




Borkai Zsoltot, Gyôr megyei jogú
város polgármesterét, a FIDESZ or-
szággyûlési képviselôjét választották
meg a Magyar Olimpiai Bizottság el-
nökének. A 45 éves olimpiai bajnok –
1988-ban, Szöulban lólengésben szer-
zett aranyérmet – az örökös tisztelet-
beli elnöknek megválasztott Schmitt
Pált – az aktuális köztársasági elnököt
– követi a magyar olimpiai mozgalom
élén.

A tavasszal, nyár elején még több-,
de minimum kétesélyesnek tartott ver-
senyfutás 2010 ôszére egyszemélyes
diadalmenetre szûkült, elfogytak a po-
tenciális riválisok – elsôsorban Kovács
István olimpiai bajnok ökölvívó, ugyan-
csak MOB-elnökségi tag – Borkai Zsolt
mellôl, aki egyre biztosabban érezhet-
te maga mögött a magyar olimpiai
mozgalom támogatását. „Kokó" eseté-
ben a radikális változtatások meglen-
getése, a MOB meglehetôsen – ho-
gyan is fogalmazzunk, hogy senki se
sértôdjön meg – tapasztalt vezérkará-
nak felfrissítésére irányuló, és sajtónyi-
latkozatokban is deklarált szándék szá-
mított elrettentô faktornak, ezzel
szemben Borkai, a fontolva haladók tá-
borából érkezô, s politikusként is sike-
res jelölt inkább integráló, semmint
megosztó személyiségnek tûnt. 

A gyôri polgármesternek kiváló aján-
lói voltak Schmitt Pál – a MOB elnöki
tisztét 21 éve betöltô 68 éves, kétsze-
res olimpiai bajnok párbajtôrvívó –, to-
vábbá Gyulay Zsolt ugyancsak kétsze-

res olimpiai bajnok MOB-alelnök, to-
vábbá Dömötör Zoltán, az olimpiai baj-
nokok klubjának elnöke személyében.
Ebbôl következôen formaságnak szá-
mított a november 20-i közgyûlés,
amelyen a jelen lévô küldöttek több
mint felének helyeslô szavazatára volt
szüksége Borkainak ahhoz, hogy
MOB-elnökké válasszák

Elnökbôl tiszteletbeli elnök
A Hotel Heliában, a megszokott

helyszínen rendezett közgyûlés elsô
aktusaként a tagság – a megjelent 147
tag – közfelkiáltással örökös tisztelet-
beli elnökké választotta Schmitt Pált,
aki korábban öt cikluson keresztül látta
el az elnöki teendôket. Laudációjában
Kamuti Jenô – aki Schmitt és Aján Ta-
más mellett az egyedüli olyan sze-
mély, aki az elmúlt 21 évben mindvé-
gig elnökségi tag volt – méltatta a lekö-
szönô elnök érdemeit.

Schmitt Pál az önállóság visszanye-
rése, 1989 óta állt a MOB élén, 2009
januárjában hatodszor kapott bizalmat.
Ô volt a MOB elsô olimpiai bajnok el-
nöke, párbajtôrben kétszeres aranyér-
mes. A NOB-nak 1983 óta tagja. Idén
elôbb az Országgyûlés elnökévé, majd
köztársasági elnökké választották, ez-
után mondott le MOB-elnöki posztjá-
ról. Mint köztársasági elnök Schmitt
nem lehetne civil szervezet tagja, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja-
ként azonban – az Olimpiai Charta elô-
írásai szerint – a nemzetközi olimpiai
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Néhány sorban...
Nem panaszkodhattunk,

az év utolsó negyedében
bôvelkedtünk események-
ben, változásokban, s ha be-
nyomásainkat pusztán
egyetlen szóval kellene
összefoglalóan jellemezni,
nos, akkor ez lenne a legkor-
rektebb – vegyes. Minden

kétséget kizáróan kiemelkedô sikert ara-
tott a korábbi világbajnokságokon több-
ször ezüstéremig jutó Berki Krisztián,
imponáló gyakorlattal, fölényesen nyerte
a lólengés világbajnoki aranyát. Hasonló-
an jó érzésekkel nyugtáztuk remek
sportlövônk, Sidi Péter ugyancsak világ-
bajnoki sikerét, valamint sorozatos re-
meklését a világkupa sorozatban. Újabb
remények éledezhettek labdarúgó szur-
kolóink szívében is a finnek legyôzése
után a 2012-es Európa-bajnokság selej-
tezô csoportjában, annál is inkább, mert
sorozatban négy gyôzelmet aratott a vá-
logatott, s ilyen immár huszonnégy éve
nem fordult elô.

Azért nem minden fenékig tejfel…!
Férfi párbajtôrözôinknek bronzérmükkel
az utolsó pillanatban sikerült megmente-
niük a becsületünket, ám a szereplésünk
a párizsi vívó világbajnokságon általános-
ságban csalódást keltett, a kardozók ti-
zedik helye pedig kifejezetten keserû
szájízt keltett páratlan hagyományaink
miatt. A lehangoló hírek közé soroljuk a
hazai sport nagyságainak elhalálozását:
az olimpiai- és többszörös világbajnok
birkózó, Polyák Imre, elôtte az 1955-ös
Európa-bajnok kosárlabda válogatott le-
gendás centere Simon János, és szá-
mos kiemelkedô úszó olimpikon meste-
re, az egriek remek hajdani úszója, vízi-
labdázója, majd edzôje, Válent Gyula
hunyt el.

A különbözô rendezvények között a
legjelentôsebbnek tekinthetô a Magyar
Olimpiai Bizottság október 20-i tisztújító
és alapszabályt is módosító közgyûlése.
Ennek során az 1989 óta az elnöki tisztet
ellátó, a közelmúltban a köztársasági el-
nöki méltóságba emelkedett dr. Schmitt
Pál helyét – hozzá hasonlóan ugyancsak
olimpiai bajnok sportember, Szöul bajno-
ka lólengésben – Gyôr polgármestere,
országgyûlési képviselô, Borkai Zsolt
foglalhatta el, aki egyébként egy sze-
mélyben pályázott a tisztségre.

A konferenciák sorából hármat eme-
lünk ki. Az iskolai testnevelés reformjá-
val foglalkozó nagy érdeklôdést kiváltó
országos konferencia a TF-en, azután a
„Pécs – Európa Kulturális fôvárosa" je-
gyében tartott nemzetközi sporttudomá-
nyos találkozó a baranyai székhelyen, s
végül a nagyszabású, többnapos IV. Or-
szágos Edzôi Kongresszus, amely
ugyancsak a Semmelweis Egyetemen
zajlott le november 25-én és 26-án. Errôl
legközelebbi számunkban igyekszünk
részletesebben beszámolni.

GGaalllloovv  RReezzssôô

Borkai Zsolt a MOB élén
ÉLETE GYAKORLATA ELÔTT

A távozó és az érkezô elnök: Schmitt Pál (balra) és Borkai  Zsolt kézfogója
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mozgalmat képviseli Magyarországon.
A lemondását követô interregnum ide-
jén Molnár Zoltán fôtitkár látta el elnö-
ki jogkörrel a szervezet irányítását.

Kamuti laudációját követte az elnök-
választás, melynek során a 147, meg-
jelent MOB-tagból 141 szavazott igen-
nel Borkaira, hárman ellene voksoltak,
hárman pedig érvénytelen szavazatot
adtak le. 

Széchenyi Imre intelme
Borkai a helyszínen meghatódva fo-

gadta megválasztását, szûzbeszédé-
ben az egyik nagy elôd, Széchenyi Im-
re gróf szavait idézte: „Egynek minden
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen"
Az alábbiakban közöljük Borkai szék-
foglalóját:

„Vannak csodálatos pillanatok az
ember életében, ez a mai nap ilyen ez
az életemben. Talán az utóbbi nyolc év
kivételével, egész életemet a sportban
és a sportnak éltem. Annak a sport-
nak, amely nevelt és tanított éveken
keresztül. Majd a kötelesség elszólí-
tott egy kicsit más irányba, de most
teljes mellszélességgel visszatérhet-
tem a szerelmemhez. Azzal is tisztá-
ban vagyok, hogy ez nagy felelôsség.
Egy olyan olimpiai bizottságot kell irá-
nyítanom az elkövetkezô idôszakban,
amely rendkívül eredményes volt,
amelynek társadalmi elismertsége fo-
lyamatosan nôtt. A társadalmi munka
nagy felelôsség, s – úgy gondolom –
sokkal nagyobb felelôsség, mint egy
szerzôdés alapján végzett, fizetett
munka. Mert ez nem máson alapul,
mint a bizalmon. A bizalmat most
önöktôl megkaptam, s ígérhetem,
hogy az elôttünk álló idôszakban – az
önök támogatásával, mert ez nem egy
egyszemélyes munka – mindent elkö-
vetek a magyar sport hírnevének öreg-
bítéséért. A sport akkor fog tovább
erôsödni, ha a sportban dolgozó em-
berek összefognak. Kéz a kézben, a
célok elérése érdekében, egymást tá-
mogatva. Széchenyi Imre, a Magyar
Olimpiai Bizottság második elnöke
mondta: „Egynek minden nehéz, sok-
nak semmi sem lehetetlen." S ez való-
ban így van. Hogyha mi összefogunk,
akkor eredményesek leszünk. S mit
mondhatnék a múltról? Az elmúlt idô-
szak nem volt egyszerû a magyar tár-
sadalomnak, a sportot szeretô magyar
embereknek. A támogatások fokoza-
tos csökkenése nehéz helyzetbe hozta
a magyar olimpiai mozgalmat, a szak-
osztályokat, az egyesületeket. Ez volt
a múlt – én mindig azt szoktam mon-
dani, hogy visszafelé sohase tekint-
sünk, csak akkor, ha valami szépet, jót
tudunk mondani a múltról. Szeretném,
hogyha az elnökség, alelnök társaim

támogatnának. Nem vagyunk könnyû
helyzetben. A magyar olimpiai mozga-
lom élén olyan elôdöm volt, aki a MOB
élén valóban az összefogást, az együtt
gondolkodást képviselte. És amint hal-
lottuk, ilyen tanácsokkal látott el en-
gem, s én ezt az útravalót megköszö-
nöm, s megfogadom. Az általa bejárt
úton fiatalos lendülettel, s az idôsek
bölcsességét felhasználva kívánok to-
vább haladni. Igyekszem a magyar
olimpiai mozgalom eszméjét tovább
vinni, a fiatalságot nevelni. Talán az el-
következô idôszakban komoly változás
történik a sport területén, talán széle-
sednek a Magyar Olimpiai Bizottság
lehetôségei. A jelenleg meglévô köz-
testületekkel, sportszövetségekkel
kell kimunkálnunk a sportirányításnak
azt a modelljét, amely a jövô évtôl Ma-
gyarországon feláll. Még egyszer kö-
szönöm önöknek a bizalmat, s ígérem,
mindent megteszek annak érdekében,
hogy rászolgáljak erre a bizalomra." 

Találkozások és köszöntések
A közgyûlés egyszersmind alkalmat

nyújt a találkozásokra, egyszersmind
annak felmérésére, hogyan szállnak az
évek, kik azok, akik felett nyomtalanul,
s kik, akiket bizony megrág az idô vas-
foga. 

Örömmel konstatáltuk, hogy az im-
már háromgyermekes anyuka, az öt-
szörös olimpiai bajnok úszókirálynô,
Egerszegi Krisztina csinosabb, mint va-
laha, ugyanakkor elszorult a szívünk az
elnyûhetetlennek tartott, daliás vízilab-
dázó legendát, a háromszoros olimpiai
bajnok, 83 éves Gyarmati Dezsôt lát-

va, aki nagybetegen, botjára támasz-
kodva jött el a közgyûlésre.

Szívet melengetô esemény volt az
elsô ízben – Szingapúrban – megren-
dezett ifjúsági olimpia fiatal bajnokai-
nak, érmeseinek köszöntése. Már au-
gusztusban, az ázsiai városállamban
rendezett csodálatos seregszemlén
bíztunk abban, hogy Bernek Péterbôl,
Biczó Bencébôl, Kapás Boglárkából,
Földházi Zsófiából, Tótka Sándorból,
Farkasdi Ramónából, Dudás Eszterbôl
– akiket Schmitt Pál a nemzet hôsei-
nek titulált – olyan klasszisok lesznek,
akik a felnôttek között is megállják a
helyüket. S azóta az úszók – a kétsze-
res rövid pályás felnôtt bajnok Bernek
vezérletével – a százhalombattai ob-n
bizonyították: a jövô számukra már el-
kezdôdött! CChh..  GGáállll  AAnnddrrááss
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Borkai Zsolt névjegye
SSzzüülleettééssii  iiddôô,,  hheellyy::  1965. augusztus 31.,
Gyôr 
SSppoorrttáágg::  torna 
KKlluubbjjaaii:: Rába ETO, Budapesti Honvéd
LLeeggjjoobbbb  eerreeddmméénnyyeeii:: olimpiai bajnok (ló-
lengés - 1988, Szöul), világbajnok (lólengés
- 1987, Rotterdam), világbajnoki bronzér-
mes (nyújtó - 1987, Rotterdam), Európa-
bajnok (nyújtó - 1985, Oslo), Európa-bajno-
ki bronzérmes (ugrás - 1985, Oslo), tizenki-
lencszeres magyar bajnok, 1987-ben és
1988-ban az év tornásza 
KKiittüünntteettéésseeii,,  eelliissmmeerréésseeii:: A Haza Szolgála-
táért Érdemérem arany fokozata (1987), A
Magyar Népköztársaság Csillagrendje
(1988), Fair-play díj (1988, a díjat az olimpi-
ai férfi tornászcsapat kapta), az Év polgár-
mestere (2010)
SSppoorrttvveezzeettôôii  tteevvéékkeennyyssééggee:: a MOB tagja
(1989-), a Gyôr-Moson-Sopron-megyei
Sportbizottság elnöke (1999-2002), a MOB alelnöke (2009-)
KKöözzéélleettii  tteevvéékkeennyyssééggee:: a gyôri Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kol-
légium igazgatója (1999-2006), Gyôr polgármestere (2006-), országgyûlési kép-
viselô (2010-)

A Magyar Olimpiai 
Bizottság eddigi elnökei:

1895-1904 Berzeviczy Albert dr.
1904–1905 Széchenyi Imre dr.
1905–1908 Teleky Sándor gróf
1908–1928 Andrássy Géza gróf 
1928–1941 Muzsa Gyula
1941–1944 Prém Lóránd dr.
1946–1948 Jámbor Alajos 
1948–1950 Sebes Gusztáv
1950–1964 Hegyi Gyula
1964–1969 Egri Gyula
1969–1979 Beckl Sándor dr.
1979–1987 Buda István
1987–1989 Deák Gábor
1989–2010 Schmitt Pál dr.
2010– Borkai Zsolt
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Borkai eddigi életútja során igen ma-
gasra tette a lécet, hiszen olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnok volt sportoló-
ként, majd mint városvezetô is a
csúcsra jutott. idén megválasztották az
év polgármesterének.

Az újdonsült MOB-elnök megválasz-
tása másnapján nyilatkozott a Magyar
Edzônek. 

– Emlékszem, Szöulban úgy lett
olimpiai bajnok, hogy a csapatverseny
során részleges bokaszalag-szakadást
szenvedett, azaz a nehézségek inkább
megsokszorozzák az erejét, semmit el-
tántorítják. 

BBoorrkkaaii:: Sportoló koromból magam-
mal hoztam a fájdalomtûrés képessé-
gét, nekem a nehézségek nem veszik
el a munkakedvemet, nem törnek
meg, ellenkezôleg: megsokszorozzák
az erômet, érzem, tudom, erre a ké-
pességemre nagyobb szükségem lesz
MOB-elnökként, mint korábban bárhol,
bármikor.

– Nem engedheti meg magának azt
a luxust, hogy rossz MOB-elnök le-
gyen. Hiszen eddigi életében lénye-
gében mindent jól, sôt, kiválóan csi-
nált…

BBoorrkkaaii:: Sohasem szerettem átbújni a
léc alatt, mindig megkíséreltem átug-
rani, még ha lehetetlennek is tûnt a fel-
adat. Tudom, ezúttal is hihetetlenül ne-

héz, még ha nem is lehetetlen feladat-
ra vállalkozom.

– A pekingi olimpia, s az azóta lezaj-
lott világversenyek eredményei – pél-
dául a vívók minapi világbajnoki
vesszôfutása – arról tanúskodnak,
nagy a baj.

BBoorrkkaaii:: Egyetértek. Számos sebbôl
vérzik a magyar sport, s ezeket a sebe-
ket haladéktalanul be kell kötözni,
majd aztán jöhet a tudatos építkezés. 

– Ez konkrétan mit jelent? Hiszen dúl
a világgazdasági válság, nem dúská-
lunk a pénzben.

BBoorrkkaaii:: Az erôket egy irányba kell
koncentrálni. Számba kell vennünk, kik
az éremesélyeseink a londoni olimpiá-
ra, s ôket kell menedzselnünk, verse-
nyeztetnünk, nekik kell edzôtáborokat
szerveznünk. Ez az elsô lépés, valami-
lyen szinten tûzoltásra van szükség ah-
hoz, hogy Londonban a hagyománya-
inkhoz méltó módon szerepeljünk. 

– Ha nincs pénz – legalábbis nem
annyi, amennyi kellene –, akkor milyen
tôkébôl táplálkozhat?

BBoorrkkaaii:: A bizalmi tôkémbôl. Hiteles
olimpiai vezetônek érzem magam, s
ezt a bizalmi tôkét nem eltékozolni
akarom, hanem gyarapítani. 

– Átböngésztem a Magyar Olimpiai
Bizottság eddigi elnökeinek névsorát.
Kezdetben arisztokraták töltötték be

ezt a pozíciót, aztán a második világhá-
ború után kommunista pártfunkcionári-
usok. Schmitt volt az elsô olimpiai baj-
nok elnök, s ön a második – de ön egy-
szersmind politikus is.

BBoorrkkaaii::  A végén már az elôdöm is az
volt. Meggyôzôdésem, hogy annak
csak az elônyét látja a magyar olimpiai
mozgalom, ha olyasvalaki került az élé-
re, aki jó kormányzati kapcsolatokkal
rendelkezik, sôt, maga is a kormányzó
párt befolyásos politikusa. Ha a politika
és a sportvezetés egy irányba húz –
ami nem mindig valósult meg az el-
múlt idôszakban –, abból csak a ma-
gyar sport profitálhat.

– Orbán Viktor miniszterelnök még
megválasztása elôtt többször is kije-
lentette, hogy a sport stratégiai ágazat.
Ön hogyan gondolja ezt a jelszót a hét-
köznapok nyelvére, ha úgy tetszik, ap-
rópénzre lefordítani?

BBoorrkkaaii:: Amondó vagyok, majd meg-
látjuk, mit jelent ez a jelmondat. Meg-
látjuk, milyen kormányzati támogatás-
ban lesz részünk 2011-ben, s még in-
kább a londoni olimpia évében. Az biz-
tos, hogy a 2011-es az egycsatornás
sportfinanszírozás bevezetés éve lesz,
már önmagában az a tény, hogy a köz-
testületek feladatait, jogosítványait
magához ragadja a MOB, komoly raci-
onalizálást tesz lehetôvé.
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Sebkötözés, építkezés 

Új elnökre szavaz 
a közgyûlés
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AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáággii  ÉÉrrddeemmrreenndd
nnaaggyykkeerreesszzttjjee  ppoollggáárrii  ttaaggoozzaattáánnaakk fo-
kozatával tüntették ki GGyyaarrmmaattii  DDeezzssôô
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdá-
zót, edzôt, a Nemzet Sportolóját. Az el-
ismerést világszerte nagyra becsült
sportolói pályafutásáért, edzôi-nevelôi
tevékenységéért, példaértékû életútjá-
ért kapta.

MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáággii  ÉÉrrddeemmrreenndd  kköö--
zzééppkkeerreesszzttjjee  ppoollggáárrii  ttaaggoozzaatt:: KKuullccssáárr
GGyyôôzzôô többszörös olimpiai bajnok pár-
bajtôrvívó, mesteredzô, a Nemzet
Sportolója, a Magyar Vívó Szövetség
szövetségi kapitánya, világszerte nagy-
ra becsült sportolói pályafutása, olim-
piai- és világbajnokokat nevelô edzôi-
nevelôi tevékenysége, példaértékû
életútja elismeréséül. 

DDrr..  PPaakkuuccss  JJáánnooss, az Olajterv Hol-
ding Kft. ügyvezetô igazgatója, a Ma-
gyar Innovációs Szövetség tiszteletbe-
li örökös elnöke. Magyarország gazda-
sági fellendülést elôsegítô, maradandó
értéket létrehozó és követendô utat
mutató – az innováció és a tehetség-
gondozás területén végzett – két évti-
zedes munkássága elismeréséül.
(Sporttársadalmunkban is ismert és
népszerû egyéniség, hajdani öttusázó,
a szövetség volt alelnökeként, s az
1999. évi budapesti világbajnokság
szervezôbizottságának elnökeként
végzett kiemelkedô tevékenységet, s
a veterán öttusázókat mind máig tá-
mogató sportember). 

AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáággii  ÉÉrrddeemmrreenndd
ttiisszzttiikkeerreesszzttjjee  kitüntetést kapták: CCssaa--
bbaaii  EErrvviinn, 17-szeres kajak világbajnok
(hosszútáv) és KKuullccssáárr  GGeerrggeellyy olimpi-
ai ezüstérmes gerelyhajító, edzô. Ked-
ves kötelességünknek érezzük megje-
gyezni, hogy Kulcsár Gergely nagyra
becsült hasznos munkatársa a Magyar
Edzôk Társaságának.

AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáággii  ÉÉrrddeemmrreenndd
lloovvaaggkkeerreesszzttjjee kitüntetést kapták: BBaa--
bbeellllaa  LLáásszzllóó, a Váci Hajó Sportegyesület
edzôje. DDrr..  HHoonnffii  LLáásszzllóó, az Eszterházy

Károly Fôiskola tanszékvezetô fôiskolai
tanára, a Testnevelési és Sporttudomá-
nyi Intézet igazgatója. DDrr..  VVíígghh  LLáásszzllóó
mesteredzô, Magyar Zoltán, kétszeres
olimpiai- és kétszeres világbajnok tor-
nász edzôje, a Magyar Testnevelési
Egyetem nyugalmazott tanára.

AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  AArraannyy  ÉÉrrddeemm--
kkeerreesszztt kitüntetést kapta:LLaauurreenncczz
LLáásszzllóó, kézilabda szakedzô, mester-
edzô.

AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  EEzzüüsstt  ÉÉrrddeemm--
kkeerreesszztt kitüntetettje: KKooccssiiss  IIssttvváánn, at-
léta mesteredzô, a Szolnoki MÁV SE
edzôje, a Megyei Atlétikai Szövetség
elnökhelyettese, a szolnoki Gépipari,
Közlekedési Szakközép- és Szakiskola
Baross Gábor Tagintézmény vezetô
testnevelô tanára.

MMiinniisszztteerrii  EElliissmmeerrôô  OOkklleevvééllbbeenn ré-
szesítette Pintér Sándor belügyminisz-
ter BBoorrkkaaii  ZZssoollttoott, Gyôr város polgár-
mesterét.

• • •
Valamennyi kitüntetett sportembert

tisztelettel, elismerésünket kifejezve
köszöntünk és ezúton egyben meg is
köszönjük mindazt, amit hazánk sport-
jának fejlesztése érdekében tettek.
Mindegyikük élete-munkája önálló siker
történet, egy-egy regény, s tulajdon-
képpen egyik sem befejezett, számo-
san közöttük ma is aktív, tevôleges ré-
szesei sportéletünk mindennapjainak. 

Közülük a kivételes alkalmat megra-
gadva külön méltatjuk a legrangosabb
kitüntetés tulajdonosát, Gyarmati De-
zsôt. Talán azért is, mert hiszen az ok-
tóber 23-án átvett megkülönböztetett
magas állami kitüntetés szinte sors-
szerûnek tekinthetô, hiszen a nagysze-
rû sportember éppen ezen a napon
született 1927-ben, nyolcvanhárom
esztendôvel ezelôtt, s ennél szebb,
egyben az 1956-os forradalomban be-
töltött szerepe miatt akár szimbolikus-
nak is tekinthetô születésnapi ajándék-
ról aligha álmodhatott.

Hosszú lenne teljességre törekedve

felsorolni Gyarmati Dezsô, az uszodák
népszerû „Sutájának" sikereit, s erre
nem is vállalkozunk, a mai nemzedék
kedvéért azonban mégis célszerûnek
tûnik legalább távirati stílusban, sûrítve
összefoglalni diadalait. Elöljáróban
annyit, hogy a világ vízilabda sportjá-
nak legsikeresebb egyénisége, aki ter-
mészetesen régóta elôkelôsége a Fort
Lauderdale-ben létesített úszó-vízilab-
dázó-mûugró nemzetközi Hall of Fame-
nek, a Hírességek Csarnokának, s
hogy a Nemzeti Sport 2002-ben a mö-
göttünk hagyott évszázad legkiemel-
kedôbb játékosának szavazta meg.

Amiben egyedülálló, s alighanem az
is marad, az a következô: játékosként
és edzôként is minden korábban meg-
nyerhetôt megnyert. Nyomában
egyetlen, ugyancsak remek sportem-
ber marad, de már képtelen kora miatt
befogni, a jugoszláv, illetve horvát Rat-
ko Rudics, aki szintén olimpiai bajnok
és olimpiai bajnokcsapat edzôje, ám a
számok jelentôs Gyarmati-fölényt mu-
tatnak, hiszen Rudics egyetlen egy-
szer nyert ötkarikás aranyat (1968,
Mexikóváros), míg Gyarmati három-
szor (1952, Helsinki, 1956, Melbourne
és 1964, Tokió). Arról már nem is be-
szélve, hogy edzôként Montreal ara-
nya mellett történelmi gyôzelmeket
aratott válogatottunk szakvezetôje-
ként, hiszen mi nyertük meg az elsô vi-
lágbajnokságot 1973-ban, Belgrádban,
s az elsô világkupáét is – szintén ott –
1979-ben. S ha ennyi nem elég: játé-
kosként 4-szeres Európa-bajnok, s
edzôként hasonló sikerek kovácsa lett.
Ami még vízilabda: 8-szoros országos
bajnok, 105-szörös válogatott – játé-
kosként, s edzôként is bajnokságokat
nyert, s Magyar (Nép)Köztársasági Ku-
pákat is. Markovits Kálmán, maga is vi-
lágklasszis játékos, válogatottunk haj-
dani kapitánya jellemezte talán bajnok-
társát a legjobban. „Totális vízilabdázó
– mondta róla –, ami alatt azt értem,
hogy minden poszton kiemelkedôt ké-
pes nyújtani, beleértve a kapus posz-
tot is. Azután ô alapította 1963-ban a
Központi Sportiskola késôbb olimpiai-
világ- és Európa-bajnokok egész sorát,
Sudár, Kenéz, Kásás, Benedek és a
többiek… Nevet szerzett magának
edzôként külföldön is, mindegy, hogy
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SPORTEMBEREK KITÜNTETÉSE OKTÓBER 23. ALKALMÁBÓL

Gyarmati Dezsô – 
Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykereszt

HÉT EDZÔ A KITÜNTETETTEK KÖZÖTT

KKöözzttáárrssaassáággii  eellnnöökküünnkk,,  aa  hhaaggyyoommáánnyyookknnaakk  mmeeggffeelleellôôeenn,,  aa  ppaarrllaammeenntt  kkuuppoollaa--
tteerrmméébbeenn  aaddttaa  áátt  nneemmzzeettii  üünnnneeppüünnkk  aallkkaallmmáábbóóll  aa  kkoorrmmáánnyy  eelliissmmeerréésséétt  kkiiffeejjeezzôô
kkiittüünntteettéésseeiitt  sszzáámmooss  ttuuddóóssnnaakk,,  mmûûvvéésszznneekk,,  aa  kköözzéélleett  kkiieemmeellkkeeddôô  sszzeemmééllyyiissééggee--
iinneekk,,  kköözzööttttüükk  aazz  aalláábbbbii  nneevveess  ssppoorrtteemmbbeerreekknneekk..  KKüüllöönn  öörröömmüünnkkrree  sszzoollggááll,,  hhooggyy
aazz  eelliissmmeerréésssseell  mmeeggttiisszztteelltt  1111  ssppoorrtteemmbbeerr  kköözzöötttt  nneemm  kkeevveesseebbbb,,  mmiinntt  hhéétt  eeddzzôôtt
ttaalláálluunnkk..  

Magyar Edzo 2010/4 03-46  2010/12/03 07:23  Page 6



Kolumbiában, Olaszországban, vagy
éppenséggel a kanadai British Colum-
biában tanított. 

A családi háttér is maximálisan spor-
tos. Elsô felesége, Székely Éva szintén

olimpiai bajnok, úszásban (1952, Hel-
sinki), s Münchenben, 1972-ben leá-
nyuk, Andrea ezüstrémet nyert, úgy-
szintén úszásban (hajszál választotta el
az aranytól). Természetes ezek után,

hogy Hesz Máté, egyik unokája, And-
rea fia, vízilabdázásban ugyancsak vá-
logatott szinten ûzte-ûzi a játékot
(édesapja, Hesz Mihály – nehogy elfe-
ledjük, Mexikóváros kajak olimpiai baj-
noka). Gyarmati Dezsô második házas-
ságából – Bara Margit Kossuth-díjas
színmûvésznônk a párja – Eszter leá-
nyuk is, szükségtelen mondani, sokat
ígérô tehetségként úszott a világhírû
edzô, néhai Széchy Tamás csoportjá-
ban annak idején, de ô nem kívánt ver-
senyezni. Mi sem természetesebb,
hogy két kislánya is változatlanul örö-
költe a tehetséget, úsznak, akár a del-
finek… Páratlan!… Aligha akad még
egy ilyen olimpiai család a világon.

Hagyjuk is ezzel a sportot.
Gyarmati, bár hivatásos módon iga-

zán soha nem politizált, egész életé-
ben a konzervatív értékek mellett állt,
s küzdött értük. Melbourne-ben, az
1956-os játékok idején tagja a magyar
olimpiai küldöttség forradalmi bizottsá-
gát vezetô triumvirátusnak.  A rend-
szerváltást megelôzô idôben az MDF-
tagja, majd parlamenti képviselô 1990-
94 között, a sportirányítás és a képvi-
selôház, illetve kormány közötti szoros
és állandó együttmûködést biztosítja.
Azóta is aktív tagja a Magyar Vízilabda
Szövetség elnökségének, valamint a
Magyar Olimpiai Bizottságnak. Marad-
jon is egy ezzel rokon emlék – jókíván-
ságainkat nyomatékosító csattanóként
– a tisztelettel írt sorok végére: Juan
Antonio Samaranch elnöktôl vehette át
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Ér-
demrendjét 1992-ben. ((gg..rr..))    
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A Mesterek és tanítványok könyv-
sorozat az oktatás, a nevelés, a szak-
mai tudás kiemelkedô egyéniségei
tevékenységét igyekszik rögzíteni az
utókornak. Elégedetten vehetjük tu-
domásul, hogy a sport kiemelkedô
képességû mesterei, szakemberei
közül – mintegy bemutatkozás gya-
nánt – elsôként Koltai Jenô, a hajda-
ni világhírû Dobó Pápa került ebbe a
kivételes elit számára készülô pante-
onba.  

Az igényes kötet szerzôjét nem
szükséges bemutatni, Takács Fe-
renc, a nagyhírû TF kivételes tudású
egyetemi tanára, aki elôszeretettel
gyarapítja idôrôl idôre nemcsak a tu-
dományos és szakirodalmat, hanem
a sportot népszerûsítô irodalmi mun-
kássága is jelentôs.

Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke, a NOB tagja ajánlásá-

ban többek között az alábbiak olvas-
hatók: ,,A modern olimpia ismert jel-
mondata, a CITIUS, ALTIUS, FORTI-
US, vagyis gyorsabban, magasabban,
erôsebben jól jellemzi Koltai Jenô
életmûvét. Nemcsak bajnok tanítvá-
nyaitól és hallgatóitól követelte meg,
hogy önmagukat újból és újból túl-
szárnyalják, hanem maga is igyeke-
zett mindig többet tudni, többet adni,
jobban szeretni, legyen az a család, a
tanítványok, a munkatársak, a rábí-
zott Testnevelési Egyetem, vagy
örök szerelme: az atlétika.’’

Olimpiai gyôztesek, Európa-bajno-
kok és helyezettek, valamint 61 or-
szágos bajnokságot és 38 nemzeti
csúcsot elért tanítványainak sora
fémjelzi magas szintû edzôi tevé-
kenységét. Csupán néhány név a
sok közül: Kulcsár Gergely, Németh
Angéla, Németh Miklós, Antal Már-

ta, Nagy Zsigmond nem csupán
nagyszerû bajnokok lettek, hanem
kiváló emberekké is váltak az Ô keze
alatt.

Amikor végsô búcsút vettünk tôle,
azt fogadtuk, hogy nem felejtjük taní-
tását és ôrizzük emlékét.

Ez a kötet is példázza, hogy ígére-
tünket komolyan vesszük. gg..rr..

Takács Ferenc: A Dobók Pápája Könyvismertetô

Gyarmati Dezsô 
mellszobra a lakitelki

szoborparkban
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„A megszerzett kilenc pont remé-
nyekre jogosít, és a nemzeti együttes
utóbbi két tétmérkôzése nemcsak az
MLSZ vezetése, hanem a szurkolói kö-
zösség számára is okot ad bizakodásra
és örömre."

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó
Szövetség elnök fogalmazott így.

Csányi Sándor, akit 2010. július ha-
todikán, a rendkívüli közgyûlésen tisz-
teletüket tevô küldöttek elsöprô több-
séggel választottak meg a 109 eszten-
deje alapított testület elsô számú ve-
zetôjévé.

Csányi Sándor, aki már az elsô intéz-
kedésével felkavarta az állóvizet: az el-
nökségbe csupa olyan ember került, aki
ugyan szereti a futballt, ám ezt megelô-
zôen nemigen ténykedett benne.

De…
„…a következô idôszakban fontos

döntéseket hozunk, szeretném, ha a
szakma legjobbjai dolgoznának az
MLSZ-ben – kezdte székfoglalóját Csá-
nyi Sándor. – Hatékony szövetséget
szeretnék, ezért célom, hogy a megfe-
lelô posztokra megfelelô szakembere-
ket jelöljünk. Szándékosan olyan em-
bereket választottam, akik korábban
már nagy intézményeket vezettek.
Nem arisztokratikus elnökséget aka-
rok, hanem olyat, amelyik napi kapcso-
latban áll a klubokkal, megyei szövetsé-
gekkel, mert tapasztaltam, hogy az in-
formációáramlásra személyes beszél-
getések során van lehetôség. A közel-
jövôben válogatottunk és klubcsapata-
ink sikere csak szerencsével következ-
het be, remélem, ebbôl a szempontból
szerencsés elnökség lesz a mostani. A

magam részérôl is fontosnak tartom,
hogy összefogás és béke legyen a szö-
vetségben, és remélhetôleg hamaro-
san már a hosszú távú stratégiánkról
számolhatunk be, amely egyértelmûen
kirajzolja, hová, és milyen eszközökkel
szeretnénk eljutni. Bízom benne, hogy
az elnökség olyan nyomvonalon tud el-
indulni, amin késôbb a következô veze-
tés is tovább tud majd haladni."

Szûk fél évvel késôbb kijelenthetô
(és ezt talán még Columbo hadnagy is
megerôsítené…): jó nyomon hala-
dunk!

Az elsô lépés mindenesetre bevált.
Alig két héttel a hivatalba lépése után
Csányi Sándor – közös megegyezéssel
– szerzôdést bontott Erwin Koeman-
nal, és kinevezte az új szövetségi kapi-
tányt, Egervári Sándort.

Ha létezett határozat, ami nem szo-
rult magyarázatra, ez az volt.

A sokak számára szimpatikus hol-
land edzô nem tudott eredményt elér-
ni a válogatott élén (olybá’ tûnt, a ma-
gyar közeggel is képtelen volt megbir-
kózni…), és mivel egy-két évvel koráb-
ban a németek gyöngyszeme, Lothar
Matthäus sem gyôzte meg a népet,
hogy Magyarország legjobbnak vélt ti-
zenegyét feltétlenül külföldi trénernek
kellene irányítania, alighanem úgy vol-
tak vele a döntéshozók: jöjjön hát egy
magyar szakember!

A választás teljességgel érthetô, a
kockázat nem kicsi – morfondírozha-
tott ekkor magában a Szurkoló. Végté-
re is Egervári Sándornak, az egyik leg-
jobb honi szakvezetônek bizonyítania
kell: ezzel a csapattal egy magyar edzô

képes eredményt elérni. S itt még vé-
letlenül sem arra gondolt a Szurkoló,
hogy nemcsak San Marinót, Moldovát
és Finnországot, hanem Hollandiát
és/vagy Svédországot is meg kellene
elôzni az Európa-bajnoki selejtezôsoro-
zatban, sokkal inkább arra, hogy az
elôttünk álló hónapokban törjön ki raj-
tunk az érzés: ezért az együttesért le-
het úgy szorítani, mint a jégkorong-, a
vízilabda- vagy a kézilabda-válogatot-
tunkért.

