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A múlt tisztelete, s egyben remélhe-
tô ösztönzô ereje is arra kötelez ben-
nünket – miután a londoniak, példa
nélkül álló módon, immár harmadszor
adhatnak otthont nyári olimpiai játé-
koknak, ezúttal a harmincadiknak –
hogy visszapillantsunk magyar szem-
mel az elsô, a kilencszáznyolcas, majd
a negyvennyolcas játékokra. Az elsôn
kezdôdött a diadalmas magyar kard
hegemóniája, Fuchs Jenô nyerte az
egyénit, a csapatot is mi, s ötvenhat
év ezt követôen nem hozhatott olimpi-
át magyar kard arany nélkül. A harma-
dik bajnokságot Weisz Richard, nehéz-
súlyú birkózónk szerezte az orosz óri-
ás Petrovval szemben. Negyvennyolc-
ban szinte csodát mûveltek legendás
nagyjaink: Papp László, Németh Imre,
Takács Károly, Elek Ilona, Gerevich
Aladár és társai – tíz aranyéremmel
tértek haza… Igaz volt, ha régen is tör-
tént… Hatalmasat változott a világ.
Akár a világpolitikai helyzetet, akár a
kommunikációs forradalmat, vagy –
mindezek függvényében –  az olimpiai
mozgalomban történt korszakos válto-
zásokat vizsgáljuk, vagy –  hogy köze-
lítsünk a mához, s korlátozzuk mindezt
a mi viszonyainkra – elegendô, ha csu-
pán az utóbbi évben a hazai sportélet-
ben bekövetkezett sarkalatos fordula-
tokat vesszük figyelembe, benne ne-
vezetesen, s mindenekelôtt a MOB ki-
teljesedô, felelôsségteljes új vezetô-
irányító szerepét, lehetôségeit, szak-
mai és finanszírozási kötelezettségei-
vel együtt.

Az érdeklôdés és a figyelem közép-
pontjában mindazonáltal most London
kihívásai állnak, s magától értetôdôen
az esélyek latolgatása. Én azonban leg-
elôször is azt szeretném nyomatékkal
hangsúlyozni – hiszen elsôsorban ez a
mi felelôsségünk – hogy az olimpiai
felkészülés, s ennek keretében a kvali-
fikációs kötelezettségekhez szüksé-
ges feltételek biztosítását illetôen nyu-
godt lelkiismerettel várhatjuk a nemes

küzdelmeket. A kormány kiemelt ága-
zattá minôsítette a sport- és testkultú-
rát, s ennek megfelelôen készülhettek
legjobbjaink a világ legnagyobb szabá-
sú megmérettetésére.

Pekingben, ismeretes, az ötkarikás
teljesítményünk három arany-, két
ezüst- és öt bronzéremben fejezôdött
ki, s a nem hivatalos ponttáblázaton a
nemzetek rangsorában a 20. hely jelez-
te erôfeszítéseinket… Ennek megfele-
lô teljesítmény a hivatalosnak tekinthe-
tô elvárásunk ezúttal is... Hogy ôszinte
legyek, hadd tegyem hozzá, úgy ér-
zem, képesek vagyunk és túl is fogjuk
szárnyalni a pekingi eredményt.

Hátha még a szerencse is mellénk
szegôdne, amely – emlékezhetünk –
kétezer nyolcban a látszólag kis, még-
is döntô részletek esetében többször
is elpártolt tôlünk. Idén külön öröm,
hogy vízilabdázó férfi együttesünk mel-
lett a hölgyeké is ott lesz, továbbá a
kézilabdázó férfiaké hasonlóképpen.
Ami nem eshet jól, hogy a nôi kézilab-
dázók hiányoznak, pedig, meggyôzô-
désem, megérdemelten ott lenne a
helyük, a férfi kardcsapat okozta hiány-
érzetünkrôl nem is beszélve. Atlanta
óta nem sikerült eljuttatni labdarúgóin-
kat sem a játékokra. Küldöttségünk
nagyjából-egészébôl 160-ra kereke-
dett, ez megfelelô, s benne néhány,
akár aranyéremre is határozottan esé-
lyes versenyzôvel indulunk. 

Végszóként csak talán még annyit:
igaz, a fôszerepeket a világ öt színes
karikával díszített olimpiai színpadán –
a televízió kamera-szemeinek jóvoltá-
ból – a földkerekség nyilvánossága
elôtt természetesen a versenyzôk
játsszák, jól tudjuk azonban, „árnyé-
kukban", mögöttük-mellettük ott se-
rénykednek elmaradhatatlanul az
edzôk, a mesterek, akiknek a sikeré-
ért épp annyira teljes szívvel szurko-
lunk, mint tanítványaiknak. 

MMoollnnáárr  ZZoollttáánn
CChheeff  ddee  MMiissssiioonn
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Néhány sorban...
Szokásunkhoz hûen, tö-

mörített napló formájában
számolunk be következô
számunkban az idei eszten-
dô kiemelkedô eseményé-
rôl, az ukrán-lengyel rende-
zésben lebonyolított labda-
rúgó Európa-bajnokságról,
annak ellenére, sajnos, hogy
ismét nélkülünk zajlottak le a

küzdelmek, s természetesen hasonló
módon adunk majd számot a londoni
olimpiai játékok történéseirôl is. 

Tény, nem unatkozhattunk a mögöt-
tünk hagyott hónapokban. Megkülön-
böztetett elismeréssel szólhatunk Deb-
recenrôl, amely készséggel nyújtott léte-
sítmény otthont kétszer is jelentôs nem-
zetközi eseménynek: elôbb az Szolnoki
Olaj kosarasainak, akik itt, náluk rendez-
hették meg az Európa Liga négyes dön-
tôjét, majd május végén az Úszó Európa
Ligának, amelytôl a Magyar Úszó Szö-
vetség lényegében a kontinens szerve-
zet kényszerhelyzetében kapta meg a le-
hetôséget, miután a hollandok lemond-
ták a rendezést. Sorra adtunk otthont
fontos nemzetközi tanácskozásoknak is
a fôvárosban, így többek között az Euró-
pai Olimpiai Bizottságok találkozójának,
amelynek során Gyôr bejelentette je-
lentkezését a soron következô Ifjúsági
Olimpiai Játékok lebonyolítására. Itt tar-
totta körünkben nemzetközi konferenci-
áját és díjátadó ünnepségét a Nemzet-
közi Fair Play Bizottság, egyebek között
a Magyar Tudományos Akadémián ran-
gos konferenciát hallgathattunk végig (A
Mozgás – Gyógyszer címszóval), melyet
a Magyar Sporttudományi Társaság ren-
dezett. Sorra követték egymást a Ma-
gyar Edzôk Társasága és a Magyar
Sporttudományi Társaság rendezvényei
a MOB-bal karöltve, azután a Magyar
Olimpiai Akadémia rendezvényei, vetél-
kedôi szintén – mind a közelgô ötkarikás
játékok jegyében. Erre, mármint a máso-
dik negyedévre esett – pontosabban
május 10-re –  az olimpiai láng meggyúj-
tása a görögországi Olympiában, ahon-
nan hellászi körutazása után 70 napos
hosszú európai váltó-útjára indult a vég-
sô célja, London felé.  Külön örömünkre
szolgált a férfi kézilabda és a nôi vízilab-
da válogatott teljesítménye, az, hogy ki-
harcolták az olimpiai részvételt, s jólle-
het „nemzeti" sportunk, a vívás ezúttal
halványabb esélyekkel szerepelhet Lon-
don pástjain, küldöttségünk végül a csa-
patokkal szépen kiteljesedett 160-ra ke-
rekíthetô összlétszámával.

Végezetül külön köszöntjük Schmitt
Pált, a Magyar Olimpiai Bizottság örökös
tiszteletbeli elnökét, a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság tagját, a nagytekintélyû
szervezet Környezetvédelmi Bizottságá-
nak az alapítástól kezdôdôen mûködô el-
nökét, a magyar sport évtizedek óta
meghatározó, vezetô egyéniségét hetve-
nedik születésnapja alkalmából.

GGaalllloovv  RReezzssôô
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OLIMPIAI ÚTRAVALÓ
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Az ötlettôl 
az önállóvá válásig 

Valószínûleg sok sportbarát tudja,
hogy az öttusának nevezett összetett
sportág kitalálója, atyja nem más, mint
Pierre de Coubertin báró, a NOB elsô
fôtitkára, majd késôbbi elnöke. Az ô
hosszas lobbizásának köszönhetôen
került sor az elsô nemzetközi öttusa-
versenyre 1912-ben, éppen a stock-
holmi olimpián. A sportág hívei ezt az
évszámot tekintik a hivatalos születés
dátumának.

Aki azt hinné, hogy egy elnök bármit
el tud intézni, téved! Legalábbis Cou-
bertinnek igencsak meg kellett küzde-
nie „találmánya" elfogadtatásáért. A
báró pedig már a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság 1894-es alapokmányába be-
levetette, hogy az atlétikai sportok ré-
szére egy fô bajnokságot kell rendezni
pentatlon név alatt. A görögök azon-
ban, mint ismeretes, nem rendeztek
pentatlont az elsô újkori játékokon
(1896), sôt ilyen sportág a következô
játékok mûsorán sem szerepelt.

1906-ban Athénban újra rendeztek
játékokat a 10. évforduló alkalmából,
ezt azonban a NOB nem fogadta el hi-
vatalosan. Ekkor a görögök mindazon-
által már lebonyolítottak egy pentatlon
versenyt az antik példa szerint, s en-
nek részelemei a távolugrás, diszkosz-
vetés, gerelyhajítás, 200 méteres sík-
futás és a birkózás voltak. A követke-
zô, 1904-es hivatalos olimpia mûsorán
viszont St. Louis-ban továbbra sem

szerepelt a pentatlon. Coubertin azon-
ban nem adta fel a harcot a modern,
újszerû pentatlon létrehozása érdeké-
ben, és a NOB 1909-es berlini ülésén
ismét felvetette elképzelését. A svéd
Viktor Balck ôrnagy (aki a NOB alapító
tagja volt), mint a soron következô
stockholmi olimpia egyik szervezôje, a
Svéd Olimpiai Bizottság elnöke, ekkor
bejelentette, hogy ôk hajlandók meg-
próbálkozni egy újkori öttusa kialakítá-
sával. Felajánlotta, hogy kísérleteket
végeznek, és 1910-ben beszámol
ezekrôl a NOB-nak. Coubertin eredeti
javaslatát – futás, lovaglás, úszás,
kardvívás, evezés – korrigálva a párbaj-
tôrvívást és a modern kornak megfele-
lôbb pisztolylövést iktatták végül a ver-
senyszámok közé. 

1910-ben a luxemburgi kongresszu-
son Balck beszámolt a NOB tagjainak,
majd 1911-ben, Budapesten már a tel-
jes programot is ismertette, bizonyos
kezdetleges szabályokkal együtt. A
számok sorrendje azután Stockholm-
ban így alakult: lövészet, úszás, vívás,
lovaglás, futás (ez a sorrend csak sok-
kal késôbb,1932-ben változott meg). 

A stockholmi olimpiáról írt visszaem-
lékezéseiben Coubertin a következô-
ket fejti ki: „(…) Egy további újítás volt
a modern öttusa. Már kétszer terjesz-
tettem elô a NOB-nak, de egy érthe-
tetlen, majdnem ellenséges visszauta-
sítást kaptam. Ezért nem ragaszkod-
tam hozzá tovább. Azonban ez alka-
lommal (…) elfogadtak egy verseny-

számot, amelynek én nagy értéket tu-
lajdonítottam. A modern öttusa, a való-
di atléták igazi avatása, a következô
számokat foglalja magában: futás, lo-
vaglás, úszás, párbajtôrvívás és végül
egy lövô-szám, amely helyén szívesen
láttam volna inkább egy evezôs szá-
mot. Ez azonban a rendezés már úgyis
nagy nehézségeit csak tovább fokozta
volna. A modern öttusa ettôl fogva ál-
landóan növekvô eredményre tud
visszatekinteni anélkül, hogy eredeti
nézetem valaha is megvalósult volna:
én a résztvevôk részére egy ismeret-
len pályát akartam, versenyszámokat,
amelyek szorosan egymás után követ-
keztek volna, és lovakat, melyeket a
rendezô ország biztosít, és az utolsó
pillanatban sorshúzás után váltak volna
ismerôssé." Coubertin óhajának utóbbi
elemét már 1920-ban megvalósították,
és mára a versenyszámok is szorosan
egymás után következnek… - mint
ahogyan azt a lebonyolítással kapcso-
latban megálmodta:

„(„... ) az öt teljesítménynek meg-
szakítás nélkül kellene egymás után
következni, úgy, hogy az atléta az egyik
szám után áttér a másikra, s csak annyi
idôre szakítja meg, amennyi szükséges
az esetleges ruhaváltáshoz. Nincs két-
ség aziránt, hogy ezt elérjük." 

A báró nemcsak kitalálója volt az öt-
tusának, hanem az elsô elnökének is
nevezhetjük, hiszen - mint olyan sport-
ág, amelynek nem volt nemzetközi
szövetsége - az öttusa felügyelete az
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BÁRÓI ÖTLET, KATONAI GYÖKEREK ● SZÁZ ÉVE AZ OLIMPIA MÛSORÁN

Hazánkban 85 esztendeje kezdôdött az öttusázás

AAzz  eeggyyiikk  mmaaggyyaarr
ssiikkeerrssppoorrttáágg,,  aazz
ööttttuussaa  kkééppvviisseellôôii
aazz  iiddéénn  kkeettttôôss  jjuu--
bbiilleeuummoott  üünnnnee--
ppeellhheettnneekk::  110000
eesszztteennddôôss  aa  llöö--
vvéésszzeettbbôôll,,  vvíívvááss--
bbóóll,,  úússzzáássbbóóll,,  lloo--
vvaagglláássbbóóll  ééss  ffuu--
ttáássbbóóll  áállllóó  ssppoorrtt--
áágg,,  mmeellyy  MMaa--
ggyyaarroorrsszzáággoonn  8855
éévvvveell  eezzeellôôtttt  hhoo--
nnoossooddootttt  mmeegg..

Olimpiai bajnok mind (álló sor balról jobbra): Németh Ferenc, Fábián László, Balczó András, Mizsér Attila, Benedek
Gábor, Móna István. Ülô sor: Nagy Imre, Martinek János, Török Ferenc, Vörös Zsuzsa, Szondy István, Kovácsi Aladár

Magyar
sikersportágak
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elsô években közvetlenül a NOB-hoz
tartozott.  

A második világháború után a sport-
ág erôsödése sürgette az önálló nem-
zetközi szövetség létrejöttét, és alapos
elôkészítés után a londoni olimpia ide-
jén (1948) megalakult az Union Inter-
nationale de Pentathlon Moderne
(UIPM). Elnökének Tor Wibomot, titká-
rának Sven Thofeltet választották meg.
Eldöntötték, hogy 1949-ben megren-
dezik a sportág elsô világbajnokságát -
természetesen Stockholmban -, majd
1949. október 15-én Stockholmban el-
fogadták az alapokmányt.

Az elsô hazai lépések 
– versenyzés saját zsebbôl 
Magyarországon az elsô versenyt

1927 áprilisában rendezte a Ludovika
Akadémia, a magyar öttusasport „szü-
letésnapjának" 1927. április 21-ét, az
elsô verseny elsô napját tekintjük. 

Ma már elképzelhetetlen és szinte
hihetetlen, hogy az elsô öttusaverseny
kilenc napig tartott, minden szakág ver-
senye után beiktattak egy nap pihenôt.
A viadal megszervezése elsôsorban Fi-
lótás Ferencnek (ekkor alezredes, a
MAC tôrvívója, többszörös magyar baj-
nok) volt köszönhetô. Feltehetôleg ô
azért is szorgalmazta az öttusát, mert
ezzel fiának, Tivadarnak adott esélyt a
sportágban - aki élt is a lehetôséggel,
gyôzni tudott. Az elsô verseny 12 részt-
vevôje - egy kivételével - a Ludovika
Akadémia növendéke volt.   

Az „ôskorban" az öttusával kizárólag
katonák foglalkoztak, elsôsorban tisz-
tek és a tiszti fôiskolák hallgatói. Som-
fay Elemér, az elsô igazán jelentôs öt-
tusázónk így írt errôl a korszakról: „Ak-
koriban az öttusasport bevezetése,
megkedveltetése és irányítása, az
edzéslehetôségek elôteremtése - an-
nál is inkább, mivel lovakhoz jutni csak
a hadseregen keresztül lehetett - a
honvédség kezében volt. Az edzése-
ken felhasznált lôszer, fegyver, uszo-
dajegy költségei mind a mi - a verseny-
zôk - költségét, zsebét terhelte. De
ezek mellett mindenki maga vásárolta
meg a lovagló, vívó felszerelését, gon-
doskodott azok karbantartásáról és az
edzésekre és versenyekre szállítás
költségeirôl is."   

A 30-as évek elején ilyen körülmé-
nyek között edzhetett az, akinek egyál-
talán lehetôsége volt a sportág ûzésé-
re. Verseny sem igen volt. Mai szem-
mel nézve elmondható, hogy aki körül-
belül tíz évig öttusázott, az versenyez-
hetett annyit, mint a maiak egy év
alatt. Eleinte évenként csak egy viadal-
ra került sor, 1931-tôl azonban már leg-
alább részversenyeket is rendeztek,
évente kettôt, hármat. Magyar öttusá-

zó 1934-ben vett részt elôször nemzet-
közi versenyen, kivéve persze azokat,
akik eljutottak az olimpiára. 

1946-ban a Magyar Modern Pentath-
lon Szövetség 16 indulóval megren-
dezte az elsô magyar bajnokságot,
amelynek gyôztese Karácson László
lett, majd 1948 végén megalakult a
Magyar Öttusa Szövetség.

85 év érmei 
és legendás alakjai

1927 óta nagy utat tett meg a ma-
gyar öttusasport: versenyzôink – edzô-
ik segítségével – mindig alkalmazkod-
tak a sportág változó szabályaihoz, és a
világ élvonalához tartoztak. A felnôttek
eredményessége, persze, elképzelhe-
tetlen megfelelô utánpótlás nélkül, ám
a fiatalokat is rendre a sportág megha-
tározó tehetségei között tarthattuk
számon.

Szakembereink a versenyek rende-
zésébôl ugyancsak kiveszik részüket, a
magyarországi világversenyek (világku-
pák, felnôtt és korosztályos világ- és
Európa-bajnokságok) magas színvona-
lú lebonyolítása más nemzetek számá-
ra is iránymutató.

Olimpián elôször 1928-ban szerepelt
magyar öttusázó, Filótás Tivadar, aki a
37 fôs mezônyben a 23. helyet szerez-
te meg. Az 1932-es olimpián már hár-
man indultak: Somfay Elemér, Benkô
Tibor és Petneházy Imre. Az elsô pont-
szerzônk Orbán Nándor volt, aki 1936-
ban az 5. helyen végzett. Az áttörést az
1952-es ötkarikás játékok hozták: a Hel-
sinkiben elsô alkalommal megrende-
zett csapatverseny magyar sikerrel zá-
rult (Benedek Gábor, Szondy István, Ko-
vácsi Aladár), és egyéniben Benedek
ezüst-, Szondy pedig bronzérmes lett.

Egyéniben aranyérmet akasztottak
Németh Ferenc, Török Ferenc, Bal-
czó András, Martinek János és Vörös
Zsuzsanna nyakába. Érdekesség,
hogy Martinek 1988-ban egyéniben
és csapatban is aranyérmes lett az
ötnapos öttusában, és 8 év múlva, az
1996-os atlantai olimpián az egyna-
pos változatban is (bronz)érmet szer-
zett.

A magyar öttusázók olimpiai érmei:
9 arany, 8 ezüst, 4 bronz.

A felnôtt világbajnokságok 1949-tôl
(férfiak), illetve 1981-tôl (nôk) íródó tör-
ténetében tíz magyar versenyzô nyert
egyéniben aranyérmet. A csúcstartó
Balczó András, aki 1963 és 1969 kö-
zött sorozatban ötször volt elsô (1964-
ben és 1968-ban olimpiát rendeztek).
Három gyôzelmet aratott Vörös Zsu-
zsanna, míg Balogh Gábor két alkalom-
mal állhatott fel a dobogó legmaga-
sabb fokára.

A felnôtt világbajnokságokon ver-
senyzôink 49 arany-, 40 ezüst- és 32
bronzérmet gyûjtöttek.

A sportágban 1987 óta rendeznek
Európa-bajnokságot a férfiak, és 1989
óta a nôk számára (kezdetben két-
évente).  

Elsô aranyérmünket rögtön az elsô
Eb-én megszerezte Demeter József,
utána még nyolcszor állhatott fel ma-
gyar versenyzô egyéniben a dobogó
tetejére. Érdekesség, hogy duplázni
csupán Vörös Zsuzsanna tudott (2000,
2006). 

A kontinensbajnokságok magyar
mérlege: 37 arany, 21 ezüst, 14 bronz. 

AAzz  öösssszzeeáállllííttáásstt  
„„AAzz  ööttttuussaa  ttöörrttéénneettee""  ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyy

ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall  
FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee  kkéésszzíítteettttee
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Szabályváltozások, mérföldkövek 
Mint oly sok sportág, az idôk során az öttusa is alkalmazkodott a modern kor

követelményeihez, kihívásaihoz. Igaz, az eltelt 100 év elsô felében csupán ki-
sebb módosításokra került sor – például helyet cseréltek egyes számok a sor-
rendben -, a jelentôs változásokat az utóbbi negyed század hozta. 

• 1968-ig a lovas szám tereplovaglás volt rögzített akadályokkal, ezt váltotta
fel a lovas ugróversenyekhez hasonló pálya, verhetô akadályokkal;

• az 1992-es olimpián szerepelt utoljára csapatverseny (akkor még csak a
férfiak vetélkedtek az ötkarikás játékokon;

• 1993-ban megvalósult Coubertin báró álma: megrendezték az elsô egyna-
pos világbajnokságot, amelyen a versenyzôknek a számok között valóban szin-
te csak az átöltözésre volt idejük;

• 1994-ben a lövészetben a robbanófegyvert felváltotta a légpisztoly;
• 1994-tôl világversenyeket csak egy nap alatt lehet rendezni, selejtezôvel,

melyben nem szerepel a lovaglás;
• 1997-tôl a férfiak és a nôk úszó- és futótávja megegyezik (200, illetve 3000

méter);
• 2000-ben szerepelt elôször nôi verseny az olimpián;
• 2009-tôl a versenyeket az úgynevezett kombinált szám, a futás és lövészet

kombinációja zárja, vagyis a számsorrend: vívás, úszás, lovaglás, kombinált
szám;

• 2011-tôl a légpisztolyos lövészet helyébe a lézerpisztolyos lövészet lépett.
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Egész eddigi életemben a megbe-
csülés, a szeretet és a szerencse vett
körül, ma is ezt érzem, amikor errôl a
gyönyörû hivatásról, az edzôi, nevelôi,
oktatói munkáról beszélhetek Önök
elôtt. Ugyanezt az érzést kaptam aján-
dékba akkor, amikor arra kértek fel en-
gem, aki akkor már több mint 20 éve
ezt a szép missziót, az edzôi, sportok-
tatói munkát gyakoroltam, hogy kor-
szerûsítsem az edzôk etikai kódexét
és mondhatom, életem egyik leg-
szebb idôszakát kaptam ezzel a felké-
réssel, amelynek eredményét most itt
Önök is kézbe vehették.

Elôadásom egyúttal tisztelgés is
azok elôtt a nevelôk, edzôk, sportokta-
tók elôtt, akiknek köszönhetjük a sok
sportélményt, az elért eredményeket,
és ugyancsak tiszteletadásnak szánom
azok elôtt, akik sportszemléletük és
tudásuk számomra átadásával azzá ne-
veltek, aki most itt állhat személyem-
ben Önök elôtt. A sok név közül ki kell
emeljem Szukováthy Imre nevét, aki
1928 és 1941 között volt a Testnevelé-
si Fôiskola igazgatója és már, mint
bölcs, idôs ember adott tanácsaival
példát számomra a követendô úton.
Sajnos, már nem lehet közöttünk Ka-
posy Gyula, az amszterdami olimpia
olimpikonja, Aczél László, Paulinyi Je-
nô, Sykó Dezsô, akiknek együttes ha-
tása lendített tovább a nemes misszió
betöltéséhez vezetô úton. Nekik és a
nemrég Matolay Elek Életmûdíjjal ki-
tüntetett Szabady Tibornak, a tôlük ka-
pott szemléletnek, tudásnak köszön-
hetem, hogy itt állhatok, s hálás va-
gyok nekik.

Engedjék meg, hogy a tömörségre
törekvés jegyében az alábbiakban a
számára legfontosabb elveket, megfo-
galmazásokat, idézeteket vegyem sor-
ra – a következô mottóval:  "Nem a lel-
ket neveljük, nem is a testet, hanem
az embert (M. Montaigne, 1533-1592).

EErrkkööllccss (etika görögül, morál latinul):
A társadalom szempontjából helyes-
nek tartott emberi magatartást megha-
tározó normák összessége.

EEddzzééss:: A teljesítményfokozás tudo-

mányosan irányított folyamata, amely-
nek során tervszerûen alakítjuk a spor-
toló teljesítôképességét és teljesítô-
készségét.

HHiivvaattááss:: Belsô hajlandóság, kedv,
képesség valamely életpályára

NNeevveellééss:: Értékátadó, értékrendszert
kialakító fejlesztô folyamat, ami tehát
fejlesztô hatású és célja az egyén ké-
pességeinek kibontakoztatása.

PPllaattóónn (i.e. 427-i.e. 347): „A gyerme-
keket alakítani, formálni, tanítani kell, hi-
szen tôlük függ a jövô, az állam jóléte".

„A nevelô jóval nagyobb gondot for-
dítson a gyermek helyes magatartásá-
ra, mint az elemi ismeretekre".

CCiicceerroo (i.e.106- i.e. 43): „Akkora ere-
je van a becsületességnek, hogy még
az ellenségben is szeretjük"

SSeenneeccaa: (i.e.4-i.u.65): „Erkölcsöt ta-
nulj elôször, aztán bölcsességet! Ezt
erkölcs nélkül nem lehet tanulni."

GGyyöörrggyy,,  ggöörröögg  kkiirráállyy – 1906: „Csak
az a nemzet alkothat nagyot és mara-
dandót, amelynek ifjai épek, erôsek és
egészségesek testben és lélekben
egyaránt."

XX..  sszzáázzaaddii  jjaappáánn  éélleettsszzaabbáállyyookk::
„Az illô viselkedés az erkölcs talpkö-

ve"
„Az illô magatartásmód nemcsak a

sikeres élet útja, hanem az élet maga."
IImmmmáánnuueell  KKaanntt (1724-1804):
„Az erkölcsi kötelesség parancsa –

amely független minden hasznossági
szempont mérlegelésétôl – kötelez."

GGrróóff  SSzzéécchhéénnyyii  FFeerreenncc (1754-1820):
„Nagyobb gonddal ápold tested ép-

ségét is, hogy az méltó lakása legyen
lelkednek s könnyebben cselekedhesd
a jót."

Fair Play
A magyar nyelvbe is közismert és

közhasznú kifejezés. Ismereteim sze-
rint már SShhaakkeessppeeaarree 1597, János ki-
rály c. drámájában is használta:

„According to the fair play of the
world"

JJ..FF..  CCooooppeerr,, 1823: 
„A fair play drágakô, az emberi etika

koronája"

MMeeyyeerrss  NNeeuueess  LLeexxiikkoonn,,  11997722::
„A fair play – etikus cselekvést kö-

vetel a játékban és a sportban. A fair
play a szabályok betartásában, vere-
ség esetén az ellenfél eredményeinek
tiszteletben tartásában, annak figye-
lembe vételében és a segítségadás
készségében jut kifejezésre.

DDrr..  KKaammuuttii  JJeennôô::  „A fair play olyan
magatartás, amely nemcsak a sport-
ban, hanem azon kívül is kötelez.
Ugyanis a sport nevelô hatásának csak
így van értelme."

ZZbbiiggnniieeww  PPiieettrrzzyykkoowwsskkii (négyszeres
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes
ökölvívó):

„A sportban nehezebb a fair play,
mint az élet bármely más területén.
De a sport éppen ezzel tanít meg ben-
nünket helytállásra,.. a végsôkig ví-
vott kemény harcra. A fair play az
edzô megbecsülését, az ellenfél iránti
tiszteletet jelenti és nem utolsósor-
ban azt, hogy a játékszabályokat be
kell tartani."

AAzz  EEddzzôôkk  EEttiikkaaii  KKóóddeexxéérrôôll külön is
néhány szót. Külön öröm, hogy kong-
resszusunkra megjelent angol nyelven
is. Hangsúlyozom, hogy ez a kis kötet
az egész edzôi társadalom közös mun-
kája. Egyik legsarkalatosabb megállapí-
tása ez:

Az edzô elsôsorban pedagógus, fák-
lyavivô, bíráló társ, aki felkészült a
sportszakmai ismereteken túl élettani,
anatómiai, pedagógiai, pszichológiai
tudományokból is.

Az Etikai Kódex felépítése
Az edzô személyiségével és tevé-

kenységével kapcsolatos általános eti-
kai normák.

Az edzés.
Az edzô és sportolója.
Az edzô és a szülôk.
Pályatársak, kollégák.
Miután az elôadás készítésekor a

nyomdai munkálatok bizonytalanok
voltak, ezért arra készültem, hogy a
kódexet rövidített formában áttekin-
tem Önökkel együtt, de így, hogy ren-
delkezésükre tudtuk bocsátani, így
csak néhány kérdést emelek ki.

AAzz  eeddzzôô  sszzeemmééllyyiissééggéévveell  ééss  tteevvéé--
kkeennyyssééggéévveell  kkaappccssoollaattooss  áállttaalláánnooss  eettii--
kkaaii  nnoorrmmáákk

AAzz  eeddzzôô  kköötteelleessssééggee  
• saját harmonikus testi és lelki

egészségét gondozni, ismereteit, ké-
pességeit fejleszteni,
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„ Az edzô felelôssége 
a fair play elfogadtatásában"

Cserháti László Gábor
Magyar Edzôk Társasága, Budapest
E-mail: cssccserhati@t-online.hu

AAzz  aalláábbbbii  íírrááss  eellôôaaddááss  ffoorrmmáájjáábbaann  hhaannggzzootttt  eell  áápprriilliissbbaann  aa  BBuuddaappeesstteenn  rreennddee--
zzeetttt  „„AA  FFaaiirr  PPllaayy  aa  2211..  sszzáázzaaddbbaann""  ccíímmmmeell  rreennddeezzeetttt  nneemmzzeettkköözzii  kkoonnffeerreenncciiaa  --  ééss
ddííjjkkiioosszzttóó  üünnnneeppsséégg  kkeerreetteeii  kköözzöötttt..
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• pozitív ösztönzéssel, türelemmel,
világos magyarázattal adni át tudását a
fokozatosság betartásával,

• az együttmûködésben önkritikus
magatartással is példát mutatni,

• a sportoló életének részeseként a
sporton túli gondjaival is támogatóan
megismerkedni, az erkölcsöt veszé-
lyeztetô jelenségekre felkészülni,

• a sportoló fejlôdésérôl és a szüksé-
ges tennivalókról, saját tevékenységé-
nek értékelésével együtt beszámolni a
sportszervezet szabályzatában rögzí-
tettek szerint.

AAzz  eeddzzééss
Az edzô kötelessége
• elítélni a hátrányos megkülönböz-

tetés bármilyen formáját és azok ellen
fellépni,

• a sportoló személyiségét, emberi
méltóságát tiszteletben tartani,

• sportoló adottságaira (mentális, fi-
zikai) tekintettel reálisan, megfontol-
tan, türelmesen,   következetesen
meghatározni a célkitûzéseket, a túlzá-
sokat elkerülni,

•  sportoló egészségét veszélyezte-
tô tényezôket elkerülni,

• példamutató, ôszinte, egymást tisz-
teletben tartó magatartással szolgálni a
sportoló személyiség-fejlôdését.

