai számára
pedig nem csak büszkeséggel tölt

el, hanem egyenesen nélkülözhetet-
len a házi könyvtárak polcairól.  Tar-
talmazza és elemzi valamennyi nyá-
ri, téli, valamint ifjúsági ötkarikás já-
tékokon való szereplésünket.  Az el-
sô kiadás, a „Magyarok az Olimpiai
Játékokon 1896-tól (Athén) 2000-ig
(Sydney)" a magyar csapat részvéte-
lét és az eredményeket vette szám-
ba. A második kiadás 1896-tól a
2004. évi, Athéni Olimpiai Játékokig
bezárólag további nyári és téli olim-
piák eredményeit is tartalmazta.

Ezzel a most, legutóbb megjelenô
kötettel ellenben, s ezt külön szük-
séges nyomatékosítani, hiszen nem
az elsô és második kiadás egyszerû-
en bôvített kiadásáról van szó, egy
teljesen átdolgozott anyagot vehet a
kezébe az olvasó – „Magyarok az
Olimpiai Játékokon 1896-2012" cím-
mel. Ez a 2008. és 2012. évi nyári, a
2006. és 2010. évi téli játékokat, va-
lamint a 2010. évi ifjúsági nyári és
2012. évi ifjúsági téli olimpiai játékok
eredményeit is feldolgozza. Az 516
oldalas könyv számtalan fotóval,
éremtáblázattal, adattárral rendelke-

zik. A közölt bibliográfia is jelzi, hogy
igazán tekintélyes számú könyv ké-
szült sportolóink diadalairól. De
egyetlen kiadvány sem ôrizte meg
az utókornak azokat a magyar olim-
pikonokat, például, akik részt vettek
az olimpiákon, erejükhöz mérten tel-
jesítettek, és képviselték nemzeti
színeinket – még ha nem is hoztak
pontot. Ôk adták a mindenkori csa-
pat gerincét, képletesen szólva a
vállaikon jutottak a legjobbak a dobo-
góra vagy a helyezettek közé. A
szerzôk ezúttal összegyûjtötték és
gondosan ellenôrizték az olimpiákon
elindult valamennyi versenyzônk ne-
vét, adatát, eredményét és kötetük-
ben nyilvánosságot kapott minden
egyes résztvevônk – ezzel is tiszte-
legve erôfeszítéseik elôtt. 

Történelmünk utóbbi, több mint
egy évszázadának kétségkívül siker-
ágazata a sportkultúránk, s benne
mindenekelôtt az olimpiákon nyújtott
szereplésünk. A „Magyarok az Olim-
piai Játékokon – 1896-2012" tartal-
mas, s illusztrációival is látványos em-
léket állít ennek. 

Az edzôfejedelem

Magyarok az Olimpiai Játékokon
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Raktárak bérbeadása, üzemeltetése
Építôanyag kereskedelem

Budapest, X. Jászberényi út 57.
Budapest, X. Sírkert u. 2-4.

Szekszárd, Palánki út
Tarnaszentmiklós, Kömlôi út

Telefon: 00-36-1-264-4900

MMAAGGYYAARR  EEDDZZÔÔ

Hungarian Coach
16. évf. 2013. 2.

Megjelenik negyedévenként
EEllôôffiizzeetthheettôô

a szerkesztôségnél 
kapható csekken

Éves elôfizetési díj: 2500,- Ft

FFôôsszzeerrkkeesszzttôô

Gallov Rezsô

AAllaappííttóó  sszzeerrkkeesszzttôô

Mónus András

FFeelleellôôss  sszzeerrkkeesszzttôô

Köpf Károly

SSzzeerrkkeesszzttôô

Bendiner Nóra

SSzzeerrkkeesszzttôô  kkoollllééggiiuumm

Pécsi Gábor elnök
Haász Sándor
Köpf Károly

Lochmayer György
Medvegy Iván

dr. Szabó S. András
dr. Szabó Tamás
dr. Tihanyi József

MMûûsszzaakkii  sszzeerrkkeesszzttôô

Somogyi György

KKiiaaddjjaa  
aa  MMaaggyyaarr  EEddzzôôkk  TTáárrssaassáággaa

EEllnnöökk::  Molnár Zoltán
FFôôttiittkkáárr::  Köpf Károly

TTiittkkáárrssáágg  ééss  sszzeerrkkeesszzttôôsséégg

1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.

Tel/fax: (36-1) 460-6981
30-991-0203; 30-579-3626

www.magyaredzo.hu 
bendinora@hotmail.com

HHiirrddeettééssffeellvvéétteell

a szerkesztôség címén

NNyyoommddaaii  mmuunnkkáállaattookk
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TTáámmooggaattóó

Magyar Olimpiai Bizottság

SEMMELWEIS EGYETEM
TESTNEVELÉSI 

ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR
1123 BUDAPEST, 
ALKOTÁS U. 44.

TEL.: 487-9247. FAX: 356-5966
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MMaaggyyaarr

A Magyar Edzôk Társaságának folyóirata

Módszertani és továbbképzô szaklap

EdzőEdző
OLIMPIA

Harc 

a birkózásért

■ ■ ■ 

SPORTDIPLOMÁCIA

Aján Tamás  

harmadszor

■ ■ ■ 

LABDARÚGÁS

Sir Alex 

Ferguson 

pályája

■ ■ ■ 

SPORTVÁROSOK

Páratlan 

sikerek 

Gyôrben

Fô támogató:

Gyôzelem
a Bajnokok Ligájában

Végsô tisztelgés

Mendelényiné 
Ágoston Judit 

(1937-2013)

Kolossa István 
(1935-2013)

2013/2

Görbicz Anita, a magyar kézilabdázás és a gyôri sport 
kiemelkedô egyénisége
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