Akár hátra is dôlhetünk: ma már a
futballistáinkért is lehet!

Más kérdés, hogy ezért a szövetsé-
gi kapitány – és persze a csapat – igen
sokat szenvedett.

Abban speciel okkal bízhattunk,
hogy ha valaki, a labdarúgók nyelvén
tökéletesen beszélô Egervári Sándor
képes lesz arra, hogy gatyába rázza a
társaságot, hogy némely „sztár" arcá-
ból visszavetessen, hogy a rossz irány-
ba indulókat a helyes útra terelje – más
szóval, hogy összegyúrjon egy szeret-
hetô csapatot. Hiszen a 60 éves szak-
vezetô a múltban nem egyszer bizo-
nyította már: mestere a szakmájának.
Aki ezt esetleg másképp gondolja,
nézzen be az MTK és a Dunaferr mú-
zeumába, egy-két serleg és fényes
(segítünk: a legfényesebb…) érem jel-
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Jövôre velük ugyanígy!
MICSODA SIKER: EGERVÁRI SÁNDOR CSAPATA KIÉRDEMELTE 

A SZURKOLÓK SZERETETÉT

AA  jjúúlliiuuss  2233--áánn  kkiinneevveezzeetttt  sszzöövveettssééggii  kkaappiittáánnyy,,  EEggeerrvváárrii  SSáánnddoorr  sszzeerreetthheettôô  ccssaa--
ppaattoott  áállmmooddootttt  mmeegg  mmaaggáánnaakk,,  ééss  aa  vváággyyaa  tteelljjeessüülltt,,  aa  mmaaggyyaarr  llaabbddaarrúúggóó--vváállooggaattootttt
aazz  ôôsssszzeell  tteetttt  aarrrróóll,,  hhooggyy  aa  sszzuurrkkoollóókkaatt  mmaaggaa  mmeelllléé  áállllííttssaa!!  NNeemm  ccssooddaa,,  hhooggyy  aazztt
rreemméélljjüükk::  DDzzssuuddzzssáákk  BBaalláázzsséékk  jjöövvôôrree  ootttt  ffoollyyttaattjjáákk,,  aahhooll  aazz  iiddéénn  aabbbbaahhaaggyyttáákk……

Az ôszi hadjárat
Egervári Sándor irányítása alatt hat meccset vívott a válogatott, a mérleg po-

zitív: a két vereséget négy gyôzelem követte. A karosszék karfáját most érde-
mes megragadni, tudniillik arra, hogy a nemzeti együttesünk zsinórban négy
mérkôzését zárja sikerrel, legutóbb 1986-ban volt példa… Úgyhogy már csak
ezért is érdemes feleleveníteni az ôszi hadjárat eredményeit:
22001100..  0088..  1111..: Anglia–Magyarország 2–1 (barátságos mérkôzés)
22001100..  0099..  0033..: Svédország–Magyarország 2–0 (Európa-bajnoki selejtezô)
22001100..  0099..  0077..: Magyarország–Moldova 2–1 (Európa-bajnoki selejtezô)
22001100..  1100..  0088..: Magyarország–San Marino 8–0 (Európa-bajnoki selejtezô)
22001100..  1100..  1122..:: Finnország–Magyarország 1–2 (Európa-bajnoki selejtezô)
22001100..  1111..  1177..:: Magyarország–Litvánia 2–0 (barátságos mérkôzés)

Egervári Sándor
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zi, milyen munkát végzett a legutóbbi
nagy sikerét a tavaly ôszi U20-as világ-
bajnokságon elérô, a fiatalokat a bronz-
éremig vezetô tréner.

Akinek egy baja van csupán: kicsit
hasonlít Szilágyi György csapatorvosra.
Így eshetett meg, hogy bemutatkozó
meccsén, az augusztus 11-i, angliai
vendégjáték alkalmával a kamera nem
egyszer a doktor urat mutatta, mint a
magyar válogatott dirigensét, s nem
ôt…

Ennél nagyobb „tragédia" nem tör-
tént, mert bár a mieink vezetô góljára
Steven Gerrard kettôvel válaszolt, a
Wembleyben egyáltalán nem szégyen
2–1-re kikapni. Fôleg úgy, hogy –
ahogy mondani szokás – akadtak re-
ményt keltô momentumok, gondolunk
itt elsôsorban Lipták Zoltán, Elek Ákos
és Koman Vladimir bevetésére.

Fájdalom, az elsô Európa-bajnoki se-
lejtezôn jóval kevesebb biztató meg-
mozdulást jegyezhettünk fel: a stock-
holmi Rasunda-stadionban Svédország
könnyedén gyôzte le 2–0-ra Magyaror-
szágot.

„Ez volt a papírforma, mégis szeret-
tük volna felborítani – értékelt utólag
Egervári Sándor. – Az elsô félidôben
volt esélyünk erre, a másodikban már
nem. Annak viszont örültem, hogy
egységes magyar válogatott volt fent a
pályán, amely sokáig bátran és fegyel-
mezetten játszott. A fiatalok közül né-
hányan jó teljesítménnyel igazolták,
hogy helyük van az együttesben, ezt a
csapatépítés miatt is fontosnak tartot-
tam."

A svédországi mérkôzésnek volt
még egy kiemelendô jelenete: a kapi-
tány a szünetben lecserélte az együt-
tes egyik legjobbját, egyben legneve-
sebb tagját, Dzsudzsák Balázst… Mi-
vel a labdarúgás történetében akadt
már példa arra, hogy a korán lehívott
játékos bevágta a durcát, felvetôdött a
kérdés: ezt a szituációt hogyan oldotta
meg a szakember?

„Svédországból szombat hajnalban
értünk vissza Telkibe, és már délelôtt
félrehívtam Balázst, hogy tisztázzuk a
dolgot. Elmondtam neki, taktikai oka
volt a váltásnak, mert egyrészt keve-
set volt játékban, másrészt megesett,
hogy nem vette ki a részét a bal oldali
védekezésbôl. Azért is ültem le vele,

hogy elébe menjek bármilyen sértô-
désnek – úgy vélem, sikerrel jártam.
Három nappal késôbb újabb selejtezô
várt ránk, szükségünk volt egy éles ál-
lapotban lévô, remek hozzáállású
Dzsudzsákra."

És mint a mesében: Dzsudzsák Ba-
lázs jól játszott Moldova ellen, a válo-
gatott pedig nyert 2–1-re! Az ünneplés
a Megyeri úti pályán fergeteges volt,
majd’ tízezren éljenezték a gyôztese-
ket. Akik – legyünk ôszinték – némi
szerencsével tartották itthon a három
pontot: a látogatók az utolsó negyedó-
rában három nagy helyzetet is elpus-
káztak, nem csoda, hogy a meccs vé-
gén nemcsak a hármas sípszót, ha-
nem a magyar szívekrôl leesô méretes
kövek koppanását is lehetett hallani…

Kár, hogy a találkozót követô napok
nem a diadalról, hanem egészen más-
ról szóltak.

Nevezetesen arról, hogy Huszti Sza-
bolcs lemondta a válogatottságot!

A Zenit középpályása – aki addig 51
alkalommal ölthette magára a címeres
mezt – elôbb a szövetségi kapitánynak
négyszemközt mondta el, mi bántja,
azt követôen nyílt levélben tudatta a
közvéleménnyel döntésének okait. Sú-
lyos érvek voltak, annyi szent, de en-
gedtessék meg nekünk, hogy ezeken

a hasábokon már ne részletezzük azo-
kat. Már csak azért sem, mert a törté-
netet viszonylag gyorsan lezárták az
érintettek. 

A következô összetartás alkalmával
ugyanis Egervári Sándor mindjárt a ta-
lálkozót követô ebéd után összehívta a
társaságot. Mint kiderült, a megbeszé-
lés nem tartott tovább egy félidônél.
Szót kért, és persze kapott Csányi Sán-
dor is – ha valamikor, akkor indokolt
volt az elnöki vizit.

„Át-, illetve megbeszéltük a problé-
mákat – számolt be késôbb a tanács-
kozásról a szakvezetô. – Örömmel ta-
pasztaltam, hogy a végén tiszta szemû
emberek álltak fel helyükrôl. Úgy vet-
tem észre, hogy amit szerettünk volna
megérttetni a labdarúgókkal, azt meg-
értették. Sajnálom, hogy egy gyôztes
tétmérkôzést követôen vetôdtek fel a
problémák, azt még jobban, hogy jóval
nagyobb utózöngéje volt ennek az ügy-
nek, mint amennyit valójában ért. A
számunkra érthetetlen feltételezések-
re tényekkel feleltünk, pontról pontra
cáfoltuk meg a levél tartalmát. Nem ta-
gadom, fájt, hogy néhány évtizedes
edzôi munkámat olyan szinten érintet-
ték a Huszti Szabolcs által leírtak, ame-
lyekbôl azt a következtetést lehetett
levonni, hogy nekem konfliktusaim let-
tek volna a futballistákkal. Nyugodt
szívvel kijelenthetem, karrierem során
eddig sosem volt ilyesmire példa, és
hiszem, hogy már nem is lesz."

A magunk részérôl egyfelôl biztosak
vagyunk ebben, másfelôl megjegyez-
zük: Egervári Sándor kiváló pedagógiai
érzékét jelzi, hogy a „kibeszélô-show"
elôtt egy-két kulcsjátékossal, köztük a
levél megjelenése után a Huszti Sza-
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Micsoda állás!
AAZZ    EE--CCSSOOPPOORRTT  ÁÁLLLLÁÁSSAA

1. Hollandia 4 4 – – 12–2 +10 12
2. MAGYARORSZÁG 4 3 – 1 12–4 +8 9
3. Svédország 3 2 – 1 9–4 +5 6
4. Moldova 4 2 – 2 5–3 +2 6
5. Finnország 4 1 – 3 10–6 +4 3
6. San Marino 5 – – 5 0–29 –29 0

Dzsudzsák Balázs – ,,munkában’’
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bolcs mellett nyíltan kiálló Juhász Ro-
landdal külön is értekezett.

„Szomorú, hogy Szabolcs levele
után rosszindulatú pletykák is szárnyra
keltek, ezeknek persze kizárólag az tu-
lajdonított jelentôséget, aki nem ismer
bennünket – fogalmazott utóbb Ander-
lecht védôje, a válogatott csapatkapi-
tány-helyettese. – Valaki már azt is tu-
dakolta tôlem, hogy, ugye, én kitartok
a nemzeti csapat mellett? Hát hogyne
tartanék ki, hiszen az én értékren-
demben mindig a válogatott volt az el-
sô. Ha hívtak, sérülten is jöttem, Bel-
gium helyett inkább idehaza kezeltet-
tem magam abban a reményben, hogy
a meccsre felépülök. Úgyhogy történ-
jék bármi, ameddig rám számítanak,
addig én itt leszek!"

Hogy a San Marino és a Finnország
elleni „kettôs rangadóra" készülô gárda
életében új idôszak köszöntött be, jelez-
te: a Svédország elleni szeptemberi nyi-
tány elôtt hiába gyártották le a csapat-
képet, október elején ismét összeállt a
teljes banda. Az új fotón így a kerethez
akkor csatlakozó Gyepes Gábor, Koltai
Tamás és Pintér Ádám is mosolyogha-
tott – Huszti Szabolcs már nem…

A San Marino elleni Eb-selejtezôt kö-
vetôen viszont már mindenkinek fülig
ért a szája: 8–0-ra nyertünk! A meccs
elôtt mindenki az idôközben a Mainzba
berobbant Szalai Ádámtól várta a gólo-
kat, és tessék: az ifjú (22 éves korára
már a VfB Stuttgartot és a Real Madri-
dot is megjáró) támadó mesterhár-
massal vétette észre magát! Egy gon-
dolatot e helyütt érdemes idézni tôle,
mert az alighanem sok mindent elárul
napjaink válogatottjáról:

„A második gólom után az egész bri-
gád a nyakamba lógott, és egyszer
csak arra lettem figyelmes, hogy Király
Gábor is az ünneplôk között van. Kapu-
sunk az egész pályán átszaladt, hogy
engem köszönthessen. Ez rendkívül
meghatott. Addig is remekül éreztem
magam a csapatban, de abban a pilla-
natban felfogtam, hogy a többiek vég-
képp maguk közé fogadtak."

A kötelezô gyôzelem után Helsinki-
be utazott a nemzeti együttes. Hajda-
nán persze még mindenki legyintett
Finnország labdarúgó-válogatottjára,
mondván, sílécen közlekedve nem le-
het megtanulni futballozni, de 2010.
október 12-én bizony a bravúr kategó-

riájába tartozott, hogy Magyarország
elhozta a három pontot az Olimpiai
Stadionból! Ha másért nem, azért,
mert amikor a selejtezôcsoportokat
összeállították az Európai Labdarúgó-
szövetség illetékesei, a „Hungary" pa-
pirost a negyedik, míg a „Finland" feli-
ratút a harmadik kalapból húzták ki,
vagyis a finn focit ma már elôkelôbb
helyen jegyzik, mint a magyart…

Remélhetôleg hamarosan helyreáll a
világ rendje – ezt elôsegítheti a 2–1-es
idegenbeli siker is. Sôt, nem csak egy
siker volt ez, hanem egy hatalmas dia-
dal. Tudniillik Egervári Sándor csapata
úgy küzdött, úgy hajtott, és úgy nyert,
hogy azt még az örök fanyalgók is egy
elismerô fejbiccentéssel díjazták. Sza-
lai Ádám góljára ugyan még feleltek a
házigazdák (azt követôen, hogy egy
nyilvánvalóan szabályos találatunkat
érvénytelenítette az ír bíró, így lett a si-
ma 2–0 helyett 1–1…), ám a hosszab-
bításban, annak is az utolsó percében
Elek Ákos a saját tizenhatosa elôtt lab-
dát szerzett…

…és végigsprintelt (!) vele szinte az
egész pályán, majd a másik kapu elôtt
húsz méterrel Dzsudzsák Balázst hoz-
ta játékba, aki tolt egyet a labdán, majd
a balösszekötô helyérôl, 15 méterrôl,
ballal úgy lôtte ki a bal alsó sarkot,
hogy azt – mint ezek a sorok is bizo-
nyítják – a mai napig is boldogan emle-
getjük!

Nem túlzás, három pontot szerzett,
de aznap még annál is többet nyert a
csapat, pardon, a CSAPAT.

És a csapat az évzárón is tudatosí-
totta az érte szorítókban, hogy olyanná
akar válni, amilyennek Egervári Sándor
megálmodta: szerethetôvé.

A Litvánia elleni november tizenhe-
tedikei felkészülési mérkôzést az elsô
másodperctôl az utolsóig véresen ko-
molyan vette, és azért gyôzött „csak"
2–0-ra, mert egyfelôl a vetélytárs ka-
pusa élete talán legjobb formájában
védett, másfelôl sokszor a kihagyha-
tatlan is sikerült kihagyni. Juhász Ro-
landék hozzáállásáról mindent elmond,
hogy a lefújást követôen felállva tap-
solt a székesfehérvári publikum; vall-
juk be, manapság ez nem gyakran for-
dul elô mifelénk…

Nem is lepôdtünk meg azon, hogy a
sikeres ôszt záró válogatott szakveze-
tôje boldogan tekintett vissza az el-
múlt hónapokra.

„Elégedett vagyok, mivel az év utol-
só meccsén is nyertünk. A mérkôzés-
ben talán több is volt, hiszen számos
gólhelyzetet alakítottunk ki. Elôrelé-
pésnek tekintem, hogy az európai kö-
zépmezônyhöz tartozó ellenfél ellen
akadt ennyi helyzetünk, míg a vendé-
geknek alig volt lehetôségük. Hogy mi
futballoztunk ennyire jól, vagy ôk
ennyire rosszul, azzal kapcsolatban
csak annyit mondanék: minden csapat
annyit tud játszani, amennyit a riválisa
enged neki. Ez fontos lehet a jövôre
nézve. Miként az is, hogy jó volt látni
Dzsudzsák Balázson és a többieken,
mennyire élvezik a játékot. Úgy érzem,
ismét léptünk egyet elôre. Nem taga-
dom, nagy várakozással tekintünk a
folytatás elé, már csak azért is, mert
megvannak azok a futballistáink, akik-
kel tovább fejlôdhetünk!"

Ezek után mi mással köszönnénk el
a 2010-es esztendôtôl és a magyar vá-
logatott tagjaitól, minthogy jövôre ve-
lük ugyanígy…

PPiittsscchh  TTiibboorr
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A magyar válogatott hátralevô Eb-selejtezôi:
2011. 03. 25.: Magyarország–Hollandia
2011. 03. 29.: Hollandia–Magyarország
2011. 06. 07.: San Marino–Magyarország
2011. 09. 02.: Magyarország–Svédország
2011. 09. 06.: Moldova–Magyarország
2011. 10. 11.: Magyarország–Finnország

A magyar labdarúgás szakmai-gyakorlati korszerû fellegvára – Telki
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Helyünk a világban
Az olimpiai számok tekintetében az

éremszerzô nemzetek száma érdem-
ben nem változott a pekingi játékokat
követô világversenyeken sem. Amíg
Pekingben 16 ország szerzett az olim-
pián érmet, tavaly 17 ország osztozott
az olimpiai számos medáliákban, idén
pedig 15 ország álhatott a dobogóra az
olimpiai számokban.

Az olimpiai számok aranyérmei te-
kintetében azonban ismét nôtt az
aranyérmeken osztozó nemzetek szá-
ma. Összesen 8 ország tudott elsôsé-
get szerezni, két ország (Németország
és Franciaország) tudott duplázni, s
mindössze nekünk, magyaroknak sike-
rült egyedüliként 3 aranyérmet nyer-
nünk az ötkarikás számokban.

A domináns nemzetek közé (ma-
gyar, német) egyértelmûen beékelô-
dött a francia válogatott a maga két
aranyérmével, míg a fehéroroszok
aranyérem nélkül maradtak az olimpiai
távokon.

Az éremtáblázatot, az olimpiai érem-
táblázatot és pontversenyt is mi, ma-
gyarok nyertük meg, magunk mögé
utasítva ezzel a teljesítménnyel a né-
met válogatottat.

Az olimpiai pontok tekintetében a ta-
valyi évhez képest jelentôset lépett
elôre a magyar válogatott, hiszen a ta-
valyi 34 ponthoz képest a poznani vi-
lágbajnokságot 40 olimpiai ponttal
nyerte meg válogatottunk a németek
(37 pont) és az oroszok (26 pont) elôtt.

A sprintszámok elôtérbe kerülésénél
nagyon látványos az angol csapat
egész éves szereplése. Csakúgy, mint
a moszkvai utánpótlás Európa-bajnok-
ságon, itt is egyértelmûen megmutat-
kozott a nemzetközi élmezônyben sze-
replô versenyzôk olimpiai számok felé
történô fókuszálása. 

Összességében a magyar csapat jól
szerepelt az idei világbajnokságon. A
nôi kajak szakág megôrizte vezetô sze-
repét a nemzetközi mezônyben és ez-
zel a teljesítménnyel egyértelmû fö-

lényt mutat a konkurens nemzetekhez
képest. A férfi kenus szakág is igen jól
szerepelt, hiszen két olimpiai számban
is érmet szereztek versenyzôink, sôt
az egyes sprinttávon is olimpiai kvalifi-
kációt jelentô helyen végeztünk. A fér-
fi kajak szakág az elôzetes elvárások-
hoz képest alulteljesített, bár itt is sze-
reztünk olimpiai számban egy ezüstér-
met.

A 2010-es felkészülés 
fô állomásai

TTaavvaasszzii  aallaappoozzóó  eeddzzôôttáábboorrookk  
Az idei év tavaszán válogatottunk

egyszerre több helyszínen is készült. A
teljes férfi szakág csakúgy, mint ta-
valy, idén is Sevillában szállt vízre, s
kezdte meg a vízi alapozást. A férfi
szakág mellett a nôi kajak szakágból
Fábián Lászlóné csoportja, illetve ke-
nusaink nagy része is ott készült. A fér-
fi kajakosoknak itt heti két alkalommal
megkezdôdtek a közös edzések, idôre
menések, amelyek a dunavarsányi tá-
borban is folytatódtak. A válogatott ke-
ret közös edzéseinek megtartására az
elmúlt idôszakban nem volt példa. En-
nek ellenére összességében elmond-
ható, hogy többségében pozitív volt a
visszajelzés. Az idôre menések és a
közös résztávos edzések mindenki
számára objektív módon megmutatták
pillanatnyi teljesítményüket.

A sevillai csapat másik részét a már
említett nôi kajakosok és kenusok ké-
pezték. Róluk elmondható, hogy na-
gyon jól tudtak közös edzéseket szer-
vezni, amely náluk az egész évre jel-
lemzô volt.

Kenus csapatunk másik része (Vécsi
Viktor irányítása alá szervezôdött ver-
senyzôk) Horvátországban kezdte meg
a vízi munkát, amely az idôjárási viszo-
nyok miatt sajnos nem vizsgázott túl
jól.

Nôi kajakosaink nagy része Csipes
Ferenc vezetésével egy teljesen új
helyszínt, Törökországot választotta az
alapozás megkezdéseként. Az elôzete-

sen felmért antalya-i helyszín minden
vonatkozásában megfelelt az ott tábo-
rozó válogatott versenyzôink felkészü-
lési igényeinek. A nôi szakágból az
egyedüli kivétel Janics Natasa volt, aki
egyik csapathoz sem csatlakozott, ô
egy teljesen új bolgár edzésközpont-
ban kezdte meg a felkészülést, de az
idôjárási körülmények itt sem voltak
megfelelôek ahhoz, hogy a jövôre néz-
ve megmaradjon lehetséges edzôtá-
bor helyszínként.

VViilláággbbaajjnnookkssáággrraa  ffeellkkéésszzííttôô  eeddzzôôttáá--
bboorr  ((SSzzoollnnookk))

A poznani világbajnokságra a váloga-
tott egésze Szolnokon készült, ami
nem volt teljesen ideális: elsôsorban a
szolnoki versenypálya túlterhelése
okozott gondot. A kenus szakág fel-
készülését három edzô irányította, Vé-
csi Viktor és Szabó Attila fogta össze a
hosszabbik olimpiai távra készülô ver-
senyzôket, míg Solymár László vette
kézbe a sprinterek edzéseit.

A nôi kajak szakág majdnem teljes
egésze egységesen Csipes Ferenc irá-
nyítása alatt készült az utolsó 3 hét-
ben. Fábián Lászlóné a tábor elsô nap-
ján átadta versenyzôit a szakági edzôk-
nek: Benedek Dalma innentôl Csipes
Ferenccel, míg Paksy Tímea – a 200
méteres váltóra kijelölt edzôvel – Mó-
rocz Istvánnal készült. Janics Natasa, a
világbajnokság legeredményesebb in-
dulója, az egyes hajós edzéseket Ko-
vács Lászlóval és Adrian Dusevvel vé-
gezte, de az ô csapathajós edzéseinek
a közös munkába való beillesztése
sem okozott semmilyen nehézséget.
Az érintett edzôk „összedolgozása" hi-
bátlan volt. Azt gondolom, hogy ami a
férfi kajak szakágban hiányzott, a nôi
kajak szakágban egyértelmûen megva-
lósult, hiszen a versenyzôk az utolsó
idôszakban teljesen egységes szakmai
munkát tudtak végezni. Az egyes ha-
jós edzéseken megvalósulhatott a riva-
lizáció, míg a négyes edzéseken jó
hangulatú munka folyt.
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MÉRLEGEN A KAJAK-KENU

Storcz Botond kapitányi beszámolója 2010-rôl

AAzz  oolliimmppiiaaii  ppoonnttookk  aallaakkuulláássaa  aazz  eellmmúúlltt  iiddôôsszzaakkbbaann  

ÉÉvv HHeellyysszzíínn VVeerrsseennyy II.. IIII.. IIIIII.. IIVV.. VV.. VVII.. ÉÉrreemm PPoonntt
22000044 AAtthhéénn oolliimmppiiaa 33 11 22 –– 11 11 66 3377
2005 Zágráb vb 2 1 4 1 1 1 7 41
2006 Szeged vb 6 – 3 – – 1 9 55
2007 Duisburg vb 3 2 2 1 1 2 7 46
22000088 PPeekkiinngg oolliimmppiiaa 22 11 11 33 11 11 44 3355
2009 Dartmouth vb 3 1 0 1 2 1 4 34
2010 Poznan vb 3 3 1 0 0 0 7 40
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A férfi kajak szakág munkáját négy
edzô irányította Szolnokon. A 200 mé-
terre készülô versenyzôk felkészítésé-
ben három edzô volt érdekelt, az 1000
méterre készülô versenyzôkében pe-

dig négy. Úgy gondolom, hogy a férfi
kajak szakág eredményességének kul-
csa az abban dolgozó edzôk eredmé-
nyes összmunkája, amelynek érdeké-
ben meg kell találni a közös pontokat. 

Az Európa-bajnoki 
szereplés értékelése

Összességében elmondható, hogy a
magyar csapat kiegyensúlyozottan jól
szerepelt, a realitásoknak megfelelô
eredmények születtek. A pozitív és ne-
gatív meglepetések is egalizálták egy-
mást. Mind az éremtáblázatból, mind
pedig az olimpiai ponttáblázatból kitû-
nik  a német és a magyar válogatott
erôfölénye a 34 országból álló konti-
nensviadalon.

A nôi kajak szakág ismét a legerô-
sebbnek bizonyult a sportágon belül.
Pozitívumként elmondható, hogy a
már megszokott összetételû egysége-
ink helyett szereplô új egységek is ki-
emelkedôen teljesítettek, így a múlt-
ban már többször bizonyított hajóknak
más alternatívái is ismertté váltak (5
arany-, 2 ezüstérem).

A nôi kenu szakág tekintetében
nemzetközi szinten sem igazán beszél-
hetünk szakágról, hiszen mindössze
hárman vettek részt a versenyben,
ahol – egyébként jó evezéssel – máso-
dikként zártuk a futamot (1 ezüstérem).

A férfi kajak szakág esetében egyér-
telmûen látszott a fejlôdés, hiszen
gyakorlatilag majdnem minden ver-
senyszámban értékelhetô eredményt
mutattunk. Férfi kajak négyesünk má-
sodik helye bizalomra adott okot, így
folytatódott a felkészülés a vb-re (1
arany-, 2 ezüst-, 1 bronzérem).

A férfi kenu szakág a szakági ver-
senyben alulmaradt. Bár kétségkívül
az egy bronzérmük igen értékes ered-
ménynek számít, hiszen fontos tény,
hogy Vajda Attila mellett Sarudi Pál
személyében feljött egy újabb ver-
senyzô, aki nemzetközi szinten is le-
tette a névjegyét. A C-2 1000 méteres
és a 200 méteres egységek elmarad-
tak a várakozástól, látszott, hogy a vb-
re ezekben a számokban erôsíteni kell
(1 bronzérem).

MAGYAR EDZŐ ■ 2010/412

NNôôii  kkaajjaakk  sszzaakkáágg  Tény: 26 olimpiai pont

KKeennuu  sszzaakkáágg  Tény:7 olimpiai pont

NNôôii  kkeennuu  sszzaakkáágg

FFéérrffii  kkaajjaakk  sszzaakkáágg Tény:15 olimpiai pont

11000000  mméétteerr 550000  mméétteerr 220000  mméétteerr 55000000  mméétteerr
K-1 6. hely 1. hely 8. hely 9. hely
K-2 2. hely 4. hely 3. hely –
K-4 2. hely – – –
Váltó – – – –

11000000  mméétteerr 550000  mméétteerr 220000  mméétteerr 55000000  mméétteerr
K-1 4. hely 1. hely 1. hely 1-3. hely
K-2 1 . hely 1. hely 1. hely -–
K-4 – 2. hely – –
Váltó – – – –

11000000  mméétteerr 550000  mméétteerr 220000  mméétteerr 55000000  mméétteerr
C-1 3. hely 5. hely 8. hely 5. hely
C-2 4. hely 5. hely 7. hely –
C-4 5. hely – – –
Váltó – – – –

TTeerrvv TTéénnyy
C-1 200 m „A" döntô 2. hely

AA  kkiieemmeelltt  nneemmzzeettkköözzii  vveerrsseennyyeekk  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  eelleemmzzééssee
((FFeellnnôôtttt  EEuurróóppaa--bbaajjnnookkssáágg,,  jjúúlliiuuss  22--44..,,  TTrraassoonnaa))

A legsikeresebb – Janics Natasa

A Kammerer-Vereckei duó
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A világbajnoki szereplés 
értékelése

NNôôii  kkaajjaakk  sszzaakkáágg
Messzemenôen a legeredménye-

sebb szakágunk, nem csak magyar vi-
szonylatban, de nemzetközi szinten is
szinte utánozhatatlan az évek során is-
métlôdô eredményességük (6 arany-,
3 ezüstérem). Leggyengébb helyezé-
sük a második hely volt és – talán a
200 méteres váltószámot kivéve –
mindenhol megvolt a reális esély a
gyôzelemre. A szakágunkat 10 fôvel
képviselô lányokból heten tértek haza
aranyéremmel Poznanból.

Az egyéni versenyszámokban (2
arany, 2 ezüstérem) szinte maradékta-
lanul jól teljesítettünk. Az ötszáz méte-
res egyes ezüstéremnél is megvan az
esély arra, hogy kellô rutinszerzéssel
visszanyerjük vezetô helyünket. 200
méteren egyesben nem volt kérdéses
Janics Natasa erôfölénye. Az 5000
méteren újoncként bemutatkozó Fol-
láth Vivien jól kihasználta maratoni ta-
pasztalatait és az utolsó hosszra ellen-
fél nélkül maradva futhatott be a célba.

A páros versenyszámok mindegyikét
magabiztos fölénnyel nyertük Szabó
Gabriella-Csipes Tamara, Szabó Gabri-
ella-Kozák Danuta, valamint Kovács Ka-
talin-Janics Natasa összetételben.

A nôi kajak négyesünk (Janics Nata-
sa, Csipes Tamara, Kovács Katalin, Be-

nedek Dalma) megvédte tavalyi világ-
bajnoki címét és igen imponáló fö-
lénnyel gyôzte le a németeket. A szak-
ágon belül a már régóta világszínvona-
lon teljesítô versenyzôk mellett a fiata-
labb korosztály is stabilan beépült a vá-
logatottba, sôt a nemzetközi élme-
zônybe is. Az idei évben újoncként be-
mutatkozó Vad Ninetta a váltó tagja-
ként (Janics Natasa, Paksy Tímea, He-
gyi Zomilla) ezüstéremmel tért haza a
világbajnokságról.

Jellemzô szakágunk erôsségére,
hogy az idei évben kipróbált bármilyen
formátumú csapathajós egységgel si-
keresen tudtunk szerepelni a világver-
senyeken. Sztrókként szerepelt a kajak
négyesben az Eb-én újoncként Szabó
Gabriella, a vb-én pedig Janics Natasa
tûnt fel új szerepkörben.

JJaavvaassllaattookk  aa  nnôôii  kkaajjaakk  sszzaakkáágg  ffeejjlleesszz--
ttéésséérree

Mivel a nôi szakág gyakorlatilag 100
%-os teljesítményt nyújtott, így szak-
ágfejlesztés helyett célszerûbb az
eredményesség fenntartásáról beszél-
ni. Szerencsére a fiatalok (a rutinos
versenyzôk mellett) egyre nagyobb
szerepet tudnak vállalni a szakágon be-
lül, és jövôbeni fejlôdésük egyre in-
kább meghatározója lehet a csapatha-
jós egységeknek. A jövôben minden-
képpen folytatni kell a válogatott oly
módon történô összeállítását, ahol
mindenki számára biztosított a váloga-
tottba kerülés az egyes, vagy párosban
nyújtott teljesítménye alapján. Annak
érdekében, hogy az olimpia közeledté-
vel a következô világversenyekre törté-
nô felkészülés során ne legyenek hát-
ráltató tényezôk, a közös edzôtáborok-
nak folyamatosan helyt kell adni.

Mivel az elkövetkezendô két évben
is biztosan látszik, hogy az olimpiai
program nem teszi lehetôvé az egyes
és páros számban történô duplázást,
ezért az elsô körben meg kell találni az
egyes induló személyét, majd ezután
következhet a végleges páros egység
megtalálása, illetve a négyes egység
kijelölése.

NNôôii  kkeennuu  sszzaakkáágg
A szakág (egy versenyzô) az elôzete-

sen elvárt eredményt hozta, de a világ-
bajnokságon látható volt, hogy azok-
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FFeellnnôôtttt  vviilláággbbaajjnnookkssáágg,,  aauugguusszzttuuss  1199--2222..,,  PPoozznnaann
Az alábbi táblázatok az ez évi tervezett eredményeket hasonlítja össze 

a megvalósult tényekkel.

FFéérrffii  kkaajjaakk  sszzaakkáágg Tény: 5 olimpiai pont

NNôôii  kkaajjaakk  sszzaakkáágg Tény: 26 olimpiai pont

FFéérrffii  kkeennuu  sszzaakkáágg Tény: 9 olimpiai pont

NNôôii  kkeennuu  sszzaakkáágg

1000 méter500 méter 200 méter 5000 méter
K-1 21. hely 10. hely 10. hely 9. hely
K-2 2. hely 8. hely borult –
K-4 11. hely – – –
Váltó – – 4. hely –

1000 méter 500 méter 200 méter 5000 méter
K-1 2. hely 2. hely 1. hely 1. hely
K-2 1. hely 1. hely 1. hely –
K-4 – 1. hely – –
Váltó – – 2. hely –

1000 méter 500 méter 200 méter 5000 méter
C-1 2. hely 8. hely 7. hely borult
C-2 3. hely 10. hely 18. hely –
C-4 6. hely – – –
Váltó – – 4. hely –

TTeerrvv TTéénnyy
C-1 200 m „A" döntô 9. hely

A négyes: Janics-Csipes-Kovács-Benedek
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ban az országokban, ahol van hagyo-
mánya a nôi kenuzásnak, ott lényege-
sen elôrébb tartanak más nemzetek-
hez képest.

FFéérrffii  kkeennuu  sszzaakkáágg
A tavalyi évhez képest nemcsak,

hogy kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtottak versenyzôink, de mindhá-
rom olimpiai számban megvolt az
esély az éremszerzésre, amelybôl egy
ezüst és egy bronzérem realizálódott
az olimpiai számokban. A többi ver-
senyszámban is jobban szerepeltünk a
tavalyinál, hiszen akkor az egyes dön-
tôk javarészt nélkülünk zajlottak.

Mindenképp ki kell emelni a
hosszabbik olimpiai távon szerzett két
érem jelentôségét, hiszen – a tavalyi,
kicsit felemás világbajnoki szereplés
után – idén egész évben jól teljesítet-
tünk ezer méteren. Vajda Attila újra az
elvárásoknak megfelelôen szerepelt,
míg Tóth Márton és Mike Róbert kicsit
meglepetésszerûen robbant be a nem-
zetközi élmezônybe. A párosok meg-
ítélésénél még fontos szempont, hogy
igazából csak a tavalyi évben kezdtük
el építgetni egységeinket, ahol a tava-
lyi kimagaslóan szép Eb-gyôzelem után
„csak" ötödik hely jutott a világbajnok-
ságon. Idén azonban – az értékrendek-
nek megfelelôen – a világbajnokságon
szerepeltünk jobban, ahol bronzéremre
elegendô teljesítményt nyújtottunk.
Összességében mindenképpen pozi-
tív, hogy az elmúlt két évben mindkét
1000 méteres olimpiai számban két-
két különbözô egység is dobogóra áll-
hatott. Ez mindenképpen azt jelzi, hogy
ezekben a számokban az olimpiai
éremszerzés kell, hogy legyen a cél.

Az új olimpiai távon Kovács Gergely
hetedik helye is mindenképp említésre
méltó, hiszen a tavalyi évben ebben a
számban nem szerepeltünk a legjobb
kilenc hajó között, ezzel az ered-
ménnyel viszont már az olimpiára is le-
hetne kvótát szerezni. Párosunk és a
váltó halványabban teljesített a vártnál.
A váltóban benne volt az éremesély,
de a végén épphogy lemaradtunk a do-
bogóról. Nagyon fontos, hogy a követ-
kezô idôszakban – nagyobb erôforrá-
sok biztosítása mellett – az eddigiek-
nél jobban koncentráljunk a sprint ke-
nu szakág fejlôdésre, hiszen itt reális
esély van az olimpiai kvóta megszerzé-
sére.

A nem olimpiai távú ötszáz méteres
egyesek mezônyében a tavalyinál ki-
csivel jobban szerepeltünk ezen a vi-
lágbajnokságon, hiszen Korisánszky
Péter a nyolcadik helyen ért célba. Tel-
jesítményét a 8. hely ellenére abszolút
jónak ítélem, hiszen végig jól verseny-
zett a vb alatt. Kenu párosunk a tavalyi-

nál gyengébb képet mutatott és a né-
gyesünk sem ért el jobb eredményt a
tavalyinál.

A szakágban a tavalyi év folyamán
kezdett el kialakulni a válogatott kere-
tet meghatározó versenyzôk köre,
amely szerintem a különbözô újonnan
alakuló egységek hatására még a jövô-
ben is változhat.