AAzz  eeddzzôô  ééss  ssppoorrttoollóójjaa
• az edzô munkája során – amely

mindig a pedagógus és a tanítvány vi-
szonyának felel meg – vezesse rá
sportolóját, hogy „az edzés a sporto-
lás iskolája, a verseny a sportolás pró-
bája",

• az edzô sportolója teljesítményét
higgadtan, felelôsséggel, tapintattal,
ôszintén, elfogulatlanul értékeli képes-
ségei, hozzáállása alapján, a sportolás
objektív és szubjektív körülményeivel
együtt,

•  az edzô etikai kérdésekben vétsé-
gek esetén a sportolói közösség veze-
tô testületével közösen lép fel, vigyáz-
va az egészség, az igazságosság, a be-
csületesség elsôdlegességére és a
személyiség, a méltóság tiszteletben
tartására,

• az edzô intim kapcsolatot nem lé-
tesít sportolójával, és az edzés közben
kerüli a testi érintkezést (kivéve, ami-
kor a példamutatás, segítségnyújtás
elkerülhetetlen),

• az edzô munkájáért a sportolótól
anyagiakat nem vár és nem fogad el,
jogtalan elônyökhöz nem juttatja,

• az edzô fegyelmezést csak a szak-
mai, pedagógiai szempontok alapján
alkalmaz. A fegyelmezés légköre hatá-
rozott, de támogató és ôszinte, lelki és
fizikai erôszaktól mentes kell legyen.

AAzz  eeddzzôô  ééss  aa  sszzüüllôôkk  
• az edzô és a sportoló szülei között

a bizalmon és tiszteleten alapuló vi-
szony egyenrangú, a szakmai munka
kivételével,

• az együttmûködés megalapozása
érdekében az edzô ismerje meg a
sportoló otthoni, családi körülményeit,
az így megszerzett ismereteit bizalma-
san kezeli,

• az edzô az egészségkárosító ma-
gatartásról, esetleges doppingolással
kapcsolatos kérdésekrôl a szülôket tá-
jékoztatni köteles,

• az edzô munkájáért a sportoló szü-
leitôl semmiféle ellenszolgáltatást
nem vár és nem fogad el,

• az edzô nem tesz különbséget a
szülôk között.

PPáállyyaattáárrssaakk,,  kkoollllééggáákk
• az edzô és a pályatársak (edzôk, já-

tékvezetôk, versenybírók, stb.) viszo-
nya is a tiszteleten, a társaktól tanulni
akaráson, a tapasztalatok kölcsönös át-
adásán alapuljon,

• az edzô ôszinte kollegiális viszonyt
tartva az ellenfél edzôjét becsüli, más
edzô sportolóját nem ösztönzi edzôvál-
tásra, de a korrekt edzôváltásban
együttmûködik,

• az edzô a sport és saját tevékeny-
sége fejlesztése érdekében

– kölcsönös bizalommal, építôen
érdeklôdik a pályatársak módsze-
rei iránt, 
– folyamatosan együttmûködik a
kapcsolódó szakterületek (orvos-
tudomány, stb.) képviselôivel,

• az edzô méltósággal, sportszerû
magatartással képviseli sportszerveze-
tét, sportolóját a nyilvánosság elôtt. 

A sporttal való nemes nevelésben
tehát az edzô etikai szerepe kimagasló-
an fontos és a szakértelmén túl, a kap-
csolódó szakterületekben való jártassá-
ga mellett nélkülözhetetlen emberi tu-
lajdonságokkal is rendelkeznie kell:

- emberismerettel,
- türelemmel,
- rögtönzési képességgel,
- ötletességgel, 
- kitûnô megfigyelôképességgel,
- elkötelezettséggel,
- alkalmazkodóképességgel, 
- humorérzékkel,  
egy szóba tömörítve: 
ELHIVATOTTSÁGGAL.
Néhány velôs edzôi, sportolói vallo-

más következzék most, amelyek mu-
tatják ennek a hivatásnak a varázsla-
tosságát:

– „A tehetség születik, az edzô meg
elrontja. Néha nem sikerül, abból lesz
a bajnok. (Horváth Péter)

– „A felkészültség mellett – sokak
szerint, elôtt! – az edzô személyisége,
kisugárzása az, mely a tartós sikereket
magyarázza" (Dr. Frenkl Róbert) 

– „A gazella sem emel súlyt, mégis
elég gyorsan fut.” (Iglói Mihály)

– „A nagy versenyzôk csinálják a
nagy edzôket.” (Vass Imre)

– „A jó edzô legfontosabb képessé-
ge nem a tárgyi tudása, hanem az ösz-
töne.” (Székely Éva)

– „És láttad már padlóról nyerni?”
(Adler Zsigmond)

– „Mester, mi a titka, hogy nyerhes-
sünk? Hát… elôl kell menni!”

(Móricz László)

– „A csúcsig is elég rögös az út, de
megmaradni a csúcson, az még na-
gyobb erôfeszítést igényel!”

(Granek István)

– „Az edzôi pszichológiának legalább
akkora szerepe van, mint a szakmá-
nak.” (Kiss László)

– „Rendes ember a Laci bácsi, csak
víz közelébe nem szabad engedni,
mert akkor megvadul.”

(Egerszegi Krisztina)

– „Zuhanyozni jó, fürödni jobb, a leg-
jobb azonban az úszás, mert az a víz-
használat koronája.”

(R. Wirchof patológus orvos, 
Sárosi Imre közvetítésével)

– S egy különleges, pozitív ösztönzés
mesteri és sikeres megfogalmazá-
sa:„Sorsdöntô mérkôzés elôtt azt
mondtam a csapat legjobb játékosának
…ha nyerünk, elveszlek feleségül.”

(Dr. Ormai László)
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– A doppingolás tiltásával, negatív
megítélésével összefüggésben szü-
letett a következô:„ Mindenkibôl
nem lehet olimpiai bajnok, egészsé-
ges ember viszont igen.”

(Kiss László)

A Magyar Edzôk Társasága
(MET) célja, feladatai

CCéélljjaa::  
A Nemzeti Sportstratégiával, a Tár-

saság Alapszabályával, az Edzôk Etikai
Kódexében foglaltakkal összhangban
szolgálni a magyar sportot.

FFeellaaddaattaaii::
• fórumot ad az etikai kérdések

megvitatásához,
• a MET többi bizottságával, szövet-

ségekkel, egyesületekkel együttmû-
ködve segíti  alkalmazni az Etikai Kó-
dexet, 

• állásfoglalásait, tapasztalatait bizal-
masan kezeli.

AAzz  EEttiikkaaii  BBiizzoottttssáágg  ttaaggjjaaii (akiket az
elnökség széleskörû közvéleményku-
tatás alapján választott ki): 

TTiisszztteelleettbbeellii  eellnnöökk::
PPrrooff..  DDrr..  SSzziilláággyyii  GGyyöörrggyy,, a MLSz

tiszteletbeli elnöke, az Etikai és Fair
Play Bizottság elnöke, az Orth György
Életmûdíj és az UEFA Érdemrend bir-
tokosa.

EEllnnöökk::
CCsseerrhhááttii  LLáásszzllóó  GGáábboorr,, volt tornász

és evezôs sportoló, 27 éve kajak-kenu
sportoktató, a Testnevelés és Sport
Fejlesztéséért Emlékplakett birtokosa.

TTaaggookk::
KKaacczzaannddeerr  ÁÁggnneess,, olimpiai csúcstar-

tó-olimpiai IV. és VI. helyezett, bronz-
érmes Európa- bajnok, tizenhatszoros
országos bajnok, úszóedzô, bánásmód
pszichológus.

HHaaáásszz  SSáánnddoorr,, testnevelô tanár, lab-
darúgóedzô, TF Edzôképzônek 30
éven át oktatója, részt vett az UEFA
edzôképzés elindításában, a Váci MTE,
a Rába ETO, a Bp. Honvéd  Egyesüle-
tek vezetô edzôje. 

KKuullccssáárr  GGeerrggeellyy,, ezüstérmes és
kétszeres bronzérmes gerelyhajító
olimpikon, mesteredzô, a Mesteredzôi
Kollégium tagja, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság Életmûdíj birtokosa, az egyet-
len sportoló, aki háromszor vihette a
nemzeti zászlót a magyar csapat élén
példamutató sportemberi magatartása
elismeréseként.

VVaajjddaa  VViillmmooss,, címzetes fôiskolai
docens, mesteredzô, a Magyar Kajak-
kenu Szövetség szakfelügyelôje 17
évig, 8 évig szövetségi kapitánya, a
szövetség Szakmai Bizottságának
tagja, a Szövetség és a MOB tiszte-
letbeli tagja.

MAGYAR EDZŐ ■ 2012/28

A szerzô, dr. Hencsei
Pál, a Mûszaki Egyetem
volt tanszékvezetôje évti-
zedes igyekezetének
eredményeként, túlzás
nélkül, hivatásszerû sport-
történésszé vált. Érdeklô-
dése mindenek elôtt a
modernkori olimpiai játé-
kokra terelôdött, s türel-
mes, lelkiismeretes kuta-
tásai során újabb és újabb
meglepô, néha meghök-
kentô felfedezésekre tett
szert, bizonyítva, hogy az
ötkarikás történelem szin-
te kimeríthetetlen forrása
a változatos témáknak.

Ez a könyv egy sorozat
harmadik kötete, az 1998-
ban megjelent Olimpiai Ér-
dekességek és a 2005-
ben publikált Ötkarikás Ér-
dekességek után. Az elô-
zô két könyv tartalmához
képest annyi az eltérés,
hogy ebben a munkában
csak és kizárólag a magya-
rokkal, a mieinkkel kap-
csolatos eredmények,
események, érdekessé-
gek szerepelnek.

Arra törekedtem - mond-
ta a szerzô -, hogy az elôzô
két könyv anyaga ne is-
métlôdjön. Akadtak azon-
ban olyan érdekességek,
amelyek részletesebben,
vagy másképpen feldol-

gozva találhatók meg eb-
ben a legutóbbi kötetben.

A londoni olimpia köze-
ledtével egyre inkább erô-
södik az érdeklôdés az
olimpiai játékok immár 116
éves története iránt. Az
eredményeken túlmenôen
érdekesek lehetnek a hát-
tér-információk, az össze-
függések, a különlegessé-
gek. Ezen túlmenôen a
könyv célja elsôsorban az
olimpiai eszme népszerû-
sítése, de még abban a te-
kintetben is, hogy haszno-
san szolgálja az ebben az
idôszakban igen népszerû
rendezvények, az olimpiai
szellemi vetélkedôkre tör-
ténô alapos felkészülést.

Az biztos, hogy az olim-
piabarátok mind szélesebb
tábora számos olyan újdon-
ságot talál az egymást kö-
vetô fejezetekben, amelye-
ket eddig nem olvashattak.

Mint ahogyan az említett
elôzô kötetek esetében,
most is – összesen immár
hatodik alkalommal – a
szombathelyi Halmai Zol-
tán Olimpiai Hagyomány-
ôrzô Egyesület gondozása
révén jelenhetett meg az
ötkarikás könyv, szokáso-
san a Vasprint Kft. nyom-
dájának közremûködésé-
vel.

Dr. Hencsei Pál: Olimpiai kuriózumok

Könyvismertetô
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– Akár szimbolikus is lehet ez a
hely, ahol randevúzunk és beszélge-
tünk. Közvetlenül, itt a KSI asztalite-
nisz-terme mellett, ott, ahol, gondo-
lom, ön is eltöltött sok-sok órát azzal,
hogy gyakorolta a fonákot, meg a te-
nyerest, egyebeket.

– Ha nosztalgiázni akarunk, igaza
van. Számos emlék fûz ehhez a gene-
rációkat kiszolgáló teremhez, de van
egy prózaibb megközelítés is: vagy itt,
a KSI-ben, vagy a Magyar Sport Házá-
ban, a szövetségben telnek a napjaim.
Persze, csak akkor, ha nem vagyok
éppen úton, mondjuk vidéken.

– Amikor legutóbb találkoztunk, ha
nem is panaszkodott, de megjegyez-
te, hogy túlságosan is sok a szabad-
ideje, pedig energiája lenne bôven.
Most aztán tettek róla, hogy ne le-
gyen se panasz, se szabadidô.

– A tavaly ôszi megválasztásom
után egy csapásra megváltozott az
életem, s lettem üzletemberbôl a
szövetség alelnöke. Visszakerültem a
sportágba.

– Azt nem kérdem meg, hogy mi-
lyen érzés volt újra, ha nem is az asz-
tal mellett állni, de annak a közelében
lenni, a történések irányítójává válni,
mert tudható a válasz, hogy jó. Az vi-
szont érdekelne, miként tudott átállni
egy új, egy merôben másfajta életre?

– Van valami abban, hogy új, mert
sok év telt el anélkül, hogy szerepem
lett volna a sportágban. Ami az embe-
reket, a szövetségben dolgozókat ille-
ti, majdnem mindenkinek be kellett
mutatkoznom. Ami magát a sport-
ágat, a szakmát illeti, abban sok válto-
zás nincs. Most is át kell ütni a labdát
az ellenfél oldalára...

– De gondolom, nem azért hívta
önt Pákh Imre, az új elnök, hogy a
szorosan vett szakma felett ôrködjön,
bár a sikerlistája, a vébé aranyai alap-
ján tehette volna ezt is.

– Más feladatot kaptam. Alapvetô-
en az utánpótlás koordinálásáért, a
versenyeztetéséért, a menedzselésé-
ért, az edzôtáborok, az utazások meg-
szervezéséért vagyok felelôs.

– Végighallgatva a sort, nem kell at-
tól tartania, hogy megunják otthon.

– Egyébként sem voltam otthonülô
típus, de mostanság tényleg csak va-
csorázni, meg aludni járok haza.

– Élvezi, hogy a csönd után újra
szereplôje az asztalitenisznek?

– Hát hogyne. Ebben nôttem fel,
mindig ez volt az életem közepe, s
most végre tudok is tenni érte.

– Mint új seprûtôl, bizonyára azt
várják, hogy mindent megold, hogy
egy csapásra megváltoztat mindent.
Van erre esély, lehetôség?

– Egyik napról a másikra biztosan
nem, varázslók csak a mesében van-
nak. Biztosan nem mondok semmi
újat azzal, hogy csak szisztematikus
és kitartó meló vezet sikerre, de mi-
vel ez az igazság, ezt kell mondanom.
Nekem, nekünk, az a feladatunk,
hogy a lehetô legjobb körülményeket
biztosítsuk ehhez.

– Látatlanban ki merem jelenteni,
hogy kevés a pénz, bár a labdának –
még ha kisebb is – itt is fôszerepe le-
hetne…

– Egy sportágat mondjon, amelyik
elégedett lehet a forintjaival.

– Egyet éppen tudnék…
– Ha már szóba hozta. Januárban

lehetôségem nyílt találkozni és be-

szélni Orbán Viktor miniszterelnök úr-
ral, aki arra kért, dolgozzam ki a sport-
ág utánpótlás-nevelési koncepcióját.
Természetesen örömmel tettem
meg, bízva abban, hogy ezzel is tudok
törleszteni valamit abból, amit az asz-
talitenisztôl kaptam, de remélve azt
is, hogy a gondolataimnak, az elkép-
zelésemnek forintban kifejezhetô ha-
tása lesz a sportágunkban.

– Vitathatatlan, hogy nagy tervek-
hez pénzre van szükség. Gondolom,
elvárják öntôl, hogy ilyenekkel is elô-
álljon.

– Elvárással, vagy nélküle, de jön-
nek a gondolatok. Hadd mondjak hir-
telenjében csak kettôt. Az egyik a
2014-es Európa-bajnokság megren-
dezése, amelynek a helyszínérôl az
idén döntenek. A terveink szerint
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AZ A KIS FEHÉR, A ZÖLD ASZTALON – MEGUNHATATLAN

Jónyer István hatvan fölött is a pályán van
AA  rraannddeevvúú  eeggyyeezztteettééssee  nneemm  vvoolltt  eeggyysszzeerrûû,,  mmeerrtt  JJóónnyyeerr  IIssttvváánn,,  aa  mmaaggyyaarr

aasszzttaalliitteenniisszzeezzééss  hhaallhhaattaattllaann  ééss  ffeelleeddhheetteettlleenn  aallaakkjjaa,,  aahhooggyy  mmoonnddaannii  sszzookkttáákk,,
bbee  vvaann  ffooggvvaa,,  sszzoollggááll..  MMoossttaannáábbaann  mmiinnddeenn  ppeerrccéétt  eeggyykkoorrii  ssppoorrttáággaa  kkööttii  llee,,  ss
hhaa  mmáárr  úújjrraa  rrááttaalláállttaakk  eeggyymmáássrraa,,  iilllliikk  ttiisszztteessssééggggeell,,  aalláázzaattttaall  sseeggíítteennii  aazztt,,  aammeellyy
aazz  éélleettéétt  aallaakkííttoottttaa  aa  6622  éévveess  ssppoorrtteemmbbeerrnneekk..  JJóónnyyeerr  úújjrraa  ppáállyyáánn  vvaann,,  aa  sszzöövveett--
sséégg  aalleellnnöökkeekkéénntt  pprróóbbáálljjaa  mmeeggsszzeellííddíítteennii  aa  mmaakkaaccssuull  ppaattttooggóó  kkaauuccssuukkllaabbddáátt..

Aranyak sokasága, Diósgyôrtôl Phenjanig
Jónyer István Miskolcon született 1950. augusztus 4-én. A 70-es években

a sportágában a világ legeredményesebb játékosai közé tartozott. Híressé
vált az általa megalkotott oldalpörgetésrôl, a kiflipörgetésrôl.

Pályafutását a Diósgyôri VTK-ban kezdte tizenhárom éves korában. 1970-
ben a Bp. Spartacushoz igazolt, és a klub színeiben versenyzett1984-es
visszavonulásáig. 1975-ben egyéni világbajnok lett. A döntôben Antun Szti-
pancsicsot gyôzte le, 0:2-rôl 3:2-re fordítva. A férfi párosban kétszer lett vi-
lágbajnok. 1971-ben Klampár Tiborral, 1975-ben Gergely Gáborral. 1979-ben
csapat-világbajnoki aranyérmet nyert Phenjanban. Az Eb-ken kétszer férfi pá-
rosban (1972, 1974), kétszer pedig csapatban (1978, 1982) lett aranyérmes.
1967 és 1982 között hatszor egyéniben, 11-szer párosban, nyolcszor pedig
vegyes párosban lett magyar bajnok. A 80-as évek elejétôl egy évig Olaszor-
szágban vendégszerepelt. Nemzetközi karrierjét 1984-ben fejezte be, 325-
szörös válogatottként. Visszavonulása után profiként folytatta. 1984-tôl az
osztrák Stockerauhoz igazolt, 2006-tól pedig a Kornwestheim 1894 csapatá-
ban játszott Németországban. 1996-tól töltötte be elôször a magyar szövet-
ség alelnöki posztját. 1997-tôl rövid ideig a magyar válogatott szövetségi ka-
pitánya volt.

2011 októberében ismét a szövetség alelnökévé választották, az idén áp-
rilistól pedig a Magyar Olimpiai Bizottság tagja.

Két gyermek, István és Mária édesapja.
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komplett Eb-rôl lenne szó, vagyis, az
egyéni, a páros és a csapatversenyek
megrendezésérôl. Igaz, ez hosszabb,
több munkát és pénzt igénylô, de ér-
deklôdés ez iránt van. Magyarán, ez
hozná vissza a befektetett forintokat.
Ha zöld lámpát kapunk, neki kell ugra-
ni a munkának, mert azon vita sem le-
het, hogy csak a tökéletes rendezés
viszi a jó hírünket.

– Hol döntik el a helyszínt?
– Dániában lesz a kongresszus.
– Ott lesz?
– Úgy tûnik, igen.
– Már a jelenléte, a neve is hozhat

néhány szavazatot. Mi lenne a másik
nagy esemény?

– Ez még csak az én fejemben, el-
képzelés szintjén van készen, de re-
mélem, használható. Az lenne az el-
nevezése, hogy Legendák Versenye,
s ezzel mindent el is árultam. Többek
között Surbekre, Orlowskira, Secre-
tinre gondoltam, meg az én korosztá-
lyom legjobbjaira, a csapattársaimra.
Persze, messze van ez még késztôl,
csupán gondolat, de talán lehet vele
mit kezdeni.

– A Papp László Arénában összeáll-
na az az aranycsapat, amelyikért
megôrült a nép a hetvenes években a
Nemzeti Sportcsarnokban.

– Ugye, kedvet lehetne csinálni egy
ilyen látványossághoz?

– Ha engem kérdez, már megyek is
a jegyirodába… Azt mondják, aki el-
kezdte az asztaliteniszt, az sosem
hagyja abba. Így van ezzel ön is?

– Voltak ugyan „adásszünetek", de
tényleg nem lehet abbahagyni. A le-
hetô legjobbkor hozta szóba ezt, mert
nemrégiben lettem Németországban,
Baden-Wüttenberg tartományban az
öregfiúk-bajnoka. Ezt a játékot nem
lehet elfelejteni, de mindig szembe-
sülök azzal, amit versenyzô koromban
sokszor mondtam: mérhetetlenül so-
kat kell gyakorolni. Éjjel-nappal, ün-
nepnap, hétköznap, mindig, mindig.

– Kis kanyarodással megint ott va-
gyunk az utánpótlásnál, a gyerekek-
nél. Mert ez a szünet nélküli gyakor-
lás, a játékkal való együttélés elsôsor-
ban ôket kell, hogy megérintse. Meg-
érinti?

– A legtöbbjét igen, de aki úgy hi-
szi, hogy elég csak a talentumát be-
vinni az asztalhoz, az téved. Sôt, iga-
zán nagy hibát az követ el, aki a tehet-
sége mellé nem teszi oda a szorgal-
mat, a fanatizmust. Kérdés, megvan-
e ez, a mai gyerekekben? Szeretném
azt mondani, hogy igen, s remélem,
nem tévedek.

– De vajon téved-e az, aki azt
mondja, hogy Jónyer István ott lesz,
a júniusi veterán világbajnokságon
Stockerauban?

– Ne fogadjon erre. A jelenlegi
munkám mellett nincs, nem volt
idôm edzeni, így pedig fölösleges el-
utaznom a vébére. Mert a gyakorlás,
a meló nem csak a tini korban elen-
gedhetetlen, de hatvan fölött is. Ha
valaki mégis megkérdi, miért nem in-
dultam, majd azt mondom, nem ér-
tem rá, nagyon elfoglalt voltam. Ami,
ha akarom, igaz, ha akarom, nem…  

RRóótthh  FFeerreenncc
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Kaucsuk-legek
AA  vviilláágg  lleeggnnaaggyyoobbbb  jjááttéékkoossaa::

Annyi van, hogy igazságtalan lenne
egyet kiemelni közülük.

AA  lleeggnnaaggyyoobbbb  mmaaggyyaarr:: Klampár
Tibor

AA  lleeggeemmlléékkeezzeetteesseebbbb  mméérrkkôôzzééss::
A jugoszláv Antun Sztipancsics el-
len 1975-ben vívott világbajnoki
döntô.

PPáállyyaaffuuttáássaa  lleeggeemmlléékkeezzeetteesseebbbb
hheettee:: Amikor a phenjani világbajnok-
ságon Klampárral és Gergellyel egy
héten belül kétszer is legyôztük a kí-
naiakat. Egyszer a csoportmeccse-
ken, egyszer pedig a döntôben.     

Új MET tagok
PPiittnnéérr  VVaannddaa úússzzááss HHaajjddúússzzoobboosszzllóó
PPáárrddii  EErriikkaa kkéézziillaabbddaa CCssáákkttoorrnnyyaa
KKoozzmmaa  ZZssuuzzssaannnnaa tteessttééppííttééss BBuuddaappeesstt
OOrrsszzáággnnéé  FFaarraaggóó  ÉÉvvaa ffiittttnneessss KKeeccsskkeemméétt
RRéétthhááttii  GGyyöörrggyyii lloovvaaggllááss BBuuddaappeesstt
iiffjj..  VViigghh  LLáásszzllóó úússzzááss KKeemmeeccssee
LLaauuffeerr  BBééllaa ttoorrnnaa BBuuddaappeesstt
TTaakkááccss  FFeerreenncc bbiirrkkóózzááss BBuuddaappeesstt
KKaattoonnaa  GGéézzaa  bbiirrkkóózzááss TTaattaabbáánnyyaa
KKeennéézz  GGyyöörrggyy vvíízziillaabbddaa BBuuddaappeesstt
KKoovvááccss  SSáánnddoorr  PPááll bbiirrkkóózzááss KKeeccsskkeemméétt
ddrr..  ZZaakkaarriiááss  GGéézzaa ttrriiaattlloonn GGyyôôrr
PPaapppp  VViikkttoorr aakkrroobbaattiikkuuss  rroocckk  aanndd  rroollll PPééccss
KKrreeiiss  GGáábboorr vvíívvááss BBuuddaappeesstt
AAnnddrráássnnéé  ddrr..  TTeelleekkii  JJuuddiitt llaabbddaajjááttéékk BBuuddaappeesstt
SSzzaarrvvaass  FFeerreenncc aakkrroobbaattiikkuuss  rroocckk  aanndd  rroollll DDeebbrreecceenn
MMaarrcczziinnkkaa  ZZoollttáánn kkéézziillaabbddaa BBuuddaappeesstt

1975: A Gergely–Jónyer világbajnok páros
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Összefoglaló
A korosztályos felkészítés mindig

nagy kihívást jelent a triatlon sportág-
ban dolgozó edzôk, szakemberek szá-
mára.

Tanulmányunk azt igyekszik bemu-
tatni, hogy kidolgozható és mûködtet-
hetô az eddigi gyakorlathoz képest
sokkal eredményesebb utánpótlás-ne-
velési koncepció. A vizsgálat gerincét
egy olyan teszt- és értékelô rendszer
adja, melyet kisebb módosításokkal
2006-tól használunk, és évente a prog-
ramban résztvevô triatlon klubok 8-14
éves sportolóinak motoros teljesítmé-
nyét és technikai tudását méri, illetve
értékeli. 

Dolgozatunk egyik alapvetô kérdése
az új teszt- és értékelô rendszer bevá-
lására irányult, míg a másik kérdés arra
kereste a választ, hogy az új koncepció
milyen mértékben segítette elô a tö-
megesítést, illetve a programban részt-
vevô klubok számának növekedését. 

A feltáró módszerrel végrehajtott
hosszmetszeti vizsgálat legfontosabb
megállapításait a következôkben lehet
összefoglalni: stagnáló ízületi mozgé-
konyság, javuló mozgáskultúra (úszás,
futás, kerékpár technika), közepes ke-
ringés, jó erônlét, kitûnô lelkesedés és
szorgalom, valamint nem utolsó sor-
ban a klubok felkészítô munkájának
(személyi, tárgyi, anyagi) javulása.

KKuullccsssszzaavvaakk:: triatlon, utánpótlás, ne-
velés, teszt, értékelés

Bevezetés
Triatlon sportágunk már hosszú ide-

je adós a nemzetközileg is jegyzett
eredményekkel. Az utánpótlás kor-
osztályokban még van néhány kiemel-
kedô eredmény, de a felnôttekrôl ez
már nem mondható el. Egyértelmû,
hogy a korosztályos felkészítésben
vannak a hibák, melyeket sürgôsen
orvosolni kell. 

Hazánkban mindig is voltak, vannak
jó stratégiai tervek a triatlon közvetlen
élversenyzôi forrásainak feltárására (pl.
Csillag program, Héraklész program),
azonban az ezeket kiszolgáló strukturá-
lis rendszerek adósak maradtak az
utánpótlás alapjainak mélyebb és szer-
vezettebb felkutatásával és gondozá-
sával. A probléma megszüntetésére az
NSI1 2006-tól a triatlont is bevonta a
Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Prog-
ramba, és személyi, valamint anyagi
területen biztosította az eredményes
mûködéshez szükséges feltételeket.

A vezetôség felkérte Kropkó Pétert
sokszoros nemzetközi és hazai triatlon
bajnokot, hogy dolgozzon ki és indít-
son el egy olyan koncepciót, melynek
eredményeképpen nyolc-tizenkét év
múlva magyar triatlonisták eséllyel ve-
hetik fel a küzdelmet az olimpiai bajno-
ki címért. 

Megoldást többek között a korosztá-
lyos létszámproblémákra, illetve egy
elôremutató teszt- és értékelô rend-
szer kidolgozására és mûködtetésére
kellett találni.

A vizsgálatról
Tanulmányunk tehát a program sze-

replôit, a teszt- és értékelô rendszert,
illetve azt az adatmennyiséget mutatja
be, melyek már hat éve tartanak, tük-
rözik sportágunk utánpótlás-nevelé-
sét. Helyhiány miatt elhagyjuk a kom-
penzációs, illetve a százalékos értéke-
lési rendszer részletes bemutatását,
melyek természetesen más csatorná-
kon keresztül részletesen tanulmá-
nyozhatók.

Kutatásunk arra szeretne rámutatni,
hogy a Sport XXI Utánpótlás-nevelés
Programban mûködô régiós Területi
Támogató (Szakfelügyeleti) rendszer a
létszám növekedése mellett mérhe-
tôbben hatékonyabbá teszi a triatlon
sportág utánpótlás-nevelését. 

Vizsgált faktorok
A felméréshez több irodalom (1-4.)

elemzése után egy olyan – a tudomá-
nyos kritériumoknak megfelelô – teszt-
és értékelô rendszert állítottunk össze,
amely hûen tükrözi a vizsgált szemé-
lyek általános és speciális készségét,
képességét. A kidolgozás Zakariás Gé-
za és Kropkó Péter vezetésével a szak-
felügyelôk munkájával, továbbá a kö-
vetkezô kiváló szakemberek segítsé-
gével történt. Kerékpár: Hazai György
és Fülöp Tibor, úszás: Széles Sándor
mesteredzô, atlétika: Molnár Sándor
SE docens TS kar. 

a) Motoros képességek gyakorlata-
nyaga (11..  mmeelllléékklleet):

• erônlét (db/ perc): hasizom (1-2.
kép), hátizom (33--44..  kkéépp);

• ízületi mozgékonyság: csípô (cm,
(55..  kkéépp)), boka (cm (66..  kkéépp)), váll (szög-
fok (77..  kkéépp));

b) Sportágspecifikus teljesítmény
idôre (mp):

• futás: 300 m síkfutás;
• úszás: 100 m gyorsúszás, 200 m

vegyes úszás;
• kerékpár: tesztpálya teljesítése.
c) Technikai tudás (értékelés 0-5

pontig a végrehajtás minôsége alap-
ján):

• futóiskola (sarok-, térdlendítés, fu-
tó-ugró- és fokozó futás);

• úszóiskola (érintés, csúsztatás, ki-
várás, balkar-jobbkar); kartempó szám
25 méteren (db);

• kerékpár (hibapont: lábletétel, el-
esés, pályatévesztés, érintés, depóhi-
ba, kulacshiba; minden egyes hiba 10-
10 mp-es büntetôidôt jelent).

Megjegyzés: a futó- és úszóiskola
gyakorlatait sportolóként videóra rögzí-
tettünk, melyeket az említett szakem-
berek 0-5 pont terjedelemben értékel-
tek.

A felmérés során elért átlagolt or-
szágos eredmények rangsorát 2009-
ig egy pontrendszer (0-5 pont) alapján
dolgoztuk fel, majd az utóbbi két év-
ben áttértünk a százalékos értékelés-
re, mivel ez reálisabban tükrözi (széle-
sebb intervallum, kevesebb kerekí-
tésbôl adódó hiba) a valós teljesít-
ményt. 