JJaavvaassllaattookk  aa  fféérrffii  kkeennuu  sszzaakkáágg  ffeejj--
lleesszzttéésséérree

A tavalyi évben megkezdett közös
válogatott edzôtáborok rendjét min-
denképpen folytatni kell, hiszen idén is
ennek eredményeképpen erôsödött
tovább a párosok mezônye és a jövô-
ben is hasznos lehet (és szükséges is)
új formációk kipróbálására, tesztelésé-
re. A szakágban (csapatszinten) külön
vált 200-as munkát ki kell terjeszteni a
válogatottakra, hogy megvalósuljon az
ezer métertôl elkülönült, differenciált
felkészülés. Az ifjúsági korosztályból
feljövô fiatalokat – a férfi kajak szakág-
hoz hasonlóan – el kell kezdeni együtt
táboroztatni, hogy minél elôbb beépül-
hessenek a felnôtt válogatottba. Ezen
táboroknál már különváltan kell kezelni
az ezer és a kétszáz méterre készülô
versenyzôk körét.

FFéérrffii  kkaajjaakk  sszzaakkáágg
A szakág csakúgy, mint a tavalyi év-

ben, ezen a világbajnokságon is mind-
össze egyetlen érmet szerzett. Az
ezer méter párosban megszerzett
ezüstérem nagyon értékes, de sajnos
a mai napig igaz az a tény, hogy a férfi
kajak szakág eredményessége gyakor-
latilag 100 %-ban függ az immáron 5.
olimpiájára készülô Kammerer Zoltán
és a 4. olimpiájára készülô Vereckei
Ákos teljesítményétôl. A sikeres Euró-
pa-bajnokság tükrében az látszik, hogy
nem képességbeli hiányosságaink
vannak, hiszen véletlenül nem szület-
hettek volna olyan kimagasló eredmé-
nyek az Európa-bajnokságon (1 arany-
érem, 2 ezüstérem, 1 bronzérem, 14
olimpiai pont). 

Az ezer méteres versenyszámokban
a páros kivételével egyértelmûen alul-
teljesítettünk. A párosunk az ezüsté-
rem megszerzésével kimagasló ered-
ményt ért el, nekik a végsô gyôzelem-
re is volt reális esélyük. Ôk nem csak
eredményességükkel, hanem hozzáál-
lásukban is kitûnnek csapattársaik kö-
zül. A férfi szakág gyenge világbajnoki
szereplésének egyik kulcskérdése a
kajak négyesünk gyenge szereplése. A
négyes Európa-bajnoki szereplése
azonban ellentmond annak, hogy ne
lettünk volna alkalmasak a jó szerep-
lésre. A sikertelenség okát én a meg-
felelô összhang hiányában látom. A

200 méteres olimpiai távokon is gyen-
gébben szerepeltünk a vártnál. Páro-
sunk továbbjutó helyen borult a közép-
futam során, így nem érdemes jósla-
tokba bocsátkozni, hogy mi lett volna
ha. A világbajnokságon nem tudtunk
reális képet kapni az egység nemzet-
közi szinten betöltött helyérôl. Egyes-
ben Molnár Péter 10. lett, ami nem-
csak az olimpiai kvalifikáció szemszö-
gébôl gyenge teljesítmény, hanem ab-
ban a vonatkozásban is az, hogy itthon
minden versenyt megnyert, tehát egy-
értelmûen ô a legjobb egyesünk. Ezen
a világbajnokságon egyértelmûen lát-
szott az, hogy az új olimpiai számok
vonatkozásában alulmaradtunk ver-
senytársainkhoz képest, ôk sokkal ha-
tékonyabban álltak át az új olimpiai ver-
senytávra.

JJaavvaassllaatt  aa  fféérrffii  kkaajjaakk  sszzaakkáágg  ffeejjlleesszz--
ttéésséérree

Jelenleg két kivételtôl eltekintve
(Kammerer Zoltán és Vereckei Ákos)
nem rendelkezünk nemzetközi szinten
ütôképes egységgel. A szakág tovább-
lépéséhez elengedhetetlen, hogy az
egyes mûhelyekben dolgozó tehetsé-
geket tereljük össze és készüljenek
közösen a szakág legeredményesebb
versenyzôivel. Ebbôl a szempontból is
indokolt a központi edzôtáborok rend-
jének visszaállítása.   

Látván a saját és a külföldi verseny-
zôk egyesbeli teljesítményét, elmond-
ható, hogy négyes hajóban is csak ak-
kor lehetünk sikeresek, amennyiben
ott a legjobb egyeseink ülnek. De ah-
hoz, hogy valóban csapatként érjenek
oda az év fô eseményére, ehhez egy-
séges szakmai felkészülésre van szük-
ség. Az egységes szakmai felkészülés
viszont csak központosított edzôtábor-
ban valósulhat meg, ahol az adott egy-
ség minden tagja minden edzést közö-
sen végez.

A 200 méteres szakág fejlôdésének
biztosítékát szintén a központosított
felkészülésben látom, hiszen itt még
inkább igaz, hogy sprintereink egymás-
tól szinte teljesen elkülönülve gyakor-
latilag egyesével készülnek. Ráadásul
a felkészülésük amúgy sem biztosí-
tott, mivel az ezer méterre készülô tár-
saikkal vannak együtt egy-egy mûhe-
lyen belül. Meg kell találni a módját a
közös felkészülésnek, hogy sprintere-
ink is részesülhessenek a csapatmun-
ka kedvezô hatásaiból és végre megol-
dódjon a szakmailag elvárt differenciált
felkészülés.

Annak érdekében, hogy a jövô fel-
nôtt válogatottja eredményesen szere-
peljen, a tehetséges, ifjúsági korból ki-
lépô fiatalokkal már most el kell kezde-
ni a közös edzôtáborok rendjét.

MAGYAR EDZŐ ■ 2010/414
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MMEELLLLÉÉKKLLEETT
22001100..  éévvii  kkaajjaakk--kkeennuu  vviilláággbbaajjnnookkssáágg  ssttaattiisszzttiikkaaii  aaddaattaaii

11..  ÖÖsssszzeessíítteetttt  éérreemmttáábblláázzaatt 22..  OOlliimmppiiaaii  éérreemmttáábblláázzaatt  

11.. 22.. 33..
11.. MMaaggyyaarroorrsszzáágg 33 33 11
2. Németország 2 2 1
3. Franciaország 2 1 0
4. Nagy-Britannia 1 1 2
5. Oroszország 1 1 1
6. Ukrajna 1 1 0
7. Románia 1 0 0
8. Üzbegisztán 1 0 0
9. Fehéroroszország 0 2 1

10. Spanyolország 0 1 0
11. Lengyelország 0 0 2
12. Kanada 0 0 1
13. Csehország 0 0 1
14. Ausztria 0 0 1
15. Japán 0 0 1

33..  OOlliimmppiiaaii  ppoonnttvveerrsseennyy  

11.. 22.. 33.. 44.. 55.. 66.. OOlliimmppiiaaii  ppoonnttookk
11.. MMaaggyyaarroorrsszzáágg 33 33 11 00 00 00 4400
2. Németország 2 2 1 3 0 0 37
3. Oroszország 1 1 1 2 1 2 26
4. Nagy-Britannia 1 1 2 0 1 0 22
5. Franciaország 2 1 0 0 0 1 20
6. Fehéroroszország 0 2 1 1 0 0 17
7. Ukrajna 1 1 0 1 0 0 15
8. Lengyelország 0 0 2 0 2 2 14
9. Spanyolország 0 1 0 2 1 0 13

10. Románia 1 0 0 0 1 0 9
11. Üzbegisztán 1 0 0 0 0 0 7
12. Szerbia 0 0 0 1 1 1 6
13. Csehország 0 0 1 0 0 1 5
14. Kanada 0 0 1 0 0 1 5
15. Portugália 0 0 0 1 0 2 5
16. Ausztria 0 0 1 0 0 0 4
17. Japán 0 0 1 0 0 0 4
18. Dánia 0 0 0 1 0 0 3
19. Ausztrália 0 0 0 0 1 1 3
20. Svédország 0 0 0 0 1 0 2
21. Azerbajdzsán 0 0 0 0 1 0 2
22. Brazília 0 0 0 0 1 0 2
23. Lettország 0 0 0 0 1 0 2
24. Litvánia 0 0 0 0 0 1 1

OOrrsszzáágg 11.. 22.. 33..
11.. MMaaggyyaarroorrsszzáágg 66 55 11
2. Németország 5 4 2
3. Fehéroroszország 3 3 1
4. Oroszország 2 3 6
5. Románia 2 1 0
6. Franciaország 2 1 0
7. Kanada 2 0 2
8. Nagy-Britannia 1 2 2
9. Spanyolország 1 2 0

10. Ukrajna 1 2 0
11. Svédország 1 0 1
12. Üzbegisztán 1 0 1
13. Ausztrália 1 0 0
14. Litvánia 1 0 0
15. Kína 0 2 0
16. Lengyelország 0 1 4
17. Szlovákia 0 1 2
18. Portugália 0 1 0
19. Azerbajdzsán 0 1 0
20. Szerbia 0 0 1
21. Brazília 0 0 1
22. Csehország 0 0 1
23. Finnország 0 0 1
24. Ausztria 0 0 1
25. Olaszország 0 0 1
26. Japán 0 0 1

Vajda Attila
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44..  WWaaxxhhoollmm  ppoonnttvveerrsseennyy  

OOrrsszzáágg 11.. 22.. 33.. 44.. 55.. 66.. 77.. 88.. 99.. WWaaxxhhoollmm--ppoonntt
1. Németország 5 4 2 5 3 1 2 2 0 155
22.. MMaaggyyaarroorrsszzáágg 66 55 11 22 00 11 22 11 22 113333
3. Oroszország 2 3 6 4 1 2 0 0 0 123
4. Fehéroroszország 3 3 1 3 2 1 1 2 0 100
5. Lengyelország 0 1 4 1 6 2 4 1 0 94
6. Nagy-Britannia 1 2 2 2 2 1 2 1 0 74
7. Kanada 2 0 2 0 1 2 3 2 0 60
8. Spanyolország 1 2 0 2 1 1 1 0 1 51
9. Románia 2 1 0 1 1 1 1 1 1 49

10. Ukrajna 1 2 0 1 0 1 2 1 2 46
11. Franciaország 2 1 0 0 1 2 0 1 1 44
12. Svédország 1 0 1 0 1 2 2 0 1 37
13. Portugália 0 1 0 2 1 2 1 0 0 36
14. Ausztrália 1 0 0 1 2 1 1 0 0 33
15. Kína 0 2 0 1 0 0 1 1 4 31
16. Szerbia 0 0 1 1 1 1 1 2 1 30
17. Szlovákia 0 1 2 0 0 0 1 0 0 25
18. Üzbegisztán 1 0 1 0 0 0 0 1 0 19
19. Brazília 0 0 1 1 1 0 0 0 0 18
20. Litvánia 1 0 0 0 0 1 0 1 0 16
21. Azerbajdzsán 0 1 0 0 1 0 0 1 0 15
22. Csehország 0 0 1 0 0 1 0 1 1 14
23. Dánia 0 0 0 1 0 1 0 1 2 14
24. Olaszország 0 0 1 0 0 0 0 1 3 12
25. Finnország 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11
26. Ausztria 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10
27. Kuba 0 0 0 0 0 0 1 2 2 9
28. Norvégia 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8
29. Japán 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
30. USA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
31. Lettország 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
32. Hollandia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33. Irán 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
34. Bulgária 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
35. Argentína 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
36. Vietnám 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
37. Szlovénia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
38. Görögoszág 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
39. Dél-Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40. Új-Zéland 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

A Szabó-Kozák kettôs

Magyar Edzo 2010/4 03-46  2010/12/03 07:23  Page 16



Az 1978-as jönköpingi férfi világbaj-
nokság óta – amikor a csapat (Sasics
Szvetiszláv, Horváth László, Szombat-
helyi Tamás) ötödik és Sasics hatodik
helyezése szerénykedett a krónikák-
ban – az idei, csengtui vb-én szerepel-
tek a leggyengébben öttusázóink. A
mostani elôtt a 2004-es volt az utolsó
vb, melyen csupán egy érmet szerzett
a magyar küldöttség, ám hat éve
Moszkvában Vörös Zsuzsanna az elsô
helyen végzett. 

Ha az egész idényt nézzük, a debre-
ceni Európa-bajnokságon született
ugyan magyar aranyérem, ám mind-
kettô, a (még) nem olimpiai számban,
a férfi illetve nôi váltóban. (Ezt egészí-
tette ki a nôi csapat ezüstérme). Az
olimpia-centrikus magyar sportban,
nincs mit szépíteni, ez kevés!

Különösen akkor, ha az idei produk-
ciót nem a régmúlttal, hanem csak a
tavalyi évvel hasonlítjuk össze: 2009-
ben nemcsak az érmek száma volt
több (6), Marosi Ádám jóvoltából olim-
piai számban örülhettünk világbajnoki
aranyéremnek. 

Mindezek ismeretében kézenfekvô
volt a Pálvölgyi Miklós szövetségi kapi-
tánynak szóló elsô kérdés.

+ Szeretne egy évvel fiatalabb lenni?
De úgy is fogalmazhatok, hogy jobb
lenne, ha még csak 2009 vége felé jár-
nánk?

– Nem! Így legalább túl vagyunk a
gyengébb eredményeket hozó éven,
ami valószínûleg törvényszerû volt –
felelte határozottan a kapitány. 

+ Miért? Feltételezem, nem csak ar-
ra a mondásra gondol, hogy siker nincs
kudarc nélkül. 

– Amióta bevezették az újfajta öttu-
sát, amelyben a záró szám a lövészet
és a futás ötvözése, szaladt a szekér,
minden évközi verseny azt mutatta,
hogy ráéreztünk a kombináció ízére.
Voltak ugyan megingások, de úgy tûnt,
alkalmazkodni tudtunk az új feladatok-
hoz. Lehet, hogy én is hibáztam, ami-
kor azt hittem, hogy a fiúknál könnyen,

megrázkódtatás nélkül lezajlott a gene-
rációváltás. A lányokkal kapcsolatban
ugyanis mindig hangsúlyoztam, hogy
nagyon fiatalok, nincs elég rutinjuk,
nem szabad elérhetetlen célok elé állí-
tani ôket, és „csak" azt vártam tôlük,
hogy minden versenyen legyenek
harcban az érmekért. A fiúknál már
nem voltam ilyen megengedô, mert
egyértelmûen mindig érmeket, és köz-
te egy-egy aranyat vártam. Az idei esz-
tendô megmutatta, hogy nekik is van
még jócskán tanulni valójuk. 

+ Ahogy ezt említi, tényleg csalóka,
megtévesztô lehetett a tavalyi év, ami-
kor a fiúk már a rutinos, harcedzett vi-
lágbajnokok, Balogh Gábor és Horváth
Viktor nélkül versenyeztek, mégis
nyerni tudtak csapatban is… Mi lehe-
tett még az oka az idei szerényebb
szereplésnek?

– Az, hogy az egész év zavaros, ku-
sza volt. Megváltozott, zsúfolttá vált a
versenynaptár, szinte eltûntek a pihe-
nôidôk, egyik versenyt követte a má-
sik. A két korosztályban, a junioroknál
és a felnôtteknél is érdekelt Kovács
Sarolta például a felnôtt Európa-baj-
nokságról „beesett" a junior világbaj-
nokságra, aztán kezdhette a felké-
szülést a felnôtt világbajnokságra. A jö-
vôben nem szabad engednünk ezt a
tempót, bárhogy is változtatják a ver-
senynaptárt. Nem új gondunk, de az
idén hatványozottabban jelentkezett,
hogy nincs megfelelô vívópartnerünk.
Alkalmazkodnunk kell a vívókhoz, szin-
te könyörgünk a külföldieknek, hogy
jöjjenek, hiszen ebben a számban el-
engedhetetlen a partner. Ráadásul
szükség van a változatosságra, mivel a
válogatottak már ismerik egymás stílu-
sát, új impulzusok is kellenek. Talán a
tatai felkészülés is hosszú és monoton
volt, bármennyire is szeretjük ezt az
edzôtábort. A szerény világbajnoki sze-
replés oka lehetett a vártnál gyengébb
Európa-bajnoki teljesítmény is, hiszen
Debrecenben a fiúk csupán az utolsó
számban, a váltóban tudtak érmet –

igaz, aranyat – nyerni, és a túlzott bizo-
nyítási vágy, a nagy akarás meg-
bosszulta magát Kínában… Persze,
ezeket a momentumokat csak utólag
szedegetem össze, mert a világbajnoki
felkészülés jól sikerült, semmi elôjele
nem volt ennek a szereplésnek. A kínai
házigazdákra sem mondhatunk egyet-
len rossz szót sem, mert újonnan
épült, nagyon jó létesítmények szolgál-
ták a jó lebonyolítást. 

+ A lovaktól sem kellett tartani? A
pekingi olimpián nem csak Balogh Gá-
bor és Horváth Viktor, hanem nagyon
sokan megszenvedtek a nem öttusa-
versenyre való lovakkal. 

– A lovak bemutatásakor valóban ta-
pasztalatuk, hogy az állomány nagy ré-
sze síkon versenyzô telivér volt, átkép-
zésükre rövid idôt fordítottak, és már
ekkor sejtettük, hogy nem lesz egy-
szerû a lovaglás. A nôi váltóban aztán a
saját bôrünkön éreztük ezt. A lányok a
második helyen álltak, ám egy tartalé-
kos lócsoporttal, melyet a dél-koreaiak
elôzôleg „befejeltettek", kellett volna
megôrizni helyüket az élcsoportban,
ami persze nem sikerülhetett. A küz-
delem az ô esetükben minden szám-
ban dicsérhetô, mindent megtettek,
hogy ebben a mezônyben, rutintalan-
ságukkal együtt ott legyenek az élen.
Gyenesei Leila egyéniben elért 7., és
Kovács Sarolta 10. helye, valamint a
csapat negyedik helyezése elfogadha-
tó ettôl a fiatal együttestôl. A váltó 9.
helye az említett „lovasmalôr" miatt
valójában nem értékelhetô. Nem hall-
gathatom el, hogy a nemzetközi szö-
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Egy magyar sikersportág zavaros éve
PÁLVÖLGYI MIKLÓS SZÖVETSÉGI KAPITÁNY EB- ÉS VB-ÉRTÉKELÉSE

AA  lleeggeennddááss  kkaappiittáánnyy,,  RRaajjkkii  BBééllaa  óóttaa  ttuuddjjuukk,,  hhooggyy  vvíízziillaabbddáábbaann  aa  mmaaggyyaarr  vváállooggaa--
ttootttt  ccssaakk  aa  ddoobbooggóó  tteetteejjéénn  vvééggeezzhheett,,  mmáárr  aazz  eezzüüssttéérreemm  iiss  kkuuddaarrcc  eeggyy--eeggyy  vviilláágg--
vveerrsseennyyeenn..  HHaassoonnllóó  „„bbééllyyeeggeett""  hhoorrddoozz  aa  ttööbbbbii  mmaaggyyaarr  ssiikkeerrssppoorrttáágg  iiss,,  ööttttuussáábbaann
ppééllddááuull  mmiinnddiigg  ttööbbbb  éérreemm  mmeeggsszzeerrzzééssee  aa  ccééll..  VVaallóójjáábbaann  rreennddbbeenn  iiss  vvaann  eezz  ííggyy,,
hhiisszzeenn  aazzéérrtt  „„ssiikkeerrssppoorrttáággaakk"",,  hhooggyy  sszzáállllííttssáákk  aa  ssiikkeerreekkeett..  

AA  nnaappjjaaiinnkkbbaann  jjeelleennttôôss  vváállttoozzáássookkaatt  mmeeggééllôô  ((eellsszzeennvveeddôô??))  ööttttuussaa  mmaaggyyaarr  ttöörr--
ttéénneelleemmkköönnyyvvéébbee  nneemm  ––  sszzóó  sszzeerriinntt  ––  aarraannyy  bbeettûûkkkkeell  kkeerrüüll  bbee  aazz  iiddeeii  eesszztteennddôô,,
hhiisszzeenn  aa  kkíínnaaii  vviilláággbbaajjnnookkssáággrróóll  aa  lleeggfféénnyyeesseebbbb  mmeeddááll  nnééllkküüll  ttéérrtt  hhaazzaa  kküüllddööttttsséé--
ggüünnkk,,  aa  fféérrffii  ééss  nnôôii  sszzaakkáágg  eeggyyüütttteess  ggyyûûjjtteemméénnyyee  ccssuuppáánn  eeggyy  bbrroonnzz  vvoolltt..  
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vetség nem elôször követ el hibát,
amikor olyan állományt bocsát az öttu-
sa lovas képzettségû versenyzôk ren-
delkezésére, amellyel a versenyzôk
biztonságát is veszélyezteti.

+ A tavalyi világbajnokságról két
arannyal (Marosi és a Marosi, Németh
Róbert, Tibolya Péter összetételû csa-
pat) hazatérô férfiak egy vb-bronza na-
gyon kevés, különösen úgy, hogy
egyéniben messze voltak az élbolytól.
Mi történt például Marosival, aki tavaly
minden versenyén érmet szerzett, vi-
lágbajnok és Eb-3. lett, az idén viszont
a világversenyeken egyéniben nem tu-
dott dobogóra állni? Vagy egy még ki-
rívóbb eset: Tibolya Péter a budapesti
világkupa után az Eb-én és a vb-én is
kiesett a selejtezôben. Egy kiesés
még „belefér", de hogy egy magyar öt-
tusázó egymás után háromszor is bú-
csúzzon a selejtezôben…!

– Kezdjük Tibolyával, aki közepes
úszó, ezért a remek vívásra alapoz
mindent. Aztán ha ez mégsem sikerül,
összeomlik. Hiába jó a kombinált
számban, többször meg is nyerte, ad-
digra összesûrûsödik a mezôny, kicsik
a különbségek, tényleg hajszálon mú-
lik a kiesés vagy  a továbbjutás, illetve
az érmek sorsa. Ráadásul kiforratlan
még ez a szám. Az olimpiai bajnok
Mojszejev Debrecenben például
aranyérmes pozícióból rajtolva érmet
sem nyert, a világbajnokságon pedig ô
is kiesett. Vagy említhetem a miein-
ket: az Eb-én Marosi a harmadik, Né-
meth a negyedik, Kasza Robi pedig a
hatodik helyrôl vágott neki a kombiná-
ciónak, aztán egyikük sem került be az
elsô tíz közé. A világbajnokságon
mindhárman gond nélkül a döntôbe ju-
tottak, Marosi azonban a selejtezôben
megsérült, és attól kezdve, a selejtezô
második felét, a döntôt és a váltót
izomhúzódással versenyezte végig
úgy, hogy az ô sokmozgásos vívásá-
ban meghatározó kitöréses támadások
kiestek, szó szerint helyben állva ví-
vott. Futásban sem volt teljes értékû,
sérülése a társait is bizonytalanná tet-

te, hiszen a meghatározó ember vált
sebezhetôvé. Ezzel együtt az egyetlen
vb-érmet éppen a férfi csapat szerez-
te, amelynek tagjaitól egyénileg sokkal
többet vártam, ezúttal csak a küzdeni
tudásuk volt dicsérhetô. A legnagyobb
csalódást a két hagyományos lebonyo-
lítású váltó okozta, hiszen a fiúk a tize-
dik, és a lányok a kilencedik helynél jó-
val elôrébb szoktak végezni. Hozzáte-
szem, az átalakuló versenyrendszer-
ben a pontszámítás aránytalanná vált,
a nap elsô három számában minimális
különbségek alakulnak ki, meghatáro-
zóvá vált a végén a kombinált verseny,
ami az egykori öttusaideált, mely sze-
rint egyenlô súlyú számokban mérkôz-
nek meg a versenyzôk, megszüntette.

+ Két teljes év telt el a kombinált
szám „gyakorlásával", vagyis valami-
lyen kép már kialakulhatott arról, kinek
sikerült az átállás. 

– A nôknél szinte mindig ugyanazok
állnak a dobogón, köztük a mezônybôl
kiemelkedô, olimpiai bajnok német
Schöneborn, és a francia Cazé. Hogy
mennyire állandó a „leosztás", arra jó
példa, hogy az idei Eb-én és vb-én
ugyanazok álltak a dobogón: mindkét-
szer Cazé nyert, Schöneborn Eb-2., vb-
3., a litván Rimsaite pedig Eb-3., vb-2.
lett. A fiúknál óriási a forgás, az Eb 36-
os döntôjébe jutott versenyzôk közül
14 nem került be a vb fináléjába, és tel-
jesen más volt a két világverseny ér-
meseinek névsora. Nagy még a bizony-
talanság a kombinációban, egy-egy
gyengébb sorozat meghatározza a ver-
senyt, átrendezi a mezônyt. Még senki
sem tudja tökéletesen ezt a számot,
ezért nagy a változás. Az elmúlt két év-
ben 16 világversenyt, világkupát, vb-t,
Eb-t, rendeztek a kombinált számmal,
és csak öten -– köztük Marosi – voltak
képesek egynél többször is nyerni. Az
öt versenyzô nevezhetô a legstabilabb-
nak, de még ôk sem képesek arra,
hogy egyenletesen versenyezve min-
dig az élmezônyben végezzenek.

+ A kezdetben sok kétséggel, ellen-
kezéssel fogadott kombináció elérte

célját? Látványosabbak lettek a verse-
nyek, több nézô kíváncsi rájuk? 

– Mint mondtam, még kiforratlan ez
a szám, sokat kell gyakorolni, és ez a
mi versenyzôinkre is vonatkozik. Úgy
vélem, ha stabilizálódnak a teljesítmé-
nyek, valódi izgalmaknak lehetünk ta-
núi. Az azonban nem mondható el,
hogy ettôl több nézô lenne a lelátókon,
mint ahogy Kínában sem így volt. A
sok nézôt csak olyan országok tudják
biztosítani, ahol „nemzeti sport" az öt-
tusa, nem kell emlékeztetnem arra,
hogy itthon minden világversenyre so-
kan kíváncsiak, Debrecenben sem pa-
naszkodhattunk a szurkolókra. 

+ Említi, hogy még nem kiforrott
szám a kombináció… ugyanakkor a
nemzetközi szövetség elöljárói már
megint újításon gondolkodnak: Kíná-
ban vb-program volt a férfi-nôi vegyes-
váltó, ám ami ennél is megdöbben-
tôbb, be akarják vetni, sôt, a nyári szin-
gapúri ifjúsági olimpián ki is próbálták a
lézerpisztolyt. Mi a véleménye ezekrôl
a próbálgatásokról?

– A váltóval már tavaly próbálkoz-
tak, amikor a hagyományos háromfôs
csapatok helyett két-két fôs váloga-
tottak indultak, igaz, akkor egynemû-
ek. Ezt most vegyesre változtatták. A
kísérletezés célja, hogy valamilyen
formában a váltó is olimpiai szám le-
gyen, ami végül is jó lenne. A lézer-
pisztolyt a fiatalok használták elôször,
akkor, Kállai Ákos szingapúri csapat-
vezetô beszámolója szerint, technikai
problémák nélkül zajlott a verseny.
Azóta a felnôttek is kipróbálhatták az

MAGYAR EDZŐ ■ 2010/418

Az  Európa-bajnokság
éremtáblázata:

AA  EE    BB
Németország 2 2 1 
MAGYARORSZÁG 2 1 - 
Csehország 1 1 - 
Franciaország 1 - - 
Nagy-Britannia - 1 1 
Lengyelország - 1 1 
Litvánia - - 3 

A világbajnokság 
éremtáblázata:

AA EE BB
Oroszország 2 1 1 
Franciaország 2 1 - 
Litvánia 1 1 2 
Fehéroroszország 1 - - 
Lengyelország 1 - - 
Csehország - 1 - 
Koreai Köztársaság - 1 - 
Nagy-Britannia - 1 - 
Ukrajna - 1 - 
Németország - - 2 
Magyarország - - 1 
Kína - - 1

Olimpiai szemmel figyelve
A 2012-es londoni olimpián öttusában csak egyéni versenyeket rendeznek,

ezért az idei világversenyek egyéni dobogósait és a magyar helyezéseket tün-
tetjük fel.

EEuurróóppaa--bbaajjnnookkssáágg  ((DDeebbrreecceenn,,  jjúúlliiuuss  1155--2200..))
NNôôkk:: 1. Cazé (francia), 2. Schöneborn (német), 3. Rimsaite (litván), ..5. Gye-

nesei Leila, 7. Tóth Adrienn, 18. Kovács Sarolta
FFéérrffiiaakk:: 1. Svoboda (cseh), 2. Weale (brit), 3. Köllner (német), …11. Németh

Róbert, 17. Marosi Ádám, 21. Kasza Róbert
VViilláággbbaajjnnookkssáágg  ((CCsseennggttuu,,  KKíínnaa,,  sszzeepptteemmbbeerr  11--77..))
NNôôkk:: 1. Cazé, 2. Rimsaite, 3. Schöneborn, …7. Gyenesei, 10. Kovács S., 18.

Pataki Viktória, 27. Tóth Adrienn
FFéérrffiiaakk:: 1. Karjakin (orosz), 2. Lesun (orosz), 3. Kinderis (litván), …13. Maro-

si, 15. Kasza, 22. Németh 
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újfajta lövészetet, ugyanis október vé-
gén Tatán nemzetközi tesztversenyt
rendeztünk, amelyen láthattuk, hogy
milyen technikai körülmények várnak
ránk, és ki is próbálhattuk, ha nem is
éles, de versenykörülmények között.
A versenyt megelôzô délután készí-
tettek egy demo-filmet a kong-
resszusra, amelyben tövirôl hegyire
bemutatják a pisztolyt, ami technikai-
lag hibátlan és mindent tud. Különö-
sen szimpatikus, hogy szinte bárme-
lyik légpisztolynál csak egy egyszerû
csôcsere szükséges a lézerre való át-
álláshoz. Így mindenkinek megmarad
a régi jó pisztolya markolattal, elhú-
zással és korrigálási lehetôséggel. A
verseny napján szerencsénkre igen
szép napos idô volt, ami a hangula-
tunknak nagyon jót tett, ám a lézer-
pisztolyos lövészetnek kevésbé,
ugyanis a napfény megzavarta az ér-
zékelôket. Némi állítgatás után, és a

melegítés során az edzôk által táblán-
ként elvégzett árnyékolásnak köszön-
hetôen, sikerült a pisztolyokat belôni.
A versenyen több versenyzônek is
volt olyan tapasztalata, és ezt mi is lát-
hattuk, hogy a lézerfény a fekete kö-
zéprészben tûnt fel, mégsem jelzett
érvényes találatot. A gyártók azt a ma-
gyarázatot adták, hogy a versenyzôk
kézmozgásának következményekép-
pen hosszabb a lövés (szakszerûen a
fénykibocsátás), és ha az érvénytelen
területet érint, akkor érvénytelent je-
lez. Ennek korrigálására az idôt le kell
rövidíteni, hogy csak egy pontban ér-
zékeljen a tábla. Bízunk benne, hogy a
november végi nyílt magyar bajnok-
ságra megint meg tudjuk szerezni ezt
a német tulajdonban lévô berende-
zést, hogy további tesztelést tudjunk
végezni. Reméljük, hogy a nemzetkö-
zi szövetség év végi kongresszusa kö-
rültekintô döntést hoz, és ellentétben

a légpisztolyos kombinált szám beve-
zetésével, nem a világkupákon akarja
majd a rendszer hiányosságait, gyer-
mekbetegségeit a versenyzôk rovásá-
ra korrigálni.

+ Visszatérve beszélgetésünk témá-
jához, az idei év értékeléséhez: nagyon
letörte a versenyzôk szereplése?

– Nem letört vagyok, inkább elkese-
redett, de hiszek abban, hogy amint el-
kezdôdnek a versenyek, kisimulnak a
vonásaim. A 2011-es év már olimpiai
kvalifikáló esztendô lesz, amit szokás
szerint a februári budapesti fedett pá-
lyás versennyel nyitunk, és bízom ab-
ban, hogy a fiúk és a lányok úgy szere-
pelnek majd, ahogy az évközi verse-
nyeken tették. Bizakodásra ad okot,
hogy a világranglistán elôkelô helyen
állnak, hiszen Marosi Ádám, Kasza Ró-
bert, Gyenesei Leila, Kovács Sarolta és
Tóth Adrienn neve is az elsô húsz kö-
zött található. FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee
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A Nemzetközi Öttusa Szövetség
(UIMP) november elején, Rigában tar-
tott kongresszusának legfontosabb, a
sportág jövôjét meghatározó prog-
rampontja a lézerpisztolyos lövészet
sorsának megszavazása volt. A ta-
nácskozás döntése ellenére nem a
küldöttek, hanem a vezetôség akara-
ta érvényesül. 

A nemzeti szövetségek képviselôi
ugyanis elsô lépcsôben leszavazták a
lézerpisztolyos lövészet jövô évi be-
vezetését, azt a javaslatot viszont el-
fogadták, hogy 2011-tôl a junior, vala-
mint az ifjúsági A- és ifjúsági  B-kor-
osztályos UIPM-versenyeken lézer-
pisztolyt kell használni.

A küldöttek hazautaztak, ám nem
voltak igazán nyugodtak, ugyanis tar-
tottak attól, hogy a szövetség vezér-
kara, és elsôsorban Klaus Schormann
elnök nem nyugszik bele a Rigában
történtekbe, és a NOB-ra hivatkozva a
legközelebbi kongresszuson érvénye-
síti akaratát, így a londoni ötkarikás já-
tékokon, az addig hátralévô idô rövid-
sége ellenére, lézerpisztolyos lövé-
szet lesz.  

Nem kellett egy évet várni: az
UIPM hivatalos levélben értesítette a
szövetségeket, hogy bár a rigai kong-
resszuson a lézer-használat nem kap-
ta meg a kétharmados többséget,
amely szükséges lenne a kötelezôvé
tételhez, mégis bevezetik.

Az UIPM-et a küldöttek döntése
nem zavarja abban, hogy a továbbiak-
ban is egyértelmûen a lézeres lövé-
szetet támogassa, és mint a levélben
olvasható, csaknem kétharmados tá-

mogatása van. A szövetség és az
olimpiai rendezôk közötti megállapo-
dás szerint Londonban 2012-ben lé-
zeres lövészet lesz. Az irányítók tehát
döntöttek, az öttusázóknak és a szak-
embereknek pedig alig több, mint egy
versenyidény alatt kell átállniuk, meg-
szokniuk az új formát.

•
A lézerpisztolyt eddig csupán

egyetlen UIPM-versenyen, a szinga-
púri ifjúsági olimpián próbálták ki, az
ottani tapasztalatokkal az UIPM és az
olimpiai rendezô bizottság tagjai is
elégedettek voltak. 

Más kérdés, hogy a csapatvezetôk
közül már akkor többen felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy voltak zökkenôk,
és egy próba nem próba… Azóta –
mint Pálvölgyi Miklós kapitány szavai-
ból kiderül –, Tatán a magyar szövet-

ség rendezett egy tesztversenyt,
amelyen már elôjöttek a problémák.
A nemzetközi vezérkart, úgy látszik,
ez nem érdekli… 

Hogy a lézerpisztolyos lövészethez
szükséges felszerelés beszerzése
újabb (anyagi) nehézségek elé állítja
majd a szövetségeket? 

A nemzetközi szövetség egyenként
tárgyal majd a kérdésrôl mindazokkal,
akik nemzetközi esemény rendezésé-
re vállalkoztak. Kíváncsian várjuk az
eredményt, annál is inkább, mert a
kombinált lövészet-futáshoz sem tud-
ta mindenki megteremteni a feltéte-
leket, és volt, aki visszalépett a rende-
zéstôl. Ha ezek után még kevesebb
vállalkozó lesz? Legfeljebb még keve-
sebb tapasztalattal vágnak neki a ver-
senyzôk a legfontosabb viadalnak, az
olimpiának… FFMM

Lézeres lövészet: leszavazták, mégis lesz

A képen az immár elavult
pisztolyok búcsúznak...
Jön a lézerpisztoly
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A konferencián akkor kormánypárti
és ellenzéki politikusok, minisztériumi
tisztségviselôk, testnevelô tanárok, or-
vosok, iskolavezetôk szóltak a prog-
ram mellett és a következô állásfogla-
lást fogadták el: „Elsô számú nemzeti
érdekünk, hogy a törvény erejével állít-
suk meg az ifjúság egészségének és
életvitelének drasztikus romlását."

A szakmán belül a konferencia felvil-
lantotta a változás reményét, erôt, ki-
tartást adott a további munkához.

Ezt az egyik felszólaló, F. dr. Mérey
Ildikó testnevelô tanárnô például így fo-
galmazott meg anno: „A TF a konfe-
renciának templomot adott, és az itt el-
hangzott gondolatok ezt a templomot
sugárzó fénnyel, léleknemesítô misék-
kel és imádságokkal töltötték meg."

Utólag sajnálattal kell megállapítani,
hogy nem sok eredménnyel, az elmúlt
tizenegy év alatt ugyanis kormányok
jöttek, kormányok mentek, ám az ifjú-
ság egészségi állapota nem javult, sôt
romlott.

Ezt a lehangolt állapotot a polgári
kormány elsô ciklusában a Parlament
2000. december 19-i, az iskolai testne-
velés óraszámáról hozott határozata
egy rövid idôre enyhítette.