A 22..  mmeelllléékklleett a próbánkénti átlagok
százalékos értékeit mutatja be kivona-
tos formában. 
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Új teszt- és értékelô rendszer vizsgálata 
a triatlon sportág utánpótlás nevelésében

Szatmári Zoltán1, Kropkó Péter2, Kropkóné Golubics Andrea1, 
Hóbor Péter3, Janota Zoltán4, Zakariás Géza5

1 Triatlon Sport XXI Utánpótlás-nevelési Program (2006-) 
2 Triatlon Sport XXI Utánpótlás-nevelési Programvezetô (2006-) 
3 Triatlon Sport XXI Utánpótlás-nevelési Program (2009-) 
4 Szakfelügyelô, Területi Támogató, Triatlon Sport XXI Utánpótlás-nevelési Program
(2006-2008)
5 Triatlon Sport XXI Utánpótlás-nevelési Program (2006-2007)
E-mail: szatmari.zoltan@ektf.hu; andikropko@hotmail.com;  peterkropko@hotmail.com; 
negyproba@mikroweb.hu

1 Jogelôd intézményei: NUSI, NUSI-UPI
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Kérdések
• Az új koncepció növelni fogja a

programban résztvevôk tudását, felké-
szültségét és számát.

• Az alkalmazott felmérô- és értéke-
lô rendszer beváltja a hozzá fûzött re-
ményeket, tehát minôségi javulást fog
tükrözni a hosszmetszeti vizsgálat.

Módszer
A vizsgálat a törvényszerûségek és

összefüggések felderítésére, megha-
tározására és igazolására irányuló fej-
lesztô tevékenység. A feltáró módsze-
rek közül a megfigyelés, vizsgálat
(teszt, felmérés) került alkalmazásra.
Az adatfeldolgozás minôségi és
mennyiségi szempontok alapján tör-
tént a Microsoft Office Exel-program
felhasználásával.

Adatgyûjtés
A program indulásakor (2006, kerék-

pár 2007) az ország öt régiójában kez-
detben négy, majd 2008-tól három Te-
rületi Támogató végezte el a felméré-
seket. 

Az adatgyûjtésre évente két alka-
lommal (tavasz, ôsz) került sor. A fel-
méréseket – a kerékpár kivételével – a
tavaszi idôszakban hajtottuk végre. A
hangsúlyt az indokolta, hogy a tavaszi
felmérés pozitívabban hat a kezdôdô
versenyidôszak eredményességére.

A vizsgálatban résztvevô (8-14 éves)
gyerekek létszámát kezdetben nem
korlátoztuk, de az örvendetesen nö-
vekvô létszámokkal járó nagy idôtöbb-
let miatt 2010-tôl ezt az értéket klub-
bonként maximum 12 fôben állapítot-
tuk meg. 

A felméréseket egyre motiváltabb
és felkészültebb gyerekek, illetve jó
elôkészített körülmények jellemezték,
bár voltak és sajnos vannak olyan he-
lyek, amelyekrôl ez nem mondható el.

A feladatokat egy alkalommal csak
egyszer lehetett végrehajtani, majd az
így kapott eredményeket értékeltük.
Ismétlésre csak akkor volt lehetôség,
ha valamilyen külsô körülmény befo-
lyásolta a végrehajtást: pl. a szél eldön-
tötte a kerékpáros bójákat. A klubok
aktuális listáját, a leigazolt sportolók
létszámát az MTSZ honlapjáról gyûjtöt-
tük ki.

Eredmények
A vizsgálat során nyert adatokat (or-

szágos átlagok) hat évre visszamenô-
leg (kerékpár öt év) elemeztük és érté-
keltük.

Az országos átlagok az egyes klube-
redmények átlagainak ún. kompenzá-
ciós szorzóval korrigált értekeinek
összegébôl születtek, mivel a program
által behatárolt évfolyamok (8-14 év)

biológiai érése, fejlôdése között igen
nagy különbségek is lehetnek.

A következô területekre dolgoztuk ki
kompenzációs értékeket (33..  mmeelllléékklleett):

• születési év átlaga;
• a felmérésben résztvevôk száma;
• az ôszi és tavaszi felmérésben

résztvevô egyazon személyek száma.
Az eredmények bemutatása és értéke-

lése az alábbi sorrendben kerülnek be-
mutatásra (az egyes tesztadatok minden-
kor egy országos átlagot képviselnek).

aa))  LLééttsszzáámmookk  
Egy program sikerét – fôleg, ha

utánpótlás nevelésrôl beszélünk –  leg-
jobban a résztvevôk  száma tükrözi. 

• Klubok
A klubok számának alakulását terüle-

ti bontásban az 11..  áábbrraa, míg a területi

lefedettséget a 22..  áábbrraa szemlélteti. Az
adatokat elemezve megállapítható,
hogy minden régióban fokozatos növe-
kedés figyelhetô meg, azonban né-
hány területen igencsak mérsékelt ez
az aktivitás (pl. Észak-Dunántúl, Észak-
kelet Magyarország).  

• Leigazolt versenyzôk (11..  ttáábblláázzaatt)
A számok önmagukért beszélnek. A

látványos növekedésben vélhetôen
csak azért történt megtorpanás, mert
az utolsó évben a licenszdíj négyszere-
sére emelkedett.

bb))  ÁÁllttaalláánnooss  mmoottoorrooss  tteesszztteekk  ((22..  ttáább--
lláázzaatt))

Az ilyen vagy ehhez hasonló tesztek
általában nagy népszerûségnek örven-
denek a szakmában. Egyszerûek, köny-
nyen végrehajthatók, jól értékelhetôk. 

MAGYAR EDZŐ ■ 2012/212

11..  áábbrraa.. A programban résztvevô klubok száma területenként

22..  áábbrraa.. Triatlon egyesületek területi lefedettségének alakulása 2006-2010 
(NSI térinformatika)

22000066

ÉÉsszzaakk--
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Az elsô gyakorlatcsoportban mérsé-
kelt javulás, míg az ízületi mozgékony-
ság tekintetében stagnálás, sôt romlás
figyelhetô meg. Úgy tûnik, hogy az
edzôk nem foglalkoznak eleget a vizs-
gált képességekkel, holott ha közve-
tetten is, de befolyásolják az erônlétet,
a technikát.

cc))  SSppoorrttáággii  ééss  tteecchhnniikkaaii  tteesszztteekk  ((33..
ttáábblláázzaatt))

A futás idôeredménye évek óta egy
kicsivel a perces határ felett mozgott,
amit az utolsó évben végre sikerült át-
lépni. A technikai pontok azonban na-
gyon szerények. Az eredmények mö-
gött a helytelenül felépített edzések
vagy az értékelés szubjektivitása is
meghúzódhat, a hiteles magyarázat
azonban további vizsgálatokat igényel.

Az edzôk hatékony munkájának
eredményeként az úszás területén po-
zitív változásokat lehet üdvözölni. Szin-
te minden tesztben fokozatos javulás
mutatkozik, ami nagyon örvendetes,
hiszen csak a gyerekkorban megalapo-
zott úszástudásra építhetô triatlonistá-
ink késôbbi nemzetközi eredményes-
sége. Ezért külön ki kell emelni a tech-
nikában bekövetkezett javulás értékét.

dd))  KKeerréékkppáárrooss  tteesszztt  ((44..  ttáábblláázzaatt))
A kerékpáros teszt vizsgálatunk leg-

meggyôzôbb része. Az erôlködés, fáj-

dalmak, kimerülések helyett ez a teszt
egy speciális ügyesség –  a finom mo-
torikus mozgás – elôhívásán keresztül
élményt biztosít a vizsgált gyerekek ré-
szére, ami a teljesítmények egyértel-
mû javulásában is tükrözôdik. Hiba/db:
depóhiba, érintés, bója kihagyás, vo-
nalérintés, kulacshiba (felvétel, átvétel,
letétel), pályaelhagyás, lábletétel, el-
esés.

A pályarajzot a 44..  mmeelllléékklleett, míg a
tesztleírást az 55..  mmeelllléékklleett szemlélteti.

Összefoglalás
Minden sportág, amely komoly pers-

pektívában – folyamatos felnôttkori
eredményesség nemzetközi szinten –
gondolkodik, nagy súlyt fektet az után-
pótlás-nevelésre. Ha ez államilag szer-
vezett és anyagilag támogatott módon
történik, akkor kötelezô a programban
dolgozók számára a minôségi munka.
Többek között ezen gondolatok men-
tén született meg és került alkalma-
zásra, illetve bemutatásra az új teszt-
és értékelô rendszerünk.

Vizsgálatunk tehát arra irányult, hogy
hat év távlatából mutassa be triatlon
utánpótlás nevelésünk alakulását, vál-
tozását a számok, létszámok, motoros
képességek és technikai tudás tükré-
ben.

A mennyiségi mutatók töretlen fejlô-
dést mutatnak. A klubok növekedésé-
nek aránya azonban régiónként eltérô-
en alakul. Vannak olyan területek ahol,
még a megyeszékhelyek sem tudnak
felmutatni elfogadható utánpótlás-ne-
velést (pl. Kecskemét, Szolnok, Békés-
csaba, Eger, Pécs, Székesfehérvár),
még Közép-Magyarországon – némi
túlzással – egymást érik az ilyen klu-
bok. A növekedés folyamata termé-
szetesen nem állt meg, hiszen újabb
klubok „kopogtatnak" a program ajta-
ján pl.: Eger, Mór, Békéscsaba, Makó,
Szarvas, Ózd.

A mennyiségi fejlôdést, a leigazolt
utánpótláskorú versenyzôk száma mu-
tatja leghitelesebben. Programunk ko-
moly fejôdést mutatott fel ezen a té-
ren, hiszen pár év alatt több mint két-
szeresére növekedett a létszám, amit
az egyre nehezebb gazdasági körülmé-
nyek ellenére is sikerült megtartani.

Az erônlétet demonstráló adatok ja-
vulnak, míg a mozgékonyság értékei
inkább stagnálnak. A sportági- és tech-
nikai tesztek esetében az elôbbiek po-
zitív, az utóbbiak a futás kivételével
szintén pozitív elôjelû adatsorokat re-
gisztráltunk.

A vizsgálat során nyert adatokat
összegezve elmondhatjuk, hogy az új
koncepció beváltotta a hozzá fûzött re-
ményeket, hiszen a legtöbb kérdéses
területen javuló eredmények szület-
tek, tehát az összefüggések vizsgálata
által nyert adatok többsége igazolta a
feltételezéseket.

Az általunk meghatározott eredmé-
nyeket évrôl-évre több, a Sport XXI.
Programból felnövô gyerek teljesítette
– Sport XXI. érettségi –, mely által fel-
készültebb gyerekeket „adhattunk fel"
a NSI Héraklész-programba.

Következtetés
Új teszt- és értékelési rendszerünk az

úszásra helyezi a hangsúlyt, mivel eb-
ben a korban lehet és kell megalapozni
a késôbbi eredményes úszást a triatlon-
versenyeken. Ha ez elmarad, akkor a
késôbbiekben csak úgynevezett képzé-
si deficit árán lehet dolgozni, ami már
nem teszi lehetôvé a nemzetközileg is
jegyzett eredmények elérését. 

Megállapítható, hogy az edzôk in-
kább a globális úszás és a futás gya-
korlására helyezik a hangsúlyt, és ke-
vesebbet foglalkoznak azokkal az
összetevôkkel melyek közvetve hat-
nak a konkrét sportági teljesítményre
úgy, mint erô-állóképesség, ízületi
mozgékonyság, holott bizonyítottan a
részek gyakorlása pozitívan hat/vissza-
hat az egészre, azaz a technikára. 

A próbákat nem önmagukért vezet-
tük be, hanem azért, hogy gyakorlásuk

2012/2 ■ MAGYAR EDZŐ 13

11..  ttáábblláázzaatt.. A programba leigazolt versenyzôk száma éves bontásban
ÉÉvv 22000055 22000066 22000077 22000088 22000099 22001100 22001111
LLééttsszzáámm  ((ffôô)) 227733 445566 551155 666633 667755 665566 663322

22..  ttáábblláázzaatt.  Motoros tesztek eredményei éves bontásban
éévv eerrôô--áállllóókkééppeesssséégg  íízzüülleettii  mmoozzggéékkoonnyyssáágg

((ddbb//ppeerrcc))
hhááttiizzoomm  hhaassiizzoomm ccssííppôô  ((ccmm)) bbookkaa  ((ccmm)) vváállll  ((sszzööggffookk))

22000066 4422,,77 3377,,11 2211,,77 99,,22 117766,,44
22000077 4422,,22 3399,,55 2200,,88 99,,33 117733,,77
22000088 4433,,66 3388,,99 2211,,22 99,,22 117755,,88
22000099 4422,,44 3388,,44 2200,,77 99,,77 117744,,66
22001100 4466,,44 3399,,11 2211,,99 99,,33 117744,,00
22001111 4488,,33 4444,,44 2211,,99 99,,44 117744,,55

33..  ttáábblláázzaatt..  Sportági és technikai tesztek eredményei éves bontásban
éévv ffuuttááss úússzzááss

330000  mm tteecchhnniikkaa 110000  mm 220000  mm tteecchhnniikkaa ccssaappáásssszzáámm
((sseecc)) ((ppoonntt)) ggyyoorrss vveeggyyeess ((ppoonntt)) ((ddbb))

22000066 0011::0011,,00 22,,2266 0011::4411,,00 0033::5500,,00 11,,0033 3311,,00
22000077 0011::0022,,00 11,,5566 0011::3399,,00 0033::4422,,00 00,,9988 3311,,88
22000088 0011::0033,,00 11,,5522 0011::4422,,00 0044::0077,,00 11,,9944 3300,,44
22000099 0011::0011,,00 11,,6688 0011::4433,,00 0044::0055,,00 11,,8899 3300,,33
22001100 0011::0022,,00 11,,8866 0011::4400,,00 0033::5555,,00 11,,9966 2299,,44
22001111 0000::5599,,00 11,,7799 0011::3344,,00 0033::4477,,00 22,,3322 2277,,55

44..  ttáábblláázzaatt.. A kerékpáros teszt eredménye éves bontásban
éévv ttiisszzttaa  iiddôô  hhiibbaasszzáámm  tteelljjeess  iiddôô  //ddbb//++1100  mmpp//

((sseecc)) ((ddbb)) ((sseecc))
22000077 0011::2200,,00 11,,4455 0011::3344,,00
22000088 0011::1177,,22 11,,3399 0011::3300,,22
22000099 0011::1133,,33 00,,9944 0011::2233,,22
22001100 0011::0088,,55 00,,66 0011::1144,,66
22001111 0011::0011,,66 00,,4455 0011::0066,,11
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révén olyan erônléttel, mozgékony-
sággal, mozgáskészséggel gyarapít-
sák a gyerekek tudását, melyek integ-
rálódva a sportági teljesítményben, a
versenyeredményekben fog tükrözôd-
ni.  Sajnos ezt néhány klub edzôje
nem érti meg és saját értékei, esetle-
gesen érdekei mentén tevékenyked-
ve nem igen támogatja a programot.
Szomorú látvány, amikor a sokadik fel-
mérés után is teljes tájékozatlanság-
gal találkozunk a felméréseken. A
többséggel azonban lehet és érdemes
dolgozni. Motivált edzôk, gyerekek,
szülôk, és természetesen a javuló
eredmények bizonyítják, hogy beérett
a munkánk.

Természetesen vannak még javítá-
sára, fejlesztésére váró területek, me-
lyekre a jövôben több idôt és energiát
kell szánni pl.: növelni egyes régiókban
a klubok számát, a motoros képessé-
gek hangsúlyosabb fejlesztése, a futó-
technika hatékonyságának növelése,

néhány klub hozzáállásának javítása, il-
letve több konkrét szakmai támogatás,
segítségnyújtás az edzôknek.

Munkánk természetesen nem volt
problémamentes. Hosszú távú céljaink
követése sokszor taktikai súrlódások-
hoz vezetett, melyekkel szemben min-
dig az eredményeinkkel érveltünk; leg-
többször eredményesen.

A bemutatott vizsgálati módszer
csak egy része a stratégiai céljaink el-
érésének. Tevékenységünk egyéb, az
utánpótlás-neveléssel kapcsolatos
összetevôre is kiterjed:

• új klubok létesítése, régebbi klu-
bok szakmai támogatása;

• érdekérvényesítés elôsegítése; 
• komparatív elônyök kihasználása;
• aquatlon versenyrendszer létreho-

zása;
• szakmai képzések, továbbképzé-

sek;
• digitális edzésnapló;
• felszerelések juttatása.

Befejezésül szeretnénk megkö-
szönni azt a kiszámítható stratégiai
állandóságot és rugalmasságot, ami
mind anyagi, mind szakmai, mind pe-
dig elszámolási téren  – a  jelenleg
NSI-nek nevezett – utánpótlás inté-
zet részérôl érkezett és érkezik, így
garantálva a koncepció eredményes-
ségét.

Irodalom
Engelhardt, M: A sikeres triatlon

edzés. SubRosa Kiadó. Budapest.
1996

Baranyai L., Kuno, H., Kindl G., Tom-
ka J. A., Zakariás G.:  TRIATLON! Bu-
dapest. 1995

Arday L., Farmosi I.: Adatok a 9-18
éves iskolás fiúk és lányok motorikus
teljesítményének tanulmányozásához.
Testnevelés Egyetem, Bp. 1994. 

Török A., Szakály Zs.: TRIATLON,
testnevelés és sport 1-12. évfolya-
mos. Sportiskolai tanterv, Bp. 2006.
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11..  mmeelllléékklleett.. Motoros képességek gyakorlatanyaga

11..  kkéépp. hasizom gyakorlat kh.

33..  kkéépp.. hátizom gyakorlat kh. 44..  kkéépp.. hátizom gyakorlat bh.

55..  kkéépp.. csípôízület 66..  kkéépp.. bokaízület  77..  kkéépp.. vállízület

22..  kkéépp.. hasizom gyakorlat bh.
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22..  mmeelllléékklleett.. Százalékos értékelés táblázat (kivonat)

110000 55 5 180 32 7 55 55 1:15 5 20 3:00 55 110000
9900 57 4,5 0,5 30 8 0,66 0,66 1:20 4,5 22 3:10 60 9900
8800 59 4 175 28 9 0,33 0,33 1:25 4 24 3:20 65 8800
7700 61 3,5 0,5 26 10 45 45 1:30 3,5 26 3:30 70 7700
6600 63 3 170 24 11 0,66 0,66 1:35 3 28 3:40 75 6600
5500 65 2,5 0,5 22 12 0,33 0,33 1:40 2,5 30 3:50 80 5500
4400 67 2 165 20 13 35 35 1:45 2 32 4:00 85 4400
3300 69 1,5 0,5 18 14 0,66 0,66 1:50 1,5 34 4:10 90 3300
2200 71 1 160 16 15 0,33 0,33 1:55 1 36 4:20 95 2200
1100 73 0,5 0,5 14 16 25 25 2:00 0,5 38 4:30 100 1100
00 :75 0 155 12 17 0,66 0,66 2:05 0 40 4:40 105 00
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LLééttsszzáámm  kkoommppeennzzáácciióóss  sszzoorrzzóó
létszám (fô) 1-5 6 7 8 9 10 11 12
szorzó 1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12 1,14

IIssmmééttllôô  kkoommppeennzzáácciióóss  sszzoorrzzóó
ismétlôk száma (fô) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stb.
szorzó 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12 1,14 1,16 1,18 stb.

33..  mmeelllléékklleett. kompenzációs szorzók táblázat 2011-ben (kivonat)
SSzzüülleettééssii  iiddôôááttllaagg  kkoommppeennzzáácciióóss  sszzoorrzzóó

11999977,,
tizedes érték 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
szorzó 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

22000033,,
tizedes érték 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
szorzó 1,69 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,6

44..  mmeelllléékklleett.. Kerékpáros pályarajz
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• Rajt az oldalvonal mögül sípszóra.
• Sisak felvétel szabályos rögzítéssel,
majd kerékpár elvétel a segítôtôl.  
• Kerékpár kitolása az 1. Depó kijárat vo-
nalon, felszállás a vonal, majd az 1. bója
(piros teli kör) után balra kanyarodás és
haladás az oldalvonallal párhuzamosan a
másik térfélre. 
• A piros keresztes bója kerülése balról
visszafordulással, majd szlalom az 5db
piros keresztes bójasor között.
• A kapusvonalon álló piros keresztes

bója megkerülése jobbról, és a kapuste-
rületen belül álló vékonyabb piros ke-
resztes bója 360 fokban megkerülése
jobbról és haladás a másik térfél irányá-
ba.
• A 3. számú széken lévô teli kulacs fel-
vétele bal vagy jobb oldalról megközelít-
ve. Továbbhaladás közben a kulacs át-
vétele a másik kézbe és a 4. számú
székre (az elôzôvel ellentétes oldalra) le-
helyezése.
• A 4m-es vonalon lévô piros keresztes

bója megkerülése balról, majd visszafor-
dulás után áthaladás a hat pár csökkenô
térközû bójasor között. A rajthoz köze-
lebbi piros keresztes bójasor megkerülé-
se után haladás a 2. depó irányába.
• A 2. Depó bejárat vonal érintése elôtt
leszállás (a vonal érintése elôtt már
mindkét láb a talajon) és befutás a depó-
ba. A kerékpár tároló helyre tolása után
egy segítô megfogja, de nem elveszi a
kerékpárt. A sisak letétele után kifutás a
pályáról a célt jelentô alapvonal felé.

55..  mmeelllléékklleett.. Kerékpáros tesztismertetés:

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

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 33  000000,,--  FFtt.., diákoknak és nyugdíjasoknak 11  550000,,--  FFtt. A MET tagság részére
a társaság szakmai folyóirata, a MMaaggyyaarr  EEddzzôô ttéérrííttééssmmeenntteesseenn  jjáárr. A tagdíjat MMEETT  ssáárrggaa  ccsseekkkkeenn vagy közvetlen
átutalással a társaság 1111770055000088--2200444477660011 sz. bankszámlájára kérjük befizetni. Minden esetben kérjük a pon-
tos hivatkozást a befizetô nneevvéérree,,  ppoossttaaii  ccíímméérree  ééss  aazz  éévvsszzáámmrraa, amelyre a tagdíjat befizette. 
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Összefoglaló
A magyar úszósportban a gyerme-

kek 7-8 éves kortól részt vesznek hiva-
talos versenyeken, ahol korosztályon-
ként éremdíjazásban részesülnek.
2012-tôl már a 9-10 éves gyermekek is
országos bajnokságon úsznak, bajno-
kokat avatnak ebben a korosztályban.
Havi rendszerességgel szerepelnek
versenyeken és mérettetik meg magu-
kat társaikkal. Vizsgálatunkban arra ke-
restük a választ, hogy az utánpótlás ko-
rú úszók hogyan készülnek, milyen
edzéseket végeznek a versenyeken
való eredményes szereplés érdeké-
ben. Kíváncsiak voltunk, hogy a gyer-
mekek által teljesített edzések össz-
hangban vannak-e a szakirodalom által
ajánlott edzésekkel. 

A bajnoki ponttáblázat szerint, kor-
osztályonként öt legeredményesebb
klub edzôi által kitöltött kérdôívek ré-
vén 17 úszószakosztály munkájába
nyertünk betekintést. A felmérés ered-
ményeit összehasonlítottuk a szakiro-
dalom által optimálisnak tartott adatok-
kal. Azt tapasztaltuk, hogy az utánpót-
lás korú úszók 13 éves korig többször,
nagyobb terjedelmû, hosszabb idôtar-
talmú edzéseket végeznek, mint
ahogy azt a szakirodalomban javasol-
ják. A gyermek korosztályban a vizsgá-
lati eredmények közelítenek a javasolt-
hoz, de még mindig az értékek felsô
határán, vagy a fölött mozognak. A ser-
dülôkortól kezdve nem tapasztaltunk
eltérést az ajánlott értékek és a vizsgá-
lati eredmények között. 

Következtetéseink szerint a magyar-
országi úszók 13 éves korig testi és
szellemi érettségüknél nagyobb terhe-
lésnek vannak kitéve, ami befolyásol-
hatja a felnôttkori maximális teljesítô-
képességet, terhelhetôséget, eredmé-
nyességet.

KKuullccsssszzaavvaakk:: úszás, utánpótláskor,
edzésmódszer

Bevezetés
Az úszóversenyzôk csúcsteljesítmé-

nyüket csak hosszú, megfelelôen felé-
pített edzésmunka után képesek elér-
ni. Ennek a hosszú, éveket felölelô fo-
lyamatnak jelentôs része esik az után-
pótlás korra (7-14 év).  Az ebben az idô-
szakban elvégzett edzésmunka döntô

mértékben határozza meg a késôbbi
eredményességet (Selmeci, 2000). Az
edzéseknek az életkori sajátosságok-
hoz kell igazodniuk. A készségeket az
érzékeny fejlôdési szakaszban kell taní-
tanunk és a képességeket fejleszte-
nünk ahhoz, hogy a legjobb alapot biz-
tosíthassuk az ifjúsági és felnôtt kori
edzésekhez. A szervezet intenzív fejlô-
déssel reagál a környezet ingereire a
szenzitív idôszakban, ezért ki kell hasz-
nálnunk ezt a lehetôséget és az úszó-
edzések tervezésénél is figyelembe
kell vennünk. A túlzott óvatosság, az
edzésingerek hiánya a koordinációs és
kondicionális képességek nem megfe-
lelô idôben történô fejlesztése ugyan
úgy gátjává válhat a késôbbi nagyobb
teljesítményeknek, mint a túl nagy ter-
jedelmû, magas intenzitású edzések
(Selmeci 2000). Ezért tartjuk kiemelke-
dôen fontosnak a fiatal korosztályok
edzésmunkájának megismerését.

Módszer
A vizsgálandó egyesületek kiválasz-

tásánál a bajnoki pontversenyt vettük
alapul. Korosztályonként az 5 legered-
ményesebb klub edzôit kerestük meg,
így 17 egyesület (7 budapesti, 10 vidé-
ki) munkáját ismertük meg. Vizsgála-
tunkat nyílt típusú kérdôíves módszer-
rel végeztük. A kérdések korosztályon-
ként a versenyzôk heti edzésszámára,
egy edzés idôtartamára és az edzése-
ken teljesített átlagosan megtett távol-
ságra (méterben) vonatkoztak.

Eredmények
A vizsgálati eredményeket összeha-

sonlítottuk a szakirodalom által optimá-
lisnak tartott adatokkal. A részletes
eredmények az 11..  ttáábblláázzaattbbaann láthatók.

A rendszeres edzés megkezdése 6-
7-8 éves korban történik. A legfiata-
labb versenyzôk a béka korosztályú (7-
8 éves) gyermekek, akik számára heti
4-5 edzést, 45-60 perc idôtartamban,
700-1500m terjedelemben ajánl a szak-
irodalom (Tóth, 2008). A Magyarorszá-
gon legeredményesebb egyesületek
ugyanezen korosztályú versenyzôi átla-
gosan heti 5-6 alkalommal, 60-90 perc
közötti edzésmunkát végeznek, és
1200-3500m között teljesítenek egy
edzésen.

A delfin korosztály vizsgálata során
is nagy különbségeket találtunk az
edzésmennyiség tekintetében. A 9-10
éves úszók heti 5-6-szor, átlagosan 90-
120 percet edzenek, és 3000-4000
métert úsznak egy edzésen. A heti
edzésszám és az edzések idôtartama
nagyjából megfelel az ajánlottnak, de
az egy edzésen leúszott méterszám
sokkal több, mint a javasolt. 

11-12 éves, 13-14 éves úszók job-
ban viselik az edzések hosszabb idô-
tartamát, ezért többet is edzhetnek. A
szakemberek által javasolt edzés-
mennyiség heti 5-7 alkalommal 90-120
perc, 3000-4500m terjedelemben
(Tóth, 2008). A magyarországi gyer-
mek korosztályú úszók heti 5-10
edzést úsznak. A szombati edzések a
legtöbb klubnál már természetesnek
mondhatók, és az egyesületek felénél
már reggel is edzenek a sportolók. Át-
lagosan 3000-5000m között úsznak a
11-12 éves gyerekek egy edzésen.
Ennél a korosztálynál az átlag edzés-
terjedelem megfelel a javasoltnak, de
az egyesületek inkább a felsô határon
és a fölött tervezik a gyermek korosz-
tályú versenyzôk edzését.

A serdülôkorban teljesített edzések
közel azonosak az optimálissal, az elté-
rés minimálisnak mondható. Az eltérés
azért is elhanyagolható, mert ugyan-
azon naptári életkorú úszók biológiai
életkora nagyon eltérô lehet és ezt
edzésterhelés szempontjából figye-
lembe kell venni. Ezért a teljesített m-
szám és az edzésmennyiség egy kor-
osztályon belül is változik.

Vizsgálatunk eredményeit foglalja
össze a 11..  áábbrraa,, amely az edzéseken
teljesített m-szám változását mutatja
be az életkorok függvényében. Ahogy
a grafikonon is megfigyelhetô, a legna-
gyobb eltérés a béka és a delfin kor-
osztályú (7-10 éves) gyermekek eseté-
ben tapasztalható. Ôk sokkal többet
úsznak egy edzésen az ajánlottnál. A
11-12 évesek által produkált edzés-
mennyiség már közelít a szakirodalom
útmutatásaihoz, de még mindig túllépi
azt. 13 éves korig magasabbak a vizs-
gálati adatok, mint a javasoltak, tehát
13 éves korig a magyarországi úszók
többet úsznak egy edzésen az optimá-
lisnak tartottnál.

Következtetések
Vizsgálati eredményeink arra a kö-

vetkeztetésre juttattak minket, hogy a
magyarországi úszók a rendszeres
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edzések megkezdésétôl, egészen 12-
13 éves korig, testi és szellemi érett-
ségükhöz képest jóval nagyobb terhe-
lésnek vannak kitéve. A túl korai és
nagy terhelésû edzések azért jelente-
nek problémát, mert az úszók késôbbi
fejlôdési lehetôségei jóval behatárol-
tabbak lesznek. Mivel Tóth szerint a
fejlôdés csak új inger alkalmazásával
érhetô el, ezért ha idô elôtt felhasznál-
juk az új ingeradási lehetôségeinket,
akkor pont abban az idôszakban nem
tudjuk további fejlôdésre késztetni a
felnôtt versenyzô szervezetét, amikor
az pedig igazán döntô lenne. A másik
problémát abban látjuk, hogy a túl ma-
gas leúszott méterszám érdekében az
edzôk „feláldozzák" az ügyességfej-
lesztô, technikajavító variációs gyakor-
latokat és játékokat. A különbözô ké-
pességek hangsúlyos fejlesztésének
lehetôségei pedig kihasználatlanul
múlnak el. Pedig, Nádori szerint, még
akkor is a fiatal sportoló érdekeit szol-
gálja a sokoldalú képzés, ha átmeneti-
leg a sportbeli fejlôdése és eredmé-
nyessége lelassul. Az utánpótlás kor-
ban a sokoldalú képzés és a sajátos
képzés ugyanolyan fontos feladat (Ná-
dori, 1991). Mészáros és munkatársai
szerint, ebben a második gyermekkor-
nak nevezett életszakaszban javul a
mozgások gazdaságossága és pontos-
sága, amelyet az úszásnemek techni-
kai színvonalának javítására maximáli-
san fel kellene használni.

A rengeteg leúszott méter helyett
sok mozgással járó, ügyességfejlesztô
játékokat is az edzés részévé kellene
tenni. A játékok során létrejövô ver-
senyhelyzetek magas intenzitású
munkavégzésre sarkallják a gyereke-
ket, amivel hatékonyan és változato-
san tudjuk növelni a versenyzôink ere-
jét, gyorsaságát és állóképességét.

Mészáros és munkatársai azt állítják,
hogy a gyermekek az agykérgi folya-
matok egyensúlyának hiánya miatt ne-
hezen tudnak egy feladatra hosszabb
ideig koncentrálni, ezért a hosszú,
stresszel járó sorozatok helyett a cso-
portos játékok heti rendszerességgel
való alkalmazását ajánljuk. Ez azért is
lényeges, mert a monoton edzések
befolyásolják a gyermekek kedvét és
teljesítô készségét az úszás felé. A ta-
pasztalat szerint, a rendszeresen úszó
gyermekek nagy része 13 éves korára
abbahagyja az edzéseket. A természe-
tes kiválasztódáson túl, sokan, a túl-
zott stresszel járó edzések következté-
ben fordulnak más tevékenységi for-
mák felé (Nagy, 2011). Ez oda vezet-
het, hogy azokat az ügyes gyermeke-
ket, akik az optimális terheléssel nem
tudják felvenni a versenyt, a maga-
sabb edzésmunkát végzô társaikkal, si-
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kerélmény hiánya miatt a sportág elve-
szíti.

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a
gyermekek különbözô idôpontokban,
eltérô gyorsasággal tanulnak meg úsz-
ni és kezdik el a rendszeres edzéseket.
Vannak olyan gyermekek, akik delfin
korosztályú versenyzôként szerepel-
nek elôször a versenyeken. Ôk érte-

lemszerûen nem végezhetik egybôl
ugyanazt az edzésmunkát, amit a már
két éve edzô társaik. Hasonló okokból,
vagy csoportösszevonások, illetve
egyéb okok miatt elôfordul, hogy kü-
lönbözô korosztályú versenyzôk
ugyanazt az edzést ússzák. E miatt a
sajátosság miatt, a vizsgálatban sze-
replô értékek, az adott korosztály ver-

senyzôinek csak döntô többségére iga-
zak, azonban elôfordulhatnak mind po-
zitív, mind negatív irányba mennyiség-
beli eltérések. Mindazonáltal a vizsgá-
latban kapott eredmények hûen tükrö-
zik a korai utánpótlás-nevelésben meg-
valósuló edzésmunkát.
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Idén szeptembertôl az iskolai okta-
tás elsô, ötödik és kilencedik évfolya-
mában minden nap lesz testnevelésó-
ra – közölte Balogh Zoltán miniszterje-
lölt az országgyûlés sportbizottsága
elôtti meghallgatásán, hozzátéve,
hogy a sport a szegénység elleni küz-
delemben is nagy szerepet játszik. A
napi rendszerességû testnevelésóra
bevezetését a Fidesz választási prog-
ramjában megígérte, késôbb azonban
lekerült a kérdés a napirendrôl.

A mindennapos testnevelés beve-
zetését és a sport integráló erejét
emelte ki az Országgyûlés Sport- és
Turizmusbizottsága elôtt megtartott
májusi meghallgatásán Balogh Zol-
tán, a Nemzeti Erôforrás Minisztéri-
um (NEFMI) miniszterjelöltje.

A politikus hangsúlyozta, a minden-
napos testnevelést az iskolai oktatás
elsô, ötödik és kilencedik évfolyamán
idén szeptember 1-tôl, felmenô rend-
szerben szervezik meg, illetve a ké-
sôbbiekben ki kell terjeszteni a szak-
képzések, a gimnáziumi és szakisko-
lai oktatás irányába is. Balogh úgy fo-
galmazott, a sport nemzetstratégiai
közösségi érdeket jelent, és a sze-

génység elleni küzdelemben is nagy
szerepet játszik.

"A sport az a világ, amely az állam ál-
tal vállalt feladatok nélkül nem tud mû-
ködni" – tette hozzá. A miniszterjelölt
szerint az elmúlt egy-két év egyik leg-
nagyobb eredménye a társaságiadó-
kedvezménybôl igényelhetô sportcélú
támogatások bevezetése, "de a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság önállóvá válása
is elôrelépés, ugyanakkor a mindenna-
pos testnevelés kérdésében még erô-
feszítésekre lesz szükség."

Tavaly júliusban jelentette be Bar-
dóczy Gábor, a Sportért Felelôs Ál-
lamtitkárság fôosztályvezetôje elô-
ször, hogy idén ôsztôl vezetik be a kö-
telezô mindennapos testnevelést az
általános iskolákban.

Balogh a legutóbbi meghallgatá-
sán azt is mondta: korábban a Ma-
gyarországon mûködô cégek 7,5-11
milliárd forintot adtak sportcélú tá-
mogatásra, a 2011. adóévben pedig
már mintegy 24 milliárd forint tôke
áramlott az öt látvány-csapatsportág-
ba (labdarúgás, kosárlabda, kézilab-
da, vízilabda, jégkorong). A listáról
azt mondta, hogy "elôször örülni kell

annak, hogy már mûködik a rend-
szer", újabb sportágak az aktuális
gazdasági helyzettôl is függôen ke-
rülhetnek be a támogatottak közé.

A tanácskozás végén a bizottság
tagjai – 12 igen szavazattal, két nem
ellenében, két tartózkodás mellett –
elfogadták Balogh miniszteri jelölé-
sét, aki – azóta minden meghallgatá-
sán túl van – immár miniszterként irá-
nyítja az elnevezésében Emberi Erô-
forrás Minisztériumra változó minisz-
tériumot.

11..  áábbrraa.. Az edzéseken teljesített átlagos méterszám változása az életkor függvé-
nyében 

Szeptembertôl – mindennapos testnevelés
AZ ELSÔ OSZTÁLYOSOKNAK
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A kajakosként kétszeres olimpiai- és
hatszoros világbajnok Gyulay, a Hun-
garoring Sport Zrt. elnök-vezérigazga-
tója, a Magyar Nemzeti Autósport Szö-
vetség elnöke, valamint a tôrvívásban
kétszeres ötkarikás ezüstérmes Kamu-
ti, a Nemzetközi Fair Play Bizottság el-
nöke, a Magyar Vívó Szövetség szak-
mai alelnöke a többi tag döntése alap-
ján került be a 21 fôs elit társaságba,
az Albert Flórián és Polyák Imre halálá-
val megüresedett két helyre.

Az egyesület alapításának 20 éves
évfordulója alkalmából tavasszal a Ho-
tel Flamencóban megtartott jubileumi
közgyûlésen ezt követôen – példaérté-
kû életútja elismeréseként – Gerevich
Aladár emlékérmet vehetett át Gyar-
mati Andrea olimpiai ezüstérmes úszó.
Az ünnepségen Kárpáti György, a Hal-
hatatlanok Egyesületének elnöke azzal
indokolta Gyarmati elismerését, hogy
sportpályafutása befejeztével gyer-

mekorvosként is kiválóan megállta a
helyét.

Kamuti Jenô egy régi francia akadé-
miai szokást is "magával hozott", neve-
zetesen azt, hogy az új tagok a beikta-
tásuk alkalmával megemlékeznek
azokról, akiknek a helyére lépnek.
Személyes emlékei felidézésével ezút-
tal ô méltatta az elmúlt idôszakban el-
hunyt két kiváló sportolót. Kamuti és
Gyulay egyébként egyaránt tagja a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnökségének.

Ugyancsak életmûdíjban részesült a
Fábián házaspár. Mivel Fábián László,
az ötkarikás aranyérmes kajakos kórhá-
zi kezelésre szorult, felesége, az olim-
piai ezüstérmes Rozsnyói Katalin pedig
tanítványaival éppen sevillai edzôtábo-
rozáson vett részt, az elismerést leá-
nyuk, Mónika vette át. A Fábián házas-
pár sportolói és edzôi sikereit a kilenc-
szeres világbajnok kenus, a szintén hal-
hatatlan Wichmann Tamás méltatta.
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A szerzô aligha igényel részletes bemutatást. Zsíros Ti-
bor emblematikus alakja a magyar kosárlabdázásnak. Mi
ugye, most éppen London nagy eseményeire készülünk…
Ô ott volt már 1948-ban a válogatottal. Egyik vezéregyéni-
sége lehetett azután az 1955-ben Európa-bajnokságot
nyert együttesnek. Remek edzô, vezetô – a Mesteredzôi
Kollégiumnak alapító tagja – s minden, amit tesz, jól tud-
juk, az csupa szívvel, szenvedéllyel végzett eredményes
minôségi munka és teljesítmény.

A Budapesti Kosarasok a legutóbbi bizonyítéka minden-
nek, s lám, még a szakmai sportirodalom térségeiben is
nem mindennapos alkotó becsvággyal produkál. Viszony-
lag elôrehaladott korban kapott kedvet a tollforgatáshoz, s
lám, alkotó kedve fiatalos és töretlen, hiszen a Kosárarany
és az Aranykor Után immár a harmadik kötetét teszi közzé
az utóbbi években Budapesti Kosarasok címmel, ezúttal a
fôváros és a Budapesti Kosárlabda Szövetség támogatá-
sának köszönhetôen.

Szükségtelen mondani: Budapest, fôvárosunk úttörô
szerepet játszott a sportág magyarországi kezdeteiben,
arról a domináns szereprôl nem is szólva, amelyet betöl-
tött a második világháborút követô évtizedekben, a ne-
vezetes Bp. Honvéd-MAFC  nevezetes párharcok idején
és a válogatott kialakításában, fejlesztésében. Zsíros Ti-
bornak köszönhetôen a történések minden fázisát végig
kísérhetjük – a középiskolás bajnokságoktól a csúcsokig.
Részletes pontossága következtében hamisítatlan for-
rásmunkához jutottunk, amely hasznos és fontos táma-
sza lehet mindazoknak, akik majdan ezzel a remek sport-

ággal, s annak magyarországi történetével óhajtanak
foglalkozni. 

Külön kiemelést érdemel két fontos további tényezô. A
kötetet nagyszerû képanyag gazdagítja, s a másik az a fon-
tos szerep, amelyet a könyv létrejöttében neves szakem-
berünk, Cziffra Mihály, a budapesti szövetség elnöke ját-
szott. GG..RR..

„Zsizsi’’ harmadik kötete

Könyvismertetô

Gyulay Zsolt és Kamuti Jenô 
a „Halhatatlanok" között

ÉLETMÛ-DÍJAS GYARMATI ANDREA ÉS A FÁBIÁN HÁZASPÁR

Gyulai Zsolt (balra) és Kamuti Jenô
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Amikor „maiaknak" mesél az ember,
könnyen megkaphatja, hogy „jó-jó, de
akkor még a labda is szögletes volt"…
Valóban, bô ötven éve, amikor az ifjú
Ormai László – még nem dr. és nem
bá’ – elkezdett edzôsködni, s szervezni
a sportéletet, még „minden" más volt.

Nem volt sportcsarnokuk. Erônléti
edzést például akkor és úgy iktatott az
edzéstervbe, amikor valaki elnézett
egy labdát, merthogy már futhatott is
lefelé a rengeteg lépcsôn, mivel az iro-
daház III. emeleti folyosóján tudták
csak felállítani a pingpong-asztalokat…

Nem volt költségvetésük. Hárome-
zer forintból kellett gazdálkodniuk (nem
naponta, nem havonta, hanem évente,
s nem egy játékosra vagy csapatra, ha-
nem az egész szakosztályra volt
3.000,-Ft!), de Ormai már ekkor nagy
figyelmet fordított a premizálásra: 

– Kezdô edzô voltam, de azt már tud-
tam, hogy a motiváció nagyon fontos –
meséli ma is huncut mosollyal. – Ezért
az NB I-be, az „álmok osztályába" jutá-
sért játszott sorsdöntô mérkôzés elôtt
azt mondtam Komlódi Ecinek, a csapat
legjobb játékosának: ha nem vesztesz
meccset, akkor nyerünk. Ha pedig
nyerünk, elveszlek feleségül. Csoda,
hogy veretlen maradt?!

Két hónap múlva tartották az esküvôt.
S Ormai László, az egykori ifjúsági

válogatott labdarúgó (ne feledjük, ez
Puskásék, az Aranycsapat idején mi-
lyen nagy szó volt!) ezzel a „házasság-
gal" az asztalitenisz-edzôséggel is vég-
leg eljegyezte magát.

A siker ára
Hivatali alapfokú bajnokság… Kerü-

leti bajnokság… NB II Gárdos-cso-
port… Osztályozó… NB I… Öt év alatt
járta meg a nagy utat a Statisztika Pe-
tôfi Sport Club, ezalatt formálódtak Or-
mai doktor szakmai alaptételei. De
még mielôtt misztifikálnánk az akkor-
tájt sem mindennapi diadalmenetet, s
mindenáron valamiféle szakmai titkot,
csodát beszélnénk bele a „szimpla si-
kertörténetbe", vegyünk csak számba
egy nagyon egyszerû és kicsit kegyet-
len edzôi húzást, egy szervezô- és
edzôzseni huszárvágását.

A siker árát – ez is szakvezetôi erény
– a Statisztika férfi asztaliteniszezôivel
fizettette meg. Mondjuk ki kegyetlen
nyersséggel: feláldozta a fiúkat a lá-
nyok sikeréért. A férfisport – a ping-
pongban különösen – mindig is elôrébb
járt a hölgyek játékánál. Keményebb

ütések, atletikusabb képzés, gyorsa-
ság, robbanékonyság, az erônlét szere-
pének hamarabbi felismerése, a színe-
sebb taktikai és technikai repertoár
mind-mind az erôsebb nem játéka mel-
lett szól. S kitôl lehet ezt a legjobban el-
lesni, eltanulni? Hát persze, hogy egy
ugyanott – akkor már iskolai tornate-
remben – edzô férficsapattól. És ho-
gyan? Ha szakadatlanul együtt, egy-
más ellen játszanak. Amitôl óhatatlanul
férfiasabb, keményebb, eredménye-

sebb lesz a „gyengébbik nem" játéka, s
menthetetlenül romlik a férfiaké. 

Idáig rendben is volna. Csak láttak
már olyan férfiakat – sôt: csapatba
tömörült férfiakat! –, akik önként felál-
dozzák önnön eredményességüket né-
hány hölgy kedvéért? Na, s itt jön az
újabb Ormai-csoda: „a Lacus" úgy
gyôzte meg az NB II-es férficsapat tag-
jait, hogy azok dalolva vállalták, hogy a
lányok sikereire „rámegy" a saját ered-
ményességük. Bizonyság rá, hogy ôk
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Az „edzôkirály’’ köszöntése
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mennyire nem érezték magukat áldo-
zatnak, hogy Csaba István még azt is
vállalta, hogy egyik hónapban Vostová,
a másikban Rudnova, a harmadikban
meg Alexandru – mindig az épp aktuá-
lis cseh, orosz, vagy román ellenfél –
stílusában pingpongozott. 

S hogy mennyire szívbôl tették:
2012-ben, Laci bácsi 80. születésnap-
ján a sok-sok egykori hölgyjátékos
mellett ott volt az egykor „kizsigerelt"
férficsapatból Csaba Pista, Fazekas
Gyula meg még régi fotókat is váloga-
tott, de ma is fel-feltûnik az Ormaiék
szervezte rendezvényeken Faragó
András, Szabó László…

Ja, jut eszembe: errôl a legutóbbi
szülinapi buliról csak egyvalaki késett
el. Az, aki már igazán megtehette vol-
na, hogy kényelmesen hátradôljön a
nagyfotelben, csak meséljen, a múltjá-
ból éljen… A „pingpong-pápa", Ormai
László. De hát nem ért oda idôben,
mert a serdülô bajnokságon szurkolt
az övéinek…

A siker titka
Kézenfekvô kérdés: minek köszön-

hetô Ormai dr. példátlan edzôi sikerso-
rozata. Hogyan sikerült folyamatosan
fenntartani a nemzetközileg is magas
színvonalat, szüntelenül nyerni a hazai
csapatbajnokságot, a magyar Szuperli-
gát, a Bajnokcsapatok Európa Kupáját?
Sorozatban nevelni a serdülô, ifjúsági
és felnôtt Európa-bajnok asztaliteni-
szezôket, örökké „táplálni" a válogatott
csapatokat, folyamatosan – ma is – já-
tékosokkal ellátni-elárasztani az NB I-
es csapatokat? 

A nagy kortárs, az Ormai-sikerek kí-
sérôje, Dvorák Ferenc klubelnök már
nem él, de szavait ôrzi a televíziós fel-
vétel:

– Három fô sikertényezônk volt. Az
elsô a felállított követelményrendszer
szintje. Nem mindegy, milyen magas-
ra helyezik a mércét. Ormai László szá-
mára ez a mérce a mindenkori nem-
zetközi színvonal, ami meghatározza a
kiválasztás, az oktatás, a menedzselés
egész folyamatát. 

A másik a szakmai tudás, az irányítá-
sa alatt dolgozó edzôk elméleti és gya-
korlati ismereteinek magas szintje.
Csak megfelelô tudás és tapasztalatok
birtokában, a nemzetközi követelmé-
nyeket ismerve lehet olyan technikát
tanítani, edzésmódszereket alkalmaz-
ni, amelyek révén át is lehet ugrani a
magasra tett lécet.

Végül a tárgyi feltételek, de még in-
kább a felkészítéshez, a munkához
szükséges nyugodt légkör, aminek
megteremtésében Laci szintén nélkü-
lözhetetlen.

Megbocsát, drága Dvorák Feri bácsi,

ha én egy szóval összefoglalom az Or-
mai-sikerreceptet? Maximalizmus.

Példa rá az 1997-98-as évad záróva-
csorája a „Stat"-ban. Ebben az idény-
ben mindent megnyertek az Ormai-ta-
nítványok, amit csak lehetett. Az újon-
coknál, a serdülôknél, az ifjúságiaknál,
a felnôtteknél, de még az „old lady" ka-
tegóriában is minden aranyérmet haza-
hoztak, az egyéni és a csapatbajnok-
ságban is valamennyi lehetséges elsô-
séget besöpörtek.

Volt is nagy vigalom, nagy készülôdés
a klubban: na, most mit mond a mester,
most mibe „köt bele" az örök elégedet-
len?! Nem titkolt kis kárörömmel remél-
ték, hogy ezen a kákán már Laci bácsi
sem tud majd csomót keresni.

Tudott. A példátlan csapatbajnoki
aranyszéria felsorolása után csak le-
gyintett:

– Na jó, és az ezüstérmeket miért
nem mi  nyertük? Ezért nem jutnak so-
ha az ötrôl a hatra – mondta Európa
egyik legeredményesebb sport-mûhe-
lyében –, mert ilyen igénytelenek.

A siker stílusa
Az öltönyös-nyakkendôs dr. Ormai

és a melegítôs Laci bácsi épp úgy hoz-
zátartozik a minden idôk egyik legered-
ményesebb magyar asztalitenisz-edzô-
jérôl kialakított képhez, mint ahogyan
azt is nagyon nehéz eldönteni: elméle-
ti, vagy gyakorlati szakemberként alko-
tott-e nagyobbat?!

Nem tartozik a nagy újítók közé – de
mennyi mindent elôre látott?! Ma már
a világ legtermészetesebb dolga, hogy
nemcsak a férfiak, hanem a nôk is erô-
teljesen pörgetnek, de hát ezt tíz-tizen-
öt évvel elôre látni?! Márpedig Európá-
ban Juhos Eszter és Magos Judit pör-
getett elôször, fonákról pedig Kuchár
Györgyi alkalmazta elôször ezt a játék-
elemet a hölgyek közül. Kell-e monda-
ni, hogy valamennyien Ormai-tanítvá-
nyok?! Ráadásul a mester már akkor
látta, hogy az adogatás és az adogatás-
fogadás határoz meg mindent a sport-
ágban, amikor a többség még nem ezt
vallotta.

Ugyanakkor Ormai dr. mégsem
szerva-, hanem csuklómániás. Klam-
párt csodálta. Elsô saját nevelésû
klasszisát, a többszörös magyar bajnok
Papp Angéla stílusát apró elemekbôl
rakta össze. Az egyik nagy kedvenc, az
Európa-bajnok Szabó Gabi játékát már
ezek ismeretében építette fel, hihetet-
len tudatossággal. Az agresszív, asztal-
fölötti gyors játékra esküdött. S a leg-
apróbb részletekig kimunkálta ennek
elméleti hátterét.

Mindenkinél hamarabb hirdette a
sportágban, hogy nem elég felülni – az
egyébként „több mint jogos" – divat-

nak, s végsôkig erôltetni az erônléti
felkészülést. (Szívem szerint azt írnám,
hogy Ormai dr. már akkor kemény
erônléti edzéseket tartott, amikor má-
sok még csak fociztatták ezen a címen
a lányokat – de hát tudom, hogy legen-
dás udvariasságával azonnal cáfolná a
vetélytársakról szóló kritikát…) De
nem ám „csordamód", mint ahogyan
sok mûhelyben nekikezdtek. Mindig is
az egyénenkénti, specializálódott erôn-
léti munka fontosságát hangoztatta.

Vagy itt van a pingpongban örök slá-
ger „fonákkal vagy tenyeressel kezde-
ni?" kérdés az utánpótlás-nevelésben.
Vallotta: nem szabad más módszert al-
kalmazni, mint amelyik már bevált. De
tudni kell idejében váltani!

A siker fajtái
Vegyük csak például a „saját neve-

lés" gyakorlatát. Az ötvenes években
még magától értetôdô volt, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal csapatá-
ban csakis olyanok szerepelhetnek,
akik a cég dolgozói. 

Késôbb, az élvonalban már az egé-
szen a KSH-alelnökségig jutó Ormai
dr. járt ki némi munkaidô-kedvezményt
a sportolóknak, de az elsô BEK-döntô
délelôttjén még be kellett menniük
dolgozni.

Igazolni, máshonnan hozni játékost?
Ez is nagy dilemmával, komoly elvi
döntéssel járt. Nem véletlen, hogy az
elsô „külsôs" nagyágyú az a Magos Ju-
dit volt, akinek – az akkori szabályok
szerint – el kellett jönni a versenyzôit
csak 18 éves korig megtartó Központi
Sport Iskolából.

Külföldi játékost szerzôdtetni? Or-
maiék sokáig elhatárolódtak ettôl. Az-
tán amikor már Európa tele volt kínai-
akkal, csak akkor igazoltak elôször or-
szághatáron túlról: Boros Tamarát,
Horvátországból. Nyelvi nehézségek
nem adódtak…

Végül pedig, amikor a Bundesligát
már minden náció elárasztotta, amikor
a BL-vetélytársak hemzsegtek a külföl-
di idegenlégiósoktól, EU-n innen és
EU-n túl, akkor jöhetett orosz (Palina)
és kínai-tajvani klasszis (Csen Jing).

Mert az új idôk új szavát meg kell ér-
teni! Illetve… Míg mindenütt másodvi-
rágzásban reménykedô „öregeket" iga-
zolnak, vagy legjobb esetben is a csú-
cson túllévô sztárokat, addig az egyfor-
mán fiatalon idekerült Boros és Palina
közül elôbbi Budapesten vált világklasz-
szissá, utóbbi a 30.-ról a 8. helyre lé-
pett elô az Európa-ranglistán, Csen pe-
dig… Hát, ô tényleg nem tudta túlszár-
nyalni korábbi legjobb eredményét. Na
ja: ô olimpiai bajnokként érkezett ide…

De egyikük sem volt „örök átutazó"
idegenlégiós. Budapest szépsége,

MAGYAR EDZŐ ■ 2012/222

Magyar Edzô/2012/2/03-42  2012/07/01 15:42  Page 22



Magyarország olcsósága (?), a magyar
asztalitenisz családias hangulata (??)
csalta ide ôket? Vagy Eci néni – Orma-
iné – legendás Marczibányi téri fôztje?
Netán Ormai doktor – és remekül
összeválogatott edzôi stábja – szakmai
tekintélye? 

A sikertényezôk a kiemelkedô edzôk
esetében is mindig kézen fogva járnak.

A siker záloga
Az edzés szervezése és levezeté-

se… A pörgetés sebességét befolyá-
soló tényezôk… Izgalmi állapot és
sportteljesítmény… A sportág techni-
kája, mozgásanyaga, oktatásának
módszerei, az elemek sorrendisége és
azok összeötvözése… Az ütô és az
ütôborítás, az ütôfogás, a fizikai képes-
ségek fejlesztésének fontossága és
módszerei… A kiválasztás, az okta-
tás… Edzéselméleti, pedagógiai és
pszichológiai kérdések… Az egységes
ütôfogás megtanítása, az egyénre sza-
bott játékstílus kialakítása… A fizikai
képességfejlesztés… 

Hány és hány kérdés, amirôl csak
Ormai tud mindent, amirôl csak ôt sza-
bad megkérdezni, amivel mindenki
hozzáfordul.

Úristen, mekkora tudás kell ahhoz,
hogy elmondhassa – még ha ô soha ki
nem mondaná magáról! –, hogy a leg-
többet tudja errôl a nagyon is bonyolult
sportágról. 

Hisz az asztalitenisz a legösszetet-
tebb sportágak egyike, technikai-taktikai
elemeinek száma nagy, sokrétû; gyorsa-
ságot, ügyességet, állóképességet, lab-
daérzéket, kifinomult gondolkodást, jó
reflexeket, gyors döntési képességet, jó
idegrendszert és határtalan szorgalmat
kíván. A modern asztalitenisz nem ha-
sonlít a múlt század elejének pötyögte-
tésére, ez a játék úri szórakozásból igazi
sportemberek kemény, sokoldalúságot
követelô sportjává vált.

S mire leírom, észreveszem, ezek is
óhatatlanul tôle „lopott" szavak. Az
meg egyenesen tagadhatatlanul, utá-
nozhatatlan és utolérhetetlenül „orma-
is", ahogy szerénykedik:

– Hogy hogyan és mit kell oktatni?
Nincsenek törvények, aranyigazságok,
csak vélemények. Az enyém is csak
egyike ezeknek. Ha valami erényként
említhetô a személyemmel kapcsolat-
ban, legföljebb az, hogy mindvégig
tántoríthatatlanul ragaszkodtam az
alapelvemhez, miszerint mindenkivel
szemben olyan nagy legyen az elvárás,
hogy azt csak nagyon sok munkával
teljesíthesse. 

A siker mai Ormai-morzsái
S bevallom, most, amikor átvettem

ezeket a sorokat egy korábbi cikkem-
bôl, dr. Ormai László egyik korábbi nyi-
latkozatából, megálltam, „csaltam", s
az utolsó két mondatot már nem má-
soltam ide. Mert azok már nem csak a
sikerrôl szólnak. S hogy jön az egy Or-
mai doktorhoz, egy ilyen edzô-egyéni-
séghez – pláne a 80. születésnapján,
egy köszöntôben –, hogy abban nega-
tívum is szerepeljen?! 

De most újabb Ctr-c, Ctr-v, vissza-
másolom. Mert igenis, ez is hozzátar-
tozik az Ormai-ódához, Laci bácsi
nagyságához, a maximalista mester-
hez, a mai Ormai-morzsákhoz, amit
már néhány éve megfogalmazott:

– Bármilyen szépen is hangzik ez a
maximalista szemlélet, a saját sport-
ágamban – bármennyire szerettem
volna – nem sikerült maradéktalanul
meghonosítanom. Ha akad csalódás az
életemben, akkor éppen ez az. 

Laci bácsi, életedben elôször, éle-
temben utoljára, hadd mondjak ellent
neked! Rengeteget tettél az asztaliteni-
szért (ezt most nem részletezném to-
vább…), s az egyetemes magyar sport-
ért is, ha nem is ennyire kézzelfogható-

an és látványosan. Hisz aki 1991 óta a
Mesteredzôi Kuratórium elnöke (21
éve, ez a pingpongban sokáig nyerô-
szám volt!), olyan szakmai mogulok kö-
zött – sôt: elôtt –, mint a vízilabdás
Gyarmati Dezsô és Kemény Dénes, a
kézilabdás Török Bódog, a vívó Bay Bé-
la és Kulcsár Gyôzô, az öttusa-tréner
Török Ferenc és Pálvölgyi Miklós, az at-
létaedzô Koltai Jenô, vagy az „úszópá-
pa" Széchy Tamás és Kiss László… 

…az nekem ne keseregjen! 
Aki MOB-tag volt, címzetes docens-

ként tanít a Testnevelési Egyetemen,
megválasztották a Magyar Edzôk Tár-
sasága elnökének…

…az ne mondja, hogy nem teljes az
élete, hogy nem TELJES SIKER az éle-
te!

Az asztaliteniszben lehet, hogy most
nem a legjobb szemlélet és a legjobb
váltás idejét éljük. De még mindig te
vagy az – egyik tanítványod szavaival
élve – „örökmozgó, hiperaktív ember,
aki eleganciájával, rendkívül fürge gon-
dolkodásával mindenkit lejátszik a
pingpong-asztalról". Rendben, lehet,
hogy „csak" majd a döntô szettben…

A lelkesedô és a csalódott, a dicsfé-
nyes és a gyötrôdô, a sikeres és az ap-
róságok miatt is bosszankodó, a hitet
sugárzó és az olykor kissé kiábrándult.
A mindig többre és az állandóságra vá-
gyó. A sikerért mindig megdolgozó és
a ziccert mindig beütô.

Ma már nem fogsz ütôt a kezedbe,
de attól még téged hívnak „pingpong-
professzornak".

Ha majd már nem jársz sportpályák-
ra, akkor is te leszel az „edzôkirály".

S a legfontosabb: ha netán majd,
egyszer, már nem töltesz be semmi-
lyen tisztséget, akkor is te leszel „AZ
ORMAI", akitôl így gömbölyû ez az
edzôi társadalom, ahogy van!

Isten éltessen!
KK..  GG..
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Már nem vagyunk sportnemzet.
Egyesek még „hirdetik az igét", de a
lelkesedés nem pótolja a versenyzô-, a
létesítmény- és a pénzhiányt. Ahhoz,
hogy a régi sikerekhez méltón szere-
peljünk Londonban, hihetetlenül szé-
les alapok kellenének. De nincsenek. 

Hogy mégis vannak – lehetnek –
olimpiai éremesélyeink, az csakis an-
nak köszönhetô, hogy kialakultak olyan
elit mûhelyek, sportági szentélyek,
amelyek azért rendre kitermelik a ma-
guk klasszisait. Hogy akadnak még
megszállott mesterek, akik képesek
tudást és hitet adni versenyzôiknek!
Persze, ettôl ôk maguk még koránt-
sem sem szentek. S talán épp ezért le-
hetnek a magyar sport megváltói. Né-
gyüket látogattam meg a mögöttünk
hagyott hónapokban.

Létesítményhelyzet
KKeerrttkkaappccssoollaattooss  ((??!!))  llôôttéérr  ééss  ttáárrssaaii
Az asztalitenisz- és kézilabda-ese-

ményeken ma is megfordulva különö-
sebben megrázó élmény nem éri az
embert: minden pontosan úgy fest,
mint évtizedekkel ezelôtt, de azért lát-
szódik az igyekezet a karbantartásra, a
szintentartásra. Másutt: semmi meg-
lepô. Azaz, bármennyire nem akar hin-
ni a szemének az ember, mindent pon-
tosan úgy talál, mint a nyolcvanas
években.

TToorrnnaa
Olyan az egész Tornacsarnok is,

mint egy nagy tüsszentés elôtti pilla-
nat.

Visszafogott versenyzôk, halkan mo-
bilozó edzôk, suttogó köszönések, né-
ma kézfogások. Csak egy-egy szer puf-
fan-koppan-reccsen-nyekken nagyot. A
tornászokból is csupán egy-egy „ahhh"
szakad fel. Még fotósunk is letesz róla,
hogy felmásszon a tûzlétrán az emelet-
re. Még sportújságíró kolléganônk is
félreteszi a saját két rosszcsont kölyké-

hez használatos hangját és szinte sut-
tog a kéttucatnyi „rendes kis" tornász-
gyerek között. Itt kicsit minden fegyel-
mezettebb, rendezettebb és megren-
dezettebb, mint másutt. 

A hômérséklet is visszafogott: az öl-
tözôben csak 14 fok. (A tél közepén.)

Most még a zene is csak egy kazet-
tás magnóból szól a nagy hodályban.
„Ja, az egér cincogását azért így is el-
nyomja" – pletykálja egy régi ismerô-
söm, s néhány hete állítólag tényleg
döglött egeret találtak a szivacsgödör-
ben.

Tüsszenteni senki sem mer. Talán
majd Londonban. (Vagy London után…)

ÖÖttttuussaa    
Itt megállt az idô! A Horthy Miklós,

azazhogy bocsánat: Nemzeti, azaz-
hogy elnézést: ma már Gerevich Ala-
dár – de minden korszakban egyfor-
mán dohszagú – Sportcsarnokban a
mobiltelefonommal világítok a folyó-
són, így is nekimegyünk a feltornyo-
zott székeknek. Nem is állom meg,
hogy ne mondjam ki:

– Itt megállt az idô.
– El se indult.
Ezt már Pálvölgyi kapitány veti oda,

mintegy folytatva és egyszersmind le-
zárva a témát, miközben a sportcsari’
ebédlôjébe (!) megyünk, lôedzésre (!!).