A Magyar Testnevelô Tanárok Or-
szágos Egyesülete szakmai javaslatá-
ra, az Ifjúsági és Sportminisztérium
elôkészítésében és a Kormány elôter-
jesztése alapján az Országgyûlés a
2000. évi, sportról szóló törvény 98. §-
ában a közoktatás 1-4. évfolyamain
elôírta a heti három helyett a heti öt
testnevelésórát, ami a közoktatási tör-
vény 52. §-ában jelent meg. A kor-
mányváltás után az Országgyûlés
2003. június 24-i ülésén az Oktatási
Minisztérium javaslatára – a szakma til-
takozása ellenére – a heti öt testneve-
lésórát heti háromra csökkentette a

következôk szerint: „A mindennapos
testmozgás a helyi tantervekben meg-
határozott legalább heti három testne-
velésóra és a játékos testmozgás ke-
retében valósul meg."

A rémálomnak tûnô „játékos test-
mozgással", mint a testnevelés órát ki-
váltó tevékenységgel kapcsolatos kriti-
kai véleményünket megküldtük dr.
Magyar Bálint miniszter úrnak – ered-
ménytelenül.

Manapság, tizenegy évvel a minden-
napos tanórai testnevelés bevezetésé-
nek meghirdetése után megállapítha-
tó, hogy ezen a téren érdemi változás
nem történt.

Napjainkban olyan meghatározó sze-
mélyek, mint a miniszterelnök úr és a
köztársasági elnök úr is támogatják tö-
rekvésünket. Az utóbbi szavait idéz-
zük: „Írják rá arra a zászlóra Schmitt
Pál nevét is, mert abszolút, száz száza-
lékban pártolom a mindennapos test-
nevelés megvalósítását."

Ennek a sürgetô célkitûzésnek a tá-
mogatása érdekében került sorra 2010
októberében az újabb országos szak-
mai konferencia a Magyar Testnevelô
Tanárok Országos Egyesülete és a
Magyar Olimpiai Bizottság jóvoltából,
abban a reményben, hogy most már
valóban korszakváltás történhet ebben
a nemzeti kérdésben.

• • •
Mielôtt a konferencia érdemi tartal-

mát foglalnánk össze, okvetlenül fi-
gyelmet érdemel, hogy a TF Aulájának
zsúfolt nézôtere elôtt zajló eseményt –
amelynek védnöke a kiemelkedô ma-
gyar kultúrpolitikus leszármazottja,
gróf Klebelsberg Éva volt -–  számos
nagytekintélyû közéleti személyiség
tisztelte meg személyes megjelenésé-
vel, elôadással, vagy küldött írásos üd-
vözletet.

DDrr..  SScchhmmiitttt  PPááll,,  kköözzttáárrssaassáággii  eellnnöökk,,
párbajtôrvívó olimpiai bajnok. DDrr..  OOrr--
bbáánn  VViikkttoorr  mmiinniisszztteerreellnnöökk,, CCzzeennee  AAttttii--
llaa,, sportért felelôs államtitkár, úszó
olimpiai bajnok. PPrrooff..  TTóótthh  MMiikkllóóss,, a
Magyar Sporttudományi Társaság el-
nöke. MMoollnnáárr  ZZoollttáánn, a MOB fôtitkára,
megbízott elnöke.

AA  ffeellkkéérrtt  eellôôaaddóókk::  
PPrrooff..  GGllaattzz  FFeerreenncc,, MTA Történettu-

dományi Intézet igazgatója,
PPrrooff..  SSzzaakkáállyy  SSáánnddoorr,, a Magyar

Olimpiai Akadémia alelnöke, 
DDrr..  SSzziikkoorraa  KKaattaalliinn,,  a TF tanszékve-

zetô egyetemi docense, 
DDrr..  DDeeuuttsscchh  TTaammááss európai uniós

képviselô, 
DDrr..  JJáávvoorr  AAnnddrrááss,, a Nemzeti Erôfor-

rás Minisztérium közigazgatási állam-
titkára, 

DDrr..  GGéémmeessii  GGyyöörrggyy,, a Nemzeti
Sportszövetség elnöke, Gödöllô város
polgármestere, 

SSzzaallaayy  FFeerreenncc országgyûlési képvise-
lô, Szolnok megyei jogú város polgár-
mestere, a Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetségének elnöke, s dr. LLáá--
zzáárr  JJáánnooss,, Hódmezôvásárhely polgár-
mestere képviseletében HHoorrvváátthh  ZZooll--
ttáánn,, az önkormányzat sportreferense. 

A kiemelt fontosságú konferencia
kezdeményezésében, elôkészítésében
és lebonyolításban oroszlánrészt vállalt,
mint ahogyan a tíz évvel ezelôttiében is
– Professzor dr. Istvánfi Csaba, a TF
volt rektora, a Magyar Testnevelô Taná-
rok Országos Egyesületének elnöke.
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Korszakváltás reményében

TESTKULTÚRA A KLEBELSBERGI KULTÚRPOLITIKÁBAN 
ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA

2010. OKTÓBER 16., TF

AAzz  iisskkoollaaii  tteessttnneevveellééss  ééss  aa  ddiiáákkssppoorrtt  mmeeggúújjííttáássaa  éérrddeekkéébbeenn  oorrsszzáággooss  kkoonnffeerreenn--
cciiáárraa  kkeerrüülltt  ssoorr  aa  SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  TTeessttnneevveellééssii  ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  KKaarráánn,,
nnééppsszzeerrûû  nneevvéénn  aa  TTFF--eenn,,  ookkttóóbbeerr  1166--áánn..

BBeevveezzeettôôüüll  iiddéézzzzüükk  ffeell,,  hhooggyy  iiffjjúússáágguunnkk  kkaattaasszzttrrooffáálliiss  eeggéésszzssééggii  áállllaappoottaa  ééss  aagg--
ggaasszzttóó  éélleettvviitteellee,,  vvaallaammiinntt  kkoorrmmáánnyyzzaattii  rreeaaggáállááss  hhiiáánnyyáábbaann  aa  MMaaggyyaarr  TTeessttnneevveellôô
TTaannáárrookk  OOrrsszzáággooss  EEggyyeessüülleettee  ((MMTTTTOOEE)),,  mmiinntt  cciivviill  sszzaakkmmaaii  sszzeerrvveezzeett,,  ttáárrssaaddaallmmii
ttáámmooggaattáásstt  kkeerreessvvee  ––    ÖÖSSSSZZEEFFOOGGÁÁSS  AAZZ  IIFFJJÚÚSSÁÁGG  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÉÉÉÉRRTT,,  EEDDZZEETTTT--
SSÉÉGGÉÉÉÉRRTT  ––  eellnneevveezzéésssseell,,  tteehháátt  vvaallaammiivveell  ttööbbbb,,  mmiinntt  ttíízz  éévvvveell  eezzeellôôtttt,,  11999999..  mmáárr--
cciiuuss  1133--áánn  ––  uuggyyaanniitttt  --––    uuggyyaannccssaakk  oorrsszzáággooss  sszzaakkmmaaii  kkoonnffeerreenncciiáátt  rreennddeezzeetttt,,  ééss
mmáárr  aakkkkoorr  zzáásszzllaajjáárraa  ttûûzzttee  aa  MMIINNDDEENNNNAAPPOOSS  TTAANNÓÓRRAAII  TTEESSTTNNEEVVEELLÉÉSS  bbeevveezzee--
ttéésséénneekk  iiggéénnyyéétt  aa  kköözzookkttaattáássbbaa..

Gróf Klebelsberg Kuno
(1875-1932)

kultuszminiszter, a TF alapítója
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A Klebelsberg család Bajorországból
származott. A gróf Klebelsberg nem-
zetség a cseh, az osztrák, német, spa-
nyol, angol, olasz és az erdélyi arisz-
tokrácia tagja. A családi hagyomá-
nyoknak megfelelôen Kunot is a kato-
nai pálya felé irányították, de ô ezt
nem fogadta el és a budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetemen (az
ELTE elôdje) 1899-ben jogi diplomát
szerzett. Doktori értekezése az állam
és az egyház kapcsolatának elemzésé-
re irányult. Ezután az államigazgatás-
ban helyezkedett el, ahol tehetségét
felismerték, egyre magasabb beosz-
tásba került.

A Bethlen-kormányban 1921-1922
között a belügyminiszteri, majd 1922-
1931-ig a vallás- és közoktatási minisz-
teri tisztséget töltötte be. A máig ható
trianoni békediktátumot követôen
Bethlen István és minisztere felismer-
te, hogy Magyarországot csak akarate-
rôs fiatalok gondos képzésével, jellem-
nevelésével lehet talpra állítani. A cél
megvalósításának elsô számú eszkö-
zeként a testnevelést jelölte meg a
kormány. Ezt segítette elô Klebels-
berg, aki az ifjúság értelmi, erkölcsi,
testi és hazafias nevelését tevékeny-
ségének középpontjába állította. Külö-
nösen gondot fordított az iskolai test-
nevelésre, amelynek hangsúlyozása
céljából megszüntette a torna tanítói
címet és helyette a testnevelô tanár el-
nevezést rendelte el, kiemelve ezzel a
testnevelô tanár és az iskolai testneve-

lés személyiségformáló, jellemnevelô
szerepét.

Klebelsberg részt vett az 1921. évi
Testnevelési Törvény elôkészítésé-
ben. A Nemzetgyûlés által elfogadott
törvény 5. §-a kimondja: „Az iskolai év
végén minden iskolában összefoglaló
tornabemutatót és sportmérkôzést
kell tartani, mely az iskolában végzett
testedzô munkáról lehetôleg teljes ké-
pet adjon. Ezt az összefoglaló bemuta-
tót iskolai ünnep követheti, melyet le-
hetôleg valamely hazafias ünneppel
hozzanak kapcsolatba."

Klebelsberg nevéhez  fûzôdik a Ma-
gyar Királyi Testnevelési Fôiskola (TF)
megalapítása (1925) is, amely lehetôvé
tette a fôiskolai, majd 1986-tól az
egyetemi szintû testnevelôtanár-kép-
zést. 

Klebelsbergnek jelentôs érdeme volt
abban is, hogy hívására tért haza az
angliai Cambridge-ben dolgozó, ké-
sôbb Nobel-díjjal kitüntetett Szent-
Györgyi Albert, aki Szegeden az 1930.
november 22-én megrendezett Orszá-
gos Testnevelési Kongresszuson töb-
bek között a következôket mondta:
„Úgy értesültem még mindig vannak
iskolák, ahol napi öt óra tanítás folyik
és ahol hetenként két tornaóra van,
ahol tehát három napra elôre kell a
gyermekeknek magukat kimozogniuk.
Hát tudnak az urak három napra elôre
enni, vagy aludni? Ez ami itt folyik az
ellenkezik nemcsak a fiziológia és or-
vostudomány, de ellenkezik az emberi

józan ész legelemibb követelményei-
vel is."

Ugyancsak ezen a kongresszuson
hangzottak el Klebelsberg Kunonak a
testnevelésrôl és a testnevelô tanár
fontosságáról szóló következô szavai:
"Hozzáláttunk az iskolai testnevelés új-
jászervezéséhez (…) Olyan nagy nem-
zeti ügyrôl van szó, amely lehetôvé te-
heti, hogy a nemzet fizikai állapotát res-
tituálja (…) Ne feledkezzünk meg arról,
hogy a testnevelési mozgalomban a
leglényegesebb maga a testnevelô,
akinek az erkölcsi nevelés és fegyel-
mezés, a közegészségügy és a sport
kérdéseiben alapos szakembernek kell
lennie." 

Klebelsbergnek a kultúra és ezen be-
lül a testkultúra terén elért eredmé-
nyeit az 1989/90-es politikai rendszer-
váltásig szinte említeni sem lehetett.
Ezzel szemben a 2010. október 16-i
konferenciánkon törekszünk a klebels-
bergi testnevelési koncepció, mai kö-
rülmények közötti megvalósításra.

Örömmel tölt el, hogy tízéves rektor-
ságom utolsó napján 1994. július 1-én,
Klebelsberg politikai és szakmai reha-
bilitációjának kezdetén dr. Glatz Ferenc
korábbi oktatási és mûvelôdési minisz-
ter társaságában felavathattam Kle-
belsberg Kunonak a TF udvarán felállí-
tott, Mihály Gábor Munkácsy-díjas
szobrászmûvész által alkotott mell-
szobrát, amellyel maradandó emléket
állítottunk a TF alapítójának és a test-
kultúra kiemelkedô képviselôjének.
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Prof. Istvánfi Csaba:  Gróf Klebelsberg Kuno és az iskolai testnevelés
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A konferencián a rendezôk igen tar-
talmas, az iskolai testnevelés kérdésé-
ben legfontosabb témákból összeállí-
tott "fehérkönyvet" nyújtottak át vala-
mennyi résztvevônek. Történeti vissza-
pillantás mellett olvashattunk a kötet-
ben a nemzet és az ifjúság egészségi
állapotáról, az iskolai testnevelés sze-
mélyiségfejlesztô hatásáról, a testne-
velés és diáksport viszonyáról, szemé-
lyi, tárgyi, dologi feltételeirôl, a metodi-
kai megújulás szükségességérôl, az
óraszámokról, értékelésrôl, osztályo-
zásról, a diáksport társadalmi jelentô-
ségérôl, irányítási rendszerérôl, vala-
mint a gyógytestnevelés helyzetérôl is. 

Az alábbiakban, dióhéjban igyek-
szünk összefoglalni a konferencián el-
hangzottakat idézetek és kivonatok se-
gítségével.

•
DDrr..  SScchhmmiitttt  PPááll:: „Erkölcsi kötelessé-

gemnek éreztem, hogy néhány napra
Madridból hazajôve az Önök tisztújító
közgyûlésén jelen legyek, mert közös
munkánk során eszméltem rá arra,
hogy a magyar sportban semmi sem
fontosabb, mint a testnevelô tanárok
szerepe, munkája." 

(MTTOE közgyûlés 1999. március
13. TF)

„Tisztelt Elnök Úr! Kérem, írják rá ar-
ra a zászlóra Schmitt Pál nevét is, mert
száz százalékban pártolom a minden-
napos testnevelés megvalósítását"
(Ajánlások, MTTOE kiadvány 2010).

MMoossttaannii  ffeellsszzóóllaalláássáábbaann  kköözzttáárrssaa--
ssáággii  eellnnöökküünnkk  mmééllttaattttaa  aa  kkoonnffeerreenncciiaa
jjeelleennttôôssééggéétt, ugyanakkor szóvá tette a
TF-es hallgatók szerény részvételét a
konferencián, majd eredményes mun-
kát kívánt a testnevelô tanároknak.

•
DDrr..  OOrrbbáánn  VViikkttoorr  mmiinniisszztteerreellnnöökk:: „Ha

valaki a Semmelweis Egyetem Testne-
velési és Sporttudományi Kar (TF) fô-
épületébôl az edzôpályák felé igyek-
szik, a bejárat fölött ezt olvashatja:
SSzzeelllleemmeett,,  EErrkkööllccssöött,,  EErrôôtt  EEggyyeessííttss!!  Ez
a párszavas buzdítás arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy sport sokoldalúsága a fi-
zikai aktivitáson túl még sok mindenre
megtanít: fegyelemre, elhívatottságra,
a másik ember tiszteletére, az önfelál-
dozásra, összetartozásra, kitartásra,
tettrekészségre, a fair-play, a nemes
küzdelem szabályainak betartására.

A testnevelés és sport értékeit elsô-
sorban azok a testnevelôk közvetítik,
akik mindennapos tanári munkájukkal
tesznek hitet a testkultúra jelentôsége
mellett.

Tisztelt Testnevelô Tanárok!
Köszönet példamutatásukért, állha-

tatosságukért, és helytállásukért.

PPrrooff..  RRéétthheellyyii  MMiikkllóóss.. Klebelsberg
kultuszminiszteri tevékenysége példa-
ként áll korunk elôtt, és célkitûzései
mit sem vesztettek idôszerûségükbôl.
Ma is rendkívül fontos feladat az ifjú-
ság számára a test és a lélek edzését
biztosítani. NNeemmzzeettii  eerrôôffoorrrráássuunnkk  aazz
eemmbbeerr!!  Azért dolgozunk, hogy lehetô-
vé tegyük a mindennapos testedzést
az óvodától az egyetemig.

•
CCzzeennee  AAttttiillaa.. Tisztelt Hölgyeim és

Uraim! A magyar társadalom kritikus
egészségi állapota, erôforrás hiánya,
önvédelmi és cselekvési képességé-
nek gyengülése aazzoonnnnaallii  iinnttéézzkkeeddéésstt
kkíívváánn.. Ez az iskolai testnevelés terüle-
tén is komoly feladatokat jelent.

A mi feladatunk most az, hogy vissza-
vezessük a fiatalokat a testi és lelki
egészség megôrzésének képességé-
hez, a minôségi életvitel lehetôségei-
hez. Elengedhetetlen feladatunk, erköl-
csi kötelességünk legfontosabb erôfor-
rásunk az emberek egészségének és
munkavégzô képességének erôsítése.

•
DDrr..  HHooffffmmaannnn  RRóózzssaa.. Nagy öröm

számomra, hogy olyan tanácskozás
résztvevôit köszönthetem, amelynek
értékrendjét gróf. Klebelsberg Kuno,
nagy kultuszminiszterünk  szelleme
hatja át. AA  ssppoorrttrraa,,  rreennddsszzeerreess  mmoozz--
ggáássrraa  nneevveellééss  aazz  eeggyyiikk  lleeggjjeelleennttôôsseebbbb
ookkttaattáássüüggyyii  ssttrraattééggiiaaii  ppoonntt  aa  jjöövvôô  ggee--
nneerráácciióóiinnaakk  nneevveelléésséébbeenn.. A testneve-
lés során végzett játék és sporttevé-
kenység, valamint a testedzés lehetô-
ségeinek, eljárásainak kihasználásával
úgy fejlôdnek a fiatalok, hogy fegyel-
met, rendet, szabályokat tanulnak
meg, edzik az akaratukat, ami által
eredményesebb munkavégzésre lesz-
nek képesek, sikeresebb életkilátások-
nak nézhetnek elébe. 

•
GGrróóff  KKlleebbeellssbbeerrgg  ÉÉvvaa.. Köszönetemet

fejezem ki a konferencia rendezôinek a
Magyar Testnevelô Tanárok Országos
Egyesületének és a Magyar Olimpiai
Bizottságnak azért, hogy nagybátyám
gróf Klebelsberg Kuno testkulturális
örökségét megôrzik, és gondolatait az
iskolai testnevelés és a diáksport rend-
szerének a megújítása során alapve-
tésként kezelik. „Kedves Testnevelô
Tanárok! Azt kívánom Önöknek, hogy a
klebelsbergi szellemben végzett okta-
tó-nevelô munkájuk során, a meglévô
nehézségek ellenére segítsék elô egy
egészségesebb, edzettebb magyar if-
júság felnevelését."

•
PPrrooff..  TTóótthh  MMiikkllóóss::„A Magyar Sport-

tudományi Társaság nevében köszö-

netemet fejezem ki a meghívásért és
örömömnek adok hangot, azért, hogy
sportágválasztásomban a testnevelô
tanár szerepével kapcsolatos szemé-
lyes élményemet megoszthatom
Önökkel. Sportszeretetemet számos
sportágban, fôleg sportjátékokban in-
kább kevesebb, mint több sikerrel tet-
tem próbára, mindaddig, amíg Skumál
András testnevelô tanár, atlétika edzô
szárnyai alá nem kerültem. A tanár úr
éles, szakértô szemével hamarosan
megállapította, hogy számomra az at-
létika, azon belül is a futószámok le-
hetnek a nyerôk. A tanár úrnak igaza
volt! Azóta számos atlétikai verseny
helyezettje, sôt néha nyertese is vol-
tam. AA  rreennddsszzeerreess  eeddzzééss  ééss  vveerrsseennyy--
zzééss  mmaaii  éélleettpprrooggrraammoomm  kkiihhaaggyyhhaattaattllaann
rréésszzee..  A Magyar Sporttudományi Tár-
saság nevében sok sikert kívánok a
testnevelô tanárok munkájához,
amelyhez a társaságunk készséggel
nyújt segítséget. Kérem éljenek vele."

•
PPrrooff..  GGllaattzz  FFeerreenncc.. Gróf Klebelsberg

Kuno vallás és közoktatásügyi minisz-
ter (1922-1932). 

Olyan maradandót alkotott, és oollyyaann
sszzeelllleemmii  kkuullttuurráálliiss  öörröökkssééggeett  hhaaggyyootttt
rreeáánnkk,, amely napjainkban kulturális
megújhodásunk idején biztos alapot
képezhet. Arisztokrata származása mi-
att az 1990-es évek elejéig a nemzeti
értékeket létrehozó tevékenységét
szinte említeni sem lehetett. A triano-
ni „békediktátum" után hazánkra nehe-
zedô gazdaságpolitikai hatásokat a kul-
túra fejlesztésével eredményesen
mérsékelte. Mint a Bethlen-kormány
kultuszminisztere eelléévvüüllhheetteettlleenn  éérrddee--
mmeekkeett  sszzeerrzzeetttt a területében és lélek-
számában megcsonkított, erkölcsében
meggyötört nemzetünk talpra állításá-
ban. NNeevvééhheezz  ffûûzzôôddiikk  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt
55000000  ––  öötteezzeerr!!  ––  nnééppiisskkoollaa  ééss  ttaannííttóóii  llaa--
kkááss  lléétteessííttééssee.. A Magyar Tudományos
Akadémiát állami felügyelet alá helyez-
te. A magyar kultúra hírvivôjeként
megalapította a külföldi magyar kultu-
rális intézeteket. Számos oktatási, kul-
turális és sportlétesítmény megépíté-
sét kezdeményezte. Ezek közé tartozik
a Hajós Alfréd úszó olimpiai bajnok
(1896. Athén) által tervezett Margitszi-
geti Hajós Alfréd Sportuszoda. Kezde-
ményezésére jött haza az addig az
angliai Cambridge-ben dolgozó késôbb
Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert. Nap-
jaink oktatáspolitikájára utalva Glatz
Ferenc a 72 hazai felsôoktatási intéz-
ményt soknak ítéli, a színvonalat meg-
kérdôjelezi, a finanszírozhatóságot pe-
dig szinte megoldhatatlannak tartja. A
genius loci –  a hely szelleme – miatt
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kötelezôen említette, hogy a TF-et, ma
Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttudományi Kar (TF) Klebels-
berg Kuno kezdeményezésére 1925-
ben hozták létre. AAzz  iinnttéézzmméénnyy  aazzóóttaa  aa
hhaazzaaii  tteessttkkuullttúúrraa  sszzeelllleemmii  kköözzppoonnttjjáávváá
vváálltt.. Klebelsberg Kuno szobrát Mihály
Gábor szobrászmûvész alkotta, és azt
1994. július 1-én Prof. Glatz Ferenc, az
MTA volt elnöke és Prof. Istvánfi Csa-
ba, a TF korábbi rektora avatták föl. 

•
DDrr..  SSzziikkoorraa  KKaattaalliinn.. Trianon után a

hadsereg létszámának radikális csök-
kentése miatt a testnevelésnek és
sportnak megnövekedett a jelentôsé-
ge a férfinépesség edzettségének,
testi erejének fejlesztésében. Ezért a
testnevelést be kellett vinni a magyar
nemzet legszélesebb rétegeibe, ennek
pedig az iskola volt a színtere. Ezt szol-
gálta az 1921. évi Testnevelési tör-
vény, amely kimondta, hogy: „Az ál-
lam gondoskodik mindkét nembeli ta-
nulóifjúság rendszeres testnevelésé-
rôl." Klebelsberg minisztersége idején
a testnevelési órák száma a közokta-
tásban heti kettôrôl heti négyre emel-
kedett. Kimondta, hogy „„jjóóll  kkééppzzeetttt
tteessttnneevveellééssii  sszzaakkttaannáárrookk  nnééllkküüll  ssiikkee--
rreess  iisskkoollaaii  tteessttnneevveelléésstt  eell  sseemm  lleehheett
kkééppzzeellnnii..  KKeezzddeemméénnyyeezzéésséérree  aallaakkuulltt
mmeegg  11992255--bbeenn  aa  MMaaggyyaarr  KKiirráállyyii  TTeesstt--
nneevveellééssii  FFôôiisskkoollaa.."" Ezen túlmenôen
számos sportlétesítmény létrehozása
kapcsolódik nevéhez (Pl. Nemzeti
Sportuszoda, Millenáris pálya, UTE sta-
dion). Az ország testnevelésének és
sportjának fejlesztése érdekében meg-
szervezte az elsô vidéki országos test-
nevelési kongresszust (Szeged, 1930.
november 22.).

•
DDrr..  DDeeuuttsscchh  TTaammááss elôadásában

visszautalt a polgári kormány elsô cik-
lusára, amelyben az általa vezetett Ifjú-
sági és Sportminisztérium (ISM)
együttmûködve a Magyar Testnevelô
Tanárok Országos Egyesületével
(MTTOE) aa  mmiinnddeennnnaappooss  ttaannóórraaii  tteesstt--
nneevveellééss  bbeevveezzeettéésséérree  kkoorrmmáánnyy  eellôôtteerr--
jjeesszzttéésstt  kkéésszzíítteetttt,, amit az akkor hat
pártra épülô parlament 2000. decem-
ber 19-i ülésén elfogadott. Ennek alap-
ján a közoktatás 1-4. évfolyamán beve-
zetésre került a mindennapos tanórai
testnevelés (5 óra /hét). Ellendrukke-
rek akkor is voltak, ma is vannak. En-
nek ellenére a most megállított tör-
vényalkotási folyamatot mielôbb be
kell fejezni, és aa  mmiinnddeennnnaappooss  ttaannóórraaii
tteessttnneevveelléésstt  bbee  kkeellll  vveezzeettnnii..

•
DDrr..  JJáávvoorr  AAnnddrrááss.. Felmérések, orvo-

si vizsgálatok, statisztikai adatok alap-
ján mutatta be a magyar ifjúság meg-
romlott egészségi állapotát és aggasz-

tó életvitelét, amelynek a fôbb jellem-
zôi:

• Az anyák egészségtelen életvitele
• A koraszülések számának a növe-

kedése
•A testméretek felgyorsult növeke-

déséhez mérten a belsô szervek és az
izomzat aránytalan fejlôdése

• A testtartáshibák, gerincdeformitá-
sok növekvô száma

• A túlsúlyosság, az elhízottság és az
alultápláltság

• Felnôttkori cukorbetegség gyer-
mekkori megjelenése

• Mentális, pszichikai betegségek
számának növekedése

KKiivváállttóó  ookkookk::
• Egészségtelen táplálkozás
• Kevés mozgás, ülô életmód
• Rizikófaktorok, (drog, alkohol, niko-

tin, korai szex)
• Ergonómiailag hibás bútorok
• A nehéz iskolatáska nem megfele-

lô viselése
MMii  aa  kkiiúútt??
• Népegészségügyi program célcso-

portja az iskolások
• Mindennapos tanórai testnevelés

azonnali bevezetése
• Egészségmenedzserek az iskolá-

ban a testnevelôk legyenek
• Nemzeti összefogás, radikális dön-

tések szükségesek.
•

Szalay Ferenc elôadása átfogó képet
adott Szolnok város lakosságának
egészségi állapotáról és azokról az in-
tézkedésekrôl, amelyek ennek érdeké-
ben a város önkormányzata foganato-
sított. Ezek közül említette az egész-
ségmegôrzô prevenciós programokat,
az ingyenes lakossági szûréseket, és
az iskolai egészségnevelési versenye-
ket, aa  mmiinnddeennnnaappooss  kköötteelleezzôô  tteessttnneevvee--
llééssii  óórráákk  rreennddsszzeerréétt,,  aazz  iisskkoollaaii  ddiiáákk--
ssppoorrtt  pprrooggrraammookkaatt,, az iskolai úszások-
tatás lehetôségeit, a testnevelési fel-
mérô rendszereket, az utánpótláskép-
zést, a létesítményfejlesztési eredmé-
nyeket, valamint a fejlesztések költ-
ségvetési forrásösszegét. „Az Egész-
séges Szolnokért" program megvalósí-
tásában aa  tteessttnneevveellôô  ttaannáárrookk  eeddzzôôkk,,
sszzeerreeppéétt  kkiieemmeelltt  ffoonnttoossssáággúúnnaakk  ííttééllttee..
AA  bbeemmuuttaattootttt  kkoommpplleexx  pprrooggrraamm  oorrsszzáá--
ggooss  vviisszzoonnyyllaattbbaann  mmiinnttaaéérrttéékkûû,,  ééss  ffii--
nnaannsszzíírroozzáássaa  mmeeggvvaallóóssíítthhaattóó..

•
Dr. Gémesi György. A létezô kle-

belsbergi szellemi hagyományokra
építve a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége és a Nemzeti Sportszövetség
elnöki pozíciójából elemezte és hason-
lította össze „Sport Nemzet" és a
„Sportoló Nemzet" kategóriákat. Cél-
ként fogalmazta meg azt a jelmonda-
tot, hogy a „„SSppoorrtt  lleeggyyeenn  aa  sszzeennvvee--

ddééllyyeedd!!"" Hangsúlyozta, hogy a cél
megvalósítása érdekében minden kor-
osztály számára öösssszzee  kkeellll  hhaannggoollnnii  aa
ssppoorrtt  ééss  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattiissáágg  éérrttéékkeeiitt..
Erre kiváló lehetôséget nyújt az iskola-
fenntartó önkormányzatok számára a
napirenden lévô mmiinnddeennnnaappooss  ttaannóórraaii
tteessttnneevveellééss  bbeevveezzeettééssee.. A diáksport-
ban célként fogalmazta meg, hogy a
diákolimpiákon való részvétel és ered-
ményes szereplés legyen a testneve-
lés tantárgy tanulmányi versenye. Az
egészséges életre nevelés érdekében
hangsúlyozta aazz  iisskkoollaa  ééss  aa  ggyyeerrmmeekkoorr--
vvoossookk,,  vvaallaammiinntt  aa  tteessttnneevveellôô  ttaannáárrookk
ffoollyyaammaattooss  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésséétt..

•
DDrr..  LLáázzáárr  JJáánnooss képviseletében Hor-

váth Zoltán az önkormányzat sportrefe-
rense adott tájékoztatást Hódmezôvá-
sárhely iskolai testnevelésének és di-
áksportjának helyzetérôl. A rossz
egészségügyi mutatók arra indították a
város önkormányzatát, hogy meghir-
dessék a teljes lakosságot átfogó
„Egészséges Vásárhely Programot".
Ezen belül kapott fontos szerepet
2005. szeptember 1. óta a mindenna-
pos tanórai testnevelés valamennyi
önkormányzati fenntartású általános
és középfokú oktatási intézményben a
következôk szerint: 1-4 évfolyam
5/óra/hét, 5-12 évfolyamok 4 óra/hét.
Ezen kívül úszás, vívás, korcsolyázás
speciális képzés szerepel a program-
ban.Különös figyelmet fordítottak a lé-
tesítményfejlesztésre, amelynek ered-
ményeként valósult meg a Gyarmati
Dezsô Sportuszoda, a Török Sándor
Strandfürdô, a Balogh Imsi Sportköz-
pont, a Városi Sportközpont és a Te-
niszcentrum, valamint számos iskolai
tornaterem. Az iskolai testnevelés és a
diáksport fejlesztésében Hódmezôvá-
sárhely önkormányzata példaértékû
eredményeket ért el. 

•
ÓÓnnooddii  SSzzaabboollccss.. Az általa igazgatott

BBoonnyyhhááddii  PPeettôôffii  SSáánnddoorr  EEvvaannggéélliikkuuss
GGiimmnnáázziiuummbbaann  ttíízz  éévvee  mmiinnddeenn  éévvffoollyyaa--
mmoonn  mmiinnddeenn  nnaapp  vvaann  tteessttnneevveellééss  óórraa..
Elôadásában ennek az idôszaknak a
pozitív tapasztalatait részletezte. A
gimnázium tanulmányi átlaga 4,16. To-
vábbtanulási arány 92%-os. A testne-
velés alól felmentettek száma nulla. Az
iskola tanulói számos országos tanul-
mányi és sportverseny gyôztesei és
helyezettjei. KKiieemmeellttee  aa  sszzüüllôôkk  ttáámmoo--
ggaattóó  áálllláássffooggllaalláássáátt,, magatartását.
Megjelölte a fejlesztés tartalmi és me-
todikai irányait.

•
TTaakkááccss  ZZoollttáánn,, mint gyakorló iskola-

igazgató helyettes (Bp. Toldy Ferenc
Gimnázium) és több éve szaktanácsa-
dó, elôadásában iinnddookkoollttaa  aa  sszzaakk--
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ffeellüüggyyeelleettii  rreennddsszzeerr  ssüürrggôôss  vviisssszzaaáállllíí--
ttáássáátt,, amit Klebelsberg utódjaként dr.
Hóman Bálint kultuszminiszter 1935-
ben vezetett be, és az ötven éven ke-
resztül eredményesen mûködött. Ja-
vasolta a tanórai testnevelés és a tanó-
rán kívüli diáksport jelenleg fennálló
kkeettttôôss  iirráánnyyííttáássáánnaakk  aa  ffeelloollddáássáátt,, egy-
séges pedagógiai-irányítási rendszer-
be foglalását.

•
Dr. Hamar Pál állást foglalt annak ér-

dekében, hogy a közoktatásban test-
nevelést a testnevelô tanárokon kívül
csak eerrrree  aa  mmûûvveellttssééggtteerrüülleettrree  kkééppzzeetttt
vvaaggyy  ttoovváábbbbkkééppzzeetttt  ttaannííttóókk  ookkttaatthhaass--
ssaannaakk.. A tanulók teljesítményének
oosszzttáállyyzzaattttaall  ttöörrttéénnôô  éérrttéékkeelléésséénneekk
ffeennnnttaarrttáássáátt  hhaannggssúúllyyoozzttaa,, nem kizár-
va indokolt esetben a szöveges érté-
kelést. Elôadását egy idézettel zárta:
„A drága oktatás lehet rossz, de a jó
oktatás sohasem olcsó" (Philips Hall
Coombos, 1971)

•
VVaarrggaa  AAnnddrrááss a Schulek Frigyes két

tannyelvû szakközépiskola igazgatója-
ként és a Magyar Diáksport Szövetség
fôvárosi szervezetének elnökeként
elôadásában a diáksport terén szerzett
gazdag tapasztalatait osztotta meg a

hallgatósággal. Hangsúlyozta, hogy az
iskolán belüli diáksport motorja a több
sportágra épülô ffoollyyaammaattoossaann  mmûûkkööddôô
hháázziibbaajjnnookkssáággookk  rreennddsszzeerree,, amely az
osztályok közötti rivalizáció, és ver-
senyszellem ébren tartója, fokozója.

•
DDeeáákk  GGyyöörrggyy iskolaigazgató, a Ma-

gyar Diáksport Szövetség elnöke
(MDSZ) elôadásában bemutatta a diák-
sport helyzetét a magyar sport rend-
szerében. EEsszzeerriinntt  aazz  MMDDSSZZ  aa  kköözzookk--
ttaattááss  tteerrüülleettéénn  mmûûkkööddôô  áállllaammii  ffeellaaddaa--
ttookkaatt  iiss  eellllááttóó  ssppoorrttsszzaakkmmaaii  ttáárrssaaddaallmmii
sszzeerrvveezzeett.. Iskolai, területi és országos
szinten mûködô versenyrendszere a
diákolimpiákban csúcsosodik ki. Egyik
legfontosabb célkitûzésük, hogy a diák-
olimpiák tanulmányi versenynek is le-
gyenek elismerve.

•
DDrr..  SSzzaabbóó  TTaammááss definíciója szerint a

sportiskola olyan intézmény, amelynek
keretei között az utánpótlás-nevelés
szervezett keretek között aakkkkrreeddiittáálltt
sszzaakkmmaaii  pprrooggrraamm  aallaappjjáánn  ffoollyyiikk.. Jelen-
leg megkülönböztetjük a közoktatási
és az egyesületi típusú sportiskolákat.
A módszertani központokként mûködô
és az egész országot behálózó több
mint 70 közoktatási sportiskolák rend-

szere a kiemelkedô sporttevékenység
mellett lleehheettôôssééggeett  aadd  aa  ttaannuullmmáánnyyii
kköötteelleezzeettttssééggeekk  iisskkoollaarreennddsszzeerreenn  bbee--
llüüllii  tteelljjeessííttéésséérree.. Többek között fejlesz-
tésük eszerint is indokolt. A sportági
tantervek alapján mûködô sportiskolai
utánpótlásképzô rendszer számos
nemzetközileg kiemelkedô eredményt
elérô fiatal sportolót nevelt.

•
EEsskküüddttnnéé,,  SSeebbeessttyyéénn  IIllddiikkóó a tanító-

képzésben és az alsó tagozatosok
testnevelésének oktatásában több
mint húsz éves tapasztalatait osztotta
meg a hallgatósággal. HHaannggssúúllyyoozzttaa,,
hhooggyy  aa  66--1100  éévveess  kkoorroosszzttáállyy  tteessttnneevvee--
lléésséénneekk  ookkttaattáássaa  sszzaakkkkééppzzeetttt  ppeeddaaggóó--
gguusstt  iiggéénnyyeell..  AA  rreennddsszzeerreess  hheettii  öött  tteesstt--
nneevveellééss  óórraa  lleehheett  aazz  aallaappjjaa  aazz  eeggéésszzsséé--
ggeess,,  ssppoorrttooss  éélleettvviitteell  kkiiaallaakkuulláássáánnaakk..
Amit ebben az életkorban elmulaszta-
nak az szinte pótolhatatlan pedagógiai
deficitet eredményez. 