Arról a megújult öttusáról van szó,
amely már Afrikában is hódít, a lövé-
szetet meg „kombájnban ûzik", azaz a
futással kombinálva. El nem tudom
képzelni, hogy a tányérlámpás, 60-as
izzós, lambéria-dizájnos, tarhonya-lel-
kû, káposzta-szagú étteremben hogy’
lehet majd lôni. De, hogy futás (?!)
közben, az végképp kivitelezhetetlen-
nek tûnik.

– Ja, itt nem futunk, csak úgy odalé-
pünk… – nyugtat meg a „Hétmester-
lövészes" Charles Bronsonra hajazó
mesteredzô. – Amúgy kertkapcsolatos
lôterünk is van…

S még mielôtt elôállnék azzal, hogy
az földszinti lakást jelent; vagy azzal
égetném magam porig, hogy örven-
deznék az új lôtér felépültén, gyorsan
rávágja:

– Ja, Guczoghy Gyuri kocsmájában
szoktuk felállítani a céltáblákat és hátul
kifutunk a kertbe.

Nagyon komoly! 

KKaajjaakk--kkeennuu
„Nyit: hétfôn Dani, kedden Lecsó,

szerdán Erzsi néni, utána Ürge bácsi."
A felirat tiszta retró, pedig ezen a hé-

ten tették ki, közvetlenül a „stégállítá-
si beosztás" mellé, a BKV által nem-
igen kedvelt, nehezen megközelíthetô
Tímár utcai vízisporttelepen.

Ez nem „egy Duna-parti csónakházi"
idill… Ismerik a dalt, Latabár Kálmán-
nal, Turai Idával, Gózon Gyulával, még
1952-bôl, az Állami Áruház címû Gertel
Viktor-filmbôl?  (Gyengébbeknek és fi-
atalabbaknak: lásd Galambos Lajcsi ke-
vésbé mozgalmas elôadásában a You-
Tube-on!)

Egy Duna-parti csónakházban/ Nagy
a jókedv minden nap./ Úszik az ember
boldogságban/ És a szél meg a víz si-
mogat.

Ezzel szemben:
– Menjél ki futni! De nagyon vigyázz,

nehogy megfázz, amikor visszajössz a
melegbe!

Rozsnyói Kati néni harsány vezény-
szavaival szemben viszont egyetlen
egy apróság utal a melegre: egy talics-
ka aprófa az ajtó elôtt. Itt már csak az
irónia segít. Hogy tudniillik itt, az Új-
pest (IV. kerület) – amúgy Óbudán (III.
kerület) található – tanmedencéjében
azért csak jobb, mert ahol régebben
edzettek, az MTK-ban, ott a földben
befagyott a fûtéscsô.

ÖÖkkööllvvíívvááss  
– Nem mindenki bárány ám errefe-

lé – terel be a kívül szocreál, belül
szürrealista, a hátsó bokszszentély-
ben pedig kifejezetten családias jelle-
gû egykori üzemépületbe Szántó Öcsi
bácsi.

Késôbb már a bájosan szakadt nagy
bôrfotelekben terpeszkedünk, majd
bent nézem Szántó Imrét, amint fiata-
losan járkál a szépen felújított kispesti
bokszteremben („Oda egy ajtót melóz-
tam").
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A mesterek lángolnak, 
sportéletünk lassú tûzön ég

OLIMPIA ELÔTTI LÁTOGATÁS HAZAI EDZÔSZENTÉLYEKBEN

ZZsseebbeemmbbeenn  aazz  eeddzzôômm  ccíímmmmeell  nneeggyyeeddsszzáázzaaddddaall  eezzeellôôtttt  mmeeggjjeelleenntt  kköönnyyvvee  uuttáánn
aa  nnééppsszzeerrûû,,  eelleeggáánnss  mmaaggaazziinn,,  aa  HHaammuu  ééss  GGyyéémmáánntt  kkéérrttee  ffeell  KKoommllóóssii  GGáábboorrtt::  lláá--
ttooggaassssoonn  eell  iissmméétt  nnééhháánnyy  „„eeddzzôô--ppááppááhhoozz"",,  nnéézzzzeenn  kköörrüüll  aa  lleeggiissmmeerrtteebbbb  eeddzzôôii
sszzeennttééllyyeekk  kköözzüüll  nnééhháánnyybbaann..  

AAzz  eeggyykkoorrii  ssppoorrttúújjssáággíírróó,,  ttvv--rriippoorrtteerr,,  aa  NNeemmzzeettii  SSppoorrttttaannááccss  vvoolltt  ffôôttiittkkáárraa,,  úúggyy
ttaappaasszzttaallttaa::  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrttbbaann  eellsszzaabbaadduulltt  aa  ppookkooll..  AA  mmeesstteerreekk  lláánnggoollnnaakk,,  aa
ssppoorrttéélleett  llaassssúú  ttûûzzöönn  éégg..

AA  MMaaggyyaarr  EEddzzôô  sszzáámmáárraa  kküüllöönn  öösssszzeeggeezzttee  „„ppáállyyaasszzééllii""  ttaappaasszzttaallaattaaiitt,,  eellssôôssoorr--
bbaann  aazz  eemmllíítteetttt  nnééppsszzeerrûû  kkiiaaddvváánnyybbaann  mmeeggjjeelleenntt  ssoorraaiibbóóll  iiddéézzvvee..

Magyar Edzô/2012/2/03-42  2012/07/01 15:42  Page 24



Amikor ártatlanul szóba hozom,
hogy ez a kispesti környék egy külön
világ, egy percig sem akar hiteles infor-
mációk nélkül hagyni, mint egy vérbeli
kommunikációs menedzser, azonnal
odahív egy szakembert (mármint a
bokszolók közül), hogy tájékoztasson a
kerület közbiztonságáról. Az meg is
nyugtat:

– A Havanna-lakótelep? Már jó kör-
nyék. Térfigyelô kamerák vannak. Ta-
valy csak egy gyilkosság volt. 

Létesítményhelyzet
BBíízzzzuukk  ttoovváábbbbrraa  iiss  aa  BBKKVV--rraa??......
Azt hinné az ember, ez talán már

egészen másképp – tudományosan! –
mûködik, nem úgy, mint a múltban.
Vagy nem is igaz, hogy a bokszvilág-
bajnok Erdei Zsoltika kisgyerekként
egy birkózó-klubba ment elôször? Csak
legenda, hogy  Egerszegi Krisztina
sem úszónak készült, hanem szertor-
názni akart? Állítólag el is indultak a
mamájával, hogy megkeressék a leg-
közelebbi tornatermet, tornaedzést, de
a busz csak nem akart jönni. Már telje-
sen átfagytak a téli hidegben a Kôér ut-
cai megállóban, amikor érkezett egy
jóságos néni a Határ út felôl, s látva li-
luló ajkukat, azt tanácsolta, menjenek
be melegedni a buszmegálló mögött
lévô uszodába. („Ott olyan rendesek,
nekem is mindig megengedik, hogy
beálljak pár percre az elôtérbe.") És
Egérke ottragadt „rendeséknél" és öt-
szörös olimpiai bajnok lett!

Most képzeljék el, ha idôben jött vol-
na a busz?...

Hogy néz ez ki manapság?

TToorrnnaa  
Világ- és Európa-bajnok olimpiai re-

ménységünket, Berki Krisztiánt anno
nem is választották ki rögtön… Na jó, a
300 óvodás gyerekbôl kiemelt 30-40-
ben azért benne volt („Már akkor lát-
tam, hogy elegáns, de semmi több –
emlékezik Kovács mester.). De, hogy
mennyi mindentôl függ a fejlôdés: egy
késôbbi felnôtt válogatott öttusázó a
látszólag csendesebb tornasportban
„megbukott". Berkivel egy gyerekcso-
portban kezdett, de annyira álmatag
volt, hogy egy ilyen kis „elalvásánál" a
gyûrû letépte az ujja végérôl a bôrt.
Nem is látták többet…

ÖÖttttuussaa  
Azelôtt egy-egy 20 fôs csoportból ál-

talában 10 fiú ott ragadt. („Igaz, a na-
gyobbik Madaras testvért csak azért
pátyolgattuk például, hogy maradjon,
mert akkor tudtuk, hogy az öccse is le-
járhat, aki viszont tényleg tehetséges
volt. Ádám be is futott!" – magyarázza
mintegy igazolásul a „nagy" Madaras

átverését Pálvölgyi Miklós.) Elég volt
elmenni körülbelül 8 iskolába, s már
össze is jött a 20-as csoport. Ma 20 su-
liba kell elmenni, s van, hogy 2 gyere-
ket se tudnak összeszedni. Akikbôl az-
tán jó, ha 1 megmarad a sportágnak…

Edzésmunka, szigor, 
fegyelem

„„AAkkiirree  nneemm  sszzóóllookk  rráá,,  aannnnaakk  aannnnyyii!!""
Jelentem, az van, mindenütt, bár-

merre jártam. Akad, ahol dörgedel-
mekkel, másutt csendes szóval érik el
a fegyelmet.

KKaajjaakk--kkeennuu
Ha a mesteredzônô véletlenül enge-

dékenyebb hangulatban talál lenni,
olyankor megkockáztat egy „visszave-
hetsz az élénkségbôl, de erôbôl
evezz!" napiparancsot.

– Látom, a szájatokat már bemelegí-
tettétek – teszi hozzá csak úgy kedve-
sen.

Fel sem merül, hogy valaki vissza-
szóljon.

Pedig a mogorva (cáfolat késôbb!)
Kati néni a biztonság kedvéért, vagy
csak úgy megszokásból, miközben
jobbra néz, odaordít a bal sarokba:

– Ne beszélj! – vagyishogy inkább
neeeeee beszélj, merthogy mintha a
fegyelmezést jelentô e-hangok száma
némi többletet mutatna…

Aztán, biztos, ami biztos, még job-
ban megérdesíti a hangját. S ahogy
Rejtô Jenônél Babette-anyó csak úgy
megszokásból rendre fejbe vert néhá-
nyat a szembejövôk közül mindig ma-
gánál tartott lavórjával, úgy Kati néni is
rutinból belereccsen az amúgy is vissz-
hangos terem levegôjébe:

– Fokozót mondok.
Aligha edzôi arc poeticájának szánja,

mindenesetre „felráz" vele:
– Akire nem szólok rá, annak annyi...

ÖÖkkööllvvíívvááss
Öcsi bácsi legnevesebb versenyzô-

jét is hazazavarja („Hagytam rá idôt,
hogy rendezze a gondolatait!")...
Összerúgta a port a Vasas elnökével
(„borzalmasan megharagudtam rá")...
Kokóval elért olimpiai sikerével is szép
számmal gyûjtött ellenségeket („töb-
ben várták, hogy fülig érô szájjal sajnál-
kozzanak, mint ahányan drukkoltak,
hogy bejöjjenek a dolgaink")…!

De ugyanez a Szántó Öcsi bácsi hoz-
za elô – igenis a szeretet és az ember-
ségesség szakmai nyelvén! – ezeket a
szavakat, fogalmakat is: szenvedély,
szeretni, védencem, lelkivilág, érze-
lem, áldozatot hozni, öröm, barátság... 

A felét se tudtam lejegyezni, de azt
jól megjegyeztem – elvégre nem min-
den nap hall ilyet az ember az asztalite-

nisz-, a vívó-, meg a birkózó-termek-
ben sem –, hogy „nem a profizmust
tartom a végállomásnak. Ha valaki
nem alkalmas a nemzetközi élmezôny-
re, nem erôltetem. De az élet szabá-
lyait, a viselkedést akkor is megtanulta
a boksztól!"

Erre mondta az olimpiai bajnok ked-
venc, Kovács István – most is több
színben, méretben és változatban ve-
szi körül egykori mesterét, s nem csak
plakát formájában, állítólag olykor ki is
látogat Kispestre –, hogy „Öcsi bácsi
több embert beszélt le a bokszról, mint
amennyit rá". 

TToorrnnaa
– Milyennek láttad ôt anno gyerek-

ként, amikor elôször találkoztatok? –
kérdem Berkit Kovácsról.

– Kôkeménynek – vágja rá Berki Ko-
vácsra. 

– És most?
– Kôkeménynek. Csak összeszok-

tunk – teszi hozzá a világ- és Európa-
bajnok, aki saját bevallása szerint élete
elsô edzésérôl sírva kiszaladt.

Sportolói  egzisztencia
EEddzzééss  hheellyyeetttt::  „„ppéénnzzkkeerreessôô  ddoollggaa

aakkaaddtt""……
Az öttusázóknál sem árt, ha valaki-

nek exminiszter a papája, vagy épp Vö-
rösmarty téri bérrajzolóként (!) segít be
a sportolói „fizetés" és a szerelésvá-
sárlás költségeibe. A bokszolóknál is
van rá példa – persze azért általában
nem a legeslegjobbaknál –, hogy vala-
ki nem tud edzésre menni, mert
„pénzkeresô dolga akadt"… De kaja-
kosnak vagy tornásznak lenni sem ma-
ga a létbiztonság, még a csúcson sem.

KKaajjaakk--kkeennuu
– Jó reggelt – nyitok be reggel fél ki-

lenckor a kajakosok öltözôjébe.
– Jó napot – köszön vissza egy cso-

port kajakos, s mintha talán megnyom-
ták volna a végén azt a „napot".

Rozsnyói Kati nénit várjuk. Az ötödik
kocsi az övé, ami begurul a telepre.
Ezek szerint a bent jó napotozó tíz
sportoló – a leggyengébb is közülük
minimum Európa-bajnoki érmes – ko-
csi nélkül kászálódik ki naponta (regge-
lente!) a világszéli sporttelepre. Ez is
sokat elmond…

TToorrnnaa  
Anno már a Központi Sportiskola

sem tudta honorálni Berki sikereit,
késôbb pedig az UTE elnökének elis-
merését egy üveg pezsgô jelentette.
(Igaz, a MOB lakásbérlése nagy segít-
ség volt, amíg volt!) De arra is akadt
példa, hogy – már Európa-bajnokként
– egy asztaloshoz kellett beállnia
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Krisztiánnak. Amikor meg már az
sem ment, hát Kovács mester jelen-
tette be versenyzôjét a saját cégé-
hez, hogy legalább papíron legyen va-
lami állása…

Edzôi egzisztencia
„„NNeemm  ttuuddoomm,,  mmii  lleesszz  aazz  oolliimmppiiaa  uuttáánn""
Belegondoltak már, hogy a történel-

münk telis-tele van sportcsaládokkal
(Gyarmatiék a medencébôl, Némethék
az atlétikai, Csipesék a kajak-pályákról,
Zsivótzkyék, Szívósok, Verrasztók és
még hányan?!), de edzô-dinasztiákat
nemigen találunk Magyarországon?!
Talán csak Alberték és Benéék a foci-
ban, a kardozó Kovácsék, na és minde-
nekelôtt Szántóék: Öcsi bácsi és anno
a legelsô (!) mesteredzôi címet kiér-
demlô papa!

ÖÖkkööllvvíívvááss
Öcsi bácsi egyszer csak elô is áll a

nagy igazsággal, amellyel kevesen
mernének ma, Magyarországon elô-
rukkolni:

– Az edzôségbôl csak szerényen le-
het megélni. Egy szerényen élô edzô
meg nem edzô. Olyan kell, aki csak a
sportra tud koncentrálni!

Tessék belekapaszkodni ebbe a há-
rom rövid mondatba! Még egyszer
végigolvasni, végiggondolni, szeré-
nyen szólva is milyen igazsága van!
Lenne…

ÖÖttttuussaa
Fizetés: alacsony. Nyugdíj: minimál-

bér. Külföld: valaha tele volt velük Eu-
rópa, ma már magyar edzô nem megy
kétezer euró alatt, ezért orosz, meg
lengyel trénerekkel – darabja ezer –
betöltötték a jó (?) állásokat. 

– Hogy foglalkozhat egész nap a
sporttal egy felnôtt ember?! – teszi fel
a kérdést magának, érezhetôen nem
elôször, Pálvölgyi sikeredzô. – A ver-
senyzôt még csak-csak megérteni. De
az edzôi életpálya-modell?!

Válasz nincs.

KKaajjaakk--kkeennuu  
Fábiánné szinte 100 százalékig gát-

lástalannak tartja a mai edzôket, mert
megalkuvók, hogy maradjon tanítvá-
nyuk, hogy tudjanak keresni velük. A
szülôknek sem enged beleszólást. Ô
viszont még a nagy gyôzelmek után is
a csónakgarázsban heverészik, nem
megy gratulálni a stégre. („Nem mu-
togatom magam.") Ellenségei szívte-
len hajcsárnak nevezik. Nem hallgat
senkire. („A férjem, az igen. Nagyon
jó szeme van. Mert férfi-agytekervé-
nyekkel nézi a világot. Mindig adott
tanácsot. Nem mindig fogadtam
meg, persze.)

TToorrnnaa
– Nem tudom, mi lesz az olimpia

után… – morzsolja a szavakat az
amúgy derûs edzô, Kovács István.

– …de nem is foglalkozom vele – ez
az egyetlen mondata kétórás beszél-
getésünk alatt, amit (bocsánat, mes-
ter!), nem hiszek el neki.

Edzô–versenyzô kapcsolat    
„„OOtttt  ssíírrookk,,  aahhooll  sseennkkii  sseemm  lláátt""
Kovács és Berki tornapárosa húsz

éve elválaszthatatlan. Ráadásul, ahogy
egy öttusa-kapitány tucatnyi tanít-
vánnyal foglalkozik; egy kajak-tréner
nyolc-tízzel; egy bokszedzô ideális
esetben csak hárommal, néggyel; ad-
dig egy profi szertorna-mester egyet-
len eggyel. 

TToorrnnaa  
– Az egyetlen, amiért néha kritizálják

szegény Kovácsot, hogy lényegében
csak egyetlen saját tanítványa van –
magyarázza dr. Ormai László, az összes
hazai csúcstrénert tömörítô Mester-
edzôi Kuratórium elnöke. – Pedig ettôl
csak nehezebb neki. Ha az az egy meg-
sérül… Hacsak egyszer összerúgják a
port… Ha azt az egyet lepontozzák…
Ha az az egy versenyzô egy pillanatnyi
megingás miatt nem nyer… Hiába tett
meg mindent az edzô, hiába dolgozott
tökéletesen, ô is eredménytelen. A leg-
több sportágban azért van javítási lehe-
tôség. Tornában nem nagyon. 

KKaajjaakk--kkeennuu  
Rozsnyói Kati néni mindent megtesz

a tanítványaiért, de keményen követel,
aki becsapja: annak útilapu! („Ilyen va-
gyok és kész.")

Mit is mondott Kati néni?! „Foko-
zót"? Az nem van magyar. De a kajako-
sok értik. Sôt: fokozzák az iramot. Én
nem érthetem, de ôk egy nyelvet be-
szélnek:

– Benne vagyok a fiatalos világukba’.
Bele vagyok csöppenve. De nekik mi-
lyen élményük van? Márkás cucc? Ez
kielégíti? Mi lesz belôle?! Nem simo-
gatással, hanem következetességgel
kell bánni velük. Nem ütni, de felemel-
ni a hangot! Az iskolában is ott hibáz-
nak manapság: nem mernek rájuk
szólni! Gondoltam is, hogy egyszer
már elmegyek az unokám testnevelési
órájára…

Na, most megfogom! Tisztelem
eredményeit, edzôi erényeit, megér-
tem kirohanásait, elfogadom különcsé-
geit; itt, ebben a lábfázós, huzatos
edzôteremben meg egészen „bele-
szerettem", ahogyan bánik a tanítvá-
nyaival („Hogy egy körrel kevesebbet
fusson? Hova gondol?! Olyan nincs!"),
ahogy önmagát adja egy edzésen. De
akkor is, riporterként muszáj „meg-
piszkálnom":

– A lányával és mindig következetes
tudott lenni? – bököm ki félve.

– Következetes – vágja rá kapásból,
majd úgy vált hangot, s lesz „háborús
hírolvasóból" „érzô anyuka", mint Acél
Anna fénykorában: – és engedékeny.

– És az unoka?
– Megveszek neki mindent – vált

végleg gordonka-hangra, majd elgon-
dolkozik és elgondolkoztat: – nála a
„kályha": a játék.

Fábiánné Rozsnyói Katalinnál mi volt
a kiindulópont? 54 év a sportágban, 35
év edzôség. Erre kiderül, hogy Kati né-
ninek meghasad a szíve, ha túlterhelt
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Szántó Imre Pálvölgyi Miklós
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gyerekeket lát. („Nézem az úszókat a
Jövô SC-ben. Nem tudnám csinálni.
Nem tudnám csináltatni. Borzalom.")
Minden nap megsimogatja a leveleket
a kertjében – és beszélget velük! –, de
bevallja, hogy hiába várja otthon hat
kutya is, addig érzi jól magát, amíg
edzést tart. („Ott sírok, ahol senki sem
lát.")  

ÖÖttttuussaa    
– A nôket könnyebb motiválni – je-

lenti ki teljes magabiztossággal a világ-
bajnok Gyenesei Leila.

Na ja, ô csak tudja: a saját szakdolgo-
zatából idéz. Amiben Pálvölgyi Miklós
nyilatkozik errôl. (Persze, úgy könnyû
tiszta forrásból, ha az ember edzôje a
téma legnagyobb szakértôje...) A mes-
ter most is szakszerûen fogalmaz:

– Öttusában mindenkinek van egy
bizalmi muksója (sic!), aki ütôképesen
tudja ápolni a lelkét.

„Miki bá" többeknél tölti be azt a
szerepet.

– Pedig év közben nem dobom be
magamat százszázalékosan. Elfogynék
az út végére. Pedig lehet, hogy ott kel-
lünk majd egymásnak, a nagy verse-
nyen. Például egy „vívó-gödörben"
(értsd: mélyponton a vívás során!). De
olyankor könnyebb is egy húron pen-
dülni, amikor izzik az ember. Verseny-
zô és edzô is.

A kicsit mindig pikírt (pedig nem is!),
kicsit többnyire blazírt (pedig igazából
az sem!) mester már-már belemeleg-
szik, belelkesül, magyaráz. De aztán
hamar visszalendül megszokott, meg-
fontolt kerékvágásába: lôtáblát tologat,
visszafogottan utasít („Húsz darab sa-
ját ritmust kérek!"), figyel.

Úgy játszik „húzd meg – ereszd
meg!"-et a versenyzôi lelkén, mint ami-
kor a hegedûvirtuózok (?) ráadásszám-
ként fûrészen húzgálják a vonót.
Könnyen elpattanhat a húr, de valami
extra hang is kijöhet belôle…

– A szart ne gyakorold be! Tedd le ki-
csit a fegyvert! Hadd csengjen le!

Munkamániás, megszállott szakve-
zetôk, másodpercre kész idôbeosz-
tással szaladgáló szupertrénerek már
rosszul lennének ettôl az edzôi be-
szólásától, pedig néha talán tényleg
ez a kis engedékenység a hatáso-
sabb.

Az edzô tragédiája 
NNeemm  ccssaakk  BBeerrkkii  ééss  nneemm  iiss  ccssaakk

eeddzzôôjjee  mmaaggáánnyyooss  lloovvaass……
Edzôk. Akad közöttük kitûnô szak-

ember, remek pedagógus, igazi mes-
ter, jóságos atya, embertelen zsarnok,

gátlástalan akarnok, linkóci mágus,
harsogó médiasztár, futtatott politikai
lakáj, sunyi doppingadagoló-gép, öntelt
tehetségrabló, zsaroló hisztérika, tisza-
virág-ragyogású kalandor és visszafo-
gott zseni is. 

Mindannyian a magyar sport meg-
mentôi. Merthogy az elmúlt évtizedek
mostoha körülményei között egyálta-
lán még létezik, mûködik, és néha
még eredményes is tud lenni a magyar
sport, az csakis a néhány tucatnyi
megszállott „edzôpápának" és a köré-
jük szervezôdött sportmûhelyeknek
köszönhetô.

Rozsnyói „retró Kati néni" 
Pillanatra visszaréved, egy másod-

percre selymesebbé válik a hangja,
egy szemvillantásnyira mintha…

De nem, a sokszoros Év edzôje
(értsd: az asztalitenisztôl a vízilabdáig,
mindent és mindenkit, férfiakat meg-
elôzve!), a versenyzôket kirúgó, ün-
neplôket elutasító, újságírókat rendre
kikosarazó Fábiánné Rozsnyói Katalin
szeme egy pillanatra sem könnyesed-
het el. Vagy mégis?...

Sôt, ez az olimpia után visszavonulni
készülô asszony elismeri, hogy önzô
(„Mindenki az. Én is."), hogy várja is,
meg nem is a búcsút („Már nem úgy
állok hozzá. Mert nem ebbôl élek. …
Nincs kinek átadni, nem találtam meg
az utódom."), s kicsit fél is a kajak nél-
küli élettôl. („Megtanultam internetez-
ni. A politika is érdekel. Nagyokat olva-
sok.")

Kovács, a magányos lovas 
A nagy versenyen az edzônek kell

meghatároznia, hogy a három variáció
közül melyik gyakorlatát választja a tor-
násza.

Biztonsági „kûrt fut"? 
Vagy egyenesen menjen rá a nagy

versenyen a 6.9 pontból induló „spéci"
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Öcsi bácsi beszól…
Álmomban se jöjjön elô! Szántó Öcsi bácsi élô egyenesben beszólt a ripor-

ternek, amikor az megkérdezte a sydneyi olimpián:
– Hogyan kaphatott ki a veterán Lakatos ettôl a koreai fiútól? Öregszik? Tíz

évvel ezelôtt még péppé verte volna… 
– Ja – morgott vissza Öcsi bácsi a mikrofonba. – Tíz éve egészen biztosan,

mert akkor a koreai még csak kilenc éves volt.  
A kollégák amúgyis rettegnek Öcsi bácsi nyelvétôl. Sípos János kerékpár-

kommentátor (!) járta meg a legjobban, amikor kényszerbôl bokszot kommen-
tált az olimpiáról:

– Most Szántó Imre szövetségi edzô magyaráz Bedáknak – közvetítette két
menet közötti szünetben, mire annak rendje és módja szerint, élô egyenesben,
jó hangosan be is keverték Öcsi bácsi sztentori hangját a szorítósarokból.

– Szétb… a k… a…-t mindenkinek! – üvöltötte jól hallhatóan az öreg.
Mire Sipi kapásból „lefordította" a rádióhallgatóknak:
– Tehát arról van szó, hogy tessék bemenni, tessék ütni, megtalálni az ütés-

távolságot, jobbal-ballal. Szóval, teljesen komolyan mondja el a dolgokat Szán-
tó Imre, az ökölvívás szakmai nyelvén.

Fábiánné Rozsnyói Katalin Kovács István
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gyakorlatra? (Legutóbb a 6.7-es is elég
volt az aranyhoz.)

Vagy kockáztassanak a még nehe-
zebbel? Hisz ahogy annakidején csak
a kétszeres olimpiai bajnok Magyar
Zoltán tudott a kápán is dolgozni, úgy
most csak Berki Krisztián tudja meg-
csinálni az orsót a bôrön. Négy éve
már, hogy bemutatta, de még mindig
csak ô tudja az egész világon. D-
elem…

Huh, de kegyetlen: ha az edzô túl
magasról indítja, belebuktathatja ver-
senyzôjét. Ha túl alacsonyról, azzal is.
Ha telibe talál, a tornász még akkor is
elronthatja. És még ott vannak az el-
lenfelek. Az ausztrál vetélytárs példá-
ul nem jól viseli a feszültséget („Nem
bírja az agya a stresszt."). Kovács
mester ránéz, s már tudja, a 10-es
skálán hányasra ideges az auszi… Ha
8-9-re „felfut" a fiú, akkor ellene már
nem kell kockáztatni. De ezt az
összes ellenfélnél így sorra venni, jól
megítélni?!...

És az egész 50 másodperc. Na jó,
körítéssel együtt három perc. S az
mindent meghatároz. (Mindent!)

Visszafelé: négy év munkáját. 
Elôre: sikert, hírnevet, pénzt, egész

további életet.
Kettôjükét.
Mégis a mester veszi le a terhet a

tanítványról:
– De az biztos, hogy amikor lejön,

megöleljük egymást.

„Pálvölgyi  apánk", 
pulóverben

A világbajnok (ki nem az a magyar
öttusában?!) Marosi Ádám mondatá-
val vígasztalom magam: „Én mással
nem tudtam együtt dolgozni és nem is
akarok. Remélem, hogy Miki bá’ na-
gyon sokáig benne marad a sportág-
ban, mint… mint… mint apánk!"

„Apánk" sajátos pulóveres-inges-baj-
szos stílusában, csak csöndesen oda-
böki:

– Minden reggel jó társaságba me-
gyek, jól szórakozom… Nagyon jól
éreztem magamat a bôrömben egész
életemben.

Alig láthatóan megrántja a vállát és
titkon körülnéz, hogy a versenyzôi hall-
ják-e. Mosolyog a hangja:

– …meg aztán vébét már nyertünk
eleget. Viszont egy olimpiai arany… Az
lenne szép!

Öcsi bácsi, az egyszerû(?)
Búcsúzóul még finoman megküld

egy meglepô, de jól helyezett „jobb-
egyenessel":

– Egyszerû, hétköznapi emberek va-
gyunk, mi, edzôk!

KKoommllóóssii  GGáábboorr
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A sport öt színes karikával díszített
világszínpadán – ezúttal a brit fôváros-
ban, Londonban – hamarosan megkez-
dôdnek a földkerekség legnépszerûbb
sporteseményei, a nyári olimpiai játé-
kok küzdelmei. A várakozás a véglete-
kig fokozódik, s tele vagyunk záporozó
kérdésekkel: ki mit és hogyan nyer,
beválnak-e a létesítmények, milyen
lesz a vendéglátás, meg a tévéközvetí-
tés, zökkenômentes lesz-e a rende-
zés? Az egyik legfontosabb, tagadha-
tatlan feszültséget idézô kérdés ellen-
ben viszonylag ritkábban hangzik el.
Érthetôen, mert nem szívesen festünk
ördögöt a falra, s talán azért is, mert a
nemes eseménytôl idegen félelmet
kelt már eleve a felvetés, s végül, mert
valóban annyira ellentétes a játékok
természetével. Mégsem kerülhetô
meg, s így hangzik: biztonsági szem-
szögbôl vajon békében, zavartalanul
peregnek-e majd le a versenyek?

Biztos válasz nincs. Remény, bizako-
dás élhet, él is ugyan bennünk, s ezek
erôsítésére a megelôzô és hatékony-
nak ígérkezô brit biztonsági intézkedé-
sek sok százmillió fontban mérhetôk.
Tökéletes garancia azonban nem léte-
zik, s ezt a következtetést a játékok
története sajnálatos tényszerûséggel
igazolja. Hiába sugallja az ókori és a
modernkori olimpizmus jótékony szel-
leme egyaránt a béke mindenhatósá-
gát, a politika kártékony befolyását, s
ennek következtében az erôszak jelen-
létét idônként kifejezetten elrettentô
példák támasztják alá a modernkori já-
tékok századában, a huszadikban, s a
fenyegetés itt lebeg felettünk a hu-
szonegyedikben is. 

A  játékok felújításának apostola, a
francia nemes, kiváló pedagógus és
testnevelô, Pierre de Coubertin báró
(1863-1937) arról álmodott, s álmait
ekként fogalmazta is meg, hogy az új-
kori játékok legfontosabb üzenete az
ifjúság számára az ókori görögök har-
móniára törekvése, eszményi hármas
egysége legyen: összhang az egészsé-
ges test, lélek és szellem között. Az
1896-ban Athénban megrendezett el-
sô újkori olimpiát egy olyan jövô nyitá-
nyának érezte, amelyben az olimpiai
mozgalom, s az egymást négyévente
követô játékok a nemzetek közötti har-
mónia, az univerzális béke, hatásos,
vonzó csodaeszközeként hódítanak
majd szerte a világban. A báró az 1912.
évi stockholmi olimpia szellemi verse-

nyére – álnéven – költeményt küldött,
s elsô díjat is nyert vele, Az óda a
sporthoz címmel. Ennek egy külön
versszaka, a kilencedik jellemzôen tük-
rözi Coubertin lelkesültségét:  

„A béke vagy te, Sport!
a népeket egymáshoz fûzô szép szalag:

és testvérré lesznek mind általad,
önuralomban, rendben és erôben.

Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tôled,
s más népek jellemét is éppúgy megértik,

és nagyra tartják, hogy te tanítod ôket
túlszárnyalni egymást:

mert versenyed a béke versenye."
(Devecseri Gábor fordítása)

Londonról lévén szó, amely a nyári
játékok tekintetében az egyetlen olyan
város, amelyik immár harmadik alka-
lommal adhat otthont az eseménynek,
célszerûnek tûnik, ha példáin mutatjuk
be a politika és az ötkarikás ünnepek
közötti elkerülhetetlen összefüggése-
ket, a különbséget a felemelô álmok-
ábrándok és a józanító, esetenként ki-
ábrándító, mi több, tragikus valóság
között.

Elsô alkalommal London 1908-ban
adott otthont a játékoknak, s már a lát-
ványos megnyitó ünnepség hangulat-
rontó politikai töltetû demonstrációkra
szolgáltatott lehetôséget egyes kül-
döttségek számára. Az orosz fennható-
ság alatt senyvedô Finnország képvi-
selôitôl a rendezôk például megtagad-
ták, hogy a finn nemzeti lobogó alatt
vonuljanak fel, ôk viszont nem voltak
hajlandók a cári zászlót elfogadni. Az
írek felháborodtak, amikor arról értesí-
tették ôket, hogy eredményeiket az
Egyesült Királyságnak – United King-
dom, végtére is tehát Nagy-Britannia –
könyvelik el. Tehetségeik, esélyeseik
egy része ezért aztán inkább önérzete-
sen lemondott a szereplésrôl és távo-
zott a helyszínrôl. Ugyancsak visszau-
tasította Új-Zéland – amely 1907-ben
kapott önálló domíniumi státust a Brit
Birodalomban –, hogy együtt szerepel-
jen Ausztráliával, mint az egységes
„Ausztrálázsia" része. Éppen ellenkezô
okból tiltakozott azonban Ausztria, mi-
vel Bohémia, azaz Csehország – noha
az Osztrák–Magyar Monarchia alattva-
lója volt – engedélyt kapott arra, hogy
önálló delegációként szerepeljen…  

A White City Stadion homlokzatát ra-
gyogóan feldíszítették a résztvevô
nemzetek lobogóival. Csakhogy, hiány-

zott közülük néhány igazán jelentôs
nemzet zászlaja, a többi között az
Egyesült Államoké és a svédeké is.
Mondani sem kell, hogy milyen ékte-
len felháborodást váltott ki ez a „baki".
A svédeket különösen bántotta, sôt
felháborította, mert hiszen ôk kapták a
következô, az 1912-es ötkarikás ese-
mény rendezési jogát. A sértôdött
amerikaiak egyenesen szándékosnak
vélték a britek „feledékenységét", s a
megnyitón nyomban törlesztettek is. A
királyi páholy elôtt minden delegáció
elôírásosan tisztelegve meghajtotta
zászlaját. Az amerikai zászlóvivô, a
súlylökô Ralph Rose azonban (St. Lou-
is, majd London olimpiai bajnoka, aki
még 1912-ben is nyert egy ezüstér-
met) tudatosan elmulasztotta ezt. Az
amerikaiak egyébiránt ezt az udvarias
zászlóbillentést az óta is következete-
sen megtagadják, bárki legyen a zász-
lóvivôjük, vagyis London óta ôrzik ezt a
„hagyományt".

A brit–amerikai rivalizálás, a kölcsö-
nös ellenérzések, sôt a protokollban és
formaságokban is kifejezett ellenséges-
kedés megértéséhez nem elegendô az
esetleges sportbeli elôzmények és
okok ismerete. A fentiekre a huszadik
század elsô évtizedének világpolitikai, a
nemzetközi hatalmi viszonyok változá-
saiban keresendô a válasz, s mindezek
természetesen nem maradtak vissz-
hang nélkül a korabeli sajtóban, az At-
lanti-óceán egyik oldalán sem. Aki veszi
a fáradtságot és összehasonlítja a New
York Times és a londoni Times megfe-
lelô, 1908. évi számait, könnyûszerrel
meggyôzôdhet errôl.

Az angol ipari forradalom a tizenki-
lencedik században olyan erôs gazda-
ságot teremtett, amellyel a britek kiter-
jeszthették birodalmukat, s vitathatat-
lan dominanciát szereztek a világgaz-
dasági és kereskedelmi folyamatok-
ban, minden kétséget kizáróan a gló-
busz leggazdagabb államának tekint-
hették a magukét. A huszadik század
kezdeti idôszakában azonban változá-
sok történtek. Az ipari forradalom gôz-
gépének kazánjában mintha gyengülni
kezdett volna a nyomás, imitt-amott
már fáradt gôz szivárgott el a rendszer-
bôl, miközben az Újvilágban, a tenge-
rentúlon a látszólag kimeríthetetlen
energiaforrásokból nyert friss erôvel
és lendülettel egy eladdig ismeretlen,
jobbára ugyan még szunnyadó óriás
ébredezett, az Egyesült Államok, s

2012/2 ■ MAGYAR EDZŐ 29

Olimpia és politika    
ÖTKARIKÁS JÁTÉK – A TÛZZEL

Magyar Edzô/2012/2/03-42  2012/07/01 15:42  Page 29



megállíthatatlanul kezdte megelôzni
egyre több területen a Brit Birodalmat,
kikezdve annak világméretû dominan-
ciáját. Ez az egyre kiélezettebb rivalizá-
lás óhatatlanul megnyilvánult nem csu-
pán a gazdaság küzdôterein, de kita-
pinthatóan érvényre jutott a két ország
kultúrájának, oktatásának, sôt sportjá-
nak gyakori összehasonlításában is.
Fôszerepet játszott ebben a rivalizálás-
ban, ismét hangsúlyozzuk, a kor médi-
ája, mindenekelôtt a monopóliumra
szert tevô írott sajtó. Az újságok, ame-
lyek az olimpiát is felhasználták a köl-
csönös ellenszenv zaftos példáinak il-
lusztrálására és kedvük szerinti értel-
mezésére, elemzésére. 

Nem óhajtunk elveszni a részletek-
ben, teljességre törekedve illusztrálni
a politika befolyását a sportesemé-
nyekre, mégsem hagyhatjuk ki a 400
m férfi síkfutás döntôjének történetét,
mert ehhez hasonló elôtte és utána
sem ismétlôdött. 

A négyes döntôbe három amerikai –
John Carpenter, William Robbins és a
színes bôrû John Taylor –, valamint
(negyedikként) a huszonhat éves brit
Wyndham Halswelle jutott. (Ô évekkel
korábban a búr háború kitüntetett kato-
nája volt.) A korabeli tudósításból kive-
hetô, hogy a belsô sávban – akkoriban
még nem kijelölt, kötött pályákon zaj-
lottak a küzdelmek – rögtön a rajt után
Carpenter vágott az élre, szorosan kö-
vette ôt Robbins és a brit futó. 200 mé-
ter körül Halswelle-nek néhány röpke
tizedmásodpercig mintha sikerült volna
átvennie a vezetést, de Carpenter bele-
erôsített, s a fej fej melletti küzdelem-
ben az amerikai a könyökével váratla-
nul kibillentette brit vetélytársát. A lö-
kés erejétôl Halswelle kipenderült a pá-
lyáról, s mire visszanyerte egyensúlyát,
már nemcsak Carpenter, hanem Rob-
bins és Taylor is megelôzte.

A Halswelle-t ért inzultus után kaoti-
kus jelenetek következtek. A brit ver-
senyzô a nem hivatalos 1906. évi athé-
ni játékokon második volt 400-on, har-
madik 800-on, s itt, Londonban, a kö-
zépfutamban 48.4-es idôvel olimpiai
csúcsot futott; vagyis a hatalmas né-
zôsereg biztos esélyest látott benne –
óriási volt a várakozás, fülsiketítô
hangerôvel buzdították ôt a lelátókról.
A sportszerûtlenséget látván, a pálya
mentén elhelyezkedô honi pályabírók
azon nyomban hevesen tiltakoztak, sôt
az egyik magáról megfeledkezett ren-
dezô erôs felindulásában a futó Taylort
kilökte a pályáról, a fôbíró pedig, még
mielôtt az amerikaiak célba érhettek
volna, leszakította a célszalagot Car-
penter orra elôtt. A felháborodott kö-
zönségbôl csoportok váltak ki, s fenye-
getôen elözönlötték a pályát. Mintegy

fél óráig állt a bál, mire nagy nehezen
helyreállt a rend, s elcsitult a kifejezett
Amerika ellenes tüntetés. A versenybí-
róság kizárta Carpentert, s úgy rendel-
kezett, hogy a döntôt meg kell ismé-
telni – két nap múlva. Az amerikai ve-
zetôk tiltakoztak, hiszen számukra va-
lóban érthetetlennek tûnt a kizárás,
mert – s ezt tudnunk kell – a tengeren-
túlon a versenyzôk közötti fizikai kon-
taktust (vállal lökés, egyebek) egyálta-
lán nem tiltották. 

Az amerikai delegáció vezetôit a ver-
senybíróság meg sem hallgatta, vi-
szont két nap múlva már olyan pálya
várta a döntô háromra csappant mezô-
nyét – a könyöklô amerikait diszkvalifi-
kálták –, amelyen a pályákat végig sza-
lag választotta el egymástól. Ám a ver-
senyben a brit Halswelle végül egye-
dül maradt, mert Carpenter kizárása
miatt sem Taylor, sem Robbins nem
volt hajlandó rajthoz állni. Mit lehetett
tenni? Halswelle – azóta sem ismétlô-
dött meg ilyesmi az olimpiai játékok
immár több mint 110 éves történeté-
ben – egyedül indulva, könnyedén „ki-
rázva" magából egy 50 mp-es idôt, el-
nyerte az aranyérmet. Kár, hogy a
„magányos" bajnoknak az egésztôl
annyira elment a kedve, hogy atlétikai
pályafutását ezzel a cirkusszal be is fe-
jezte. (Néhány év múlva az elsô világ-
háború hôsi halottja lett: a bátor kapi-
tány 1915-ben, a franciaországi Neuve
Chapell mellett kapott fejlövést.)

Ízelítônek, úgy véljük, elegendôk a
fentiek –, de hasonló perpatvar kere-
kedett a kötélhúzó számban, ami ak-
kor igen népszerûnek számított. A ve-
reséget szenvedô amerikaiak óvtak,
mert Nagy-Britannia képviseletében a
liverpooli rendôrség csapata a meg-
engedettnél hosszabb szegecseivel
mélyen a földbe kapaszkodó bakan-
csokat használva nyert ellenük. Ha így
is volt, a brit zsûri vizsgálat nélkül elu-
tasította az óvást. (A dobogó mindhá-
rom fokára a házigazdák egy-egy csa-
pata állhatott fel.) 

Érdekes, hogy a politikai, nacionalis-
ta eredetû botrányok sorozatáról némi
idegenkedéssel alkotott véleményt Co-
ubertin, mintha nem is igazán értené
ezeknek a hátterét. Mindenekelôtt az
amerikaiak cselekedeteit ítélte el rend-
kívül élesen, bár rosszallásának okai
között talán az is szerepelt, hogy az
Egyesült Államok küldöttségének ve-
zetôje, James E. Sullivan (az Amerikai
Atlétikai Unió elnöke) volt négy évvel
korábban az olimpiai játékok igazgatója
St. Louisban, s mint ilyen, nem vívta ki
a NOB elnökének rokonszenvét. 

„Amikor oly szorosak a versenyek,
elkerülhetetlen a feszültség, a szen-
vedélyek érthetôen a felszínre törnek a

küzdôtereken, s a szemben álló felek
sportszerûtlenségekkel vádolhatják
egymást – írta az olimpiai gondolat aty-
ja.  Egy idôben és helyben is távoli inci-
dens azonban még ennél is messzebb-
re mutatott. Amikor az olimpia amerikai
résztvevôit fogadták ünnepélyesen
New Yorkban, a városháza elôtti pará-
dén pórázon vezetgettek egy láncra
vert „brit" oroszlánt – komoly külpoliti-
kai skandalumot idézve elô. Ugyanak-
kor az is nyilvánvalóvá vált már a játé-
kok legelsô napjától, hogy VII. Edward
angol király megkülönböztetett hûvös-
séggel kezeli a (már a megnyitóünnep-
ségen) barbár módon viselkedô, tiszte-
letlenül ordibáló amerikaiakat, akiktôl
visszhangzott a stadion.

„Meg nem tudom érteni Sullivan
hozzáállását – mondott ítéletet errôl
Coubertin. – Részesévé, sôt kezdemé-
nyezôjévé vált az incidenseknek, ahe-
lyett, hogy megnyugtatta volna a ke-
délyeket."

Mindez szinte sportmesének tûnik
az ötkarikás történelem késôbbi, vérre
menô, világpolitikai jelentôségû ese-
ményeihez.

Mielôtt a brit fôváros második olim-
piájára térnénk – nagy ugrás ez, hiszen
1948-ról beszélünk – ha tömören is, de
óhatatlanul össze kell foglalnunk a két
nevezetes dátum között megélt négy
évtized témánkat érintô kirívó, politikai
természetû eseményeit.

A háborús fegyverropogás közepette
elnémulnak az olimpiai harsonák. Az el-
sô világháború (1914-18) következté-
ben a Berlinbe tervezett 1916. évi játé-
kok elmaradtak. A békekötés utáni elsô
alkalommal Belgiumban, Antwerpen-
ben rendezték meg a következô nyári
játékokat, erre azonban a háborúból
vesztesen kikerült országok küldöttsé-
gei – Németország, Ausztria, Magyar-
ország, Bulgária és Törökország – nem
kaptak meghívást, Coubertin tiltakozá-
sa ellenére sem.   Ugrást tehetünk, de
nem hagyhatjuk ki 1936-ot…  

Neveltetésénél, felfogásánál fogva
Adolf Hitler általában kevésbé volt fo-
gékony a sport iránt, s testi fogyaté-
kossága, rossz lábai következtében
propagandaminisztere, Joseph Goeb-
bels sem mozgott otthonosan a sport-
pályákon, ám mindketten  –  fôként a
miniszter – helyesen ismerték fel a
sport hatékony mozgósító, közösség-
formáló erejét. Goebbels 1933-tól, a
náci diktatúra kezdetétôl, tudatosan
építette be terveibe a sport által kínált
propagandalehetôségeket. Ennek ren-
delte alá a berlini olimpiát is (meg elôt-
te a Garmisch-Partenkirchenben 1936
februárjában rendezett téli ötkarikás já-
tékokat ugyanígy), ügyesen élt a szinte
tálcán kínált tökéletes és meggyôzôen
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látványos alkalommal, amit azután az
újjáéledô német birodalom nemzetközi
népszerûsítésére használt fel, gondol-
junk csak a zseniális rendezô, Leni Rie-
fenstahl filmjeire – a Stadion Istenei-re
és az Olympiára – meg a propaganda
számos egyéb eszközeire. 

A történelmi események ismereté-
ben nyugodtan állíthatjuk, hogy a ver-
sailles-i békeszerzôdés szigorú elôírá-
sait, korlátozásait semmibe vevô, a fa-
sizálódást, a fegyverkezést és a társa-
dalom militarizálását hatalmas lendü-
lettel megkezdô kancellár országa, fô-
városa nem kaphatta volna meg az
olimpiai rendezés jogát, azt azonban
még hatalomra lépése elôtt Barceloná-
ban, 1931-ben ítélte oda az elsô világ-
háborúban vesztes Németország iránt
tanúsított jóindulatával a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság. 

Az elsô baljós jelek 1935 szeptem-
ber 15-én jelentek meg a „nürnbergi
zsidótörvények" formájában, amelye-
ket a Reichstag, a parlament egyhangú
szavazással fogadott el. Ezek deklarál-
ták a német faj tisztasága védelmének
fontosságát, s ennek érdekében sú-
lyos és megalázó megkülönböztetést
tartalmaztak a fensôbbséges rétegbôl
kitagadott zsidók számára: megtiltot-
ták az „árja" németek házasságát ve-
lük, eltávolították ôket a közhivatalok-
ból s a fegyveres testületekbôl, bojkot-
tálták üzleti-kereskedôi tevékenységü-
ket, és sok más egyéb jogkorlátozás
mellett gyakorlatilag kitiltották ôket a
sportlétesítményekbôl és sportszerve-
zetekbôl is. A 4. paragrafus egyenesen
kimondta, hogy zsidó nem lehet né-
met állampolgár, tehát nincs szavazati
joga sem.  

Ennek fényében értelmezhetô Jo-
seph Goebbels definíciója: „A német
sportnak egyetlen feladata van: a né-
met ember jellemének erôsítése, hogy
azt áthassa küzdôszellemmel és a szi-
lárd bajtársiasság érzésével, amely el-
engedhetetlen a nemzet létezéséért
folytatott küzdelemhez." 

…Deutschland über alles!
Az intézkedés következtében szá-

mos kiváló sportember került lehetet-
len helyzetbe, s külföldön mind erô-
sebben érzôdött az aggodalom az
olimpia miatt. Dr. Theodor Lewaldnak,
a Német Olimpiai Bizottság elnökének
– apai ágon zsidó vér is folyt az ereiben
– 1935-ben le kellett mondania az elnö-
ki tisztségrôl. 

Az Egyesült Államokban mozgalom
alakul az olimpia bojkottálásáért, s Er-
nest Lee Jahncke a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság amerikai tagja levélben
fordul a NOB elnökéhez, a belga Henri
Baillet-Latourhoz 1935 novemberében
az ügy megnyugtató rendezése érde-

kében. Erre az a példátlan eset történt,
hogy a NOB – fennállása óta ilyen nem
fordult elô – kizárta soraiból a német
származású amerikai, volt magas ran-
gú haditengerész tisztet. Helyébe a
chicagói milliomos, Avery Brundage
került (késôbb a NOB elnöke lett 20
éven át – 1952–1972 között), aki hitt a
német állami és sportvezetésnek, s
úgymond, megnyugtató garanciát ka-
pott arra, hogy az amerikai színes bôrû
sportolókat semmiféle megkülönböz-
tetés nem érheti. Goebbelsék mind-
azonáltal ezek után óvatosan álcázták,
illetve egyszerûen késôbbre halasztot-
ták akcióikat. A propagandaminisztéri-
um – biztos, ami biztos – gondosan
cenzúrázta is a riportokat, olimpiai tu-
dósításokat, igyekeztek elkerülni min-
den szélsôségesnek értelmezhetô, faji
megkülönböztetésre utaló megnyilvá-
nulást a hasábokon. Az olimpia után,
persze, nyomban ott folytatták a nácik,
ahol abbahagyták. Az olimpiai falu igaz-
gatóját, Wolfgang Fürstnert, elismert
és nagy tekintélyû sportvezetôt nyom-
ban menesztették. Képtelen volt elvi-
selni – két napra rá öngyilkosságot kö-
vetett el otthonában. Számos sportki-
válóság hagyta el az országot, vagy
maradt, és a többit – a sárga Dávid-csil-
lagosok megpróbáltatásait, halálos kál-
váriáját, pusztulását – ismerjük a törté-
nelembôl. 

Rettenetes áldozatokkal, mérhetet-
len pusztítással járt az emberiség tör-
ténetének legvéresebb, legszörnyûbb
háborúja 1939 szeptembere és 1945
szeptembere között. A háborús ôrület
tombolásának az 1940-ben és 1944-
ben esedékes olimpia is áldozatául
esett.  

Nagyon kevesen hittek abban, hogy
mindössze három évvel késôbb, min-
den nehézség ellenére, ismét életre
kelhet az olimpiai mozgalom, hogy
újabb csodákra sarkall az öt színes ka-
rika szelleme  –  olimpiai játékokon ta-
lálkozhat a nemzetközi sportvilág szí-
ne-java.

A britek most is, mint az elsô londo-
ni játékok idején, tulajdonképpen men-
tô akcióra vállalkoztak. Az eredeti el-
képzelések szerint egyébiránt 1940-
ben Tokió, illetve 1944-ben Helsinki
adott volna otthont az olimpiának. Az
idô is hasonlóképpen sürgetett, mint
1908 elôtt, és a Szigetországban ezút-
tal is akadtak olyan bátor, a sportot
szenvedélyesen szeretô, fanatikus és
tehetséges, a lehetetlent nem ismerô
vezetô egyéniségek, mint negyven év-
vel korábban.

A történelmi helyzet azonban merô-
ben különbözött a negyven évvel ko-
rábbitól. A gazdasági viszonyok, a há-
borús károk és veszteségek, az élô,

eleven emlékek, s a nyomukban tá-
madt nyomorúság mind-mind éles el-
lentéte volt VII. Edward felhôtlen, szin-
te idilli korszakának. Megbízható becs-
lések szerint a németek megközelítô-
leg 190 000 tonnányi bombát dobtak le
Nagy-Britanniára, javarészt Londonra.
A halálos áldozatok száma megközelí-
tette a 43 000-et, s csak a fôvárosra
ebbôl több mint 30 000 jutott. (A sú-
lyos sebesültek száma meghaladta az
50 000-et.) A város, bár épen maradt
épületet alig lehetett találni benne, túl-
élte a kegyetlen megpróbáltatásokat, a
lakosság imponáló fegyelmezettség-
gel viselte el szenvedéseit, áldozatait,
s példás elszántsággal látott hozzá az
újjáépítéshez, az élet újrakezdéséhez.
A helyi gondok mellett a háború utáni
nemzetközi politikai helyzettel is meg
kellett birkózniuk a briteknek, illetve a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak.
Most is voltak vesztesek a háborúban
– a tengelyhatalmak. A helyzet azon-
ban egyáltalán nem volt egyértelmû.
Széles körben elterjedt hiedelmek sze-
rint az amerikai Avery Brundage amel-
lett kardoskodott, hogy Németország
és Japán kirekesztése az olimpiai játé-
kokból teljességgel ellentmondana a
sport és az olimpizmus alapvetô elvé-
nek. Ezzel szemben állt a nagy több-
ségnek az a vélemény, hogy a háború
kirobbantásáért és súlyos következ-
ményeiért elsôsorban felelôs országok
azonnali visszaengedése a nemzetközi
sportéletbe rossz vért szülne. Végül
egyfajta kompromisszum alakult ki.  A
németek és a japánok nem kaptak
meghívást, de nem a háborúban viselt
szerepükre való hivatkozással, hanem
mert még nem alakították meg új
nemzeti (demokratikus) olimpiai bizott-
ságaikat – vagyis nem volt kiknek cí-
mezni az egyébként sem létezô meg-
hívókat. De vitákat váltott ki az olaszok
meghívása is, és kétségek merültek
fel – merôben más okokból – a szövet-
ségesek oldalán gyôztes Szovjetunió
részvételével kapcsolatban is. 

A chicagói milliomos, a már említett
Avery Brundage ez utóbbi kérdésben
más természetû kifogásokat hangozta-
tott. Mondván, mindaz, ami – informá-
ciói szerint – a versenysport terén a
Szovjetunióban kialakult, meghazudtol-
ja az „olimpiai család" amatôrizmusról
vallott nézeteit. A szovjet birodalom-
ban tulajdonképpen állami profizmus
valósul meg, ahol nagyvonalúan jutal-
mazzák, premizálják a kiemelkedô tel-
jesítményeket, a sportkiválóságok
munka nélkül jutnak kiváltságosan ma-
gas illetményekhez. A brit szervezôbi-
zottság kezdetben pártolta a szovjet
részvételt, tekintettel arra, hogy egy
erôs, magas létszámú és az eredmé-
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nyekben is várhatóan magas színvona-
lat képviselô küldöttség jelenléte nyil-
vánvalóan emelné az esemény rangját.
Maguk a szovjetek is sokáig lebegtet-
ték részvételi szándékukat. Ez a halo-
gató „játék" jócskán elhúzódott, s ki-
tartott egészen addig, amíg a nevezési
határidô le nem járt, s ezzel a kérdés
végérvényesen és automatikusan
megoldódott.

Az olimpiai játékok fontossága min-
dig is egyértelmû volt hazánkban, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságban és
a mozgalomban évszázadon át rendkí-
vüli teljesítményekkel vívtunk ki kivé-
teles elismerést és tiszteletet. Hogy
ezúttal mást ne említsünk: Berlinben
1936-ban a nemzetek nem hivatalos
sorrendjében a roppant elôkelô harma-
dik helyen végeztünk, s a most taglalt
1948-as londoni játékokon a megszer-
zett aranyérmek tekintetében úgyszin-
tén.

A kiemelkedô sikereket a testkultú-
ránk fejlettsége, remek szervezettsé-
ge és igen magas szintû szakmai hoz-
záértés szavatolta évtizedeken át.
Nos, mindez a második világháborút
követô évtizedekben kifejezett politikai
szándékkal párosult. Igen, a politikai
vonatkozásoknak nem csak nemzetkö-
zi, hanem országonként is érdemes fi-
gyelmet szentelni. A sport fokozato-
san és mind erôteljesebb mértékben
vált a „sztálini típusú szocializmust
építô" politikai rendszer kifejezôjévé,
annak az ideológiának hirdetôjévé,
hogy eredményeink (sikereink!) a szo-
cialista világrendszer felsôbbrendûsé-
gének bizonyítékai a nyugati kapitaliz-
mussal szemben. A tárgyilagosság
kedvéért tegyük azért hozzá: bár-
mennyire is hamisnak, értelmetlen-
nek, sôt ostobának tûnhet ez a fajta
mesterkélt és erôltetett ideológiai
megközelítés, tény, hogy ennek követ-
keztében élvezhetett a magyar sport,
és különösképpen az olimpiai mozga-
lom, évtizedeken át kiemelt állami tá-
mogatást hazánkban. Hasonlóan a
szovjet, az NDK-beli, illetve a többi,
úgynevezett szocialista ország sport-
életéhez – gyakorlatilag a második vi-
lágháborút követô újjáépítéstôl egé-
szen a „Tovarisi konyec!" felkiáltással
nyomatékosított – rendszerváltásig
(1989–1990).

Az olimpiai mozgalmat ért politikai
hatások következményeit esetenként
jól tükrözi az egyes játékokon részt ve-
vô nemzetek listája. Például, hogy a
magunk eseteivel illusztráljuk ezt: kül-
döttségünk mindössze két alkalommal
hiányzott eddig nyári olimpiai játékok-
ról (1920 és 1984).

A második hiányzásunk elôtt – 1984-
ben Los Angeles – a szovjet érdek-

szféra, az úgynevezett szocialista or-
szágok közösségének kötelékéhez tar-
toztunk, ahol a szovjet diktátum és til-
tás érvényesült. A kommunista párt
akkori fôtitkára, Konsztantyin Cser-
nyenko, illetve a Központi Bizottság
döntött,  a szocialista táborlakók – az
egyetlen Románia kivételével – bojkot-
táltak, nem mentek Kaliforniába.

Idôzzünk el itt egy keveset, mert a
bojkott nem minden elôzmény nélkül
jött létre. Elôzménye ugyancsak boj-
kott volt, méghozzá kifejezetten politi-
kai indíttatású, s természetesen éppen
az 1984-ben olimpiát rendezô Egyesült
Államok, pontosabban Jimmy Carter
elnök kezdeményezésére négy esz-
tendôvel korábban, amikor 1980-ban a
szovjet fôváros, Moszkva adott ott-
hont az ötkarikás játékoknak.

A politikai kiváltó okot a szovjetek
azzal szolgáltatták – ne feledjük, javá-
ban dúlt az ideológiai és gazdasági té-
ren is megnyilvánuló hidegháború a
kapitalista nyugat és a szocialista or-
szágok tábora között – amikor 1979
decemberében a Szovjetunió seregei
elözönlötték Afganisztánt, s Kabulban
szovjetbarát kormány jutott hatalomra.
Carter amerikai elnök az olimpia esz-
tendejének januárjában ultimátumot
intézett Moszkvához, s ebben kijelen-
tette: amennyiben a szovjet hadsereg
nem vonul ki Afganisztánból, az Egye-
sült Államok nem küld sportolókat a
moszkvai játékokra. A bejelentéshez
számos nyugati ország csatlakozott.
Az adok-kapok bojkott következmé-
nyeként Moszkvától több mint ötven
ország versenyzôi maradtak távol. Los
Angelestôl mintegy húsz.

A bojkottnak általában persze sok-
kal korábbra tehetôk az eredôi, s ele-
gendô, ha újból sajátosan magyar vo-
natkozású, ötven évvel ezelôtti olimpi-
át idézünk, hiszen 1956-ban a magyar
forradalmat elfojtó szovjet katonai bea-
vatkozás következtében nem utazott
sportküldöttség Melbourne-be Spa-
nyolországból, Hollandiából és Svájc-
ból. A szuezi válság, az egyiptomi-izra-
eli háborúskodás miatt maradt távol
továbbá Irak, Libanon, s természetsze-
rûen az érintett Egyiptom, a Kínai Nép-
köztársaság pedig azért, mert a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság önálló or-
szágnak ismerte el Tajvant, holott azt
Kína mindig is sajátjának tekintette,
függetlenségét sohasem ismerte el.
Az elsô számottevô mértékû bojkott
még a moszkvai elôtti játékokon,
1976-ban Montrealban bontakozott ki.
Huszonnyolc afrikai ország – egyes
források szerint 22, mások 19-et emlí-
tenek, de ez végtére is nem lényeges
– azért döntött a bojkott mellett, mert
egy új-zélandi rögbi csapat, tehát egy

NOB-tagország együttese túrát bonyo-
lított le a faji megkülönböztetés politi-
káját folytató Dél-Afrikában, amely
nem mellékesen azelôtt legutóbb
1960-ban Rómában szerepelt olimpi-
án. Utána ugyanis, éppen apartheid
politikája következtében, a NOB fel-
függesztette tagságát a szervezetben.
A fekete kontinens küldötteihez csatla-
kozott még Irak is. A közvetlenül kivál-
tó fô okot az szolgáltatta, hogy a NOB
nem emelt kifogást Új-Zéland küldött-
ségének montreali szereplése ellen,
mondván, a rögbi nem tartozik közve-
tett módon sem az Új-zélandi Olimpiai
Bizottság hatáskörébe, végtére is nem
olimpiai sportág ellentmondásos ese-
térôl van szó. Dél-Afrika egyébként év-
tizedekig nem vehetett részt az ötkari-
kás játékokon, egészen addig, amíg
végül EW. de Klerk elnök 1991-ben
meg nem szüntette a faji megkülön-
böztetést fenntartó törvényeket, s így
az ország legjobbjai a barcelonai játé-
kokon, 1992-ben már ismét megjelen-
hettek.