•
A konferencia zárásaként a résztve-

vôk megkoszorúzták gróf Klebelsberg
Kuno szobrát. Professzor Szakály Sán-
dor, a Magyar Olimpiai Akadémia alel-
nöke méltatta a TF alapítójának, test-
kultúránk kiemelkedô alakjának elévül-
hetetlen érdemeit.
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A Kosárvarázs Alapítvány jóvoltából ér-
dekes sportkönyv jelent meg 2008-ban. A
kosárlabdázás nem mindennapos népsze-
rûségnek örvendô élô legendája, Zsíros
Tibor – Zsizsi – „követte el" KKOOSSÁÁRR--
AARRAANNYY címmel. A kötetrôl ezúttal csak
annyit, hogy a magyar kosárlabdázás mind-
eddig egyetlen világraszóló diadala emlé-
kére íródott, az 1955-ben a Népstadion-
ban aratott Európa-bajnoki gyôzelemrôl, a
mindmáig megismételhetetlennek bizo-
nyult csúcsteljesítményrôl, annak elôzmé-
nyeirôl, sajátos körülményeirôl. Summáz-
va megállapítható, hogy a kötet igazán
kellemes meglepetést és megérdemelt
sikert aratott. 

A kosarazás igaz híveiben, köztük e so-
rok írójában is, mindazonáltal némi hiány-
érzete támadt. Szép volt, igaz és felejthe-
tetlen 1955 dicsôsége… De hát az óta
többször is nagyot fordult a világ, benne a
kosárlabdázás is. Szívesen olvastunk vol-
na arról, hogy mi történt azóta. Tudjuk jól,
összehasonlíthatatlanul hálásabb feladat
lelkesült szívvel sikerrôl írni, mint hanyat-
ló évtizedeket tárgyilagosan elemezni és
ekként lehetôleg a kivezetô helyes, ám
többnyire nehéz és fáradtságos utat is
megmutatni. Úgy érzem, a sportág sorsá-
nak jobbra fordítása felett érzett felelôs-
ség nyilvánvalóan része lehetett annak a
késztetésnek - nem különben a KKOOSSÁÁRR--
AARRAANNYY oldalait nagy élvezettel olvasó
sporttársak biztatásának és ösztönzésé-

nek is - amely ráébresztette Zsíros Tibort
sportírói tevékenységének folytatására,
arra, hogy ismét tollat ragadjon, s járjon
végére - napjainkig - rajongott sportága vi-
szontagságos hazai történetének.  

Nagyon jól tette, hogy hallgatott lelkiis-
merete szavára és sportbarátai ösztökélé-
sére, bátorítására. 

AAZZ  AARRAANNYYKKOORR  UUTTÁÁNN önmagáért be-
szél, s az mindenesetre megállapítható,
hogy „Zsizsinek" nem csupán jó, pontos,
tévedhetetlen a keze – pályája zenitjén
sorozatban ontotta a „szûz" kosarakat,
meg a palánkról bepattintottakat ugyan-
így, persze, – hanem azt is, hogy még
mindig képes túlszárnyalni önmagát, fej-
lôdni a toll forgatásában, írásban is. 

Könyve nem csupán egyszerû visszaidé-
zése a mögöttünk hagyott félévszázadnak
– precízen évekre bontva – hanem a maga
nemében igen értékes sporttörténeti alko-
tás, amely egyfelôl biztonságosan használ-
ható forrásmunka lesz a sportággal foglal-
kozó szakemberek, sporttörténészek, ér-
deklôdôk számára, másfelôl a hazai és
nemzetközi események eredményeinek
részletes, összefüggô szinte teljes adattá-
rát, gyûjteményét is magában foglalja az
olimpiai játékoktól a magyar középiskolás
bajnokság gyôztes együtteséig.

Ha valaki úgy véli a fentiekbôl, hogy a
könyv kimutatások, számok-statisztikák
erdeje – nagyot téved, hiszen ezek csak
kiegészítô elemek. Zsíros Tibor ezúttal

sem tagadja meg magát. Bejárhatjuk vele
jókedvûen a nagyvilágot – Moszkva, Ja-
pán, Kína, Európa – részesei lehetünk ka-
landjainak, éles szemû megfigyeléseinek,
s mindezt a tôle elvárható és immár meg-
szokott remek humorérzékkel átszôve.
Megelevenedik sorai révén a magyar va-
lóság is, lényegében az 1956-os forrada-
lomtól a Kádár korszakon át a rendszervál-
tást követô két évtizedig, a jelenig.

A fô téma mellett - a magyar kosárlab-
dázás sajnos lefelé vezetô lejtôs útja, há-
nyatott sorsa - külön érdekessége a mû-
nek, hogy megkülönböztetett figyelmet
szentel labdarúgásunk, illetve a legfelsôbb
hazai sportvezetés jellemzôinek és válto-
zásainak, s érint számos más sportágat is. 

Külön értéke Zsíros Tibor vállalkozásá-
nak, hogy alapos elemzése segítségével
érthetôvé válik: miként, miért hanyatlott
le nálunk ez a csodálatos, az egész világot
méltán meghódító és nagy léptékkel fo-
lyamatosan fejlôdô látványos csapatsport. 

A fô kérdés mindezek után nem is le-
het más: vajon sokszoros válogatott,
négy olimpiát és számos Európa-bajnok-
ságot megjárt remek játékos és edzô,
sportvezetô képes-e végérvényes követ-
keztetéseket levonni tapasztalatai alap-
ján? S legfôképpen: van-e alkalmazható
receptje kóros kosárlabda betegségeink
gyógyítására, a kilábalásra?

Van… Aki kíváncsi – olvassa el a köny-
vet. Megéri! gg..rr..

Aranykor után Könyvismertetô
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A huszonegyedik század története
úgy kezdôdött és zajlik, mintha az azt
megelôzô ötven esztendô rendhagyó,
különleges német viszonyai nem is lé-
teztek volna. A mai nemzedéknek mi
sem természetesebb, mint az egysé-
ges Németország léte – politikailag,
gazdaságilag és persze sportértelem-
ben is.

Az idôsebbek emlékezetében azon-
ban nagyon is elevenen él a két Né-
metország egymás melletti, ám ideoló-
giailag és politikailag egymással szem-
benálló, és ellentmondásokkal teli léte,
feszültségekkel teli versengése a má-
sodik világháborút követô évtizedek-
ben. A gyôztes nagyhatalmak közti
megállapodás értelmében a II. világhá-
ború után brit, francia és amerikai meg-
szállási övezeteibôl 1949-50-ben jött
létre Nyugat-Németország, ugyanakkor
a szovjet zónából a Német Demokrati-
kus Köztársaság. Hosszas történelmi
lecke helyett – benne a gyôztes nem-
zetek zónáival felosztott régi fôvárosá-
ból lett Nyugat-Berlin, illetve ennek
szovjet zónájához tartozó Kelet-Berlin,
az NDK fôvárosa közötti állandó bonyo-
dalmak leírásával – itt most elegendô
annyi, hogy a Szovjetunió felbomlásá-
val, s vele a szocialista országok közös-
ségének széthullásával 1989-90-ben
egyebek között egyesülhetett végre a
két német állam 1990 októberében. 

A Szovjetunió hatása és ellenôrzése
alatt élô szocialista kelet-németek
mintegy 110 ezer négyzetkilométernyi
területen, 16 milliós népességgel in-
dultak neki a végül több, mint negyven
évet felölelô önálló államként megtett
sajátos történelmi kitérôjüknek. 

Az NDK-ról manapság többnyire a
sokat emlegetett Stasi, a titkosszolgá-
lat ügyei révén hallunk, a Berlini-fal épí-
tése, fenntartása, majd lebontása ré-
vén, azután a szinte egyedülálló sport-
diadalaikról, s fôként az ezek kapcsán
utólag kibontakozott dopping-botrá-
nyok ürügyén. Sokan hajlamosak az ál-
talánosításra, s a kétes teljesítményfo-
kozást tudományos szintre emelô
sportrendszert egészében elítélni. Ez
azonban egyáltalán nem lenne helytál-
ló, igazságos, mert tény, hogy a Né-
met Demokratikus Köztársaság sport-
felépítménye számos tekintetben elis-
merésre méltó, sôt mondhatni, bizo-
nyos tekintetben korát megelôzôen
fejlett volt, számos ország nem csak
megirigyelhetné vívmányait ma is, az
eredményeket nem is említve.

A német újra egyesítés alkalmát
nem ócsárolásra, érdemtelen és im-
már amúgy is felesleges bírálatra, a
botrányok gumicsontjain való rágódás-
ra kívánjuk felhasználni, hanem okulá-
sunkra. Sporttörténeti helyzetünk, je-
lenlegi állapotaink is ezt indokolják,
mert az, ami nálunk, a magyar sport és
testkultúra térségeiben az elmúlt
ugyancsak húsz év alatt történt, nos,
az mindennek nevezhetô, csak köve-
tendô példának nem.

Elöljáróban annyit, hogy a sport és
testkultúra állami védelmének, patro-
nálásának, következetes anyagi és er-
kölcsi támogatásának lehettek és vol-
tak is kifejezetten politikai, ideológia
okai. Tudjuk, a második világháborút
követôen, egészen 1990-ig így alakult
ez a mi esetünkben is. 

Az eredményeket igen, a vitatható
indító okokat ellenben nem igazán ér-
demes elemezni. Tény, az NDK eseté-
ben a szocializmus építése és a nyuga-
ti kapitalista világrenddel szembeni tár-
sadalmi felsôbbrendûség igazolása
mellett – egyáltalán nem mellékesen,
sôt nagyon is tudatosan – a sport világ-
raszóló sikereit az egyik leghatásosabb
eszközként tartotta számon az új né-
met állam vezetése az ország nemzet-
közi ismertségének, elismertségének
és népszerûsítésének, tehát a kapcso-
latok megteremtésének és fejleszté-
sének lehetôségei között. Ráadásul a
nyugat-németekkel folytatott állandó
rivalizálást is ösztönzôként alkalmazta,
a nemzeti presztízs emelésére, a haza-
fias érzések táplálására. 

Ez az értelmezés fegyelmezett kö-
vetkezetességgel jutott érvényre fô-
ként az 1960-as évektôl kezdôdôen, s
akadt ennek figyelemreméltó szemé-
lyes oka és garanciája is. A fô irányok
ôrzésében nem, a részletekben azon-
ban érzékelhetô volt bizonyos különb-
ség. A korszakra három meghatározó
politikai vezér tevékenysége nyomta rá
a bélyegét: Walter Ulbricht (1960-
1973), Willi Stoph (1973-76) és Erich
Honecker (1976-89). A sport irányítása
mindvégig egyetlen markáns kézben
maradt, Manfred Ewaldéban, akit
1961-tôl mindvégig a kormánykeréknél
találhattunk.

Mostanában heves viták alakultak ki
nálunk is az alkotmánybíróságról és
magának az alkotmánynak a módosítá-
sáról is. A jogállamiság garanciáit bizto-
sító dokumentum az egyik legfonto-
sabb az államok mûködése és mûköd-

tetése szempontjából. Követendô,
mérvadó, betartandó.

A sportoláshoz fûzôdô állampolgári
jog a mi esetünkben meglehetôsen
késôn, a rendszerváltást követôen ke-
rült be az alkotmányba 1990-ben Dr.
Török Ferenc öttusa olimpiai bajno-
kunk (egyéni 1964 Tokió), országgyûlé-
si képviselônk elôterjesztése alapján.

Ennek ismeretében értékelhetjük iga-
zán, hogy az NDK alkotmánya három
külön paragrafust is szentelt a kérdés-
nek – anno, már a hatvanas években.

A 18. paragrafus kimondja: „A test-
nevelés és a sport a kultúra elemi ré-
sze, s valamennyi állampolgár számára
elengedhetetlen hozzájárulás a szelle-
mi és fizikai fejlôdéshez."

A 26. paragrafus: „A mûvészet, a
kultúra, a sport és a túrizmus – mind
fontos része a tudományos és techni-
kai forradalomnak, s hozzájárulnak a
személyiség fejlôdéséhez." 

A 34. paragrafus: „Minden állampol-
gárnak joga van a sportoláshoz és a
testneveléshez."

Az NDK államtanácsa, képviselôháza
1968-ban az alábbiakat deklarálta: „Az
Német Demokratikus Köztársaságban
a szocializmus programja teljes össz-
hangban van a dolgozók és az ifjúság
érdekeivel. Ez teszi lehetôvé, hogy új,
szocialista módon elégítsük ki állam-
polgáraink vágyait a testnevelésben és
a sportban – egész népünk hasznára."  

Ilyen alapokra és biztosítékokra épült
az NDK sportélete, amelynek tudomá-
nyos szellemi mûhelyéül fejlesztették
egyre magasabb szintre a Lipcsei Test-
nevelési Fôiskolát.

Kutas István kezdeményezésére
Magyarországon 1963-ban alapították
a Központi Sportiskolát, hármas céllal:
1. Biztosítson minôségi közvetlen
utánpótlást a válogatottak számára a
kijelölt sportágakban. 2. Kutasson, kí-
sérletezzen ki új kiválasztási és fejlesz-
tési módszereket. 3. Szolgáltasson
közvetlen és követhetô mintát a hazai
sportegyesületek utánpótlás-nevelése
számára. Hasonló elvek alapján mûkö-
dött, de sokkal szélesebb skálán az
NDK utánpótlás-nevelési rendszere,
amelynek pontos leírása 1972-ben je-
lent meg a francia Le Nouvel Observa-
tour hasábjain, amely az iskolai testne-
velés kapcsán nyomatékosan kiemel-
te, hogy a kelet-német gyerekek szá-
mára a testnevelés heti négy-hat órás
kötelezô tantárgy volt. Ezt éppen olyan
komolyan oktatták, értékelték, osztá-
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lyozták, mint a matematikát, vagy a
földrajzot, s ilyen bázisra nem lehetett
nehéz egyrészt egy fejlett korcsopor-
tos rendszert építeni számos sportág-
ban, másfelôl reá helyezni a felsôfokú
tanintézetek, a fôiskolák és egyete-
mek sportját.

Mielôtt a világsikereket arató elitrôl
szólnánk, még két további pozitív té-
nyezôrôl essen szó. A mai magyar való-
ság számbavételével – egyetlen olimpi-
ai elôírásnak megfelelô létesítménnyel
nem dicsekedhetünk – különösen bán-
tó lehet a hajdani NDK pazar ellátottsá-
ga ezen a téren. A Magyarországnál alig
csak nagyobb NDK-ban 1969-ben már
31.500 sportközpont üzemelt. Bele ér-
tendô ebbe a számba 350 stadion, 650
uszoda, 800 sportpálya, 7000 sportági
specializált edzésközpont.

Ezekben gondosan felépített és
megszervezett programok keretei kö-
zött lehetôséget kaptak a rendszeres
egészséges mozgásra, sportolásra a
felnôtt és idôskorú lakosság tagjai. En-
nek illusztrálására elegendô egyetlen
adat: a lakosság 75-80 százaléka vala-
milyen sportszervezet tagjaként vett
részt a „Sports for all" tevékenység-
ben. A fegyveres testületek testi-fizi-
kai fejlesztése prioritást élvezett, s
klubjaik vezetô szerepet játszottak a
nemzeti bajnokságokban.

A nemzetközi sport színpadán egye-
nesen elképesztô a kelet-németek tel-
jesítménye. Alighanem a leggyakorlati-
asabb és legszemléletesebb, ha sûrít-
ve ezt a nyári olimpiák tükrében vizs-
gáljuk. Elöljáróban ehhez a témához
tudni kell, hogy a NOB következete-
sen törekedett a nyugat- és kelet-né-
met közös csapat szerepeltetésére, s
ez így is történt 1956-ban, amikor az
egyesített német küldöttség a nem hi-
vatalos pontversenyben a 7. helyen
végzett Melbourne-ben, azután Rómá-
ban 1960-ben a 4., s Tokióban 1964-
ban ugyancsak a 4. helyen. A további-
akban az NDK önálló, független kül-
döttséggel vett részt az ötkarikás játé-
kokon, méghozzá az alábbi ered-
ménnyel: 1968, Mexikóváros – 5. hely
(NSZK – 8.), 1972, München – 3.
(NSZK – 4). 1976, Montreal – 2. (NSZK
– 4), 1980, Moszkva –2. (az NSZK boj-
kottált), 1984, Los Angeles – az NDK
bojkottált (NSZK- 3). 1988, Szöul – 2.
(NSZK – 5). Ezzel búcsúzott – akkor
még nem sejthették – örökre az NDK
küldöttség az olimpiától.

A sportvilág sokszor megcsodált csil-
lagai viselték az NDK égszínkék mezét,
egyenruháját, s páratlan teljesítménye-
ikkel írták be nevüket az olimpiák arany-
könyvébe. Puszta felsorolásuk is külön
terjedelmes cikket igényelne, mutató-
ként így csupán – minden különösebb
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rendszer nélkül említsünk néhányat kö-
zülük. Hallatlan népszerûségnek örven-
dett Gustav Adolf Shur, a legyôzhetet-
len országúti kerékpáros legenda. 1955
és 1959 között ô nyerte az akkori idôk
nagy európai versenyét, a Béke-ver-
senyt, 1958-ban és 59-ben világbajnoki
aranyat. Óriási tisztelet övezte Nyugat-
Németországban is, s jellemzô, hogy a
két ország egyesítését követôen or-
szággyûlési képviselô lett, a Bundestag
tagjának választották, s dolgozott ek-
ként 1998-2002-között. Említhetjük a vi-
lágszerte népszerû szépséges mûkor-
csolyázó világ- és olimpiai bajnok Kate-
rina Wittet, az atléták sorában Marita
Koch, Heike Drechsler, Waldemar Cier-
pinski nevét, és persze elmaradhatatla-
nul az úszó nagyságokét: Kristin Ottoét,
aki hat aranyérmet nyert Szöulban (lásd
a képen). A késôbb elvált sztár házaspá-
rét, a négyszeres olimpiai bajnok Ro-
land Matthesét és Kornélia Enderét. A
montreali játékok aranylánya, négy elsô
helyet szerzett. 

S itt álljunk meg, mert nem mehe-
tünk tovább a megalapozott gyanakvás
és a doppingtörténések miatt. Montre-
alban, hogy mást ne mondjunk példá-
ul, az úszók programja 13 hölgy szá-
mot tartalmazott, s ebbôl 11-et NDK-s
sportolók nyertek. Ezt már nehezen le-
hetett természetszerûnek elképzelni,
teljesítményfokozó szerek segítsége
nélkül. Akkor azonban a kimutatásukra
szolgáló módszerek eléggé kezdetle-
geseknek bizonyultak.

Az 1990-es egyesítést követôen, a
Stasi akták aprólékos vizsgálata azután
pontos képet adott az államilag elren-
delt és foganatosított dopping-rend-
szer mûködésérôl, a közremûködô álla-
mi sportvezetôkrôl, edzôkrôl, verseny-
zôkrôl, nem is beszélve azokról a kár-
vallottakról, akik örök életükre súlyos
károsodást szenvedtek, mindenekelôtt
a gyengébb nem körében. 

Mivel Montreált idéztük, utaljunk
Gary Brucra, e sorok írójának kanadai
barátjára, a Waterloo egyetem (Onta-
rio) történész professzorára, aki már
annak idején, míg a szerzô Kanadában
dolgozott, gyakran érdeklôdött NDK-s
tapasztalataimról (a szocialista orszá-
gok úszószövetségeinek fôtitkári érte-
kezletén Varsóban miként „állapod-
tunk meg" 1972-ben, egyébként szov-
jet javaslatra, az NDK-s Zorowka úr be-
szavazására a IWPC-be a Nemzetközi
Vízilabda Technikai Bizottságába, pél-
dául). Nos, Gary Bruce-t sok minden
érdekelte, a nagy változások után hó-
napokat töltött Berlinben a titkos akták
bûvöletében, s az 1976. évi játékok
részleteit taglaló Stasi  jelentésekbôl
kiderítette példának okáért, hogy a já-
tékok végeztével 8-10 bôröndnyi fel

nem használt gyógyszert és egyéb kel-
léket ürítettek ki a Szent Lôrinc csator-
nába, ahol persze, nyomuk veszett.
Nem mellékesen, ezen a kanadai olim-
pián az NDK küldöttséget 511 fô alkot-
ta. Közülük nem kevesebb, mint 67
Stasi ügynök is volt egyben.

Az NDK-nak vége, soha nem támad
fel, történetére pont került. De az ese-
ményekben ilyen-olyan szerepet ját-
szók jelentôs része él és természete-
sen emlékezik.

Meg hát vannak a hatóságok, ame-
lyek hivatalból „emlékeztetnek" – és
számon kérnek. 

Tudunk bíróság elôtt tetteikért felelô
orvosokról, sportvezetôkrôl, edzôkrôl.
Hogy mást ne mondjunk, az említett el-
sôszámú sportvezért, Manfréd Ewaldot
2000-ben állították bíróság elé és – elég
kíméletesen – 22 havi felfüggesztett
börtönre ítélték. Thomas Köhler, a szán-
kózás hajdani többszörös olimpiai arany-
érmese (1964, Innsbruck, egyesben,
1968 Grenoble, kettesben, 1962 és
1967 világbajnoka ugyancsak egyesben)
a közelmúltban, szeptemberben kiadott
könyvében – Az érem két oldala (lásd
képünkön) – a következôkrôl számolt
be: „Ha azt akartuk, hogy az NDK folya-
matosan sikerrel szerepeljen a nemzet-
közi sportéletben, akkor nem volt más
választásunk, mint engedélyezni a dop-
pingszerek használatát." Sorai szerint az
egyesülést megelôzô esztendôben,
1989-ben mintegy kilencven „szakor-
vos" munkálkodott a különbözô kelet-
német sportegyesületek kerete között,
s ezeken kívül számos országos sport-
ági szakszövetség is alkalmazott specia-
listákat, valamint a már említett Lipcsei
Testnevelési Fôiskolán és a kreischai la-
boratóriumban is találhattunk sportorvo-
si kutatókat. Tény, hogy számos tehet-
ség ennek köszönhetôen korát megelô-
zô csodálatos eredményekkel rukkolha-
tott ki. Legendás példa a csodafutó
hölgy, Marita Koch: a 400 m síkfutásban
elért világrekordja – 47.60 – ma is él, 25
évvel a nagy futás után. 

A kilencvenes években, amikor lehul-
lott a lepel a sportüzelmekrôl, számos
volt NDK-beli sportvezetôt, orvost,

edzôt idézek bíróság elé a vezér, Manf-
red Ewald mellett. Többségüket pénz-
büntetéssel sújtották, illetve hosszabb-
rövidebb ideig tartó felfüggesztett sza-
badságvesztésre. Jelentôs a száma
azoknak, akik a bírósági hercehurca elôl
külföldre távoztak, s folytatták edzôi
karrierjüket Ausztráliában, Kínában, Af-
rika és Ázsia különbözô országaiban.

A húszéves jubileumot azonban
nem ennek a jegyében óhajtjuk zárni.
Inkább azzal, hogy ugyan számos te-
kintetben jogos kritikával illethetjük az
NDK sportját, vagy inkább a vezetését,
de bizony sok mindent hagytak hátra,
amibôl sürgetô okunk lenne meríteni.
Ilyen az állami felelôsségvállalás, a la-
kosság teljes spektruma számára biz-
tosított, az egészséges életmódot ösz-
tönzô és kínáló lehetôségek gondos
tervezése és gyakorlati kiaknázása, az-
után az olimpiai feladatok kiemelt ke-
zelése, a korszerû korcsoportos, illetve
utánpótlás-nevelési rendszer mûköd-
tetése, a létesítmény ellátottság, és ál-
talában a kifogástalan szervezettség.

GGaalllloovv    RReezzssôô
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Azt gondolnánk, hogy a világbajnoki
gyôzelem után egy sportoló életében
jön a megérdemelt pihenés, ám Berki
Krisztián esetében nem így történt. A
25 éves tornász Rotterdam után két vi-
lágkupa-versenyen, Eszéken és Stutt-
gartban is elindult és gyôzött, beszél-
getésünk idején, november derekán
pedig a Tornacsarnokban újabb vk-állo-
másra, éppen Glasgowra készült.
(Ezen november 20-án a brit Louis
Smith mögött a második helyen vég-
zett, s ezzel bebiztosította végleges
összesített gyôzelmét a 2010 évi világ-
kupa-versenyen. A szerk.)

Amíg Krisztián „lovazott", edzôjével,
Kovács Istvánnal – aki fél szemmel
azért a tanítványt figyelte – elevenítet-
tük fel az eddigi legnagyobb sikerig ve-
zetô utat, a közösen megélt örömöket
és bánatokat.

Ilyen tanítványt 
kívánok mindenkinek

Megtudom, hogy a Nagykörösrôl
származó Kovács István 18 éves kora
óta edzôsködik, dolgozott az Egyesült
Izzónál, a Tungsramnál, a Bp. Honvéd-
nál, majd 1988-ban Görögországba
szerzôdött. Hazatérte után, 1993-ban a
KSI-be került, ott találkozott elôször
Berki Krisztiánnal.

„A KSI-ben kiscsoporttal foglalkoz-
tam, közben jártam az óvodákat, keres-
tem a tehetségeket. Több mint három-
száz gyereket láttam, idehoztam példá-
ul Kasza Robit is, aki az óta öttusában
ér el sikereket. Akkoriban Krisztián már
itt sertepertélt a teremben, s az ô cso-
portja is hozzám került. A népes társa-
ságból kitûnt, elegáns, fegyelmezett
gyerek volt, mind a hat szerhez „értett",
14-15 éves korában például nyújtón
nemzetközi versenyt nyert Svájcban,
vagyis még nem lehetett látni, hogy lo-
von mekkora tehetség. Egyszer talajon
megsérült a lába, megoperálták, ám
hogy ne hagyjon ki sok idôt, de ugyan-
akkor kíméljük is a lábát, elkezdett lo-
vazni, hiszen ez a szer, ugye, nem ter-
heli annyira a lábat, mint a talaj." 

Edzô és tanítvány életében az új idô-
számítás a 2002-es debreceni világbaj-
noksággal kezdôdött, ahol – bár a Csol-

lány-arany volt a szenzáció – egy 17
éves nyurga fiatalember, bizonyos
Berki Krisztián azzal hívta fel magára a
figyelmet, hogy a lólengés elôdöntôjé-
ben (akkor még volt ilyen) mindössze
12 ezreddel maradt le a fináléról. 

„A debreceni világbajnokságtól ne-
vezhetjük Krisztiánt egy-szeres tor-
násznak, és lovon jöttek is az eredmé-
nyek. Tudja, mire vagyok még büszke
a sikerek mellett? Hogy Krisztiánnak
nemcsak az edzôje, hanem a nevelô-
edzôje is én vagyok. Tornában ugyanis
ritkaság, hogy egy edzô kiskorától vé-
gigvigyen egy versenyzôt. Igaz, itt is
vannak kivételek, például Magyar Zoli
is végig Vígh Lászlóval dolgozott, de
nem ez a jellemzô. Szóval, mi már 17
éve boldogítjuk egymást, megtalálta
zsák a foltját. A siker egyik feltétele az,
hogy egyezzen két ember, és én nem
is emlékszem nagyobb konfliktusra
köztünk. Persze, nálunk is voltak ki-
sebb döccenôk, Krisztián ifi korában az
is elôfordult, hogy abba akarta hagyni a
tornát, mert olyan kemény volt az
edzés, de éles, nagy vita sosem ala-
kult ki. Csak dicsérni tudom ôt, nagyon
jó képességû versenyzô, elfogadja az
edzôi utasításokat. Maximálisan meg-
bízik bennem, nem vonja kétségbe,
hogy jó-e amit mondok, és szerintem
csak így lehet dolgozni. Jó lelkû, jó
szándékú ember. Sosem szidtam, ha
rontott, jó idegzetû versenyzô, ezért
juthatott el idáig. Mindenkinek ilyen ta-
nítványt kívánok."

Persze, kettejük életében is voltak
nehéz napok, amiket le kellett gyôzni-
ük, még akkor is, ha nem ôk tehettek
a „pofonról". A nemzetközi szövetség
nem átgondolt olimpiai kvalifikációs
rendszere miatt a vb-ezüstérmes
Krisztián nem lehetett ott Pekingben,
mert csak az aranyérem jelentett olim-
piai részvételt.

„Peking szörnyû volt! Krisztiánnak
ott lett volna a helye az olimpián! Le-
het, hogy furcsán hangzik, amit mon-
dok, de mi nem nyerni megyünk egy
versenyre… Van egy gyakorlatunk,
amit Krisztiánnak meg kell csinálnia, a
többi már a pontozókon múlik. Ha
Krisztián megcsinálja a gyakorlatot,

egy rossz szót sem szólok, bármi is az
eredmény, és ô is elégedett lehet. Be
kell kerülni a fináléba, és ami ott törté-
nik, már hab a tortán. Sosem azt mon-
dom neki, hogy nyerni kell, de általá-
ban nyer, csak azt, hogy csinálja meg a
gyakorlatát, amit edzésen tud. A stutt-
garti vb ezüstérme megfosztott min-
ket Pekingtôl. Igazságtalannak véltük a
helyzetet, de eszünkbe sem jutott fel-
adni. Rá egy hónapra már versenyen
indult, nem engedtük meg egymás-
nak, hogy összezuhanjunk, már a kö-
vetkezô olimpiára gondoltunk. Egy
sportoló életében az a csúcs, és Krisz-
tiánnak ott a helye. Pekingben nem a
legjobbak voltak ott, az ezüstérmest
például mindig legyôzte Krisztián, és
ez volt az igazán fájó. Nem rajtunk
múlt, hanem a rossz kvalifikációs
szisztémán. Az illetékesek beláthatták,
hogy hibáztak, mert a londoni részvé-
telhez már nem feltétel az aranyérem."

Beszélgetünk a jövôrôl is, és közben
kiderül: nincs megállás. A glasgow-i vi-
lágkupa után, december elején japán
meghívásnak tesznek eleget, pihenés-
re csak a karácsonyi ünnepek alatt lesz
idô, mert aztán kezdôdik a felkészülés
az olimpiai kvalifikációs vb-re.

„Jövô októberben Tokióban rende-
zik a világbajnokságot, ott dôl el min-
den, ezért az a fô versenyünk. Hogy a
berlini Európa-bajnokságon indul-e
majd Krisztián, az a felkészültségétôl
függ. Az olimpia a cél, ennek rende-
lünk alá mindent. Az új kvalifikációs
rendszer szerint a lólengés mellett
még két szeren kell bizonyítania, a
nyújtót és az ugrást választottuk. Re-
mélem, az újabb felkészülést nem za-
varja meg semmi, nyugodt körülmé-
nyek között tudunk edzeni".

Utóbbi mondatokkal arra utalt a
Mester, hogy az idei Eb a méltatlan kö-
rülmények miatt „úszott el". Krisztián
és társai fûtetlen, hideg teremben ké-
szültek – elôfordult, hogy vívóverseny
is akadályozta az edzéseiket –-, a mí-
nuszokban sem lehetett leállni, és
Krisztián csuklója megsérült. Nem cso-
da, hogy a négyszeres Európa-bajnok
Birminghamben nem tudott döntôbe
jutni. Kovács István nem panaszkodik,
tényként említi mindezt. Azt azért bú-
csúzóul hozzáteszi: 

„Amatôr körülmények között készü-
lünk profik ellen, ezért is nagy szó
Krisztián világbajnoki címe, és a csapat
vb-szereplése is." 
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Apa-fia kapcsolatban élünk
Krisztián végez a délelôtti edzéssel,

lehuppan mellém beszélgetni – aztán
délután majd jöhet az újabb adag.

– Azt hittem, a világbajnokság után
pihenni fogsz, közben meg újabb ver-
senyeken indulsz. Eszéken és Stutt-
gartban nyertél, Glasgowban feltétle-
nül ott kell lenned? Bírod még, nem
vagy fáradt?

– Tavaly után az idén is el akarom
nyerni a világranglista elsô helyét,
ezért megyek Glasgow-ba. Ott is gyôz-
ni akarok, bár lehet, nem is kell okvet-
lenül aranyérem a világranglista-gyôze-
lemhez, nem számoltam utána. Hogy
bírom-e még? Van, amikor nagyon fá-
radt vagyok. Ez nem is testi fáradtság,
hanem pszichés. Úgy érzem, kezdek
lemerülni, és ennek nálam az a jele,
hogy rengeteget alszom, és már nem
mennek olyan könnyen az edzések.
Glasgow után Japán következik, amit
nagyon várok! 2007-ben a vb-ezüst
után hívtak meg elôször erre a felejthe-
tetlen versenyre, vagyis a mostani a
negyedik meghívásom. Eddig két
arany- és egy bronzérmet nyertem,

ami azért nem rossz… Japán mindig
magával ragad: az emberek viselkedé-
se lenyûgözô, és a versenyt is szupe-
rül rendezik meg, mindig meghívják a
vb-érmeseket, úgyhogy veretes me-
zôny jön össze.

– És te most már világbajnokként le-
szel jelen.

– Ezt még mindig nem akarom elhin-
ni, pontosabban napról napra tudatoso-
dik bennem, hogy gyôztem. Amikor új-
ságírókkal beszélgetek, kénytelen va-
gyok felfogni, hogy világbajnok va-
gyok, hiszen errôl kérdeznek. Eszem-
be jut az eredményhirdetés, a magyar
himnusz, ami nekem szólt. Olyan ér-
zés volt, mint a 2005-ös debreceni Eb,
amikor hazai a közönség elôtt nyer-
tem, és a nézôk énekelték nekem a
himnuszt. (A nemzetközi szövetség
szabályai szerint csak a himnusz rövid
változatát lehetett lejátszani, ám a kö-
zönség végigénekelte, mert azt nem
tiltották a szabályok – a szerzô). Rotter-
dam óta úgy érzem, hogy a versenye-
ken is máshogy fogadnak, jobban tisz-
telnek, a szólításnál is bemondják,
hogy világbajnok vagyok. Érdekes, erre

eddig nem figyeltem, most már igen,
és jó érzés. Szinte hihetetlen, hogy
még mindig tart a sikerszéria, a vb óta
is nyerek, remélem, jövôre sem sza-
kad meg.

– Gondolom, néhányszor megnéz-
ted már az aranyérmes gyakorlatod fel-
vételét. Milyen érzés volt látni a világ-
bajnokot?

– Hú, amikor nézem, jobban izgulok,
mint a világbajnokságon, izzad a tenye-
rem. Tudom, hogy nem rontottam,
mégis izgulok. Eleinte belegondoltam
egy-egy nehezebb résznél, mi lett vol-
na, ha… De aztán elhessegetem ma-
gamtól ezeket a gondolatokat, nem
szabad azon töprengeni, mi lett volna,
ha hibázok. 

– Mondtad, hogy sportolóként nôtt
az ázsiód. És a magánéletben, mond-
juk, felismernek már az utcán? 

– Hadd mondjam el, milyen sok
sms-t és gratuláló, köszönô telefont
kaptam. Rotterdamban is voltak ma-
gyar szurkolóim. Az is nagyon megha-
tó volt, hogy a reptérre kijöttek elém a
pici újpesti tornászok. Ez mind-mind
feltölt energiával. Volt, hogy egyik in-
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Névjegy
BBeerrkkii  KKrriisszzttiiáánn
SSzzüülleetteetttt:: Budapest, 1985. március 18.
EEddzzôôjjee:: Kovács István
EEggyyeessüülleettee:: UTE
MMaaggaassssáágg//tteessttssúúllyy:: 178 cm/70 kg 
LLeeggjjoobbbb  eerreeddmméénnyyeeii:: világbajnok (2010),
2x vb-2. (2007, 2009), 4x Európa-bajnok
(2005, 2007, 2008, 2009), Eb-3. (2004)
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terjúról taxival mentem a másikra, és a
taxis bácsi felismert, gratulált.Elmond-
hatatlan érzés, és fontos tudni, hogy
ennyi embernek szereztem örömöt.

– Jövôre új feladatok várnak, nem
csak kedvenc szereden, hanem nyúj-
tón és ugrásban is el kell érned egy bi-
zonyos szintet, hogy kijuss Londonba.
Rendben van a csuklód, bírni fogja a
három szert?

– Valóban nem lesz egyszerû, hogy
egy helyett ezen túl három szerre kell
figyelnem, de meg kell tudnom csinál-
ni. Valójában már januártól foglalko-
zom ezekkel a szerekkel is, de az igazi
munka ezután következik. Szerencsé-
re a múltból megvannak az alapjaim,
de így is furcsa váltás, új helyzet lesz
például, hogy mivel eddig a lábam
nem használtam, az ugráshoz most
meg kell erôsítenem. A kezemet az
ugrás és a nyújtó nem terheli annyira,
mint például a gyûrû terhelné, ezért is
választottuk ezeket. Az is kedvezô,
hogy a csapat is kijutott a kvalifikációs
vb-re, úgyhogy nem leszek majd egye-
dül a porondon. És persze a minden-
napjaimban, az edzéseken addig is ve-
lem lesz Kokó bácsi, akivel szinte apa-
fiú kapcsolat alakult ki. 

– Hogyan emlékszel vissza a találko-
zásotokra?

– 1989 közepe táján kezdtem a tor-
nát, és amikor Kokó bácsihoz kerül-
tem, harmincketten voltunk a csoport-
ban. Mára csak én maradtam a torná-
ban, igaz, voltak, akik sérülés miatt
hagyták abba. Mi még gyûrjük egy-
mást, kicsi zördülések vannak ugyan
köztünk, de ezek sohasem személyre
szólók. Az évek során teljesen össze-
nôttünk, egy pillantásból leméri, hogy
milyen napom van, de én is felismerek
rajta minden érzelmet. Próbál burkot
vonni körém, hogy csak a tornával kell-
jen foglalkoznom. Azt hiszem, ahogy
idôsödtem, egyre kevesebbet kellett
noszogatnia, mára már megértem a
feladatra. 

– A világbajnoki aranyérem nagyon
szép ajándék mindkettôtök számára,
de mi lenne az, amit még szívesen
odaraknál a karácsonyfa alá?

– Nagyon jó lenne, ha nyerni tudnék
az újságírók Év sportolója választásán.
Tavaly Eb-t és universiadét nyertem,
vb-ezüstérmes lettem, mégis csak
ötödiknek rangsoroltak. Ám a legjob-
ban az fájt, hogy míg a negyedik helye-
zettet meghívták a díjkiosztó gálára,
engem nem. Pedig lassan egy évtize-
de a sportág élmezônyében vagyok,
hozom az eredményeket. Szóval, jó
lenne, ha nyernék a szavazáson, de
legalább hívjanak meg, és ezzel ismer-
jék el a sportágat, az eredményeimet. 

FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee
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A közelmúltban jelent meg, máris
sikeres és keresett sportkönyvet
mondhat magáénak a szerzô, Bicskei
Bertalan. Érthetô ez három fô okból
is. Az elsô a vonzó téma, azaz a tarta-
lom, a második a kötet tetszetôs kiál-
lítása és a harmadik az író személye.

Kezdjük az utóbbival. Bicskei Berta-
lan aligha szorul részletes bemutatás-
ra, fôként nem a labdarúgó igazhívôk
számára. Maga is válogatott kapuvé-
dô volt, aki a Ferencváros serdülô és
ifjúsági csapatában cseperedett fel
és sajátította el a cerberusok mester-
ségét. Még ifjúsági korban került a
MOM akkor Budapest I-ben szereplô
együtteséhez, ahol hétvégenként kü-
lönleges kettôs szerepben tûnt fel,
szombatonként a felnôtt együttes ka-
puját védte, másnap meg az ifiben
csatárként rugdosta a gólokat - vagy
fordítva.

Veszprém, majd az NB I követke-
zett: egy évtizedik a Bp. Honvéd ka-
pusa, majd pályafutását az MTK-ban
fejezte be. Sokszoros utánpótlás, va-
lamint olimpiai és B-válogatott lett, s
két alkalommal meghívást kapott a
magyar felnôtt válogatottba is.
Mondhatni, „hivatalból" és gyakorlat-
ból ismeri a mesterség minden csín-
ját-bínját. A Magyar Testnevelési Fô-
iskola szakedzôi diplomáját 1974-ben
szerezte meg, Kölnben a Sportfôisko-
la labdarúgó-tanári szakán pedig
1986-ban végzett. Németül és ango-
lul is beszél.

Tíz éven keresztül utánpótlás edzô-
ként tevékenykedett, 1977-tôl 1982-
ig az MTK ifjúsági együttesét készí-
tette fel, s a kezei alól, számosan
kaptak hivatásos szerzôdést, illetve
eljutottak a válogatottságig a késôb-
biekben.

A Magyar Labdarúgó Szövetség
keretei között munkálkodott 1982-86
között, mint az ifjúsági válogatott szö-
vetségi kapitánya. Sokak számára
maradandó élményt jelentett, amikor
a 18 éven aluli válogatottal 1984-ben
kiemelkedô nemzetközi sikert ért el,
Európa-bajnokságot nyert. Két évvel
késôbb a 21 évesekkel az Eb-én
bronzérmet nyertek.

Pályafutása következô szakaszá-
ban itthon és külföldön is felnôtt
együttesekkel dolgozott, nyert baj-
nokságokat és kupákat (Bp. Honvéd:
1987-89, MTK 1994-95), külföldön

megfordult Dél-Koreában, Svájcban.
Hazatérte után 1966-ban a Gyôr szak-
mai igazgatója lett. Két hosszabb idô-
szakban a magyar válogatott szakmai
vezetôje (1989-ben és 1998-2001 kö-
zött, összesen 44 mérkôzésen). Ma-
láj válogatottjának szövetségi kapitá-
nya 2004-2006 között. Visszaérkezé-
se után az MLSZ szakmai igazgatói
posztját töltötte be 2006-2008 kö-
zött. Vezetésével alakult meg a Ma-
gyar Labdarúgóedzôk Testülete. A
Mesteredzôi Kollégium, valamint a
Magyar Edzôk Társasága elnökségé-
nek tagja. A Mesteredzôi címet 1997-
ban kapta meg. Jelenleg a libériai vá-
logatott szövetségi kapitánya. Hiány-
pótló könyvet írt, korábban csupán
egyetlen, immár harminc éve megje-
lent szakkönyv elôzte meg sajátos
mûfajában, Hargitai György jóvoltá-
ból.

A Kapusok Könyve tetszetôs, gaz-
dagon illusztrált és rendkívül sokolda-
lú publikáció, a fiataloktól a felnôtt, az
amatôröktôl a profi kapusokig egya-
ránt szinte elengedhetetlen kellék a
fejlôdéshez. Fôbb fejezetei jól érzé-
keltetik gazdag tartalmát: A kapusjá-
ték története. A kapusjáték felépíté-
se. A fiatal kapusok képzése és neve-
lése. A felnôtt kapusok edzése és
versenyeztetése.

Külön említést érdemel a stílusa.
Nem találhatunk felesleges leíráso-
kat. A szerzô stílusa egyszerû, tömör,
könnyen érthetô, s a kötet kivitelezé-
se kifejezetten magas minôséget
képvisel. gg..rr..

Bicskei Bertalan: 
Kapusok Könyve

Könyvismertetô
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Ebben a tanulmányban szeretném
bemutatni, milyen mértékben változott
felfogásunk - a sporttudományos is-
meretek fejlôdésének következtében
– arról, hogy az energiaszolgáltató fo-
lyamatok milyen arányban és mikor
vesznek részt az izom mûködéséhez
szükséges folyamatokban.

Mindenekelôtt fontosnak tartom né-
hány mondatban bemutatni, hogy a ha-
rántcsíkolt izomzat felépítésében mi-
lyen típusú rostok vesznek részt. Két
alapvetô típusról beszélhetünk: vannak,
az úgynevezett lassú rostok, amelyek
vérellátása és ezen keresztül oxigén tar-
talma lehetôséget biztosít, hogy ezek-
ben a sejtekben a nagy energiát biztosí-
tó aerob folyamatok játszódjanak le, így
lehetôség adódik arra, hogy a tápanya-
gok lebontása során a legoptimálisab-
ban hasznosítsuk a táplálékban rejlô
energiatartalmat.  Ezekre a rostokra jel-
lemzô a mitokondriumok nagy száma –
amelyek a sejtek „energia átalakító" al-
kotói. Ezek a rostok relatíve lassú össze-
húzódási sebességgel rendelkeznek, vi-
szont az energiakinyerési ráta elérheti a
maximumot. Ehhez a folyamathoz ter-
mészetesen nagymértékben hozzájárul
az oxidatív enzimek adaptációja is.  Ezek
az izomrostok anyagcseréjük oxidatív
jellege révén fôleg az állóképességi
munkára képesek és csak kismértékben
fáradékonyak. A másik rosttípus az úgy-
nevezett gyors rost. Ezekre a sejtekre
jellemzô a gyors energianyerés lehetô-
sége, azonban a kinyerhetô energia
mennyisége - fôleg a lassú rostokkal
összehasonlítva – relatíve csekély.
Ezekre a rostokra a rossz vérellátás jel-
lemzô és így természetesen a relatív
oxigénhiány révén döntôen az anaerob
folyamatok dominálnak. Jellemzô még a
tökéletlen lebontás révén a tejsav fel-
szaporodása, ami késôbb az izom
összehúzódás akadálya lehet. Ezek az
izomsejtek így fôleg a nagy és robbané-
kony erôkifejtésre képesek, ellenben fá-
radékonyak. Szerencsére azonban léte-
zik egy köztes rosttípus is, amely a fent
részletezett két alapvetô és anyagcseré-
jében is teljesen eltérô rostmûködés
elônyös tulajdonságait hordozza, vagyis
a gyors és nagy energia biztosítása mel-
lett kevésbé fáradékony. Az emberi

szervezetben ezek a rosttípusok szeren-
csére keverten fordulnak elô és így egy
izom mûködését az egyes rosttípusok
aránya fogja megszabni. 

Az egyes izomsejtekhez a tápanya-
gok különbözô hordozómolekulák se-
gítségével jutnak el, így a zsírok (trigli-
ceridek) zsírsavak formájában albumin-
hoz kötve, míg a szénhidrátok glukóz
formájában szintén fehérjék segítségé-
vel a GLUT 1, illetve a GLUT 4 révén.
A szabályozásban hormonok játsszák a
döntô szerepet, fôleg a noradrenalin
és az inzulin.

Az izommûködés energiaszolgáltató
folyamataiban alapvetôen három egy-
mástól különbözô folyamat vesz részt,
beszélünk anaerob alaktacid (oxigén és
tejsavképzôdés nélküli) folyamatról.
Ilyenkor az energia a már meglévô
energiában gazdag foszfátvegyületek-
bôl (ATP, ADP, kreatinfoszfát) szárma-
zik. Az ebbôl a folyamatból származó
energia mennyisége csekély, összesen
pár másodpercnyi izom összehúzódás-
hoz biztosítja az energetikai hátteret.

A másik folyamat az úgynevezett
anaerob laktacid energianyerés, ilyen-
kor szintén oxigén nélkül, de tejsav
képzôdés mellett zajlik az energia ki-
nyerése. Ebben a folyamatban az ener-
gia kinyerése fôleg szénhidrátokból,

glukózból és glikogénbôl lehetséges.
Ezen folyamat révén valamennyivel
több energia nyerhetô ki, de ez is csak
egy-két percre biztosítja az mozgáshoz
szükséges energiát. A harmadik lehe-
tôség az aerob folyamatok, ilyenkor
oxigén jelenlétében történik a szénhid-
rátokból és a zsírokból, esetleg a fe-
hérjékbôl való energia kinyerés. Ezek a
folyamatok több órán keresztül is biz-
tosíthatják az energetikai hátteret.

RRééggeebbbbeenn  aazz  11996600––aass  éévveekk  vvééggéénn,,
7700--eess  éévveekk  eelleejjéénn  úúggyy  ggoonnddoollttáákk,,  hhooggyy
eezzeekk  aa  ffoollyyaammaattookk  eeggyymmáássttóóll  ffüüggggeettllee--
nnüüll  ééss  eeggyymmááss  uuttáánn  kkaappccssoollóóddnnaakk  bbee  aa
ssppoorrttmmoozzggáássookkhhoozz  sszzüükkssééggeess  eenneerrggiiaa
bbiizzttoossííttáássáábbaa..  EEhhhheezz  ttáárrssuulltt  mméégg  aazz  aa
ffeelltteevvééss,,  hhooggyy  aazz  iinntteennzzíívv  tteerrhheelléésskkoorr
aazz  aaeerroobb  lleebboonnttóó  ffoollyyaammaattookk  ccssaakk  llaass--
ssaann  llééppnneekk  bbee  ééss  aalláárreennddeelltt  sszzeerreeppeett
ttöölltteenneekk  bbee..

Az a felfogás volt az uralkodó, hogy
a tejsav nélküli folyamatok kb. 5-10
másodpercig képesek biztosítani az
energiát és a kinyerés maximuma kb.
két másodpercre tehetô. A tejsavas le-
bontás révén (glikolízis) kinyerhetô
energia csúcspontját tíz másodperc
környékére tették és feltételezték,
hogy hozzávetôlegesen másfél percig
biztosítható így az energia. Ezen folya-
matokat követte volna az aerob lebon-
tási mechanizmus, amikor döntôen
szénhidrátokból és zsírokból nyerhetô
ki az energia nagy része. A sportágak
jellegébôl adódóan természetesen el-
térô mértékben. Ezeket a folyamatokat
jól mutatja az 11..  áábbrraa.
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Az energiaszolgáltató folyamatok részesedése
az izommûködés közben

Szôts Gábor
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
E-mail: gabor@szots.hu

11..  áábbrraa.. Korábbi felfogás az energiaszolgáltató folyamatok részesedésérôl 
a sportmozgások folyamán
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Az újabb kutatások késôbb rámutat-
tak ezen felfogás elavultságára. AA  hháá--
rroomm  eenneerrggiiaasszzoollggáállttaattóó  ffoollyyaammaatt  aa  kküü--
llöönnbböözzôô  ttííppuussúú  tteerrhheelléésseekknnééll  --  iinntteenn--
zzíívv,,  kköözzeeppeess  ééss  mméérrsséékkeelltt  eenneerrggiiaaiiggéé--
nnyyûû  ffoollyyaammaattookk  --  eeggyyaarráánntt  rréésszztt  vveesszz
aazz  eenneerrggiiaasszzoollggáállttaattáássbbaann,,  iiddôôbbeenn
nnaaggyyffookkúú  ááttffeeddéésssseell..

A 22..  áábbrraa ezt a klasszikus elképzelést
mutatja be. Az ábrán látható, hogy in-
tenzitástól és a terhelés idôtartalmától
függôen eltérô mértékben, de mind-
egyik folyamat szerepet játszik az ener-
giaszolgáltatásban. Minél intenzívebb
egy mozgás annál kisebb szerepe van
az oxigén melletti folyamatoknak, és
maximális intenzitásnál (ugrások, dobá-
sok stb.), amit persze csak nagyon rö-
vid ideig tudunk végezni a tejsavas fo-
lyamatok is elenyészô szereppel bírnak
és csak a már meglévô ATP, illetve en-
nek pótlásául a kreatinfoszfát segítsé-
gével végezhetô. Ez fordítva is igaz,
minél kevésbé intenzív egy sportmoz-
gás annál inkább részesedik mindhá-
rom folyamat a szükséges energia fel-
szabadításában. Megfigyelhetô még,
hogy a glikolitikus, oxigén nélküli folya-
matok csúcspontját 1 perc környékére
tették, illetve 2-2,5 perc környékén vált
át az anaerob folyamat döntôen aerob-
bá. Amit még az ábrán érdemes megfi-
gyelni, hogy a folyamatok nagymérté-
kû átfedéssel vesznek részt az energia-
szolgáltatásban, amint megkezdôdik a
terhelés már mûködésbe lép mind a
glikolízis és kicsit késôbb az aerob le-
bontás is. Az is kiderül ebbôl a klasszi-
kus ábrából, hogy az aerob folyamatok
csak egy hosszabb idôtartamú és ke-
vésbé intenzív terhelésnél játszanak je-
lentôs szerepet.

A késôbbiekben a vizsgálati eljárá-
sok, illetve a matematikai modellek,
szimulációs eljárások kidolgozásával
sikerült a valósághoz mind inkább kö-
zelítô eredményeket mérni. Ezek az
eredmények nagymértékben megvál-
toztatták a sporttal ilyen összefüggés-
ben dolgozó kutatók, oktatók eddigi
felfogását, azonban a gyakorlati szak-
emberek, az edzôk csak lassan ültetik
át ezen eredményeket a gyakorlatba.
Pedig az edzésmódszereknek nagy-
mértékben hozzá kell idomulnia a
sporttudomány legújabb vizsgálati
eredményeihez. Aki elôbb „kapcsol"
ott gyorsabb lesz a fejlôdés, aki vi-
szont ragaszkodik a hagyományos el-
képzelésekhez természetes módon le-
marad. Pedig az a véleményem, hogy
„„aazz  eellmméélleett  mmeeggffeelleellôô  iissmmeerreettee  nnééllkküüll
nneemm  ttuudduunnkk  hheellyyeess  ddöönnttéésseekkeett  hhoozznnii  aa
ggyyaakkoorrllaatt  sszzáámmáárraa"" egyre inkább beiga-
zolódik.

A következôkben a vonatkozó szaki-
rodalomból csak két klasszikus atléti-
kai sprint szám, a 200 m és a 400 m
esetében mutatom be, hogy milyen
mértékben változott a felfogás az ae-
rob részesedés tekintetében 10 évre
visszatekintve. A 200 m-es táv eseté-
ben van olyan szerzô, aki régebben 8
%-ra tette az aerob részesedés ará-
nyát, míg 10 év múlva ez egyes méré-
sek, a módszerek, a körülmények vál-
tozásával a duplájára, 16 %-ra válto-
zott. A 400 m-es futás esetében van
olyan szerzô, aki 17 %-ra teszi az ae-
rob energiaszolgáltatók részesedést,
míg mások 10 évvel késôbb 43 %-ra.
Óriási a különbség, fôleg ha ehhez iga-
zítjuk, vagy ehhez még nem igazítjuk
az edzések változó módszertanát.

Ezek a felfogásbeli különbségek más
sportágakban is megfigyelhetôk. A ka-
jak-kenu sportban a 200 m-es táv olim-
piai részvétele kapcsán kezdték vizs-
gálni ezt a kérdést, és van olyan újabb
mérés, amely több mint kétszeresére
teszi egy vizsgálat alapján az aerob ré-
szesedés arányát a korábbi felfogás-
hoz képest.

Ezekbôl az eredményekbôl kitûnik,
hogy az eddig klasszikusnak tekintett
ábrát ((22..  áábbrraa)) ma már túlhaladta az
idô. Tekintettel arra, hogy aazz  aaeerroobb  ffoo--
llyyaammaattookk  ssookkkkaall  kkoorráábbbbaann  llééppnneekk  bbee
ééss  ssookkkkaall  nnaaggyyoobbbb  mméérrttéékkbbeenn  vveesszznneekk
rréésszztt  aa  ssppoorrttoollóókk  ffiizziikkaaii  tteerrhheellééss  kköözzbbee--
nnii  eenneerrggiiaasszzoollggáállttaattóó  ffoollyyaammaattaaiibbaann..

Az ábrán látható, hogy a glikolízis
részvétele az energiaszolgáltatásból
már a terhelés elején nagymértékben
növekszik és csúcspontját korábban
éri el, mint eddig feltételezték. Az ae-
rob részesedés meredekebben nô,
ami arra utal, hogy nagyobb a részese-
dése az eddigi feltételezésekkel szem-
ben. Mind az anaerob alaktacid (ATP-
PCr), mind a glikolízis görbéje kisebb
mértékben és lassabban csökken,
vagyis a hosszabb terhelés esetén is
még részt vesznek az energiaszolgál-
tatásban. És amire érdemes még oda-
figyelni az, hogy az anaerob-aerob át-
menet korábban következik be (kb. 75
mp) szemben az eddig feltételezettek-
kel. 

A 44..  áábbrraa bemutatja, hogy a mérési
eredmények milyen mértékben változ-
nak annak függvényében, hogy ki mi-
lyen típusú edzettséggel rendelkezik.
Milyen mértékû az oxigénfelvétel az
eltérô energiaszolgáltató folyamatok
esetében. Az ábrán megfigyelhetô,
hogy állóképességi edzettséggel ren-
delkezô sportolók esetében az értékek
mindig alacsonyabbak összehasonlítva
az anaerob edzettséggel bíró sportolók
értékeivel. Vagyis, mint az ábrából ki-
derül, az oxigénigény is ennek megfe-
lelôen nagyobb ezen sportolók eseté-
ben.  

Az izom energiaszolgáltató tápanya-
gainak vizsgálatából kiderül, hogy az
izom fô energiaforrásai az ATP mellett
a szénhidrátok, a zsírok és ritkán a fe-
hérjék. Megkülönböztetünk plazma-
glukózt, izomglikogént, plazmazsírsa-
vakat és izom triglicerideket. A terhe-
lés intenzitása és idôtartama nagymér-
tékben befolyásolja az energiaszolgál-
tató anyagok fajtáját és arányát. Az ala-
csonyabb intenzitásnál (25%-os VO2

max.) döntôen a plazma zsírsavak oxi-
dációja játssza a fô szerepet, az inten-
zitás növekedésével (65%-os VO2

max.) nô a plazmaglikogén és a vércu-
kor részesedése. A 85 %-os VO2max.
esetén viszont az energiaszolgáltatás
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22..  áábbrraa.. Az energiaszolgáltató folyamatok részesedése a terhelés intenzitása 
és idôtartamának függvényében. 
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már nagymértékben eltolódik az
izomglikogén irányába. Általában el-
mondható, hogy az intenzitás növeke-
désével (a maximális VO2 55 %-75 %-
a között) a zsírsavak oxidációja csök-
ken és a szénhidrátoké nô.

Jelen tanulmányban arra szerettem
volna felhívni a figyelmet, hogy a
sporttudomány fejlôdése, a vizsgálati
lehetôségek javulása révén milyen
mértékben változtatja meg az edzés-
módszereket és vesz részt abban a
szükségszerû szemléletváltásban, hogy
minél inkább vegyük figyelembe az új
kutatási eredményeket a sportolók fel-
készítésében.
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33..  áábbrraa.. A mai, modern méréseknek megfelelô elképzelés
az energiaszolgáltatók részesedésérôl.

44..  áábbrraa Az oxigénfelvétel mértéke a különbözô energianyerô folyamatok 
esetében eltérô edzettséggel rendelkezô sportolók esetében

MET elnökség 
– 2010-2014

A november 25-26-án a Semmelwe-
is Egyeteme Testnevelési és Sporttu-
dományos karán, a TF aulájában ren-
dezett IV. Országos Edzô Kongresszus
második napjának programját követô-
en tartotta tisztújító közgyûlését a Ma-
gyar Edzôk Társasága. A szervezet né-
gyéves tevékenységét elôbb dr. Or-
mai László elnök értékelte, majd né-
gyéves mandátuma lejártával – az el-
nökséggel együtt – lemondott. 

A jelölô bizottság jelentése és javas-
lattétele után a közgyûlés – új jelölése-
ket is figyelembe véve – szavazás út-
ján alakította ki a 2010-2014 közötti
négyéves mandátummal rendelkezô
új elnökséget. Ennek „vezérkarában"
nem történt változás, a régi-új elnök,
dr. Ormai László kapott bizalmat, aki a
kezdetek, 1993 óta áll a testület kor-
mányrúdjánál, s egyöntetû elismerés-
sel végzi a poszttal járó munkát. A két
alelnöki pozíciót szintén változatlanul
ugyanazon személyek töltik be, akik a
mögöttünk hagyott négy esztendôben
is. Azaz Molnár Zoltán (a Magyar Olim-
piai Bizottság fôtitkára) és a Magyar
Úszó Szövetség szövetségi kapitánya,
a neves edzô, Kiss László. A 11-es lét-
számú elnökség további nyolc tagja
közül négyen újak: Pesuth Rita, gyógy-
testnevelô, úszóedzô, volt karate vi-
lágbajnokunk, dr. Bognár József, a TF
tanulmányi dékán helyettese, dr. Ta-
más István (a szervezet volt fôtitkára),
és dr. Lénárt Ágota, tanszékvezetô
egyetemi docens. Továbbra is bizal-
mat kapott: Bicskei Bertalan, labdarú-
gó mesteredzô, dr. Petrakanits Máté,
neves sporttudós, terhelés-élettani
kutatónk, Mészáros Lajos, kosárlabda
válogatottunk szakmai vezetôje, és
Mocsai Lajos, a kézilabda válogatott
szakvezetôje.

A teljesen megújult Számvizsgáló
Bizottság összetétele: elnök - Kuller
József, tagjai pedig Barsai Emese és
Tauber Sándor.  

AA  MMaaggyyaarr  EEddzzôôkk  TTáárrssaassáággáánnaakk  
eellnnöökkssééggee  22001100--22001144

EEllnnöökk:: Dr. Ormai László
AAlleellnnöökköökk:: Kiss László

Molnár Zoltán
FFôôttiittkkáárr:: Köpf Károly
TTaaggookk:: Bicskei Bertalan

Dr. Bognár József
Dr. Lénárt Ágota
Mészáros Lajos
Mocsai Lajos
Pesuth Rita
Dr. Petrekanits Máté
Dr. Tamás István

SSzzáámmvviizzssggáállóó  BBiizzoottttssáágg
EEllnnöökk:: Kuller József
TTaaggookk:: Barsai Emese

Tauber Sándor

Magyar Edzo 2010/4 03-46  2010/12/03 07:02  Page 33



Amikor 1928-ban magyarul is megje-
lenik Philostratosnak a tréneri tudo-
mányról szóló írása, akkor az edzôi fog-
lalkozás hazai gyakorlói már számos
presztízs-csatát megnyertek. Philostra-
tos írása inkább a társadalmi közegnek
szól. A modern sport társadalmi elis-
mertetésének fontos eleme a görög
hagyomány. A hellén testkultúra esz-
mei alapja egy modern jelenségnek:
történeti gyökereket, múltbeli hivatko-
zási pontot ad a sportnak. Philostratos
írása azonban nemcsak az edzôi szak-
ma megerôsítését hivatott szolgálni,
hanem az akkoriban a tudományok
rendszerében a helyét keresô sporttu-
dományét is. Mivel munkássága egy
velük párhuzamosan kibontakozó fiatal
tudományterület ismereteinek forrása
és gyakorlati terepe is, ezért a pro-
fesszió története egyben a sporttudo-
mány történetének is fontos fejezete.
Erre az összefüggésre különösen jól rá-
világít a professzió angol és amerikai
múlt század eleji fejlôdéstörténete. 

A modern sportnak a testkultúra tör-
téneti hagyományaival való összeveté-
sekor Guttmann (1978) hét olyan jel-
legzetességet sorol fel, amelyek meg-
különböztetô erôvel bírnak: esély-
egyenlôség, specializáció, racionalizá-
ció, bürokratikus szervezôdés, szám-
szerûsítés és a rekordok keresése. A
szerzô hangsúlyozza, hogy ezek a té-
nyezôk önmagukban, illetve egymás-
hoz kapcsolódva fejtik ki hatásukat.
Ezt figyelhetjük meg az edzôi foglalko-
zás esetében is, hisz a sportban foko-
zatosan specializálódó, differenciálódó
szerepek csak akkor különülhetnek el
tartósan, ha a sport centrális értékét, a
teljesítményelvet több irányból is meg-
erôsítik, biztosítják. Az edzôi hivatás
szempontjából az elsôdleges tényezô
a felkészülés racionalizálódása: az
edzések, a tervszerû felkészülés rend-
szerének kialakulása. Ezeknek, így a
foglalkozásnak is az a célja, hogy csök-
kentse a kockázati tényezôket, kiszá-
míthatóvá, tervezhetôvé tegye a telje-
sítményt. Az edzések szervezett és
tervezett formájának a haszna azonban
csak egy hierarchikusan felépülô, bü-
rokratikusan szervezett, hosszabb idô-
távot felölelô versenyrendszerben tud
leginkább érvényesülni, ahol biztosítva

van az esélyegyenlôség. Ezt a dinami-
kus, sportos tünet-együttest azonban
különbözô környezeti hatások érik: tá-
mogató vagy éppen fékezô társadalmi
igények, amelyek az edzôi foglakozás
esetében is különbözô fejlôdési útvo-
nalakat rajzolnak ki.

Az európai sportélet angliai gyökerei-
nek megfelelôen az edzôi-tréneri foglal-
kozásról alkotott elképzelés, és gyakor-
lásának módja is a szigetországból szár-
mazik. Ezt az elsôdleges hatást az
1910-es években módosítja az amerikai
minta, ahol a sportolói szereptôl gyor-
sabban és markánsabban határolódik el
az edzôi szerep. Az USA-ban az ösztön-
zô társadalmi hatásoknak köszönhetô-
en felgyorsul a szakmásodás folyama-
ta: teljes munkaidôs alkalmazás, képzé-
si programok kidolgozása, szakmai
szervezetek létrejötte és a tudományos
háttér megteremtése (Wilensky 1964).

A foglalkozás angliai fejlôdését ku-
tatva McNab (1990) az úttörôk két el-
térô indíttatású csoportját említi: a volt
egyetemistákat, akik Eton és más hí-
res egyetemek sportos nevelési szo-
kásait tanárként adják tovább diákjaik-
nak a közoktatásban; illetve a valami-
kori sportolókat, a trénereket, akik pá-
lyafutásuk során szerzett sporttechni-
kai ismereteiket polgári klubokban
hasznosítják. Ennek megfelelôen a
professzió fejlôdésének hajtóereje az
iskolai atlétika terjedése és a (nemzet-
közi) versenyrendszer bôvülése. Ez
utóbbi az atlétika ôshazájában lassab-
ban fejlôdik, mert a páros, kihívásos
versenyek mellett a klubon belüli, zárt
versenyek a jellemzôk. Az angliai ren-
dezvények közül ki kell emelni a profi
hosszú távú futóversenyeket, mert
ezek biztosítják a szakértelem, az
edzôi szakma fejlôdését (Misángyi
1932). A fogadásos versenyeken a
gazdag mecénások versenyzôikkel
nagy pénzösszegeket nyernek, ezért a
biztos siker érdekében trénert szer-
zôdtetnek sportolóik mellé. Döntôen a
futás köré szervezôdô angol edzés-
módszer az életmódra koncentrál: a
sportszerû életvitel alapja a táplálék és
folyadékbevitel szigorú ellenôrzése;
testsúlycsökkentés; különféle izzasztó
módszerek és masszázs alkalmazása.
A technikai ismeretek háttérbe szorul-

nak, azzal nem a profi trénerek, hanem
az iskola testnevelés tanárai és a pol-
gári klubok oktatói foglalkoznak. 

Az angol módszer az 1880-as évekig
ôrzi meg vezetô szerepét. Elsô látvá-
nyos vereségét az 1895-ben New
Yorkban rendezett, válogatott atlétikai
viadalnak is tekinthetô klubok közötti
versenyen szenvedte el: a londoniak
11:0-ra veszítenek a New York-iakkal
szemben (Misángyi 1932). Az amerika-
iak az angolok lépéselônyét azért tud-
ják viszonylag rövid idô alatt ledolgoz-
ni, mert a McNab által meghatározó-
nak tartott területeken – iskolai sport
és a versenyrendszer kiépítése - sok-
kal gyorsabb ütemû szervezômunkát
végeznek. Az 1870-es évek közepére
a versengô szellem, a gyôzelem fon-
tossága egyre jobban teret nyer az ok-
tatási intézményekben, illetve a nem-
zeti karakterben az USA-ban (Gems –
Borish – Pfister 2008). A sportnak és a
játékoknak alapvetô szerepe van az if-
júság nevelésében, mert a gyôzelem,
a hatékonyság ideájának elsajátítása
mellett még fegyelmezett, erkölcsös
hazafiak nevelését is remélik az iskolai
testneveléstôl. A versenyszellem
eredménye, hogy az iskolarendszer
minden szintjén jól szervezett, sport-
ágak és mozgásformák széles körét
felölelô bajnoki rendszert építenek ki.
Az iskolai bajnokságok széles utánpót-
lás bázist jelentenek, illetve stabil
munkaerôpiacot az edzôknek. Angliá-
val szemben a profi sport is nagyobb
léptékben fejlôdik, aminek az oka a
gazdaság, az üzleti élet és a sport sok-
kal szorosabb együttmûködése. Az
ipari munkaszervezéshez, üzemszer-
vezéshez hasonlóan a hatékonyság ér-
dekében specializálódás, szakosodás
figyelhetô meg a sportban is az angol
all round sportman felfogással szem-
ben. A hatékonyság a szabályozottság
növelésével is fokozható, ami a játék-
szabályok és az irányítás egységessé-
gének Európával szembeni gyorsabb
kidolgozásában mutatkozik meg. A
gazdasági tényezôk térnyerését to-
vább erôsítette a sportrendezvények
iránti érdeklôdés növekedése, a nézôk
és a média figyelme. Az iskolai és a
profi sport tehát kiszámítható, biztos
munkaerôpiacot jelentett az edzôknek,
ugyanakkor elvárásokat is támasztott
feléjük, melyek miatt az angliai hagyo-
mányokat meg kellett újítani. A játékos
posztok és versenyszámok specializá-
lódása miatt a mozgáskivitelezési is-
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meretek jelentôsége megnô. Ennek
köszönhetô, hogy például számos
technikai újítást vezetnek be az atléti-
kában: a térdelôrajtot, az ollózó techni-
kát a magasugrásban, rúdugrásban a
csúsztatást, a nyújtott lendítô lábat a
gátfutásban. Misángyi szerint a leg-
több sportgyakorlat helyes stílusára az
amerikaiak jöttek rá (Misángyi 1932). 

Hosszú távon nem a technikai és az
erônléti edzések kombinációja jelen-
tette a legfontosabb elônyt, hanem a
tudomány viszonylag korai bekapcso-
lódás a sportba. A sport - azon belül az
edzôi szakma - társadalmi elfogadott-
ságát jelzi, hogy harminc évtizeddel
korábban jönnek létre az elsô sportor-
vosi intézmények a tengerentúlon,
mint Európában. A sport fejlôdését
alapvetôen befolyásoló orvostudo-
mányra való fokozott támaszkodásban
nemcsak az amerikaiak racionális gon-
dolkodása játszik szerepet. Magában
az orvostudományban is lezajlik egy
váltás. Az Angliában megjelenô, döntô-
en futóknak, gyaloglóknak készült kézi-
könyvek még a felvilágosodással elin-
dult egészségfelfogást tükrözik. A 18.
századra már nemcsak a betegségek
kezelése lesz a cél, hanem az élet
meghosszabbítása is. Ennek egyik esz-
köze lesz az egészséges életmód, ami-
nek részét képezi a testmozgás, a test
tudatos gondozása (Zeidler 2008). Ek-
kor kezdik el alkalmazni azokat a mód-
szereket – masszázs, folyadékbevitel,
testsúly szabályozása –, amiket a spor-
tolók is átvesznek majd. Az angol
edzésmódszerek az életmódot helye-
zik a középpontba, mert az amatôriz-

mus szellemének az felel meg, hogy a
születési adottságokat, a tehetséget
kell kibontakoztatni. Az adottságok ki-
használása nem egyenlô azok fejlesz-
tésével, tökéletesítésével, ami az ame-
rikai edzésmódszerek kulcsfogalma. A
fejleszthetôség gondolata az orvostu-
dományból kerül át a sportba. A 19.
század végén, 20. század elején két
fontos váltás zajlik le a medicinában
(Parks 2007/b). Elôtérbe kerül a fizioló-
giai, az emberi szervezet funkcionális
vizsgálata, ami magában hordja a haté-
konyság, az optimális mûködés kér-
déskörét. Ennek tanulmányozására pe-
dig a sport, a testedzés kiválóan alkal-
mas. A századfordulón terjed el az a
nézet, hogy testünk úgy mûködik,
mint egy gép, aminek mechanikája ta-
nulmányozható és így fejleszthetô, tel-
jesítménye fokozható. A tudományos
változással egy idôben zajlik az ideális
férfi képének átalakulása az amerikai
társadalomban: a személyiséget cse-
lekvéseken keresztül folyamatosan fej-
lesztô self-made-men típusának tér-
nyerése (Parks 2007/a). Az „önma-
gam" aktív felépítésének pedig egyik
ideális területe a sport. 

Ezeknek a társadalmi és tudomá-
nyos változásoknak köszönhetôen az
elsô modern olimpiának tekintett
stockholmi játékokon 1912-ben az
USA megveri a világot atlétikában. Az
angolok fanyalogva kritizálják az ameri-
kaiak túlzott szervezettségét, edzett-
ségét, de az amatôr sportvilágban is
egyre fontosabb vonatkoztatási pont-
ként szereplô olimpia sok országban
lépésváltásra kényszeríti a sportveze-

tôket. Ekkor vetôdik fel elôször ha-
zánkban is a trénerkérdés, elôtérbe he-
lyezve az edzésmódszertan, a sportági
szakismeretek fontosságát.
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Ehhez szorosan kacsolódik, hogy
napjainkban a média és a reklámok tár-
sadalmunkban fontos tudatformáló té-
nyezôk. Az általuk „elénk állított igazi
bálványok már nem a hatalmas tette-
ket végrehajtó birodalomépítô politiku-
sok, hadvezérek, az emberiség életére
jelentôs fejlôdést, hatást keltô feltalá-
lók és tudósok. Sokkal inkább a jó kül-
sejû, szép emberek, a népszerû
popsztárok, akik a könnyedséget és az
élet élvezetét hirdetik eszményként" –
írja a kérdés egyik szakértôje. A mozi-
filmek és a reklámok ráébresztették a
tömegközönséget, hogy a „jó külsô"
alapkövetelmény és létrehozták a testi
megjelenés új szabványait. A sikerhez
hozzátartozik a külcsín: a vékony, kar-
csú sportos alkatú nô és a kisportolt,
izmos férfi képe. A különbözô magazi-
nok és tanácsadó rovatok azt hangoz-
tatják, hogy mindenkinek vállalnia kell
azért a felelôsséget, ahogy kinéz. An-
nak ellenére, hogy a test alap adottsá-
gai nem változtathatók (pl. a magasság
és a csontváz felépítése), napjainkban
azt hirdetik, hogy a testi jellemzôk egy-
re inkább formálhatóbbak, azt sugall-
ják, hogy némi erôfeszítéssel bárki el-
érheti a kívánt megjelenést. A „jól ki-
nézni és remekül érezni magunkat"
egészségnevelési üzenet eladható
árucikké vált, ezt a diétás, karcsúsító,
testedzô és kozmetikai karbantartó
termékek hosszú sora is jelzi. A test-
karbantartás szilárd pozícióra tett
szert, trendi nôi karcsúság és a férfias
izmosság magától értetôdôen össze-
kapcsolódott a sporttevékenységgel.