A két Kína okozta bonyodalmakhoz
hasonlóval kellett megbirkózni a máso-
dik világháborút követô korszakban a
kettéosztott Németország és az
ugyancsak két külön életet élô Korea
esetében is. A németek 1948-ban és
1952-ben még semmiféle kombináció-
ban nem kaptak lehetôséget a szerep-
lésre, utána pedig – 1956-ban, 1960-
ban és 1964-ben – a két, egymással
szemben elhelyezkedô politikai közös-
séghez tartozás ellenére a NOB ra-
gaszkodott a közös német csapat sze-
repeltetéséhez. A Német Demokrati-
kus Köztársaság elsô alkalommal az
1968. évi, Mexikóvárosban rendezett
olimpián jelent meg önálló küldöttség-
gel. Sportpolitikája híven fejezte ki el-
sôsorban a Szovjetunió, de mellette az
összes szocialista közösséghez tarto-
zó állam már ismertetett politikai-ideo-
lógia felfogását a sportról. A nem hiva-
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talos pontversenyben nyomban az él-
mezônyben, mögöttünk, az ötödik he-
lyen végzett, míg Nyugat-Németor-
szág a nyolcadikon. Az NDK hallatlan
erôfeszítéseket tett versenysportja fej-
lesztése érdekében, szorosan a szov-
jetek mögé, szinte mellé zárkózott fel,
sportnagyhatalomként ismerték el, s a
siker érdekében – fôként nôi sportolói
teljesítményének növelésében – nem
tartózkodott a tiltott doppingszerek
rendszeres, szinte tudományos alapo-
kon kikísérletezett alkalmazásától
sem. A Szovjetunió szétesését követô
nemzetközi láncreakció eredménye-
ként egyesült azután a két Németor-
szág, amelynek küldöttsége – ugyan-
csak Barcelonában – lépett színre érte-
lemszerûen már egységben. Az 1992-
es játékoknak a fentiek mellett volt
egy igen sajátságos és egyedi vonása,
hiszen abban az idôben javában zajlot-
tak a Jugoszlávia szétesését eredmé-
nyezô háborúskodások, egy idôben a
szovjet utódállamok kezdeti önállósulá-
si folyamataival egyetemben. A Nem-
zetközi Olimpiai Bizottságnak figye-
lembe kellett vennie az Egyesült Nem-
zetek Szervezete Jugoszláviára vonat-
kozó szankcióit, korlátozásait, s ezt az-
zal a kompromisszummal oldotta meg
a testület, hogy a külön országrészek-
re szakadt térségekbôl érkezô résztve-
vôk ország megjelölés nélkül, mint
egyéni indulók vehettek részt a küzdel-
mekben. Éppen ellenkezô elôjellel szü-
letett viszont, ha ugyan rugalmas, de
kissé mesterkélten központosított
megoldás a szovjet utódállamok vonat-
kozásában, ahol viszont az önállóságot
nyert új országokból érkezett indulók
az úgynevezett Független Államok Kö-
zössége égisze alatt állhattak rajthoz.
Akadtak azonban szabályt erôsítô kivé-
telek, így például önálló csapattal indul
Horvátország, Szlovénia, illetve többek
között Litvánia, Lettország és Észtor-
szág is.

A két Korea ügye mutatott ugyan né-
mi javulást, de igazi megoldást mind-
eddig nem sikerült találni.

A világ „újrafelosztását" elvégzô
potsdami nagyhatalmi konferencia
1945 júliusában húzta meg határt a 38.
szélességi kör mentén a szovjet szfé-
rához tartozó Észak- és az amerikai
fennhatóság alá került Dél-Korea kö-
zött. Az északiak 1950-ben az újra-
egyesítés szándékával behatoltak a dé-
li országrészbe, ennek következtében
tört ki, s dúlt 1953-ig a háború észak és
dél között. Az akkor kötött fegyverszü-
net van érvényben ma is, békekötés
azóta sem történt hivatalosan – kato-
nai szóhasználattal élve –, a hadiállapot
a koreai félszigeten nem szûnt meg. 

Az elmúlt fél évszázad alatt idôrôl
idôre akadtak reményt keltô kísérletek
mindkét fél részérôl, de fôként a déliek
jóvoltából a közeledésre és valamiféle
egységesítésre – elsô lépésként a
sport területén –, az olimpiai játékokon
egységes koreai együttes azonban
nem jelent még meg. Szöul elôtt már
arról is szó volt, hogy a déliek, gesztust
gyakorolva, átadják néhány sportágban
a házigazda rendezési jogát az északi-
aknak, végül azonban nem tudtak meg-
egyezni a felek, sôt az északiak azután

részt sem vettek az 1988-as esemé-
nyen. 1991-ben a Japánban rendezett
asztalitenisz világbajnokságon sikerült
egységes koreai együttesnek szerepel-
nie, s ugyanabban az évben, Portugáli-
ában az ifjúsági labdarúgó világbajnok-
ságon úgyszintén, ám utána mégis újra
merevvé fagytak a kapcsolatok. Barce-
lona, Atlanta, Sydney, majd Athén kö-
vetkezett – dél és észak külön-külön,
bár némi újabb bizakodásra okot adó
külsôségben már közösen mutatkoztak
a felek: Sydneyben és Athénban is egy
zászló – az olimpiai – alatt masíroztak,
mondhatni kéz a kézben észak és dél
legjobbjai a megnyitóünnepségen. 

A harmadik londoni olimpia közvet-
len elôzményei elôtt most visszaka-
nyarodnánk München 1972. évi játéka-
ihoz – ahol a nemzetközi terrorizmus a
játékok történetében elsô, halálos kö-
vetkezményekkel járó mûveletét haj-
totta végre, s vele végzetes csapást
igyekezett mérni egyben az olimpiára
is. Álljunk meg azonban egy pillanatra,
s adózzunk tisztelettel, kegyelettel
azok emlékének, akik a rettenetes
események elôtt négy évvel Mexikó-
város olimpiája elôtt sortûz áldozatai
lettek. Igaz, haláluk nem közvetlenül a
játékok ideje alatt következett be, de
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nem tagadható logikai és gyakorlati,
politikai összefüggés az olimpia közel-
sége és a tragikus következményekkel
járó rendôri akció között. A diáktünte-
tések szervezôi ugyanis, annak érde-
kében, hogy nagyobb nyomatékot ad-
janak követeléseiknek, nem véletlenül
idôzítették ekkorra tömegtüntetésü-
ket, mert tudták, hogy a világ figyelme
már Mexikóváros felé fordul az ötkari-
kás sportünnep okán.

A rendfenntartó fegyveres erôk –
kormányzati utasításra – lôttek a heves
indulatokkal tüntetô fiatalok tömegé-
be, s jóllehet a szörnyûség után hírzár-
latot rendeltek el, a késôbbiekben ki-
derült, hozzávetôlegesen 300 halálos
áldozatot követelt a rendôri erôszak.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
visszautasított minden kezdeménye-
zést arra, hogy véleményt nyilvánít-
son. Avery Brundage elnök azt nyilat-
kozta, hogy ami történt, az Mexikó ki-
fejezett belügye, amelybe a NOB nem
szól bele.

Aztán annál markánsabb lépéseket
tett az atlétikai versenyek idején, törté-
netesen a 200 méteres síkfutás ered-
ményhirdetése után, amikor két színes
bôrû amerikai, az aranyérmes Tommie
Smith és a bronzérmes John Carlos
csendes tüntetést tartott a hazájukban
megnyilvánuló faji megkülönböztetés
ellen a Black Power, a Fekete Hatalom
szervezet képviseletében: nem tettek
mást, csupán ökölbe szorított fekete
kesztyûs öklüket emelték s tartották
mereven a magasba a tiszteletükre
szóló himnusz dallamai alatt a dobo-
gón. Brundage elnök úr nyomban in-
tézkedett, a két sportolónak azonnal el
kellett hagynia az olimpiai falut, sôt a
rendezô országot is.

Tiltakozásuk ártatlan csínynek minô-
sülhet csupán ahhoz képest, amit
négy évvel késôbb a Fekete Szeptem-
ber palesztin terroristacsoport, a Pa-
lesztin Felszabadítási Szervezet szél-
sôséges frakciója, a Fedajin (Harcosok
a hitért) hajtott végre Münchenben,
szörnyülködést váltva ki.

Az egész világot sokkoló, végkifejle-
tével összesen tizenhét életet követe-
lô müncheni túszdrámát követôen a
nagy dilemma az volt, mi történjen a
versenyekkel. Willi Daume, a Nyugat-
Német Olimpiai Bizottság elnöke, a
NOB tagja, egyben a szervezôbizott-
ság elnöke azon a véleményen volt,
hogy a versenyeket azonnal be kell fe-
jezni, elkerülve ezzel minden esetle-
ges további tragédia és vérontás lehe-
tôségét. Avery Brundage, a NOB elnö-
ke – aki éppen ott, Münchenben adta
át tisztségét az ír Lord Killaninnak
húszévi „uralkodása" után – másként,
ezzel éppen ellenkezô módon véleke-

dett, s rendkívül határozottan állt ki
amellett, hogy a versenyeket ugyan
azonnal fel kell függeszteni, a gyász-
szertartás után azonban, amint elhíre-
sült mondatával nyomatékosította: „A
játékoknak folytatódniuk kell!" …The
Games must go on!

Így történt. A megrendítô gyászszer-
tartáson az Olimpiai Stadionban nyolc-
vanezren vettek részt. Az olimpiai esz-
me ereje felülkerekedett, legyôzte a
félelmet, az aggályokat, a rettenetes
tragédia okozta traumát. A küzdelmek
tovább peregtek, s rendben be is feje-
zôdtek. Az olimpiai vérfürdôt azonban
sohasem lehet már kitörölni az emlé-
kezetbôl, s 1972 óta a játékok bizton-
sága – fôként a világszerte mind kímé-
letlenebb, az eszközökben nem válo-
gató, s egyre több áldozatot követelô
nemzetközi terrorizmus kényszerhatá-
sára – a biztonság minden mást meg-
elôzô szemponttá vált.

A huszonegyedik század olimpiai já-
tékainak helyszínei – Sydney, Athén,
Peking – közül kettô esetében a biz-
tonsági kérdések jelentôsége ugyan
nem csökkent, bár Sydney esetében a
földrajzi fekvés, a tetemes távolság, a
körbeölelô óceánok, a Kínai Népköztár-
saság tekintetében pedig a politikai-
társadalmi berendezkedés, külpolitiká-
ja, továbbá hatalmas mérete és szigo-
rú elzárkózottsága, egyaránt mérsékel-
te a biztonsági jellegû kockázatát a já-
tékoknak. A politikai töltetû külföldi za-
vargásokat mindazonáltal képtelenség
volt elkerülni, lásd olimpiai fáklyafutás
bonyodalmai, zavarai.

Görögország, Athén 2004-ben ellen-
ben merôben más helyzetet jelentett,
és az állam elôvigyázati, megelôzô,
majd konkrét biztonsági intézkedései
hallatlanul magas költségeket róttak a
szervezôkre. A légtér folyamatos el-
lenôrzésében mindezen felül még a
NATO légierô egységei és az Egyesült
Államok szakértôi is jelentôs szerepet
vállaltak. 

Mielôtt London olimpiájának közvet-
len elôzményeit és elôkészületeit ven-
nénk szemügyre, néhány szót a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság békét sugal-
ló tevékenységérôl. Kevesen tudják, a
szervezet nem is verte soha nagydob-
ra, hogy az említett 1972. évi terrorak-
ció óta minden egyes nyári, illetve téli
játékok elôtt katasztrófa-tervezetet
dolgoz ki, mindenekelôtt a megnyitó
és a záró ceremónia idejére. Errôl elsô
alkalommal Francoise Carrard, a NOB
akkori igazgatója számolt be 2001 vé-
gén, Salt Lake City téli olimpiája elôtt,
nem sokkal a New York-i ikertornyokat
és a Pentagont ért, csaknem 4000 éle-
tet követelô rettenetes terrortámadást
követôen.

A NOB alapokmánya, a Charta több
helyen nyomatékosítja a szervezet
mindenekelôtti elkötelezettségét és
elsôdleges célját – a békét – s ez kö-
vetkezik a mozgalom minden tevé-
kenységébôl, amely szigorúan tiltja a
kifejezett politikai szerepvállalás vala-
mennyi formáját tagjai számára. Hat
alapelve közül háromban is szerepel a
béke jelentôsége. 

A NOB másik „intézménye" az olim-
piai fegyverszünet, amely már az ókori
játékokat is kísérte, s azt jelentette,
hogy a játékok ideje elôtt és után egy
hónapig az esetleg harcban álló felek
felfüggesztenek minden harci cselek-
ményt. Ezt késôbb két hónapra bôví-
tették.

2011 októberében Sebastian Coe, a
londoni szervezôk világhírû elnöke, haj-
dani kétszeres olimpiai bajnok közép-
távfutó az Egyesült Nemzetek Szerve-
zetének közgyûlésén terjesztette elô a
legújabb olimpiai fegyverszüneti javas-
latot 2012-re, amelyet egyhangúan tá-
mogattak a résztvevôk. Az elsô ENSZ-
NOB hasonló együttmûködés egyéb-
ként már 1993-ban kialakult, amikor
részben a NOB megszületése 100-ik
évfordulójának jubileumára, illetve az
1994. évi Lillehammer-i téli ötkarikás
játékok elôtt ekként lehetett biztosíta-
ni a háborúskodás ellenére a volt Jugo-
szlávia különbözô új nemzetiségû ver-
senyzôinek részvételét. Hasonló rugal-
massággal tette ezt gyakorlattá a NOB
már a barcelonai, 1992. évi nyári játé-
kok alkalmával is, ahol ekként indulhat-
tak a volt Szovjetunió szétesése ellen-
ére is – egyéni résztvevôként – a ver-
senyzôi. 

Az elkerülhetetlenül legtöbb anyagi
áldozatot a biztonság szavatolása
okozza a rendezô országnak. London
esetében következetesen komoly „le-
hetséges" veszélyekrôl adtak számot
sajtótájékoztatóikon a biztonságért fe-
lelô vezetôk, anélkül, hogy az ellenin-

Francoise Carrard
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tézkedések pontos összegeit nyilvá-
nosságra hozták volna. „Hatalmas kihí-
vásként" jellemezte a rendfenntartó
erôk számára a lehetséges támadók
távoltartását a nagy sporteseménytôl
Alan West, a terrorellenes minisztéri-
um irányítója. „A hatóságoknak meg
kell találniuk a megfelelô egyensúlyt a
biztonság, valamint az olimpia szelle-
misége között" – mondta. - Értsd: úgy
szavatolni a biztonságot, hogy az intéz-
kedések ne okozzanak hangulatrontó
kényelmetlenségeket. West az al-Kai-
da terrorszervezetet jelölte meg leg-
fôbb veszélyforrásnak, amely a legmo-
dernebb technológiák felhasználásával
képes támadni. Különleges figyelmet
kell szentelni a tenger felôl érkezô
esetleges támadások eshetôségének
is, mint ahogyan ez legutóbb 2004-ben
Athén esetében is történt.

Ismételjük, tökéletes garancia a ter-
rorcselekmények ellen ugyan nincs, ez
nyilvánvaló, annál inkább érthetôk a
rendkívüli erôfeszítések anyagiakban,
szakmai felkészültségben, elôvigyáza-
tosságban, tájékoztatásban – minden-
ben. Ha valakik, a britek ezt pontosan
tudják, hiszen tragikus tapasztalatokat
szerezhettek ezen a téren nem olyan
régen. Egyik legemlékezetesebb tra-
gédiájukat éppen akkor élték át a lon-
doniak, amikor önfeledten ünnepelték
gyôzelmüket, azt, hogy megszerezték
a 2012-es játékok rendezésének jogát.
Az egész országot öröm töltötte el, a
Trafalgar teret extázisban tomboló ez-
rek töltötték meg 2005. július 6-án. A
szingapúri döntést követô órákban az-
tán, július 7-én, sokkoló események
borították gyászba Nagy-Britanniát.
Öngyilkos merénylôk három nagy for-
galmú londoni helyszínen – földalatti
állomáson, buszon – robbantották fel
magukat, összesen 52-en haltak meg,
több mint 700-an sebesültek meg, s
hatalmas károk keletkeztek. Éppen azt
a földalatti rendszert – a népszerû Tu-
be-ot, a világhírû Underground hálóza-
tot – érte a pusztítás, amely a háború,
a hitleri támadások idején nyújtott vé-
delmet londoniak tíz- és százezreinek,
s amely az 2012-es olimpia idején (is)
lehetôvé teszi majd a gyors és kényel-
mes közlekedést az egyes verseny-
színhelyek között. 

Van azután a külföldrôl „importált"
súlyos és tragikus események árnyé-
kában éppen elég fejfájást okozó, ag-
godalomra okot adó hazai fenyegetés
is. Élénken élhet még az egyik leg-
utóbbi megnyilvánulás az emlékeze-
tünkben, hiszen, éppenséggel egy esz-
tendôvel a harmincadik ötkarikás játé-
kok megnyitója alkalmából rendezett
ünnepségek napjaiban játszódtak le
felkavaró eseményei, 2011 augusztu-

sában, Londonban, majd további angli-
ai városokban: Manchester, Birming-
ham, West Bromwich, Salford, Wol-
verhampton…

A zavargások London egyik legsze-
gényebb negyedében, Tottenham-ben
kezdôdtek, miután a rendôrök üldözés
közben tûzharcban lelôttek egy 29
éves színes bôrû családapát, a kábító-
szer üzelmek miatt immár huzamos
idô óta körözött Mark Duggant. Más-
nap, azon az augusztus. 5.-i, péntekrôl
szombatra virradó éjjelen, a negyed-
ben azután elszabadult a pokol, s a vé-
res zûrzavar futótûzként terjedt át Brix-
ton, Enfield, Islington és Walthams-
town kerületekre is a következô éjsza-
kán. A feltûnôen fiatal, reményeiket
vesztett, kilátástalan hordák gyújtogat-
tak – gépkocsikat és épületeket, áru-
házakat – fosztogattak, romboltak,
összecsaptak a rendôrökkel, dühükben
hatalmas pusztítást végeztek, amely a
kárbecslés szerint meghaladta a két-
százmillió fontot. David Cameron kor-
mányfô, a belügyminiszter Teresa
May, a londoni fôpolgármester, Boris
Johnson is nyomban megszakította
szabadságát, s valamennyien haladék-
talanul visszatértek Londonba, hogy
megtegyék az ilyenkor elengedhetet-
len rendkívüli intézkedéseket. Össze-
hívták a parlamentet, megerôsítették a
rendfenntartást – mintegy kétezer em-
bert tartóztattak le – s új, szigorú törvé-
nyeket hoztak a hasonlók szituációk el-
kerülése érdekében. Visszamenôleg
azonban azon az intézkedésen, hogy a
sorozatos megszorítások között nem
kevesebb, mint 75 százalékkal csök-
kentették a nyári ifjúsági programok
költségeinek összegét – amelynek kö-
vetkeztében felügyelet és ellenôrzés
nélkül maradtak hónapokig a semmit-
tevésre ítélt fiatalok – persze, már nem
tudtak változtatni.

A sportot érintô hatások egyikeként
a házigazdák lemondták az augusztus
17.-re tervezett barátságos válogatott
labdarúgó mérkôzést a Wembleyben
Anglia és Hollandia között, sôt elôvi-
gyázati okokból elhalasztották elôtte
Tottenhamben az augusztus 13-i Tot-
tenham-Everton Premier-liga össze-
csapást. Egyebek között határozott, és
naponta ismételt biztató nyilatkozatot
tett azután Darryl Seibel, a Londoni
Olimpiai Játékok Rendezôbizottságá-
nak kommunikációs igazgatója, s bár a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság az ille-
tékes koordinációs testületébôl mind-
járt két tagot is sürgôsen menesztett
londoni villám-szemlére, maga az el-
nök, Jacques Rogge annak a szilárd
meggyôzôdésének adott ismételten is
hangot, hogy ilyen és ehhez hasonló
események bekövetkezte teljességgel

kizárt a 2012-es játékok idején – min-
denkit igyekezett megnyugtatni.

Komoly, megbízható sportvezetô –
higgyünk neki. Ám tudjuk, az ördög
nem alszik… Ki gondolta volna, példá-
nak okáért, hogy egy felettébb szem-
revaló18 éves atléta kislány (2008-ban,
sportágában az év legjobb fiatal spor-
tolója címet nyerte el), a már modell-
ként is felfedezett, s ráadásul tehetôs
családban felnôtt Chelsea Ives, akit a
londoni olimpia „arcának" választották
a szervezôk, az egyik legvadabb tette-
sévé válik a vandalizmus napjainak. A
tévéközvetítések közeli képekben
„élôben közvetítették", minként tört be
elsôként a Vodafone enfieldi üzletébe,
zúzza be kövekkel késôbb egy rendôr-
autó szélvédôjét, majd vág neki egy ut-
cai bolyát is látványos mozdulattal a
kocsi oldalának…

George Orwell (1913-1950), az an-
golok világhírû írója, kritikusa 1945-ben
a Moszkvai Dinamo labdarúgóinak lon-
doni vendégjátéka alkalmával írt cikké-
ben (Tribune, 1945 december – A
sport szelleme) némi megbocsájtható
túlzással azt írta, hogy „a komoly ver-
senysportnak semmi köze a fair play-
hez, teli van gyûlölettel, féltékenység-
gel, tiszteletlenséggel a szabályokkal
szemben és egyeseknek szadista örö-
met okoznak erôszakos jelenségei:
más szavakkal, ez nem más mint há-
ború – mínusz lövöldözés." 

Orwell mentségére legyen mondva,
hogy a sport idônként és helyenként
beteges belsô világát – a háború utáni
keserû hangulatban – a nacionalizmus-
nak felkínáló jellegébôl és lehetôségei-
bôl indult ki, s nem az olimpiai mozgal-
mat vezérlô nemes elvekbôl.

A realitás az, amit Juan Antonio Sa-
maranch írt a sport politikai aspektusá-
ról. A NOB katalán elnöke  – 1980 és
2001 között – így fogalmaz az olimpiák
és a sport viszonyáról: „Az olimpiai já-
tékok sajátja, hogy tükrözik koruk tár-
sadalmi és politikai állapotait. Mivel
szinte egyedülállóan kiemelkedô nem-
zetközi világesemény, a kormányok
elôszeretettel használják fel propagan-
dájuk hatásos eszközeként. Hasonló
meggondolásból alkalmazzák a protes-
tálók és terroristák is a játékok megza-
varását, tudva, hogy ekként a médiák
és a legszélesebb körû figyelem fóku-
szába kerülnek ügyükkel szerte a vilá-
gon." (Thesis, A Journal of Foreign Po-
licy Issues – 1997/3)

Az Olimpiai Charta ekként hirdeti a
lényeget: „Az Olimpizmus célja, hogy
a sportot az emberiség harmonikus
fejlôdésének a szolgálatába állítsa egy
békés társadalom elômozdítása és az
emberi méltóság megôrzése érdeké-
ben." GGaalllloovv  RReezzssôô
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SScchhmmiitttt  PPááll    
aa  NNeemmzzeettkköözzii  

OOlliimmppiiaaii  
BBiizzoottttssáágg  ttaaggjjaa,,    

kkééttsszzeerreess  
oolliimmppiiaaii  bbaajjnnookk,,  
aa  MMOOBB  öörröökkööss  

ttiisszztteelleettbbeellii  
eellnnöökkee

A közelgô londoni játékok egyre
erôsebb várakozással töltenek el ben-
nünket. Az olimpia csodálatra méltó
vívmány, méltán illetjük emelkedett
jelzôkkel. Mindazonáltal olykor némi
fenntartással, hiszen olimpiai bajnok-
hoz illô elfogultságom ellenére is belá-
tom, hogy a francia arisztokrata, Báró
Pierre de Coubertin ókorban gyökere-
zô, modernizált játékait a mögöttünk
hagyott évtizedek során olykor-olykor
tagadhatatlan ellentmondások tarkí-
tották. Az öt színes karika sajátságos
varázsát a legékesebben viszont ép-
pen az bizonyítja, hogy méltóságát,
értékeit minden problémája ellenére
változatlanul megôrizte, nemes esz-
méje felülkerekedett a nehézsége-
ken. A legutóbbi bizonyíték erre a
2008-as káprázatos pekingi olimpia,
amelynek eseményei – némi megen-
gedhetô túlzással – a földkerekség
csaknem minden épkézláb lakosát a
képernyô elé ültették, Tûzföldtôl New
Yorkon és Varsón át Katmanduig.

A kiváló pedagógus Coubertinnek tu-
lajdonítják az eszme lényegét kifejezô
mondatot: „Az olimpiai játékokon nem
a gyôzelem, hanem a részvétel a fon-
tos." Tagadhatatlanul szép, nemes gon-
dolat! Idôközben azért némiképpen

módosult. A filozofikus kijelentést, ha
már itt tartunk, egyébként sem a báró
tette – legfeljebb vallotta –; hanem
Pennsylvania püspöke, Ethelbert Tal-
bot 1908-ban, londoni „Olimpiai misé-
jének" prédikációjában, mint ahogyan
kiderül ez is ebbôl a könyvbôl, amelyet
a kedves olvasó a kezében tart.

Az olimpia például – közhely – a fair
play, a becsületes játék kifejezôje.
Mégsem volt mentes már az ókorban,
majd az újkorban sem a leleményes,
elképesztô csalásoktól, hintóban tit-
kon távot lopó maratoni futóktól, trük-
kösen találatot jelzô vívópengéktôl…
Az öt karika tiszta eszközöket követel!
Így igaz. Közben a doppingháború
mind riasztóbb újdonságokkal lep meg
bennünket.

Az olimpia ezerarcú. Eleme a siker és
a kudarc, a himnuszokat kísérô-követô
ünnepélyes csönd és az örömittas zsi-
vaj váltakozása, a becsületes versen-
gés szelleme, és hasonlóképpen a csa-
lárd eszközök használata. Végtelenül iz-
galmas dráma, meghökkentô és meg-
hatóan emberi közjátékokkal, a mámor
és a fájdalom, a beteljesülés és a csa-
lódás szédítô egyvelege. 

Nem csoda, hogy mindezek különle-
ges erôvel ragadták meg e kötet szer-
zôjét is, akinek életét és írásait az
olimpiai eszme hatja át. Gallov Rezsô
Feleki- és Életmû-díjas író-újságíró, a
Magyar Köztársasági Érdemrend Kö-
zépkeresztjével a barcelonai játékok
után kitüntetett sportvezetô, a Magyar
Olimpiai Bizottság Nívó-díját is magáé-
nak tudó, népszerû riporter. Ezúttal
eredeti megközelítést választott: Lon-
don ugyanis az egyetlen olyan város a

modernkori olimpiai játékok történeté-
ben, amely immár harmadik alkalom-
mal adhat otthont a világeseménynek.
Erre a tényre épül a könyv három tar-
tópillére. 

Lebilincselô az elsô, az 1908-ban
rendezett játékok története, s nem kü-
lönben sajátos a második világháborút
követô, az 1948. évié is. A 2012. évi já-
tékok rendezési jogáért zajló hatalmas
versengésrôl nem is beszélve, minde-
nekelôtt Párizs, Madrid és London kö-
zött. Ennek a kulisszatitkaiba is bepil-
lanthatunk. Megismerkedhetünk mind–
ezen felül a britek páratlan fôvárosá-
val, Londonnal, az olimpia elôzménye-
ivel, színhelyeivel, várható érdekessé-
geivel is.

Remélem, a kedves olvasó szóra-
koztató, egyben ismereteit bôvítô, él-
vezetes szellemi sportcsemegével
lesz gazdagabb e kötet jóvoltából.

Gallov Rezsô: Londoni Olimpiák
(1908 – 1948 – 2012)

Könyvismertetô

AA  kköözzeellmmúúllttbbaann  jjeelleenntt  mmeegg  GGaalllloovv  RReezzssôô  lleeggúújjaabbbb  kköönnyyvvee,,  aa  LLoonnddoonnii  OOlliimmppiiáákk
((11990088,,  11994488,,  22001122))..    AAzz  iissmmeerrtt  sszzeerrzzôô  kköötteettééhheezz  SScchhmmiitttt  PPááll  íírrtt  eellôôsszzóótt,,  aammeellyyeett
kköönnyyvviissmmeerrtteettôô  ggyyaannáánntt  kköözzllüünnkk  aazz  aalláábbbbiiaakkbbaann..  

A szerzô
A sport iránt ér-

deklôdôknek Gallov
Rezsôt aligha szük-
séges bemutatni.
Életét szinte teljes-
séggel a sport töl-
tötte ki: gyerek

úszóként kezdte, válogatottságig jutó
vízilabdázó, játékvezetô, edzô, sport-
vezetô lett, s mindenekelôtt újságíró,
író, riporter. A Központi Sportiskola

egyik alapítója, a Magyar Úszó Szövet-
ség fôtitkára, egyetemi elôadó, a Nép-
sport, majd a jogutód Nemzeti Sport
fômunkatársa, sportdiplomata Kana-
dában több mint tizenkét évig, a rend-
szerváltást követô Antall-, majd Horn-
kormány idején, pedig hosszú idôn át
államtitkár, az Országos Testnevelési
és Sporthivatal elnöke. Bárhová is jut-
tatta ellenben változatos sorsa, az írás-
hoz mindvégig szenvedélyesen hû
maradt. A számos kitüntetéssel és el-
ismeréssel jutalmazott közismert szer-
zôt mind máig rendkívüli vonzalom kö-

ti a sport vibráló világához, különös-
képpen a lebilincselô olimpiai játékok-
hoz, az ötkarikás mozgalom történése-
ihez. Elegendô ennek igazolására
könyvei közül néhányat említeni: Ame-
rikai arénák (1983), Amerikai gladiáto-
rok (1991), Doppingtitkok nyomában
(2004 – Frenkl Róberttel), Olimpiák Pe-
king elôtt (2008), Butykó (2009). 

A „Londoni olimpiák – 1908, 1948,
2012" közeli rokonként követi korábbi
népszerû köteteit, s remélhetôleg épp
oly kedvezô fogadtatásra talál, mint
elôdei.   KKoossssuutthh  KKiiaaddóó  
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A sporttáplálkozás egyes kérdéseit
elemzô, tíz éve indított rovatunkban az
eddigiek során  35 önálló közlemény
jelent meg, amelyek a következô té-
mákat elemezték:

• fehérjebevitel, a sportolók fehérje-
igénye,

• folyadékbevitel, a sportoló vízház-
tartása,

• testtömegcsökkentés, testsúly-
szabályozás,

• táplálkozás súlycsoportokhoz kö-
tött sportágak esetén a mérlegelés
után,

• a vegetáriánus étrend kihatásai a
sportoló egészségére,

• a kreatinkiegészítés jelentôsége a
sportban, 

• a sportolók tápláltsági állapota és
jellemzô testfelépítése,

• a szabad aminosavak alkalmazásá-
nak jelentôsége, teljesítménynövelô
hatása,

• a sportolók kalcium- és magnézium-
igénye,

• a sportolók kálium- és nátriumigé-
nye,

• a nem fémes makroelemekre vo-
natkozó szükséglet a sportban,

• a sportolók alkoholfogyasztása és
ennek kihatásai,

• a sportolók esszenciális mikroe-
lemszükséglete,

• a diétás rostok élettani szerepe, a
sportolók rostszükséglete,

• 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,
• táplálékkiegészítôk (fehérjekon-

centrátumok) a sportolók felkészítésé-
ben,

• speciális étrendkiegészítô (karnitin)
alkalmazása,

• zsírégetô króm-pikolinát a sporto-
lók táplálkozásában,

• konjugált linolsav (CLA) és lecitin
alkalmazása a sporttáplálkozásban,

• a zsíranyagcserére ható guarana al-
kalmazása,

• táplálkozás a versenyek alatt,
• táplálkozás a versenyeket követôen,
• gyermekkorú sportolók táplálkozása,
• serdülôkorú sportolók táplálkozása,
• sportoló nôk táplálkozása a terhes-

ség alatt,
• sportoló nôk szülés utáni táplálko-

zása.
A cikksorozat jelen része természe-

tesen bizonyos mértékig persze kap-
csolódik az elôzô részekben tárgyalt
valamennyi témakörhöz, de igazán
szorosan az ásványi anyag szükséglet
tárgykörhöz illeszkedik. Lényegében
folytatása azon elôzô részeknek, ame-
lyek a fémes (Na, K, Mg, Ca) és nem
fémes makroelemek (P, S, Cl) s a lét-
fontosságú mikroelemek kérdéskörét
tárgyalták. 

Korábban már többször kihangsúlyo-
zásra került, hogy az emberi szervezet
egészséges létezésének, normális fej-
lôdésének egyik, meghatározó jelentô-
ségû záloga a megfelelô (adekvát) táp-
lálkozás, s ez természetesen igaz a
mikroelemek vonatkozásában is. Külön
tárgyaltuk korábban a fémes (Fe, Mn,
Zn, Cu, Mo, Co, Ni, Cr, V) s a nem fé-
mes (F, Se, I) mikroelemek azon cso-
portját, amelyek egyértelmûen esz-
szenciálisnak voltak tekinthetôk, azaz
jól definiálható szükségleti értékek ha-
tározhatók meg. Megadtuk ezen mik-
roelemek lényegesebb biológiai funk-
cióját, a sportolók napi szükségletét s
felsoroltunk néhány, az adott mikroe-
lemben gazdag élelmiszert.  Ezen mik-
roelemek létfontosságához nem fér
kétség, minden vitán felül állítható,
hogy jelenlétük – természetesen opti-
mális koncentrációban illetve dózisban
– az emberi szervezet számára nélkü-
lözhetetlen. Az esszenciális mikroele-
mek úgy jellemezhetôk, hogy alkotóré-
szei vagy aktivátorai a szervezet bioké-
miai reakcióit meghatározó enzimek-
nek. A jelen dolgozat a vitatott létfon-
tosságú, de bizonyos biológiai hatással
rendelkezô mikroelemek témakörét is-
merteti.