A korszellem változásának megfele-
lôen Nyugaton, majd Magyarországon
a 80-as évekre már kialakultak új sport
üzletágak, elsôsorban a fitnesz és a
testépítés világa. Olyan népszerû ág-
azat, amely fizetôképes keresletet
vonz magához, képes eltartani magát

támogatás nélkül. Gazdasági szem-
pontból elônyben van jó néhány ha-
gyományos, sikeres olimpiai sportág-
gal szemben. 

Az elôbbi gondolatokból adódik a
kérdés, vajon a testépítéshez és a fit-
neszhez közel álló olimpiai sportágak,
a torna és a súlyemelés látnak-e fantá-
ziát abban, hogy fô profiljuk mellett
szabadidôsport-szolgáltatás révén for-
ráshiányukat kiegészítô bevételekkel
enyhítsék?

A válaszadók Halász István, a Ma-
gyar Súlyemelô Szövetség fôtitkára és
Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szö-
vetség fôtitkára. (A válaszok a sport-
ágak alfabetikus sorrendje szerint kö-
vetkeznek.). 

Mielôtt azonban ezzel a témával fog-
lalkoznánk, az élsport és az állami sze-
repvállalás fontos, meghatározó vi-
szonylatát vizsgáljuk meg neves sport-
közgazdászunk, Dr. Dénes Ferenc köz-
remûködésével.

••  AA  mmaaggyyaarr  ééllssppoorrtt  ffoorrrráásshhiiáánnnnyyaall
kküüsszzkkööddiikk..  LLáátt--ee  eessééllyytt  aarrrraa,,  hhooggyy  aazz
ééllssppoorrttoott  aazz  áállllaamm  uuggyyaannoollyyaann  sszziinntteenn
ééss  mmóóddoonn  eellttaarrttssaa,,  mmiinntt  aazz  aa  rreennddsszzeerr--
vváállttááss  eellôôtttt  ttöörrttéénntt??

Dénes Ferenc: Az államnak nem fel-
adata a hagyományos sportstruktúra
fenntartása teljes anyagi finanszírozás-
sal. Meggyôzôdésem szerint ez a tá-
mogatási módszer gátja a magyar
sport további fejlôdésének. A sportsi-
kerek a nemzeti öntudat fontos részét
alkotják, az erre irányuló elvárást figye-
lembe kell venni. Az államnak azonban
az élsport anyagi támogatását nagy fi-
gyelemmel, finomhangolással kell
megoldania, amely nem jelentheti az
egész élsport vertikum teljes finanszí-
rozását. 

••  ÍÍggyy  vviisszzoonntt  eellkkeerrüüllhheetteettlleennüüll  ffoollyyttaa--
ttóóddiikk  aa  ssppoorrttsszzaakkmmaa  lleeééppüüllééssee,,  ccssôôddbbee
mmeeggyy  aazz  eeggyykkoorr  ssiikkeerreess  áággaazzaatt..

Dénes Ferenc: Egy családi költség-
vetés normális esetben úgy mûködik,
megnézik mennyi pénz áll rendelke-
zésre, és ahhoz igazítják, mit szeretné-
nek elérni. A magyar sport jelenleg for-
dított logika alapján mûködik, a célok
kitûzésénél nem veszik figyelembe az
anyagi korlátokat. Ennek következté-
ben állandósuló forráshiány jellemzô a
magyar élsport rendszerére. Mint em-
lítettem, a teljes állami finanszírozás
elvárása nem reális. Más területekrôl
is szükséges új források bevonása.

••  PPééllddááuull  hhoonnnnaann??
Dénes Ferenc: Ilyen lehetôségek

például a szponzoráció, reklámszerzô-
dések megkötése, játékos eladás, né-
zôk jegybevételének növelése, lakos-
sági szabadidô sportszolgáltatás.

Az alábbiakban sportági szakértôk
véleménye után érdeklôdtünk

••  VVaann--ee  ppééllddaa  aarrrraa,,  hhooggyy  bbiizzoonnyyooss
eeggyyeessüülleetteekk  aazz  ééllssppoorrttbbeellii  ffeellkkéésszzííttôô
mmuunnkkaa  mmeelllleetttt  sszzaabbaaddiiddôôssppoorrtt--sszzoollggááll--
ttaattáássssaall  eeggéésszzííttiikk  kkii  ffoorrrráássaaiikkaatt??

Súlyemelés, Halász István: 
– Nem jellemzô, manapság csupán

egyesületeink tört része foglalkozik
ilyen jellegû kiegészítô tevékenység-
gel.

Torna, Altorjai Sándor: 
– Nincs. Általában a tornász sportlé-

tesítmények egy terembôl állnak, ahol
a sportszakmai felkészítô munka zajlik,
nincs hely, nincs lehetôség arra, hogy
esetleg fitnesz jellegû órákat adjanak
az egyesület edzôi. Ahol több terem áll
rendelkezésre, ott elôfordulhat, hogy
asszonytornát is tartanak, hogy a ma-
mák hasznosan tölthessék ki a várako-
zás idôtartamát.

••  MMiiéérrtt  nneemm  áállllttaakk  rráá  eerrrree  aa  vváággáánnyy--
rraa  mmáárr  kkoorráábbbbaann  aazz  eeggyyeessüülleetteekk,,  sszzaakk--
oosszzttáállyyookk??

Halász István: 
– Javarészt az edzôk a szakmában

voltak érdekeltek, a szakmai felkészí-
tés állt a figyelmük központjában, s
nem a trendi hullámok meglovagolása.
Egyébként rendszerváltás után a tisz-
tázatlan tulajdonviszonyok sem tették
lehetôvé az átalakulást ilyen szolgálta-
tás irányában. A szakosztályok nem
vállalkozáson törték a fejüket, a fogyó
támogatás során örültek, hogyha nem
kellett rezsit (fûtést, világítást) fizetni-
ük az általuk használt létesítményben.

Altorjai Sándor: 
– Az egyesületek nem erre a vá-

gányra álltak rá, hogy ilyen jellegû fog-
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Csinibabák, izompacsirták és a klasszikus sport

VÁLTOZÁSOK AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁSBAN ÉS A KÖZGONDOLKODÁSBAN

AA  ssppoorrtt  éélleetttteellii,,  aa  mmiinnddeennnnaappii  vvaallóóssáágghhoozz  eezzeerr  sszzáállllaall  kkööttôôddôô  aakkttiivviittááss,,  éérrzzéé--
kkeennyy  ffookkmméérrôôjjee  aa  ttáárrssaaddaallmmii  vváállttoozzáássookknnaakk  ééss  aa  ddiivvaatthhuulllláámmookknnaakk..  EEggyysszzeerrrree  vvaann
jjeelleenn,,  ééss  mmeeggkküüzzdd  eeggyymmáássssaall  aazz  úújj  ééss  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  eelleemm..  NNaappjjaaiinnkkbbaann  NNyyuu--
ggaattoonn  eeggyyrree  ddiivvaattoossaabbbb  aa  „„ffiizziikkaaii  aakkttiivviittááss""  iirráánnyyzzaattaa,,  aammeellyy  ––  úúggyy  ttûûnniikk  ––  aarrrraa  ttöö--
rreekksszziikk,,  hhooggyy  aa  kkllaasssszziikkuuss  tteessttnneevveellééss  hheellyyéébbee  llééppjjeenn..  AA  ffiiaattaallookkaatt  lleennyyûûggöözzôô  úújj
ssppoorrttkkeezzddeemméénnyyeezzéésseekk,,  aazz  eexxttrréémm  ssppoorrttookk  ééss  aa  ffiittnneesszz  mmoozzggaalloomm  nnáálluunnkk  iiss  eeggyy--
rree  nnééppsszzeerrûûbbbbeekk..  AA  kköözzééppffookkúú  eeddzzôôkkééppzzééss  ssttaattiisszzttiikkááii  aallaappjjáánn  kkiimmuuttaatthhaattóó,,  ttööbb--
bbeenn  jjeelleennttkkeezznneekk  ffiittnneesszzeeddzzôôii  ttaannffoollyyaammookkrraa,,  mmiinntt  eeggyy--eeggyy  kkllaasssszziikkuuss  ssppoorrttáágg
eeddzzôôii  ttaannffoollyyaammáárraa..  EEmmlléékkeezzeetteess  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  lleezzaajjllootttt  éélleess  vviittaa  aa  MMûûsszzaakkii
EEggyyeetteemm  hhaallllggaattóóii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  ééss  aa  MMAAFFCC  kköözzöötttt  aarrrróóll,,  hhooggyy  aazz  úújj,,  ffiiaattaallookk  ááll--
ttaall  pprreeffeerráálltt  ssppoorrttaakkttiivviittáássookkaatt  vvaaggyy  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  ssppoorrttáággii  lleehheettôôssééggeekkeett  ttáá--
mmooggaassssáákk--ee  aannyyaaggiillaagg  ssúúllyyoozzoottttaabbbbaann..  ÚÚggyy  ttûûnniikk,,  hhooggyy  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  iiss  mmiinndd
jjoobbbbaann  hhóóddííttaannaakk  aa  nnyyuuggaattii  ffiiaattaallssáágg  áállttaall  pprreeffeerráálltt,,  ddiivvaattooss  ssppoorrttáággaakk..
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lalkozásokat tartsanak. Alapításuk so-
rán a sportegyesületek feladata az él-
sportra alkalmas sportolók felkészült-
ségének megalapozása illetve magas
szintû felkészítése volt, nem kellett a
szabadidôsporttal foglalkozniuk, nem
erre a célra jöttek létre.

••  LLáátt--ee  lleehheettôôssééggeett  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  jjöö--
vvôôbbeenn  aa  sszzaabbaaddiiddôô  ssppoorrttoott  iinntteeggrráálljjáákk
ffoorrrrááss  kkiieeggéésszzííttéésskkéénntt  aazz  ééllssppoorrtt  sszzaakk--
oosszzttáállyyookk??  SSzzáámmííttáássbbaa  jjööhheett--ee  aa  llééttee--
ssííttmméénnyyeekk  vveeggyyeess  hhaasszznnáállaattaa??

Halász István: 
– Ennek az elképzelésnek nincs re-

alitása. A szakosztályok tôkehiánnyal
küzdenek, többnyire már a súlyemelô

termek állaga riasztóan hat egy kül-
sôsre. A „badisok" közismert ellenôri-
zetlen, kusza „táplálék kiegészítôi-
nek" használata csak újabb dopping-
bonyodalmakkal kapcsolatos negatív
hírekbe hozná az edzôtermeket. Az
államnak kell fölismernie a sport,
ezen belül az élsport jelentôségét a fi-
atalság számára. Jelentôségének
megfelelôen kellene a sportot finan-
szíroznia.

Altorjai Sándor: 
– Mai körülmények között megvaló-

síthatatlan az ötlet. Hihetetlen szerény
körülmények között edzenek a torná-
szok, senki sem jönne oda fitnesz fog-

lalkozásra. Különben sem lenne meg-
oldás forrás kiegészítésre, hiszen a fit-
nesz szabadidô sportra sincsen akkora
tömegigény, hogy szabadidôs sportte-
vékenységként olyan szakosztályok
fenntartását biztosítsa, ahol élsporttal
foglalkoznak elsôsorban. Véleményem
szerint nincsenek meg azok a széles
tömegek, akik rendszeresen járnak fit-
nesztermekbe. Sokkal több embert
kellene rávennünk a rendszeres moz-
gásra, s ezt már kisgyermek korban el
kell kezdeni. Ehhez azonban olyan léte-
sítményháttér kell, hogy akár a legki-
sebb településen is legyen lehetôsé-
gük sportolni. JJááddyy  GGyyöörrggyy
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Az idei esztendô gróf
Széchenyi István halálá-
nak 150 éves jubileumi
ünnepségeinek jegyében
zajlott le, s egyáltalán
nem meglepô, hogy
sporttársadalmunk or-
szágszerte külön is adó-
zott a nagy magyar refor-
mer emlékének, hiszen
köztudottan a hazai sport
kiemelkedô úttörôjének
számít, a magyar lósport,
evezôssport megterem-
tôjének, többek között, s
ma is érvényes elveket
vallott a testi fejlesztés
fontosságáról és az
egészséges életmód jóté-
kony hatásáról.

Széchenyi szelleme
megköveteli, hogy életét,
pályáját innovatívan köze-
lítsük meg, és azt kutas-
suk, miként tudja életmû-
ve ösztönözni, elôsegíteni
a huszonegyedik századi
törekvéseinket.

Gróf Széchenyi István
meglehetôsen gyakran
fordult meg Gödöllôn, sze-
rette a Grassalkovich kas-
télyt és elbûvölô környe-
zetét. Érthetô volt a helyi-
ek büszkesége és öröme, hogy a sportot felügyelô Önkor-
mányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárság fô támoga-
tói segédletével, a Magyar Sporttudományi Társaság, a
Nemzeti Sportszövetség és a Magyar Sportmúzeum
együttmûködése révén nagyszabású emlékkonferenciát
rendezhettek a 150 éves jubileum apropójából éppen az
eredeti szépségében pompázó Grassalkovich kastélyban. A
konferencia címe, témája megegyezik az e sorok felett ol-

vashatóval. Az idén má-
jusban tartott konferen-
cia igen színvonalas volt,
köszönhetôen a rangos,
népszerû, nagy tudású
elôadóknak, s teljesen
érthetô, hogy a Magyar
Sporttudományi Társa-
ság az ott hallott elôadá-
sok szerkesztett változa-
ta közreadásának szán-
dékával, könyv alakban
jelentette meg az elhang-
zottakat.

A tetszetôs formában
és gazdagon illusztrált
könyv szerzôi – az elô-
adók – és a témák a kö-
vetkezôk: Dr. Pelyach
István: Széchenyi István
gróf, a nemzet ébresztô-
je; Dr. Gombocz János:
Széchenyi, a nevelô; Dr.
Szikora Katalin: Európa
sportélete gróf Széche-
nyi István korában; Vitéz
Gyôrffy-Villám András:
Széchenyi István gróf,
és a magyar huszárok;
Dr. Cserháti László: Gróf
Széchenyi István szere-
pe a hazai evezôssport
megteremtésében; Dr.
Dulin Jenô: Széchenyi

István, a balatoni hajózás megalapítója; Györfi János: Lel-
kület – Szellemiség – Alkotás.

Külön elismerés illeti meg Gémesi Györgyöt, Gödöllô
vendéglátó polgármesterét, az Országos Önkormányzati
Szövetség elnökét, aki a Magyar Olimpiai Bizottság tagja
és egyben a Nemzeti Sportszövetség elnöke is.

A díszes könyv beszerezhetô a Magyar Sporttudományi
Társaság révén. gg..rr..

„Gróf Széchenyi István hatása 
hazánk sportkultúrájára" Könyvismertetô
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Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Önök csodálkozni fognak, mert Szé-

chenyi Istvánról, a sportemberrôl szóló
elôadásomat Széchényi Ferenccel kez-
dem. Miért is kezdem az édesapával, a
Nemzeti Múzeum megalapítójával?
Mert a késôbbi Legnagyobb Magyar
életében az Apa hatását nem nehéz
felismerni. Ez persze önmagában nem
új, hiszen az Apa pályafutásához na-
gyon hasonlít a Fiú életpályája, a re-
formgondolatok, az Anglia iránti érdek-
lôdés, a hosszú utazások, a közgondol-
kozás mind a két életpálya hasonlatos-
ságát mutatja.

Magyarázatként, hogy mégis miért
kezdem Széchényi Ferenccel, szeret-
ném, ha meghallgatnának egy idéze-
tet, amelyet 1817. május 16-án írt az
Apa a Fiának útravalóként. Ez a levél a
szülô-gyermek csodálatos kapcsolatát
mutatja és ezt, a levelet Széchenyi éle-
te végéig magával hordta, írásaiban ta-
lizmánnak emlegeti. Ebbôl a „talizmán-
ból" való a következô idézet: 

„…nagyobb gonddal ápold tested
épségét is, hogy az méltó lakása le-
gyen lelkednek s könnyebben csele-
kedhesd a jót…"

Elôadásom címe: "Gróf Széchenyi
István, a sportember". Ne gondoljuk
azonban, hogy Széchenyi úgy volt
sportoló, ahogy ma a sportolókat spor-
tolóknak gondoljuk, vélelmezzük.

Azért fontos Széchenyinek ezt az old-
alát is – amit mai szóhasználattal spor-
tolónak nevezünk – megvizsgálnunk,
mert Ô ezen a téren is példát mutatott
számunkra, amit tapasztalatom szerint
mai világunk kevésbé ismer.

Széchenyi István egész életével azt
példázza elôttünk, amit a következô idé-
zet jól fejez ki, a Világ c. könyvébôl idé-
zem: „A tett az elsô, a szó a második."

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Széchenyi soha nem hirdette magá-

ról, hogy Ô sportoló, vagy még szeb-
ben szólva, a testnevelés apostola lett
volna. Tettei és írásai a testi nevelésrôl

azért figyelemre méltók, mert abban a
korban, amelyben élt, a testnevelés, a
fizikai aktivitás, a sport gondjait még
nem dolgozták fel. Ô maga a sport
szót (ami eredetileg középkori angol
nyelvi gyökerû és az öröm, játék, mó-
ka, szórakozás jelentéseket hordozza)
kétszer használta, angol szövegben,
1832-ben (október 2.) és 1840-ben
(május 17.). Róla azt is tudni kell, hogy
mûveiben rendszerbe foglalt testneve-
lési elveket, programokat nem lehet
találni, de aki életmûvét áttekinti,
összességében ki tudja rakni azt a mo-
zaikképet, amit mégis úgy minôsíthe-
tünk, mint egy testnevelési progra-
mot.

A „Néhány szó a lóverseny körül" cí-
mû munkájában a következôképpen ír:

„Mindent fogunk utánozni, mi a lel-
künket tágítja és a testünket kifejti,…
valamint mindent kerülendünk, mi
egyik vagy másik alkotó részünkön üt-
hetne csorbát."

A testi nevelésrôl kiérlelt gondolko-
dását mutatja az „Önismeret" címû
Döblingben írt mûve. Mirôl is beszél
ebben? Az önvizsgálódásról, az egész-
séges test és lélek összefüggésérôl,
egymással szoros kölcsönhatásáról.
Mindaz, amit errôl olvashatunk, úgy
mutatja Ôt nekünk, mint akinek leg-
fontosabb a jövô nemzedék nevelésé-
nek gondja. Bemutatja gyermekkorát,
amivel elégedetlen; ellentmondást tár
fel elôttünk, hiszen Ô, a gazdag sarj a
négy fal közé bezárva a tanulással van
lekötve („szûk, sötétke, nedves szo-
bácskában, latinul a könyvbe kötött or-
bis pictus-t voltam kénytelen rágni"),
míg a parasztgyermekek a tiszta lég
alatt élhetnek („parasztgyerkôcék az
udvari kertben dolgozva, a szabad ég
boltozata alatt a tiszta leget szítták)
Sic! (és a nagy világot in natura és ori-
ginali bámulhatták"). (Önismeret)

Úszni is csak 28 évesen („mód nél-
kül sok vízivás után"), korcsolyázni
még késôbb („vajmi sok fájdalmas ha-

nyatt esés után") tanul meg. Érdemes
figyelmünkre a következô idézet is:
„Mindenesetre célszerûbbnek és sok-
kal bölcsebbnek hiszem, hogyha valaki
gutaütés, valamint egyéb nyavalák
(Sic!) tekintetében ezek látogatását be
nem várja, de azoknak eleit veszi, mit
– mennyire ez a gyarló embernek le-
hetséges – egyedül célszerû életrend-
szer által eszközölhetni". (Önismeret)

Gyermekkorában, ha szabad akara-
tát követhette volna, vadász szeretett
volna lenni! De nem tudós vadász, ki
az erdészethez, az állatokhoz ért, de
egy reggeltôl-estig kalandozó puskás.

A „Lovakrul" címû könyvében (ami
elsô mûve) ír gyermekkora sportörö-
meirôl, illetve eredményvágyairól; egy
csukát fogtak, amit legalább 20 fontos-
nak tartottak, pedig nem volt több 11
fontnál, kár volt, hogy megmérték, pe-
dig „csendes lelki esmerettel leg-
alábbis  18 fontnyinak nyomhattuk vol-
na belé meséinkbe". 

Gyermekkori emléke az is, hogy fia-
tal éveiben erôsnek képzelte magát,
„odahaza nevelve, hízelgô cselédektôl
környezve és a rossz példák elkerülé-
se végett izolálva tartva - ugyan mikép-
pen nyílhattak volna fel szemeim? Ha
nyilvános tanodába járok, tanulótársa-
immal kontaktusba jövök s ezek néha
földhöz vágnak, sôt ütlegekkel is meg-
tisztelnek, élhettem volna-e tovább
azon …ábrándban..?" (Önismeret).
Ezek a gyermekkor emlékei, amit a vi-
tézi élet, a háborús élmények jelentô-
sen megváltoztattak.
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Gróf Széchenyi István, a sportember
AA  mmööggööttttüünnkk  hhaaggyyootttt  22001100--eess  eesszztteennddôô  aa  SSzzéécchheennyyii  éévv--

ffoorrdduullóó  jjeeggyyéébbeenn  zzaajjllootttt,,  ss  eennnneekk  kkeerreettéébbeenn  nnaaggyysszzeerrûû  üünn--
nneeppssééggeekk  ééss  mmeeggeemmlléékkeezzéésseekk  eeggéésszz  lláánnccoollaattáátt  kkíísséérrhheettttüükk
ffiiggyyeelleemmmmeell..  TTáárrssaassáágguunnkk  iilllluusszzttrriiss  ttaaggjjaa,,  mmaaggaa  iiss  mmeeggsszzááll--
llootttt  ssppoorrtteemmbbeerr,,  mmiinnddeenneekk  eellôôtttt  aazz  eevveezzééss  ffaannaattiikkuussaa,,  CCsseerr--
hhááttii  LLáásszzllóó  GGáábboorr  ((aa  kkeerreetteeiinnkk  kköözzöötttt  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  kköözzrree--
aaddootttt  eeddzzôôii  EEttiikkaaii  KKóóddeexx  sszzeerrzzôôjjee))  nneemm  ccssaakk  eeggyyiikk  vveezzeettôô
eeggyyéénniissééggee  aa  SSzzéécchheennyyii  TTáárrssaassáággnnaakk,,  hhaanneemm  mmaaggaa  iiss  sszzáá--
mmooss  eellôôaaddáásstt  ttaarrttootttt  aa  ttéémmáábbaann..  SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn,,  iissmmeerree--
tteess,,  rreennddkkíívvüüll  ssookkaatt  tteetttt  aa  mmaaggyyaarr  tteessttkkuullttúúrraa  eellôôrreelleennddííttééssee

éérrddeekkéébbeenn,,  mmééllttáánn  aaddóózzuunnkk  mmééllyyssééggeess  ttiisszztteelleetttteell  aa  nnaaggyy  eellôôdd  eemmlléékkéénneekk,,  tteevvéé--
kkeennyyssééggéénneekk,,  ss  eebbbbôôll  aazz  aallkkaalloommbbóóll  kköözzöölljjüükk  CCsseerrhhááttii  ssppoorrttttáárrssuunnkk  rróóllaa  sszzóóllóó  eellôô--
aaddáássáátt,,  aammeellyyeett  aazz  OOrrsszzáággooss  SSzzéécchheennyyii  KKöönnyyvvttáárrbbaann  ttaarrttootttt..

Széchenyi, az ifjú katona
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Kezdjük a lovassporttal és az emberi
testgyakorlással. Széchenyi a testnek
gyakorlását mindenféle élôlény szem-
pontjából nézi és átveszi a gimnasztika
szót a német nyelvterületrôl. Azonban,
amikor a vizsgálódás középpontjában a
ló áll, akkor is látjuk, hogy az emberi
test problémáival néz szembe. Felveti,
hogy a „szüléktôl való eltávozás még
szembetûnôbb oly embereknél, akik
már kisded koruktól fogva valamely
gimnasztikában rendesen és folyvást
gyakoroltatnak".

Megállapítja, hogy „a gimnasztiká-
nak nemcsak a test minémûségére és
mozdulására, hanem a lelki tulajdonsá-
gokra is leghathatósabb befolyása van,
következik ebbôl, hogy csaknem min-
den, ami az erkölcsi és testi leendôsé-
günket illeti, a rendesen folytatott gya-
korlástul függ". (Önismeret)

Széchenyi, ahogy az elôbb említet-
tem, saját zárt nevelését kifogásolta,
Ô a gyermekeinek teljes szabadságot
kívánt adni:

„Én gyermekeimet nem is fogom
semmire kényszeríteni, …ha eleve-
nek, erôs testalkatúak, pezsgô egész-
ségûek, bizonyosan nem fognak vá-
lasztani semmi olyast, hol fôképp a lé-
lek mûködése szükséges, …hanem
okvetlenül olyasvalamit, ami a testnek
kifejlésére szolgál". (Önismeret)

Ifjúkori naplóiban sokszor foglalkozik
testnevelési kérdésekkel. A Naplójá-
ban írja (1819. április 9.):

„A szellemet és testet fiatal korban
kell alkalmassá tenni minden szolgálat-
ra a haza érdekében, ... az én ifjaimnak

úgy kell neveltetniük, hogy gyermek-
koruktól fogva hozzászokjanak minden
szenvedélyüket hazájuk dicsôségének
és boldogulásának alárendelni… Gim-
nasztikai gyakorlatok minden alkalom-
mal örömet okoznak a gyermekeknek
és megerôsítik ôket… üdülést nyújta-
nak minden fejmunka után. Gimnaszti-
zálni fiatal idôben szükséges, mert az
elôrehaladottabb kor e gyakorlatokat
már nem tanulhatja meg. E gyakorla-
toknak erôseknek és megerôltetôknek
kell lenniük, mindarra ki kell terjedniük,
amit az ember a testével csak végez-
het".

A fiatal férfi testkultúrájáról a követ-
kezôképp nyilatkozik (Napló, 1819. má-
jus 16-án): „Az Aetna megmászása
igen nehéz volt számomra, de feltet-
tem magamban, hogy felmegyek, és
azt hiszem, semmi a világon nem tart-
hatott volna vissza... Én azt hittem, szí-
vemet-tüdômet kiadom magamból, de
mégis volt valami, ami felfelé vont: fér-
fias akaratom, ... Szicíliát majdnem
egészen gyalog jártam be. Kezdetben
rendkívül kifáradtam, a végén kényel-
mesebben és kellemesebben jártam.
Ha az ember gyermekkorától lassan-
ként hozzászokna, hogy mindig több
és több fáradtságot bírjon ki, milyen
sokra vihetné... Amiképpen erkölcsi tu-
lajdonságaink… mindinkább a tökéle-
tesség felé törekszenek, azonképpen
testünk is anélkül, hogy ezt tudnók, kí-
vánságunk szerint rendezkedik be és
arra a szolgálattételre, amelyre mi
szánjuk. Minél többet olvas és tapasz-
tal az ember, annál többet akar még

tudni, hogy ismereteit, tapasztalásait
kibôvítse. Minél többet tanul az ember
betéve, annál jobban erôsíti az ember
emlékezôtehetségét.. Testünkkel is
éppen így vagyunk. Minél ésszerûb-
ben gyakoroljuk erôinket, annál alkal-
matosabbakká válunk nagy fáradtsá-
gok elviselésére."

Tehát, itt egy ma is idôszerû gondo-
lat, sohasem késô ésszerû testkul-
tuszt, sportolást elkezdeni.

„Meg kell tehát húzni a határvonalat.
Ebben van a mûvészet. Meg kell len-
nie a határvonalnak: ahhoz kell igazod-
nunk abban, hogy mennyit tanuljunk,
mennyit együnk…hogyan pihenjünk
és mennyi mozgást végezzünk.. Lel-
künk szorosan összefügg testünkkel.
Életünkben tehát testünk tökéletessé-
gére épp oly gonddal kell ügyeljünk,
mint lelkünkére, mert csupán szelle-
münk erejével  nem tudjuk leküzdeni
azt a rossz hangulatot, amelyet a be-
tegség és a szenvedés kelt ben-
nünk...".

Tehát a testnevelésrôl és a sportról
nem lehet elkésni, azonban az idô int
bennünket, a gyermekéveket se ha-
nyagoljuk el.

Ezek a gondolatok, illetve ez a szem-
léletmód egész életét jellemzik. Ezt is-
merjük fel a „Néhány szó a lóverseny
körül" címû könyvében; „tanuljunk
azért szünet nélkül, legfôképp az élet-
ben, mert hiszen nemcsak tudósokul
kívánunk létezni, de élni is, mint nem-
zet".  

Széchenyi szellemiségében a sport
és a testnevelés döntô problémája a
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A cambridge-i evezôs nyolcas, 1829
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test és lélek harmóniája. Ô is látja,
hogy a „Régi idôben a testi egészség
és erô kimondhatatlan nagy elôny
volt, miszerint azt noha semmi ren-
des és kifejtett systema után, minden
módon ápolák (Sic! ): Míg más részrôl
a legbuzogányosb (Sic!) vitézek rend-
szerint csak írni és olvasni nem tud-
tak… A mostani idôkben pedig,.. sôt
kelletin túl is gyakorolják a növendék
testét, nem tagadhatni, a léleknek is
bôven kiadják…kellô illetékét; csak-
hogy annak legnagyobb része…a lé-
leknek táplálására nem egyéb,
mint…haszontalan szalma", így bírál.
(Önismeret)

Nagyon érdekes felfogása a testsúly
kérdésérôl. Mily nehéz vagyok? - kér-
dezi önmagától és értékeli, hogy mi-
lyen szerepet vállalhat a nehéz és kön-
nyû ember, hiszen a nehéz ember
nem válik be, mint lovas. Különösnek
tartja, hogy az emberek négyötöde in-
kább nehéz, mint könnyû szeretne len-
ni. Megállapítja, hogy „a testnek di-
menziója határozza el sok és kivált dur-
va nép elôtt azon tiszteletnek és hódo-
latnak lépcsôzetét, amellyel egyik a
másik iránt viseltetik". 

Megemlíti, hogy Ferenc császár
számtalanszor „megfontoltatta magát
(Sic!) és mindig restellte… hogy soha
nem volt nehezebb kilencvenhét font-
nál, és ekképp még csak egymázsás
se!". Széchenyi mindig a legnagyobb
energiával küzdött az elhízás ellen.

Ô mindenki kötelességévé teszi,
hogy ismerkedjék meg önnön erejé-
vel, annál is inkább, mert a gyenge se-
gíthet magán neveléssel, gyakorlattal.
Gyakorlattal, amit gyakran traininggel,
sokszor gimnasztikával helyettesít.

Érdemes ismét idézni (Napló, 1818.
augusztus 3): „Jól lovagolni, jól táncol-
ni, jól labdázni és úszni, verseket írni –
mindez nem számít – férfinak lenni, ez
a fôdolog, és akaraterôsnek, mert csak
a férfiasság és az erô körül egyesül
úgy az emberiség, ahogyan a Minden-
ható Isten a világmindenség közepe!"

Gondoljuk csak meg, 27 éves, ami-
kor ezt írja!

4 évtizeddel késôbb így ír a testi ne-
velés, egészség fontosságáról:
„Egészségtôl viruló egyén, ugyan van
a világon ennél kellemesb látvány?
Igen, van és valjon mi az? Egészséges
család! Minél csak az egészséges köz-
ség gyönyörûbb, midôn egészséges
nemzet mennyekbe ragadó tüne-
mény!". (Önismeret)

Széchenyi 1826-tól 1836-ig járatja a
The Sporting Magazin-t és ahogy idéz-
tük már Ôt, szerinte „A tett az elsô, a
szó a második".

Ennek az idézetnek azért van e vo-
natkozásban is idôszerûsége, mert Ô

gyakorlatilag csaknem minden fizikai
és szellemi aktivitást igénylô sporttal
foglalkozott. Az elôadás kerete csak a
vázlatos, a teljesség nélküli áttekintést
engedi meg nekünk:

• Ismert, hogy a lótenyésztés és lo-
vassport terén milyen példamutató
magatartása, mint hosszú évekig hu-
szárnak, természetes volt kitûnô lo-
vagló tudása. Két évszámot emelek ki:
1826-ban a Nemzeti Lovagló iskola lét-
rejöttét és 1827-ben indul meg a rend-
szeres lóversenyzés, anyagi áldozatot
is vállal a lóiskola, a lovarda létrehozá-
sában.

• Mint kitûnô vívó is ismert volt, a
Pesti Nemzeti Vívó Intézet 1825-ben
jön létre, amit rendszeresen látogat.

• Úszásai több száz kilométert tesz-
nek ki, a Fertô tó, a Balaton, a Rajna, a
Garonne, a Márvány tenger, a Tirrén
tenger, a Földközi-tenger mind helyszí-
nei úszásainak; ahol teheti, ott úszik,
errôl az 1830-as al-dunai expedíció le-
írása is bôven beszámol.

• Az evezés hazai megteremtése is
egyértelmûen Széchenyihez kötôdik,
hiszen 1822-ben Angliában megtanul
evezni, és ekkor rendel evezôs hajót,
amely 1826-ban megérkezik, és ettôl
kezdve, amikor csak teheti, gyakorolja
magát. 1827. május 16-án Bécsbôl Po-
zsonyba evez két angol barátjával,
Thomas Hallifax-szal és John Barneby-
vel 3 óra 52 perc alatt, hazánkban in-
nen számítjuk az evezôs sportot. A kö-
vetkezô idézet is jellemzô rá (1828. jú-
lius 24.): „Éjfélkor egy kis bárkán elin-
dultam Fiuméból – én magam evez-
tem. Reggel 6 órakor megérkeztem a
…jelentéktelen kikötôjébe – aztán gya-
logszerrel Albonába (Isztria-félszige-
ten) …A város igen magasan fekszik.
Szárazság." Hát ilyen sportember Szé-
chenyi István, a fônemes! 1840. no-
vember 16-án indítványt tesz a buda-
pesti (Sic!) Hajós Egylet létrehozására,
1841. április 8-án meg is alakul az egy-
let, ami az elsô evezôs egylet hazánk-
ban. 1843-ban megtartják az elsô re-
gattát Magyarországon, amely Szé-
chenyinek is elsô, de egyben utolsó
regattája.

• A vitorlázást is kedvelte, Adam
Clark alakítja át egyik evezôs hajóját vi-
torlásra, ezt a hajót Barabás Miklós
örökíti meg 1842-ben akvarellen.

• Széchenyi kora legjobb turistái kö-
zé sorolható, hiszen nem csak hazai tá-
jakat, de Görögországban, Szicíliában,
Franciaországban, a Pirenneusokban
tesz hatalmas gyaloglásokat.

• A tenisz ôsének számító lapdázás
is kedvenc sportjának számított. A
Lapdaházra is jelentôs összeget aján-
lott fel, Ô maga igen szenvedélyes és
jó játékos volt.

• Az angliai útján megismert bokszo-
lás is érdekelte, de Wesselényivel el-
lentétben, Ô inkább az edzés elmélete
iránt érdeklôdött, míg Wesselényi kora
egyik legkitûnôbb ökölvívójának számí-
tott.

• A lövészet szintén foglalkoztatta
Széchenyi Istvánt, rendszeres látoga-
tója volt a Lövöldének.

• A kopós vadászat hazai megalapí-
tója, de ebben a sportban a praktikus
Széchenyi is megmutatkozik, mert a
lótenyésztés, a lóversenyzés szem-
szögébôl ítéli meg, hiszen a falkavadá-
szat jó lovakat kíván akár a lóverseny,
és ez fellendítheti a lótenyésztést.

• Gyakorta korcsolyázik, amit, láttuk
korábban, sok fájdalmas hanyatt esés
után tanult meg.

• Végül egy szellemi sport, amely
egész életét végig kísérte, a sakk. Szé-
chenyinek – aki a sakk igen elismert
mûvelôje – 23 sakk szakkönyvbôl álló
hatalmas gyûjteménye volt, és miután
Ô is gyermekkorában tanult meg, fiait
is ránevelte. 

1857-ben gróf Andrássy Manó a
„Hazai vadászatok és a sport Magyar-
országon" címmel kiadott könyvében
megállapítja, hogy a magyar sport
megalapítója Széchenyi István. A
könyv elôszavából idézem: „Nálunk,
nem is olyan régen, midôn hanyatló
hazánk és tespedô nemzetiségünk
mentô kart, felüdülést igényeltenek,
pályára szólítá a gondviselés gróf Szé-
chenyi Istvánt, hogy felrázza dermedt
aléltságából a magyart, fejlôdtesse
nemzetét hajdani korának dicsôségé-
re… Széchenyi iratai, tevékenysége
ébresztének nálunk közügy iránti rész-
vétet, lánglelke taníta meg mindannyi-
unkat, hogyan kell szeretni a hazát,
...miként kell munkálkodni nemzetünk
javára." 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Néhány mondattal a testi nevelésrôl,

sportgondolkodásról volt szó, de a tu-
dós társasággal, a vasúttal, a Lánchíd-
dal, a folyószabályozással, a gôzhajó-
zással, a mûveiben megfogalmazott
mély értelmû igazságokkal Széchenyi
István a haza szolgálatát, a jó cseleke-
detét tanította és tanítja nekünk.
Meggyôzôdésem, hogy szemei elôtt
mindig édesapja által írt, talizmánként
magával hordott levélbôl vett idézet és
mély értelme lebegett:

„nagyobb gonddal ápold tested ép-
ségét is, hogy az méltó lakása legyen
lelkednek s könnyebben cselekedhesd
a jót".

Számomra Széchenyi István élete,
életmûve azt bizonyítja, amit Virág Be-
nedektôl tanulhattunk: 

„JÓ HAZAFINAK LENNI NEHÉZ, DE
NEM LEHETETLEN!"
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1960. augusztus 25. és szeptember
11. között rendezték Rómában a XVII.
Nyári Olimpiai Játékokat. Az ötvenedik
évfordulóra Rómába utazott a magyar
sportolók küldöttsége az egykori hely-
színek megtekintésére, az olimpia
eseményeinek felelevenítésére. A so-
rozat 12 évvel ezelôtt kezdôdött, ami-
kor Lemhényi Dezsô kezdeményezé-
sére Londonba utaztak az 1948-as
olimpia magyar érmesei, hogy emlé-
kezzenek 50 évvel korábbi sikereikre.
Azóta sor került a helsinki, valamint a
melbourne-i olimpia jubileumának
megünneplésére is, így ez a megem-
lékezés már a negyedik a sorban. Az
utazást a Mezô Ferenc Közalapítvány
szervezte és támogatta, a küldöttség
vezetôje Bodnár András, az alapítvány
kuratóriumának elnöke volt. A résztve-
vôk között volt 21 római olimpiai ér-
mes, további 10 sportoló, akik másik
olimpián szerepeltek, valamint család-
tagok, sportvezetôk, a MOB Iroda és a
Sport Szakállamtitkárság munkatársai,
szponzorok, a média képviselôi, az ala-
pítvány meghívottjai és néhány lelkes
olimpiabarát. 

A három nap alatt számos egykori
versenyhelyszínt kerestünk fel. Castel-
gandolfoban megtekintettük az Albano
tavat, ahol a kajak-kenu versenyeket
bonyolították le. Sportolóink (Szôllôsi
Imre, Mészáros György, Kassai Farkas
András, az Egyesült Államokból hazau-
tazott Szente András és Törô András)
meghatottan emlékeztek versenyeik-
re, amelyeken tized másodperceken
múlt a jobb helyezésük. Sajnos, a cél-
torony már elkorrodált, a lelátót benôt-
te a gaz, és a tavon már nem rendez-
nek versenyeket. Az öttusázók (Né-
meth Ferenc, Nagy Imre és Balczó
András) nem ismertek rá a futás hely-

színére. 1960-ban csak néhány fa volt
a kopár, barátságtalan területen, most
pedig gyönyörû pázsittal, bokrokkal,
hatalmas fákkal borított golf klub mû-
ködik itt. A Palazzo dei Congressi a ví-
vó versenyek színhelye volt. A hatal-
mas épületben az ezüstérmes nôi tôr
csapat tagjai (Dömölky Lídia, Rejtô Ildi-
kó és Juhász Katalin) elevenítették fel
az izgalmas csörtéket. Az öttusázók is
itt vívtak, Nagy Imre volt egyéniben a
legjobb, és a csapatban is a magyarok
nyerték ezt a számot. A Stadio del Nu-
oto az úszó versenyek és a vízilabda
mérkôzések színhelye volt. A bronzér-
met nyert vízilabda válogatottunkból
hatan emlékeztek az egykori mérkôzé-
sekre (Bodnár András, Dömötör Zol-
tán, Felkai László, Katona András, Kár-
páti György, Konrád János). Az Olimpi-
ai Stadionba a Márvány Stadionon ke-
resztül (itt rendezték a gyeplabda mér-
kôzéseket) egy alagúton át jutottunk
be. 50 évvel ezelôtt ugyanígy vonultak
be a sportolók a megnyitó ünnepség-
re. Az Olimpiai Stadionban rendezték
az atlétikai versenyeket, itt szerzett
bronzérmet Rózsavölgyi István és Kul-
csár Gergely is. Rózsavölgyi elérzéke-
nyülten nyilatkozott a TV-nek az izgal-
mas 1500-as döntôrôl. A stadionban
tartott ünnepségen a VIP páholy elôtt
Tar László röviden ismertette a római
magyar sikereket, majd Róth Tamás
meghajtotta nemzeti zászlónkat és el-
énekeltük a Himnuszt, elhunyt olimpi-
konjainkra emlékezve.

A Flaminio Stadionban labdarúgóink
három mérkôzést játszottak. Sajnos,
idôhiány miatt csak kívülrôl láthattuk a
stadiont, így Novák Dezsô is csak tá-
volról nézhette a mérkôzések színhe-
lyét. Ugyancsak kihagytuk a Basilica di
Massenziot, a birkózók, köztük Polyák

Imre szereplésének helyszínét. A hely-
színeken kívül felkerestük az olimpiai
falut, ahol a magyarok szállásának falá-
ra emléktáblát helyeztünk el.

A CONI, az Olasz Olimpiai Bizottság
a Piazza del Campidoglion, a Városhá-
za elôtti téren tartotta megemlékezô
ünnepségét. Voltak beszédek, galam-
bok eleresztése, az olimpiai zászló be-
hozatala, két olimpiai bajnok, az olasz
ökölvívó Benvenuti és az amerikai rúd-
ugró, Donald Bragg visszaemlékezése,
az olimpiai láng meggyújtása (a fáklya-
vivô 50 év után ismét Giancarlo Peris
volt), valamint Bodnár András átadta
Giani Alemanonak, Róma polgármes-
terének az olimpiai faluba elhelyezen-
dô emléktáblát. Sajnos, csak az újság-
ból derült ki, hogy 11 ország egykori
sportolói voltak jelen a megemlékezé-
sen. Sikerült aláírást gyûjtenünk David
Theile ausztrál úszó olimpiai bajnoktól,
az ír Delany-tôl, aki Melbourne-ben
nyerte az 1500 m-es síkfutást, a japán
Chiba Kenro evezôstôl, a 672-es rajt-
számú Pantilat izraeli futótól, egy brit
tornásznôtôl.

Részt vettünk a magyar Nagykövet-
ség fogadásán, valamint egy olimpiai
relikvia kiállításon, ahol aranyérmek,
oklevelek, formaruhák, fényképek, bé-
lyegek, képeslapok, újságok, videók,
stb. láthatók. A program egy három
órás autóbuszos városnézéssel egé-
szült ki. 

Az utazás a hazaérkezés után az
Olimpiai Parkban fejezôdött be, ahol
felkerült egy emlékszalag az Olimpiai
Bajnokok Klubja zászlajára, továbbá ko-
szorúval emlékeztünk elhunyt olimpiai
bajnokainkra.

HHeennccsseeii  PPááll
aazz  OOlliimmppiiaattöörrttéénnéésszzeekk

NNeemmzzeettkköözzii  TTáárrssaassáággáánnaakk  ttaaggjjaa
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Kettôs siker öttusában (balról jobbra): Balczó András,
Nagy Imre, Német Ferenc – az utóbbi az egyénit is nyerte

Róma 1960-2010
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A sporttáplálkozás egyes kérdéseit
elemzô, 2002-ben indított rovatunkban
az eddigiek során megjelent 29 önálló
közlemény a következô témakörökkel
foglalkozott:

• fehérjebevitel, a sportolók fehérje-
igénye

• folyadékbevitel, a sportoló vízház-
tartása

• testtömegcsökkentés, testsúly-
szabályozás

• táplálkozás súlycsoportokhoz kötött
sportágak esetén a mérlegelés után

• a vegetáriánus étrend kihatásai a
sportoló egészségére

• a kreatin-kiegészítés jelentôsége a
sportban 

• a sportolók tápláltsági állapota és
jellemzô testfelépítése

• a szabad aminosavak alkalmazásá-
nak jelentôsége, teljesítménynövelô
hatása

• az ásványi anyag szükségleten be-
lül a sportoló kalcium- és magnéziumi-
génye

• az ásványi anyag szükségleten be-
lül a sportoló kálium- és nátriumigénye

• 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

• idôs 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
• táplálék-kiegészítôk (fehérjekon-

centrátumok) a sportolók felkészítésé-
ben

• speciális étrendkiegészítô (karni-
tin) alkalmazása

• zsírégetô króm-pikolinát a sporto-
lók táplálkozásában

• konjugált linolsav (CLA) és lecitin
alkalmazása a spottáplálkozásban

• a zsíranyagcserére ható guarana
alkalmazása

A cikksorozat jelen része egy olyan
témakört – a sportolók táplálkozása a

verseny során – elemez, amely úgy
gondolom, hogy igen nagyszámú ér-
deklôdô figyelmét felkelti, hiszen egyes
sportágaknál ez kifejezetten gyakori és
gyakorlati probléma, amelynek ered-
ményes kezelése jelentôs hatással le-
het a sportoló teljesítôképességére.

Táplálkozás és versenyzés
Ma már valószínûleg senki sem vitat-

ja, hogy a versenyt megelôzô napon
(napokon), a verseny napján (napjain),
sôt a versenyt követô egy-két napon is
a sportoló táplálkozásának egészen spe-
ciális feladatai is lehetnek. Bár abban
alapjaiban egyetérthetünk, hogy a táp-
lálkozásnak s így a sporttáplálkozásnak
is elsôsorban kondicionáló, nem pedig
teljesítményfokozó szerepe van, a határ
azonban nem húzható meg élesen.

Jól ismert fogalom pl. az ún. tréning-
diéta, ennek célja a sportoló szénhid-
rátraktárainak feltöltése.  Itt a lényeg
az, hogy a fontos (fôleg állóképességet
igénylô) versenyt megelôzôen néhány
napig viszonylag szénhidrátszegény az
étrend – természetesen a speciális di-
étát megfelelô edzésprogrammal kell
összekapcsolni – majd a versenyt köz-
vetlenül megelôzô 2 napon szénhidrá-
tokban gazdag táplálékot kap a sporto-
ló. Ekkor lép fel a túlkompenzáció, ami-
nek köszönhetôen a sportoló szénhid-
rátraktárai a szokásos szintet meghala-
dóan lesznek feltöltve.  Ez záloga lehet
a sikeres versenyzésnek olyan sport-
ágakban, ahol a teljesítmény domináns
tényezôje az állóképesség.

Energia bevitel
Mivel az egyes sportágak között – a

verseny idôtartamát illetôen is – óriási
különbségek lehetnek, ezért egysé-
ges, mindenre és mindenkire érvé-
nyes recept nem nagyon adható.
Egész más jellegû az energia bevitel
és energiafelhasználás egy sokórás,
folyamatos terhelés esetében (pl. or-
szágúti kerékpározás), vagy mondjuk
egy szinte egész napos vívóverseny
esetében, ahol a terhelés szakaszos, s
az egyes szakaszok között akár több
óra szünet is lehet.

Ha a verseny, illetve az adott sport-
tevékenység idôtartama meghaladja
az 1 órát, akkor célszerû a verseny, a
mérkôzés során, illetve alatt (az egyes
futamok, versenyszámok között) ener-
giapótlásról is gondoskodni. Elônyös a
folyékony formában történô szénhid-
rátbevitel - kiegészítve esetleg vitami-
nokkal, ásványi anyagokkal - ennek
mennyisége azonban ne haladja meg

az 1.0-1.5 g/perc értéket! Azaz semmi-
képpen ne legyen több 60-90 g-nál
óránként. Lényeges továbbá az is,
hogy a szénhidrát-utánpótlást célzó fo-
lyadék ne legyen tömény cukoroldat –
a koncentráció ne haladja meg a 8-10
%-ot – s ne csupán egy, gyorsan fel-
szívódó komponenst (glükóz) tartal-
mazzon. Ennek indoka az, hogy elke-
rüljük a gyors vércukor-emelkedést,
majd az intenzív inzulinszekréció bein-
dulását követôen az esetleges hirtelen
vércukoresést, ami mindenképpen tel-
jesítménycsökkentô tényezô.

A tapasztalatok szerint a rendkívül ki-
merítô versenyek – pl. triatlon, marato-
ni futás, országúti kerékpározás, sífu-
tás, gyaloglás – befejezô szakaszának
teljesítését, az utolsó kilométerek sike-
res leküzdését jelentôsen megkönnyít-
heti a verseny során alkalmazott szén-
hidrátbevitel. (Azt persze nem árt tudni,
hogy esszenciális szénhidrátok nincse-
nek, s minden szénhidrát a metabolizá-
ció során végül glükózzá (szôlôcukor)
alakul, amibôl majd késôbb a szervezet
az energiát nyeri.) Bár korábban a ver-
senyek során használt sportitalok jelen-
tôs mennyiségû fruktózt (gyümölcscu-
kor) tartalmaztak – elnyújtott a hatás, hi-
szen jóval lassabban szívódik fel, mint a
glükóz, s ahhoz, hogy emelje a vércu-
korszintet, elôször a májban glükózzá
kell alakulnia – a jelenleg használt s
kedvelt sportitalok többnyire kifejezet-
ten komplex összetételûek (glükóz,
fruktóz, maltóz, dextróz) s ezáltal gyors
és idôben elnyújtott hatással is bírnak.

Azon a napon, amikor a kérdéses ver-
senyre, mérkôzésre sor kerül, nem fel-
tétlenül kell törekedni arra, hogy a be-
vitt energia teljesen fedezze a sportoló
szükségletét, hogy minden tápkompo-
nensbôl az élettani szükségletnek meg-
felelô mennyiség jusson a szervezet-
be! Jól edzett, jól felkészült versenyzô
a tartalékait is jól használja fel, azaz a
kissé éhezô, illetve az éhezést jól tûrô
versenyzô általában jól is szerepel. A
pszichés tényezôk meghatározóbbak, a
speciális körülmények (pl. utazás, isme-
retlen helyszín) gyakran mérséklik az
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étvágyat. Lényeges, hogy a felvett táp-
lálék könnyen emészthetô legyen, s a
kihangsúlyozott figyelmet nem az ener-
giapótlásra, hanem a folyadék és ásvá-
nyi anyag bevitelre kell fordítani.

Külön odafigyelést igényel az a speci-
ális helyzet, amikor a versenyek akár
egész napon át (pl. öttusa, vívás) tarta-
nak. Az egyéni törôdésnek, odafigye-
lésnek (pl. az adott versenyzônél az étel
ízesítési igényeinek ismerete) komoly
szerepe lehet a sikeres szereplésben.
Ha pl. egy versenyzô szentül meg van
gyôzôdve, hogy számára a verseny so-
rán csak mondjuk a töpörtyûs pogácsa,
vagy a csokoládé fogyasztása elônyös,
akkor finoman rá kell hagyni, csak a
mennyiségre érdemes odafigyelni.

Hidratációs szint
Jól ismert tény, hogy a sportoló telje-

sítôképessége jelentôsen függ a szer-
vezet hidratációs szintjétôl. Mivel a de-
hidratáció egyértelmûen stresszt jelent
a kardiovaszkuláris rendszerre s ezáltal
csökken az izomzatba jutó vér mennyi-
sége, ezért nyilvánvaló, hogy a sporto-
ló szervezetének a verseny elôtt jól hid-
rált, azaz optimálisan feltöltött víz- illet-
ve folyadékterû állapotban kell lennie.
Ennek érdekében – lévén vizelés és

izzadás nélkül is folyamatosan csökken
a szervezetben lévô víz mennyisége a
tüdôbôl való kilégzés következtében –
több szakértô úgy véli, hogy az a he-
lyes, ha a sportoló a versenyt megelô-
zôen 10-15 percenként mintegy fél po-
hár (kb. 150 ml) folyadékot fogyaszt, de
az utolsó folyadékbevitel legalább 20-
30 perccel a verseny kezdete elôtt tör-
ténjen. Ugyanis a folyadék gyomorból
való felszívódásának is van idôszükség-
lete – a mennyiség, az összetétel, s a
gyomor telítettsége függvényében – s
diszkomfort érzést okoz a verseny so-
rán a gyomorban lévô folyadék.  Fontos
az is, hogy egyszerre ne jusson túl sok
folyadék a gyomorba – az ún. vízmér-
gezés esete fordulhat elô – a mennyi-
ség minden esetben legyen kevesebb,
mint 500-600 ml. Nem jó jel, ha a ver-
seny kezdete elôtt a sportoló szomjú-
ságot érez, hiszen éppen ez utal arra,
hogy a szervezet hipohidrált, sôt eset-
leg dehidrált állapotban van.

Sportági jelleg és táplálkozás
A sportág jellege igencsak meghatá-

rozó tényezô a táplálkozást illetôen.
Egy úszó akár naponta 3-4-5-6 alkalom-
mal is rajtkôre áll a több napon keresz-
tül tartó versenyen, egy sikeres ökölví-

vó egy tornán 1-2 nap kihagyással a
mérkôzések között 4-5 mérkôzést is
vív. Egy sprinter akár évente 100 futa-
mon is rajthoz áll, egy súlyemelô vi-
szont csak legfeljebb 6-8 versenyen
lép dobogóra. Egy maratoni futó pedig
évente csupán néhány alkalommal fut-
ja le versenyszerûen, teljes erôbedo-
bással a 42 km-es távot. Erôsen indivi-
duális az edzésmunka, a versenyeken
történô igénybevétel s az ehhez igazo-
dó, fiziológiai és pszichés szempontból
optimált táplálkozás is.

Továbbá a verseny jelentôsége is
döntô tényezô. Vannak kisebb jelentô-
ségû versenyek s ún. edzésversenyek,
amelyekre a sportoló nem készül rá,
nem idôzít csúcsformát, nem hozza  a
versenysúlyát stb. tehát a táplálkozását
sem módosítja. Nincs tehát szükség
speciális, az edzésmunka során meg-
szokott táplálkozástól eltérô diétára.

A cikksorozat folytatódik, a rovat kö-
vetkezô része folytatja ezt a témakört, s
a verseny utáni táplálkozás egyes kér-
déseit elemzi. Azaz egy olyan témakört,
amely úgy vélem, igen nagyszámú ér-
deklôdô figyelmét felkelti, s amelynek
eredményes megvalósítása jelentôs
hatással lehet a sportoló késôbbi telje-
sítôképességére, edzésmunkájára.

2010/4 ■ MAGYAR EDZŐ 43

MMaaggyyaarr  EEddzzôôkk  TTáárrssaassáággaa  ((MMEETT))
11114466  BBuuddaappeesstt,,  IIssttvváánnmmeezzeeii    úútt  11--33..    TTeell//ffaaxx::  0066--11--  446600--66998811;;    MMoobbiill::    0066--3300--999911--00220033;;    0066--3300--557799--33662266

EE--mmaaiill::  nnoorraa..bbeennddiinneerr@@hheellkkaa..iiiiff..hhuu;;  IInntteerrnneett::  wwwwww..mmaaggyyaarreeddzzoo..hhuu

AZ EDZÔI SZAKMA ÉRDEKÉBEN FOGJUNK ÖSSZE! AMENNYIBEN ÖN MÁR A MET TAGJA,
ADJA TOVÁBB EZT A BELÉPÉSI NYILATKOZATOT ARRA ÉRDEMES  EDZÔTÁRSUNKNAK!

FFéénnyymmáássoollhhaattóó!!  TTeerrjjeesszztthheettôô!!

BBeellééppééssii  nnyyiillaattkkoozzaatt  
AA  MMAAGGYYAARR  EEDDZZÔÔKK  TTÁÁRRSSAASSÁÁGGAA  TTAAGGJJAA  KKÍÍVVÁÁNNOOKK  LLEENNNNII,,  AAZZ  ÉÉVVEESS  TTAAGGDDÍÍJJAATT  BBEEFFIIZZEETTEEMM..

Név: ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Szül.hely: ………………………………………………………………… Szül.dátum:…….….……………………………………....
Legmagasabb  edzôi  végzettség/kitüntetés (sportoktató,  sportedzô,  szakedzô, mesteredzô)  sportág  és  évszám 
megjelölésével: ……………………………………………………………..…………………………………………………………......
Levelezési cím (irányítószámmal): ……………………………………………………………...……………………………………
Tel./Fax: ……………………………… Mobil:…………….……….………… E-mail: ……………………………...………………
Munkahely: ……………………………………………………………………………………...………………………………………...
Munkahelyi beosztás: ………………………………………….………………………………..……………………………………....
Edzôi munkahely: ……………………………………………………………………………….………………………………………
Edzôi beosztás: ………………………………………………………………………………….…………………………………………
Legmagasabb iskolai végzettség: ……………………………………………………………….………………………………………
Nyelvismeret: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Sportszakmai érdeklôdési köre: ………………………………………………………………...………………………………….....

Kelt: ….……………………………….. …………………………………
aláírás

TTáájjéékkoozzttaattóó
A tagdíj magánszemélyeknek évente 22  000000,,--  FFtt.., diákoknak és nyugdíjasoknak 11  000000,,--  FFtt. A MET tagság részére a
társaság szakmai folyóirata, a MMaaggyyaarr  EEddzzôô ttéérrííttééssmmeenntteesseenn  jjáárr. A tagdíjat MMEETT  ssáárrggaa  ccsseekkkkeenn vagy közvetlen átu-
talással a társaság 1111770055000088--2200444477660011 sz. bankszámlájára kérjük befizetni. Minden esetben kérjük a pontos hi-
vatkozást a befizetô nneevvéérree,,  ppoossttaaii  ccíímméérree  ééss  aazz  éévvsszzáámmrraa, amelyre a tagdíjat befizette. 
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Igazán könnyûszerrel lehetnék elfogult a
szerzôvel. Ôt magát, szerteágazóan színes
tevékenységét, egyéniségét és legfôkép-
pen a szakmai sportirodalmat illetô termé-
keny munkásságát, mondhatom, alaposan
ismerem. Ám egyáltalán nem érzem, hogy
az lennék, amikor azt állítom: Földesiné
Szabó Gyöngyi elsôszámú sportszocioló-
gusunk.

És akkor most nyomban itt, meglehetô-
sen szokatlan módon, belátom, az elôszó
keretében, ugyanakkor mindjárt bírálattal
is illetem, s felhívom a szíves figyelmét –
nem elôször – egy gyengéjére, olykor in-
dokolatlanul megnyilvánuló visszafogott-
ságára, szerénységére. Ezt mindenek elôtt
azért teszem, mert tulajdonképpen nem is
önmagáról van szó, hanem azokról a köz-
érdekû ügyekrôl, mondanivalója témáiról,
amelyek éppenséggel régóta és folyama-
tosan széleskörû nyilvánosságot és figyel-
met követelnek. 

Bevezetôjében a népszerû tudós bevall-
ja, hogy felkérésre is csak nehezen szánta
rá magát a gyûjtemény összeállítására és
kiadására. Érveit felesleges lenne ismétel-
ni, helyette lehetô tömörséggel a követke-
zôt óhajtom leszögezni: az 1989-90-es
rendszerváltás óta lényegében nem tör-
tént meg két évtized alatt sem sportkultú-
ránk átfogó rendezése. Jellegében ma ép-
pen olyan áldatlan, rendezetlen állapotok
uralkodnak ennek a szférának csaknem
minden fontos ágazatában, mint két évti-
zeddel ezelôtt, azzal a különbséggel, hogy
akkor – a korábban meglévô értékek élet-
ben tartásával – ideig-óráig, még néhány
esztendeig, képesek voltunk azt a benyo-
mást kelteni, mintha nem lennének sú-
lyos, kezelendô bajok a portánkon. Mind-
erre ráadásul a sport világa folytonosan
változik a XXI. század kihívásai szavára. Mi
pedig mintha nem figyelnénk oda, meg se
hallanánk.

A válogatás másfelôl ékesen bizonyítja,
hogy nem lehet általánosítani, mert igenis
akadtak, akik nem csupán észlelték, érté-
kelték a káros jelenségeket, hanem idô-
ben hívták fel a figyelmet a szükséges ten-
nivalókra.  

Régi beidegzésünk miatt a sport szó
alatt általában a versenysport és az azzal
kapcsolatos leszûkített kérdésköröket ért-
jük. Az iskolai testnevelés ügyeit, vagy az
egészségügy idevágó vonzatait például
aligha. A sport és testkultúra – fogalmaz-
zunk tehát precízebben inkább így – átfogó
szociológiai megközelítésé, a fô területek
összefüggéseinek feltárásában a szerzô
elévülhetetlen érdemeket szerzett, fô-
ként, mert konklúzióit a lépésrôl-lépésre
történô folyamatok követése és elemzése
révén vonja le. Felkészültsége egyaránt
imponáló, amikor a széles lakossági réte-

gek egészséges életmódja kialakításának
gondjait és a tennivalókat világítja meg,
vagy az oktatás rendszerében fellelhetô
problémákat tárja elénk, a nemzetközi ver-
senysport ellentmondásait, a labdarúgó
szurkolói magatartást, a fogyatékosok
ügyének problémáit, a hazai és nemzetkö-
zi olimpiai mozgalom folyamatait, a politika
és a sport viszonyát, az állam és a sport
kapcsolatát, a finanszírozás dilemmáit tag-
lalja. 

A rendszerváltozást követô második év-
tized nyitányánál, 2010-nél keresve sem
találhatott volna megfelelôbb idôt az élet-
mû-szemlének beillô gyûjtemény megje-
lentetésére a kiadó. A hivatalba lépô kor-
mányzat kétharmados, tehát alkotmányo-
zó többséggel rendelkezik és intézkedhet
óhaja szerint az országgyûlésben. Nos, a
kormányfô – még megválasztása elôtt –
konzultációs látogatást tett a Magyar
Olimpiai Bizottságnál, ahol kijelentette – a
sportot stratégiai ágazatnak tekinti. Az
idei, a jelenlegi rajt-helyzetben tehát a pub-
likálás idôzítése minden kétséget kizáróan
tökéletes. Amit a szerzô rendelkezésünkre
bocsát, nem csupán elgondolkodtató, egy-
ben élvezetes szellemi táplálék a sport-
kedvelô olvasó számára, hanem megszív-
lelendô és felvilágosító munka a sportve-
zetôknek, s olyan cselekvésre ösztönzô,
jövôt segítô tárháza a feladatoknak, ame-
lyet mindezekért e sorok írója legszíveseb-
ben kötelezô olvasmánnyá tenne minda-
zok számára, akik bármely szinten része-
sei az idevágó döntések meghozatalának. 

A tanulmánykötet a szerzônek, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia doktorának,
az elmúlt három évtizedben megjelent leg-
fontosabb magyar és angol nyelvû sport-
szociológiai írásait, még pontosabban azok
válogatott fejezeteit tartalmazza. Az össze-
állítás nem csupán a professzornô mun-
kásságáról, de egyúttal a hazai sportszoci-
ológia fejlôdésérôl, a kutatott témák érte-
lemszerû bôvülésérôl is képet ad.

Itt indokolt megjegyezni, hogy a nem-
zetközi sportszociológiai tudományos iro-
dalomban, valamint a szakterület oktatási
fórumain kifejtett elôadói tevékenysége
révén – az Egyesült Államoktól, Lengyelor-
szágon, Kínán, Dél-Afrikán, Portugálián,
Dél-Koreán, Hollandián és Franciaorszá-
gon át Finnországig, stb. – Földesiné Sza-
bó Gyöngyi nemzetközi tekintélye, bármi-
lyen furcsának tûnhet is ez, felülmúlja a
hazait. Igaz, a magyaron kívül három nyel-
ven kommunikál – lebilincselô stílusban.

Az egyes tanulmányok bemutatása nem
kronológiai sorrendben, hanem tematikus
felosztásban található a kötetben. Az ere-
deti közlési dátumokat ugyanakkor mégis
érdemes, sôt esetenként szükséges is fi-
gyelembe venni a témaválasztások, vala-

mint az eredmények megítélésénél, mivel
a kutatások eltérô politikai és társadalmi
környezetben zajlottak. Igaz ugyan, hogy
az 1980-as években, az államszocializmus
korábbi évtizedeihez mérten a tabu-témák
száma mérséklôdött és a kutatói szabad-
ság korlátozása enyhült az elôzô évtized-
hez képest, de jó néhány társadalmi prob-
léma – például a sportbeli esélyegyenlôt-
lenség növekedése, a klasszikus sportér-
tékek devalválódása, vagy a dopping alkal-
mazásának terjedése – tanulmányozásá-
hoz akkortájt nyilvánvalóan nagyobb bátor-
ság kellett, mint a késôbbiekben.

Politikai rendszerektôl, ideológiai meg-
fontolásoktól függetlenül a magyar sport-
kultúra, ennek képzési-oktatási rendszere,
hosszú évtizedeken keresztül megkülön-
böztetett nemzetközi, mindenekelôtt eu-
rópai tekintélynek és elismerésnek örven-
dett. Furcsa ellentmondás, hogy éppen az
Európai Unióhoz történt csatlakozásunk
után kell rádöbbennünk: míg korábban ter-
mészetesnek vettük, hogy követendô pél-
dáért és tapasztalatokért hozzánk jönnek a
kontinens különbözô országainak képvise-
lôi, sportszakemberei, most fordult a koc-
ka, s mintha huzamos ideje már éppen mi
nem lennénk képesek eleget tenni az eu-
rópai igényeknek, nem felelünk meg a ma
normáinak.

A „Fejezetek a magyar sportszociológia
múltjából és jelenébôl" címû válogatás
nem csak segít helyesen tájékozódni, el-
igazodni a magyar sport és testnevelési
kultúra szövevényes szociológiai körülmé-
nyei között, de világos, könnyen érthetô
utat is mutat a kibontakozáshoz, amire bi-
zony, immár túlontúl hosszú idô óta, a leg-
nagyobb szükségünk lenne, hogy megfe-
leljünk azoknak a bizonyos felemlegetett
normáknak. ((ggaalllloovv))
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A Magyar Edzôk Társasága 2009. évi
mûködéséhez nyújtott állami támogatást,
szerzôdésben vállalt kötelezettségeinknek
megfelelôen, az elszámolási idôszakra esô
továbbképzô szakmai-módszertani konfe-
renciák szervezésére, sportszakmai kiadvá-
nyok elôállítására, honlapunk fejlesztésére
és a Társaság mûködési kiadásainak fede-
zésére használtuk fel.  

Társrendezôként vettünk részt a Magyar
Sport Házában április 23-án rendezett
„„SSppoorrtt  aazz  IInnnnoovváácciióóbbaann,,  IInnnnoovváácciióó  aa  SSppoorrtt--
bbaann""  címû tanácskozás megszervezésé-
ben, amelyen a sport és az innováció köl-
csönhatásának mindkét oldali megközelíté-
sére – a sport szerepe a társadalmi megú-
julásban, illetve az innovatív eljárások alkal-
mazása a sportban – sor került két külön
szekcióban. Az innovációs gondolkodás-
mód, azaz a sorozat folytatása további me-
gújulási lehetôségek feltárását ígéri mind-
két irányban.

„„IIrráánnyy  LLoonnddoonn!!  ––  22000099//11"" elnevezéssel
május 6-án ssppoorrtteeggéésszzssééggüüggyyii  ttéémmáájjúú or-
szágos edzôtovábbképzô konferenciát ren-
deztünk a Magyar Sport Házában. EEddzzôôttoo--
vváábbbbkkééppzzôô  ssoorroozzaattuunnkkaatt annak a reményé-
ben indítottuk el, hogy a 2012-es olimpiai
játékokon a magyar sportolók eredménye-
sebben szerepeljenek. Ezen a tanácskozá-
son elsôsorban a sportolók sérüléseinek,
betegségeinek megelôzésérôl és a rehabi-
litációjáról hallhattunk elôadásokat dr. Gyö-
re Istvántól, dr. Jákó Pétertôl, dr. Tállay
Andrástól és dr. Halasi Tamástól.  Dr. Lé-
nárt Ágota sportpszichológus pedig a spor-
tolók kezelésének mentális módszereirôl
tartott elôadást. A konferencia mind a szak-
mai érdeklôdés, mind pedig a színvonal te-
kintetében igen sikeres volt.

A MET társrendezôként mûködött közre
a Magyar Sporttudományi Társaság három-
napos VVIIII..  OOrrsszzáággooss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  KKoonngg--
rreesssszzuussáánn, amely május 27-29-én a TF-en
került megrendezésre. A három plenáris-
és a nyolc szekcióülésen elhangzott, kifeje-
zetten tudományos elôadásokon kívül, szá-
mos sportági gyakorlati vonatkozású téma
is sorra került, amelyek egyaránt jó szolgá-
latot tettek az edzéstudomány és az edzés-
gyakorlat tartalmi és módszertani fejleszté-
sében.

Az ookkttóóbbeerr  11--éénn,,  a TF-en rendezett
„„SSppoorrttggaazzddaassáágg  ééss  iinnnnoovváácciióó""  az április 23-
án elkezdett innovatív gondolkodásmód
folytatását szolgálta. A kiemelkedô érdek-
lôdést és közönségsikert színvonalas elô-
adások hálálták meg, amelyeknek az üze-
neteit a konferencia alcíme… „„KKöözzööss  uuttaakk
––  aaddaappttáállhhaattóó  mmiinnttáákk  ––  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésseekk""
kifejezôen foglal össze.

A Nemzeti Sporttanács 2009. szeptem-
ber 11-i ülésén napirendre tûzte az edzô-
képzés és továbbképzés helyzetét, további
teendôit, amelynek keretében megtárgyal-
ta és elfogadta a dr. Ormai László elnök ál-
tal elôterjesztett „„EEddzzôôkkééppzzééss,,  ttoovváábbbbkkéépp--

zzééss  --  UUnniióóss  ffoollyyaammaattookk,,  hhaazzaaii  mmeeggoollddáássookk""
c. anyagot.

A Magyar Olimpiai Bizottság által finan-
szírozott edzôtovábbképzô konferenciák
közül kiemelkedett a Magyar Sport Házá-
ban október 28-án rendezett „„KKeennyyaaii  ssiikkee--
rreekk  nnyyoommáábbaann"" címet viselô igazi sport-
szakmai-módszertani tanácskozás, amely
egyaránt érdeme a meghívott elôadónak,
JJüürrgg  WWiirrzznneekk, a Kenyában dolgozó neves
atlétikai szakírónak; és természetesen  a ki-
váló moderátoroknak: dr. Schulek Ágosto-
nak, dr. Kozsla Tibornak, Kropkó Péternek,
dr. Pavlik Gábornak; továbbá a szakértô és
igen aktív résztvevôknek. 

Az elmúlt évi konferencia-rendezvénye-
ink befejezô eseménye – „„SSppoorrtt  ééss  ttááppllááll--
kkoozzááss"", november 11. – méltó volt az elôzô-
ekhez, mind látogatottságban, mind pedig
szakmai igényességben és színvonalban. A
résztvevôk létszámát és a téma iránti ér-
deklôdést tekintve a Magyar Sport Háza I.
emeleti konferenciaterme és a tervezett
idô szûkre szabottnak bizonyult. Az egyik
fontos tanulság: a korszerû sporttáplálko-
zás iránti fokozott érdeklôdés megkívánja a
téma évenkénti napirendre tûzését.

A MMaaggyyaarr  EEddzzôô szakmai-módszertani fo-
lyóiratunk 2009. évi négy száma idôben
megjelent.  A folyóirat szakmai színvonala
és elismertsége egyértelmûen tovább nö-
vekedett, köszönhetôen a gondos szer-
kesztôi elôkészítésnek és az igényes
nyomdai kivitelezésnek. 

Társaságunk vállalta GGaalllloovv  RReezzssôô::  BBuuttyy--

kkóó c. könyve nyomdai elôkészítésének és
elôállításának finanszírozását. A Mezô Fe-
renc Sportközalapítvány kiadásában megje-
lent emlékkönyv méltó tisztelgés a kiváló
vízilabda játékos és szakember, Lemhényi
Dezsô életútja elôtt. 

HHoonnllaappuunnkk (www.magyaredzo.hu) terve-
ink szerinti továbbfejlesztésére és korsze-
rûsítésére a rendelkezésre álló szûkös álla-
mi támogatás és a vártnál csekélyebb saját
bevétel nem adott elegendô lehetôséget,
így ezen a területen, sajnálatos módon,
csak szerény elôrehaladást tudtunk elérni
lemaradásunk csökkentésére a dinamiku-
san fejlôdô szolgáltatás terén. 

ÖÖsssszzeeffooggllaallóóaann  mmeeggáállllaappíítthhaattjjuukk: annak
ellenére, hogy a folyamatos edzôtovább-
képzés megvalósítása érdekében végzett
munkánk eredményével az elmúlt évben
sem lehettünk teljesen elégedettek, 2009.
évi tevékenységünk mégis pozitív mérleg-
gel zárt. Mindez elsôsorban _ az elôzô
évekhez hasonlóan _ a szakmai programo-
kat támogató és együttmûködô állami, tár-
sadalmi intézményeknek, szervezeteknek
(ÖM Sport Szakállamtitkárság, Magyar
Olimpiai Bizottság, Nemzeti Civil Alapprog-
ram, Szerencsejáték Zrt.), valamint a meg-
valósításban közremûködô munkatársaink-
nak, elnökségi tagoknak és tagtársainknak
köszönhetô.

Budapest, 2010. február 15.

Dr. Tamás István Dr. Ormai László
fôtitkár elnök
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BESZÁMOLÓ
a Magyar Edzôk Társasága 2009. évi közhasznú tevékenységérôl
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