Mikroelem – nyomelem 
– ultramikroelem

A három elnevezés gyakran szinoni-
maként használatos, arra utal – a na-
gyobb koncentrációban elôforduló
makroelemekkel összehasonlítva –
hogy ezen kémiai elemek koncentráci-
ója az emberi szervezetben, illetve táp-
lálékainkban meglehetôsen kicsi. Ha
ez mg/kg körüli érték, akkor mikroe-

lemrôl, ha csupán többnyire ng/g körü-
li a koncentráció akkor ultramikroelem-
rôl, azaz nyomelemrôl beszélünk. Van
néhány olyan elem is, amelyek eseté-
ben a koncentráció ugyan meghaladja
a mg/kg értéket, de messze nem éri el
a makroelemekre jellemzô koncentrá-
ció-tartományt. Ezeket szokták mezoe-
lemeknek (köztes elemeknek) hívni,
ilyen pl. a vas vagy a szilícium. S bár a
terminológia nem teljesen egysége-
sen elfogadott illetve egyértelmû, de a
mikroelemkutatók  többsége elégsé-
gesnek tartja az ásványi elemek két
csoportba sorolását (makroelem és
mikroelem) s e dolgozat, illetve a cikk-
sorozat többi része is ezen koncepció-
nak megfelelôen íródott.

A környezetünkben elôforduló s a
testanyagunkat (emberi test) felépítô
elemek többsége mikroelem. Ezen állí-
tást nem nehéz bizonyítani, hiszen a
periódusos rendszerben található, ter-
mészetes eredetû elemek száma 92
(az elsô a hidrogén, a 92-es az urán). A
92-bôl négy elem biogén (organogén)
elem (H, O, C, N), hét makroelem s to-
vábbi hat nemesgáz. Ez utóbbiak nem
képeznek vegyületeket s nem vesznek
részt az anyagcsere-folyamatokban.
Azaz 75 kémiai elem sorolható a mik-
roelemek csoportjába. (Megemlítem,
hogy ismertek persze a 92-nél na-
gyobb rendszámú elemek is, ezek az
ún. transzuránok, de ezek valamennyi-
en mesterségesen elôállított elemek,
valamennyien radioaktívak s csak rend-
kívül kis koncentrációban fordulnak elô
a szervezetben, illetve a környezetben.
Nyilvánvalóan a szükséglettel össze-
függô élettani funkciójuk nincs, csak
toxicitásuk, illetve radiotoxicitásuk mi-
att van jelentôségük.)

Élettani-biológiai jelentôség
Ha a mikroelemek csoportosítását

nem a koncentráció, s nem a fémes, il-
letve nem fémes jelleg (kémiai tulaj-
donság) alapján, hanem a biológiai sze-
rep figyelembevételével kívánjuk vég-
rehajtani, akkor a következô két osz-
tály adható meg:

• élettanilag fontos, azaz esszenciá-
lis mikroelemek,

• nem létfontosságú mikroelemek,
vagy olyan elemek, amelyek esetében
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az esszencialitás  nem egyértelmûen
bizonyított, illetve vitatott

Az elsô osztályhoz sorolható eleme-
ket már tárgyaltuk, ez a dolgozat a má-
sodik csoport elemeit ismerteti. E cso-
porton belül is további osztályozás
hajtható végre, hiszen megkülönbözte-
tünk:

• valószínûleg létfontosságú mikroe-
lemeket,

• stimulatív, biopozitív hatású mikro-
elemeket,

• lényegében biológiai hatással nem
rendelkezô mikroelemeket,

• egyértelmûen toxikus (mérgezô
hatású) mikroelemeket.

A cikksorozat ezen része az elsô és
a második alcsoportba sorolt elemeket
tárgyalja, azaz azokat, amelyek eseté-
ben ugyan számos vizsgálat eredmé-
nye utal arra, hogy jelentôs a biológiai
szerep (s ez kedvezô), de a kísérletek,
kutatások még nem egyértelmûen bi-
zonyították az esszencialitást. 

A mikroelemek egy része segítheti,
stimulálhatja más, biokémiai szem-
pontból fontos mikroelem felvételét.
Más mikroelemek pedig már nagyon
alacsony koncentrációban is mérgezô-
ek, ezek a toxikus mikroelemek. Ter-
mészetesen egy bizonyos koncentrá-
ció felett minden elem – tehát a létfon-
tosságú is – toxikus. Ezért is rögzítik a
szabványok az élelmiszerekben elôfor-
duló mikroelemekre vonatkozó meg-

engedhetô maximális koncentráció
(MMK) értékeket. 

A környezetünkben, testünkben,
élelmiszereinkben elôforduló mikroe-
lemek egy részének lényegében nincs
biológiai hatása, azaz jelenléte nem
szükséges az életfolyamatokhoz, vi-
szonylag kis mennyiségben való elô-
fordulása pedig nem zavarja azokat.
Lehetne persze ezeket az elemeket
gyengén toxikus elemeknek is nevez-
ni, megkülönböztetésül az erôsen toxi-
kus mikroelemektôl, amelyeket egy-
szerûen toxikus névvel illetünk.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy a
mikroelemek táplálkozás-élettana saj-
nos a sporttáplálkozás témakörének
egyik meglehetôsen mostohán kezelt
területe. Az irodalom nagy része az ás-
ványi anyag táplálkozás témakörén be-
lül csaknem kizárólag csupán a makro-
elemekkel kapcsolatos kérdéseket
elemzi részletesen, a mikroelemekre
vonatkozó ismeretanyag nagyon beha-
tárolt. A személyes meggyôzôdésem
szerint viszont e kérdések sem elmé-
leti, sem gyakorlati szempontból nem
kevésbé fontosak, mint mondjuk a vi-
taminbevitellel, vitaminigénnyel össze-
függô szakterület. S e dolgozat – s a
cikksorozat eddigi, mikroelemekkel
foglalkozó részei s a következô néhány
témakör megírása is éppen ezen a
kedvezôtlen helyzeten próbál kissé ja-
vítani, rámutatva a tárgykör jelentôsé-

gére s a teljesítôképességet meghatá-
rozó szerepére.

Mikroelemek, 
amelyek esetében 

a létfontosság 
humánbiológiai 

szempontból nem 
egyértelmûen bizonyított
A mikroelemekkel kapcsolatos inter-

diszciplináris kutatómunka legújabb
eredményei szerint legalább 20 elem
esetében valószínûsíthetô, hogy a lét-
fontosság fennáll. Azaz a már említett
kilinc fémes s három nem fémes mik-
roelemen túl is várható, hogy többrôl a
késôbbiek során egyértelmûen kiderül
s bizonyítottá válik a létfontosság. A je-
lenlegi helyzet szerint úgy fogalmazha-
tunk, hogy bár számos adat, kísérleti
eredmény utal erre, de minden kétsé-
get kizáróan azért nem állítható, hogy
az itt tárgyalásra kerülô elemek is
esszenciálisak. S az a tény, hogy a
mikroelemeket tekintve további kuta-
tómunka indokolt – pl. a mikroelem-
mikroelem, mikroelem-makroelem
kölcsönhatásokat, a stimuláló és az in-
hibíciós hatásokat, a relatív hiánytüne-
teket figyelembe véve – azzal is ma-
gyarázható, hogy esetenként rendkívül
kis koncentrációk mérésére van szük-
ség, s ez az analitikai feladat gyakran
nem vagy nem megfelelô pontosság-
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gal oldható meg. Annak jellemzésére,
hogy milyen hihetetlenül kis koncent-
rációk fordulhatnak elô – s ebbôl adó-
dóan milyen szuperérzékeny mérési
technikák (pl. ICP technika, INAA tech-
nika, MS technika) alkalmazása lenne
szükséges – hadd említsem meg,
hogy az esszencialitás határkoncentrá-
ciója akár 1 atom/sejt is lehet, hiszen
elképzelhetô, hogy a létfontosságú
mikroelemet tartalmazó molekula (en-
zim) csupán 1 molekula/sejt gyakorisá-
gú.  Az 1 atom/sejt koncentráció vi-
szont akár több nagyságrenddel is ki-
sebb koncentráció lehet, mint az anali-
tikai kémiában jól ismert ppb (azaz
ng/g) tartomány, ami több mikroelema-
nalitikai módszer esetében már a mé-
rési tartomány alsó határát jelenti. Így
tehát nem elképzelhetetlen, hogy a
vizsgálati eljárások tökéletesítésével
nôni fog a száma a létfontosságúnak
tekintett mikroelemeknek. 

A következôkben a lítium (Li), az ón
(Sn), a titán (Ti), és a stroncium (Sr) is-
mertetésére kerül sor. Ezek vala-
mennyien fémes mikroelemek.

Li, Sn, Ti és Sr 
az élelmiszerekben

A lítium az alkáli fémek csoportjának
kezdô eleme, a nátriumhoz nagyon ha-
sonló könnyûfém. Viszonylag jelentôs
mennyiségben fordul elô a kôzetek-
ben, talajokban, tengervízben s a növé-
nyek lítium-ellátottsága – bár a növé-
nyek számára nem létfontosságú elem
– a geológiai viszonyok függvénye. Mi-
vel számos vizsgálat bizonyította, hogy
a Li esszenciális a magasabb szerve-
zettségû állatfajok (emlôsök) számára,
ezért nem kizárt, hogy az emberi szer-
vezet egészséges mûködése is igé-
nyel bizonyos mennyiségû lítiumot. Hi-
ánya a következô tüneteket eredmé-
nyezheti:

• depresszió, mániás depresszió,
• dührohamok,
• reprodukciós zavarok, terméket-

lenség,
• visszafogott növekedés,
• rövidebb élettartam.
A lítium biológiai jelentôségét bizo-

nyítja az a tény is, hogy alacsony líti-
um-ellátottság esetén egyes dehidro-
genáz enzimek aktivitása a vérben
szignifikánsan csökken. A májban
csökken a monoamin-oxidáz enzim ak-
tivitása s ez lassítja a szénhidrát és fe-
hérje metabolizmust. Ugyanakkor a
vér kreatin-kináz aktivitása nô, ami va-
lószínûleg összefüggésben van a
stresszérzékenység növekedésével.

A lítium abszorpció a bélrendszerbôl
rendkívül gyors s közel teljes mérték-
ben végbemegy. Az izomzat tartalmaz-
za a legnagyobb mennyiségben, de

megemlítendô, hogy a szervezet líti-
umtároló képessége elmarad a leg-
több esszenciális mikroelemre jellem-
zô tároló képességtôl, ezért ha a lítium
létfontosságú, akkor a rendszeres be-
vitel biztosítása alapvetô fontosságú.

A lítiumforgalmat tekintve a leghaté-
konyabb antagonista elem a nátrium.
A Na és Li közötti kölcsönhatásból
adódik, hogy Na-hiánynál megnô a Na
és Li reabszorpciója, ami lítiummérge-
zést is eredményezhet, ha az élelmi-
szerbôl (illetve a tápszerbôl vagy
gyógyszerbôl!) jelentôs mennyiség ju-
tott a szervezetbe. Nagyobb mennyi-
ségû lítium a kálium anyagcserére (s
ezáltal természetesen az izommûkö-
dés hatékonyságára) is befolyással
van.

Élelmiszereink közül a zöldségfélék
s a vörös húsok a legjelentôsebb Li-
források, a gabonafélék Li-tartalma
többnyire jelentôsen alacsonyabb, bár
a kukorica kivételt jelent. Ha a lítium
valóban létfontosságú elem, akkor a fi-
ziológiai szükséglet az elfogyasztott
élelmiszerben 2-3 mg/kg szárazanyag
körüli értékre becsülhetô. Kiegyensú-
lyozott, változatos táplálkozás esetén
hiánya nem fordulhat elô, legfeljebb
egyoldalú, olyan cereáliák fogyasztá-
sán alapuló táplálkozás során, amikor a
gabonatermesztés Li-szegény talajon
történt.

Kiemelendô viszont, hogy a lítiumot
egyes gyógyvizek, ásványvizek igen je-
lentôs mennyiségben (1-10 mg/liter)
tartalmazzák, másrészt közismert,
hogy a pszichiátriában széleskörûen al-
kalmaznak Li-készítményeket bizonyos
elmebetegségek gyógyítására, sôt a
takarmányozásban nyugtató s ízfokozó
hatása miatt is felhasználják.  Így tehát
jelentôsen megnôhet a szervezetbe ju-
tó lítium mennyisége.

A túl sok lítium toxicitási tüneteket
eredményez. Hasmenés, szívmûködé-
si rendellenesség, strumaképzôdés,
ödémás megbetegedés, pszoriazis és
egyéb bôrelváltozások léphetnek fel. A
gyógyszerként tartósan adagolt lítium
hatására pedig vese-rendellenességek
fejlôdhetnek ki. A nagy mennyiségû lí-
tium zavart okoz az ionpumpák mûkö-
désében s ezáltal a Na, K, Ca anyag-
cserében. A feleslegben bevitt lítium
hatása egyébként némileg hasonló a
Li-hiányos állapothoz, csökken az ét-
vágy s mérséklôdik a testtömeggyara-
podás. 

Az ónról a 70-es évek óta tudjuk,
hogy esszenciálisnak bizonyult patká-
nyok esetében, s ez a tény valószínûsí-
ti, hogy a többi emlôs számára is lét-
fontosságú, tehát nem kizárt esszenci-
alitása az emberi szervezetet tekintve
sem. Biológiai jelentôségét az adhatja,

hogy hiányában csökken a növekedés
és fejlôdés mértéke s valószínûleg
szerepet játszik a redoxi folyamatok-
ban. Bár ónhiányt emberben még nem
írtak le, de nem kizárt a biokémiai funk-
ció. A szervezetbe egyébként az ón
nem épül be, a napi felvett mennyiség
többnyire 2-3 mg-ra becsülhetô, bár a
táplálkozástól függôen (pl. ónbevonatú
konzervek) lehet 1 mg-nál kevesebb,
de akár 20-40 mg is naponta. Az ab-
szorpció nagyon kismérvû, 1 %-nál ki-
sebb, ezért a felvett ón s a széklettel
távozó ón mennyisége lényegében
azonos.

Az ónnal kapcsolatos kutatómunka
korábban szinte kizárólag a toxikussá-
gának vizsgálatára korlátozódott –
gyengén toxikus elem, a szervetlen
ónvegyületek kevésbé mérgezôek –
ugyanis ónhiánnyal sem az állati takar-
mányozásban, sem az emberi táplálko-
zásban nem kell számolni. Annak rend-
kívül kicsi a valószínûsége, hogy ter-
mészetes élelmiszerekbôl – ezek Sn-
koncentrációja általában jóval 1 mg/kg
alatti érték – olyan mennyiség jutna a
szervezetbe, ami már mérgezést okoz-
na. 

Egyes erôsen savanyú élelmiszerek-
ben – ónozott konzervdobozokban for-
galmazott grapefruit és ananász levek
– 1000 mg/kg koncentrációt meghala-
dó mennyiséget is mértek. Ugyanak-
kor az MMK érték 200-250 mg/kg, de
már az ezt megközelítô óntartalmú
élelmiszereknek is erôsen fémes, kel-
lemetlen íze van, s a határérték elsô-
sorban nem is a toxikusság, hanem a
kedvezôtlen érzékszervi tulajdonság
miatt van. Az azonban teljesen nyilván-
való, hogy az ónozott konzervdobozok-
ban forgalmazott élelmiszerek óntartal-
ma elsôsorban nem az eredeti óntarta-
lom függvénye, hanem a csomagolóa-
nyagból a termékbe jutó óntartalom a
meghatározó. Ez utóbbi pedig fôleg a
pH értéktôl (3-as pH alatt igen erôtel-
jes a beoldódás), a konzisztenciától, a
hômérséklettôl s a tárolási idôtôl függ. 

Bár az emberi szervezet az ónt elég
jól tolerálja, de a magas ónbevitel meg-
betegedéshez vezethet, így pl. májde-
generációt okozhat, a kiválasztó rend-
szer elváltozásait s nephrotoxicitást
eredményezhet. S kiemelendô, hogy
csak a szervetlen formájú ónvegyüle-
tek mutatnak alacsony szintû toxici-
tást, a szerves ónvegyületek esetében
a felszívódási arány s a fellépô toxikus
hatás is jelentôs. Más fémekhez ha-
sonlóan az ón esetében is a metilezési
reakció játszik elsôdleges szerepet –
akár mikrobiális úton is végbemehet –
s ezáltal az ónvegyületek a biológiai
rendszerek számára is hozzáférhetôvé
válnak.
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A fokozott ónbevitel hatással lehet
más elemek metabolizmusára is a
szervezetben, s ezáltal a sportteljesít-
ményt kedvezôtlenül befolyásoló hatá-
sú tényezôvé válhat. A sok ón kimutat-
hatóan növeli a széklettel ürülô szelén
mennyiségét s egyértelmûen akadá-
lyozza a nyálkasejtek vas-felvételét.
Jelentôsen megnô hatásár a Zn-ürítés
is. Jó vas- és rézellátottság egyébként
az ónmérgezés veszélyét a minimális-
ra csökkenti. 

A titán (Ti) biológiai jelentôsége ke-
véssé ismert, s bár valószínûleg nem
létfontosságú elem, de stimulatív sze-
repét mind a növényi, mind az állati és
emberi szervezet számára számos kí-
sérlet bizonyítja. Egyes enzimek aktivi-
tása s számos tápelem felvétele Ti-ke-
lát hatására jelentôsen nôtt. Bár a titán
nem tartozik a ritka elemek közé – a
Föld anyagát alkotó elemek között a ki-
lencedik a sorban – de a talajokból
többnyire csak igen kis mennyiségben
jut a növényekbe, ugyanis a legtöbb ti-
tánvegyület 4 és 8 pH között oldhatat-
lan. Élelmiszernövényeinkben általá-
ban 1 mg/kg szárazanyag mennyiség-
ben fordul elô, s hasonló koncentráció
várható az állati eredetû élelmiszere-
ket tekintve is. Az emberi szervezet-
ben  fôleg a lágy szövetekben akkumu-
lálódik, a tüdôn kívül elsôsorban a máj
az, ahol jelentôsen feldúsulhat. A napi
Ti-felvétel élelmiszerekbôl s italokból
általában 1 mg körüli vagy alatti érték.

A titánfelvétel két esetben lehet je-
lentôs. Az egyik, amikor a pernyével
(flying ash) a levegôbôl kiülepedik s
közvetlenül a fogyasztási célokat szol-
gáló növényzet (pl. zöldség és fôzelék-
félék) levélzetére, majd részben a bel-
sôbb szövetekbe kerül, a másik, ami-
kor az erôsen savas talajon megnô a
Ti-abszorpció mértéke a gyökérzeten
át. Még talán megemlítendô, hogy a
diófélék Ti-tartalma magasabb, mint a
többi élelmiszeré, s a sajt is tartalmaz-
hat nagyobb mennyiségû titánt, mivel
egyes titán-vegyületeket fehérítésre
használnak. 

Ugyanakkor kihangsúlyozandó, hogy
a titánnak – extrém koncentrációktól
eltekintve – nincs toxikus hatása, s
nem mutatható ki karcinogenitás sem.
Azaz biztosra vehetô, hogy kiegyensú-
lyozott táplálkozás estén a sportoló
szervezetébe nem juthat a biokémiai-
élettani folyamatokat kedvezôtlenül
befolyásoló mennyiségû titán.

A stroncium alkáli földfém, kémiai
tulajdonságai nagyon hasonlóak a kal-
ciuméhoz. Radioaktív izotópjai az élel-
miszerlánc radioaktív szennyezettsé-
gét tekintve meghatározó jelentôségû-
ek, s a stroncium biokémiai szerepé-
nek tisztázására irányuló vizsgálatok

igazából akkor kaptak kiemelt hang-
súlyt, amikor kiderült, hogy a tartós ra-
dioaktív szennyezôdés (kontamináció)
jelentôs hányadát a stroncium izotó-
pok aktivitása képezi. Nem kizárt, hogy
a stronciumnak fontos biológiai szere-
pe van az emberi szervezetben is – a
növények számára eléggé egyértelmû,
hogy létfontosságú – minden bi-
zonnyal szerepe van kalcifikációban, a
csontozat és a fogazat keménységé-
nek biztosításában. A Sr biokémiai je-
lentôségét mutatja az a tény is, hogy
kalciumhiány esetében Sr-adagolással
kivédhetô a relatív feleslegben lévô
magnézium hatása.

Az emberi tápcsatornába jutó stron-
ciumnak – általában napi néhány mg –
csak mintegy 10-20 %-a szívódik fel,
így a szervezetbe bekerülô stroncium-
nak döntô hányada a széklettel ürül. A
szervezetbe beépülô (az inkorporáció
fôleg a csontozatban megy végbe)
stroncium biológiai felezési ideje a kal-
ciuméhoz hasonlóan nagyon hosszú, a
kicserélôdés mértéke igen mérsékelt.   

A növényi élelmiszerek Sr-tartalma
többnyire jelentôsen nagyobb az állati
eredetû termékeknél, s magas Sr-tar-
talmú talajon termesztett növényeknél
a Sr-tartalom elérheti a Ca-tartalom né-
hány %-át is. A túl sok Sr egyébként
anyagcsere-zavarokat idézhet elô, rela-
tív Ca-hiányt, csontképzôdési rendel-
lenességeket s ízületi deformációkat.
Ez az ún. Kasin-Bek vagy más néven

Urovi betegség, ami bolygónk egyes
területein (Kelet-Szibéria, É-Kína) for-
dul elô, s oka, hogy a talaj és növény-
zet igen magas Sr-koncentrációjú.
Megemlítem egyébként, hogy a túl-
zott mennyiségû Sr felvétel a talajból a
növényzetbe meszezéssel, azaz a talaj
Ca/Sr arányának eltolásával meggátol-
ható.

Miután az állati szervezetek - s ter-
mészetesen az ember is – a Sr eseté-
ben jól diszkriminálnak, ezért az állati
eredetû élelmiszerek Sr-tartalma több-
nyire nagyságrendileg kisebb, mint a
növényeké. A növényeken belül a pil-
langósok pl. sokkal többet akkumulál-
nak mint a kalászosok, s általában a ve-
getatív szervek gazdagabbak stronci-
umban, mint a reproduktív részek.

A stroncium hiányától – ha esszenci-
ális elemnek bizonyul – azonban fôleg
állati eredetû élelmiszereket fogyaszt-
va sem kell tartani, a szervezetbe na-
ponta bejutó 1-2 mg stroncium elégsé-
gesnek tekinthetô.

A cikksorozat folytatódik, s terveim
szerint még számos izgalmas, eddig
nem tárgyalt, de a sporttáplálkozás el-
méleti és gyakorlati kérdéseihez úgy
vélem szorosan kapcsolódó témakör
kerül tárgyalásra. A rovat következô ré-
sze folytatja a mikroelemes témakört,
s azt a tárgykört elemzi, hogy milyen
jelentôsége van a további (Si, As, B)
mikroelemeknek a sportolók táplálko-
zásában. 
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Bartha Ferenc (1943 – 2012)
15 ÉVIG VEZETTE ELNÖKKÉNT A KOSÁRLABDA SZÖVETSÉGET

Zádor Ervin (1935 – 2012)
VÉRÉT ADTA MELBOURNE-BEN

Május 7-én, 69 éves korában tragi-
kus hirtelenséggel hunyt el – Tihanyi
birtokának kertjében fôbe lôtte magát
- Bartha Ferenc. A bankár Magyaror-
szág leggazdagabb emberei közé tar-
tozott, korábban volt privatizációs kor-
mánybiztos és több bank vezetôje is.
69 éves kora ellenére élete utolsó
napjáig aktív volt, halála elôtt pár órá-
val még ô nyitotta meg a Bujtor István
emlékkiállítást Tihanyban. A népszerû
színész Bartha egyik legjobb barátja
volt. Az ünnepségrôl tihanyi kúriájába
tért vissza, itt találták meg a holttestét
hétfôn. A kiváló pénzügyi szakember
halála megdöbbentette a sporttársa-
dalmat is, hiszen közismert volt élet-
szeretete, általában derûs alkata.
Egyes hírek szerint súlyos betegségé-
nek tudata lehet magyarázata végsô
elkeseredettségének.

Barátai, munkatársai, tisztelôi május
7-én helyezték örök nyugalomra, aki
1991 és 2006 között töltötte be kosár-

labda szövetségünkben az elnöki pozí-
ciót. Temetésén Szalay Ferenc ország-
gyûlési képviselô, Szolnok polgármes-
tere, a szövetség jelenlegi elnöke, és
Balsay István alelnök (Székesfehérvár
volt polgármestere, szintén ország-
gyûlési képviselô) a szövetség mai al-
elnöke emlékezett meg a sportágat
szenvedélyesen szeretô, s azért igen
sokat tett hajdani vezetôrôl. Az
MKOSZ nem sokkal a tragédiát követô
küldöttközgyûlésén is tisztelettel adó-
zott Bartha Ferenc emléke elôtt.  A
szövetség örökké hálás lehet hajdani
elnökének, aki kiváló vezetôként, re-
mek emberként és odaadó, nagyvona-
lú támogatóként rengeteget tett a ko-
sárlabdasportért. Olyan átmeneti és
minden tekintetben nehéz idôszakban
volt a szövetség elsô embere, amikor
az állami támogatás lényegében meg-
szûnt, s a szponzorok bevonásával vált
lehetôvé az életben maradás és a szin-
ten tartás.

Kaliforniában elhunyt Zádor Ervin
(1935 – 2012) olimpiai bajnok vízilab-
dázó – tudatta a Ripon Aquatics sport-
egyesület, ahol a magyar sportoló ha-
láláig tartott edzéseket. Közvetlenül a
délutáni edzést követôen április 29-én
lett rosszul, s már nem tudták meg-
menteni.

Élete igazi legenda. Másodosztályú
klubokban kezdett, a GD Hajógyár,
majd a Vasas csapatait erôsítette, ’55-
ben válogatott lett. Nem pólózni szere-
tett volna eredetileg, ígéretes úszóte-
hetség volt, de egy baleset miatt vál-
tania kellett, így tért át vízilabdára.

1956-ban úgy utazott ki a melbour-
ne-i olimpiára, hogy tudta, nem tér ha-
za. December 5-én elôdöntôt játszott
a Szovjetunió válogatottja ellen. A
mérkôzés hevében, egy szovjet játé-
kos, Prokopov úgy arcon ütötte Zá-
dort, hogy vére szó szerint vörösre
festette az uszoda vizét. Fotója bejárta
a világsajtót, amely – az ötvenhatos
forradalom leverése után egy hónap-
pal – különösen érzékeny volt a szov-
jet-magyar kapcsolatok alakulására.

Az ominózus esetrôl a pólólegenda
így emlékezett: „Soha nem találkoz-
tam azóta Prokopovval. Megbocsátot-
tam persze a pofont. Mi nem utáltuk
ôt és a csapatát sem. Amit a szovjetek
tettek, az ami Magyarországgal történt
56-ban, nem ôk tették. Ami pedig a
medencében bekövetkezett, bárhol
megeshetett volna, s  nem lett volna
szenzáció. Attól lett az, hogy éppen az
olimpián történt, néhány héttel a forra-
dalom után."

Zádor Ervin nem tért haza, némi ki-
térô után Kaliforniában telepedett le,
néhány évet pólózott még, majd úszó-
edzôként ért el komoly sikereket. Lin-
denben telepedett le végleg, nyugdí-
jas éveiben halálig gyermekeket okta-
tott úszásra a Ripon gimnáziumában.

Zádor Ervin szegény gyerekként
nôtt fel. – Hatéves lehettem, amikor a
margitszigeti uszoda elôterében meg-
láttam a magyar bajnokok márványba
vésett neveit. Elhatároztam, hogy fel-
kerülök erre a falra – mondogatta. –
Tudtam, hogy az az egyetlen lehetô-
ség, hogy világot lássak, ha sportoló

leszek! Három éve, amikor otthon vol-
tam, akkor láttam elôször a saját ne-
vem azon a falon – nyilatkozta 2007-
ben.

Végsô tisztelgés
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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 kapcso-
latos leszûkített kérdésköröket értjük. Az is-
kolai testnevelés ügyeit, vagy az egészség-
ügy idevágó vonzatait például aligha. A
sport és testkultúra – fogalmazzunk tehát
precízebben inkább így – átfogó szociológi-
ai megközelítésé, a fô területek összefüg-
géseinek feltárásában a szerzô elévülhetet-
len érdemeket szerzett, fôként, mert konk-
lúzióit a lépésrôl-lépésre történô folyama-
tok követése és elemzése révén vonja le.
Felkészültsége egyaránt imponáló, amikor
a széles lakossági rétegek egészséges

életmódja kialakításának gondjait és a ten-
nivalókat világítja meg, vagy az oktatás
rendszerében fellelhetô problémákat tárja
elénk, a nemzetközi versenysport ellent-
mondásait, a labdarúgó szurkolói magatar-
tást, a fogyatékosok ügyének problémáit, a
hazai és nemzetközi olimpiai mozgalom fo-
lyamatait, a politika és a sport viszonyát, az
állam és a sport kapcsolatát, a finanszírozás
dilemmáit taglalja. 

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 alkotmányozó
többséggel rendelkezik és intézkedhet
óhaja szerint az országgyûlésben. Nos, a
kormányfô – még megválasztása elôtt –
konzultációs látogatást tett a Magyar Olim-
piai Bizottságnál, ahol kijelentette – a spor-
tot stratégiai ágazatnak tekinti. Az idei, a je-
lenlegi rajt-helyzetben tehát a publikálás
idôzítése minden kétséget kizáróan tökéle-
tes. Amit a szerzô rendelkezésünkre bo-
csát, nem csupán elgondolkodtató, egyben
élvezetes szellemi táplálék a sportkedvelô
olvasó számára, hanem megszívlelendô és
felvilágosító munka a sportvezetôknek, s
olyan cselekvésre ösztönzô, jövôt segítô
tárháza a feladatoknak, amelyet mindeze-
kért e sorok írója legszívesebben kötelezô
olvasmánnyá tenne mindazok számára,
akik bármely szinten részesei az idevágó
döntések meghozatalának. 

A tanulmánykötet a szerzônek, a Magyar
Tudományos Akadémia doktorának, az el-
múlt három évtizedben megjelent legfon-
tosabb magyar és angol nyelvû sportszoci-
ológiai írásait, még pontosabban azok válo-
gatott fejezeteit tartalmazza. Az összeállí-
tás nem csupán a professzornô munkássá-
gáról, de egyúttal a hazai sportszociológia
fejlôdésérôl, a kutatott témák értelemsze-
rû bôvülésérôl is képet ad.

Itt indokolt megjegyezni, hogy a nem-
zetközi sportszociológiai tudományos iro-
dalomban, valamint a szakterület oktatá-
si fórumain kifejtett elôadói tevékenysé-
ge révén – az Egyesült Államoktól, Len-
gyelországon, Kínán, Dél-Afrikán, Portu-
gálián, Dél-Koreán, Hollandián és Francia-
országon át Finnországig, stb. – Földesi-
né Szabó Gyöngyi nemzetközi tekintélye,
bármilyen furcsának tûnhet is ez, felül-
múlja a hazait. Igaz, a magyaron kívül há-
rom nyelven 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 Társaságának folyóirata

Módszertani és továbbképzô szaklap
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London 
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■ ■ ■ 

Öttusa
Százéves 
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Edzôi 
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A mesterek 
lángolnak
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Sporttáplálkozás
Mikroelemek

Fô támogató:
Nemzeti Erôforrás Minisztérium 

Sportért Felelôs Államtitkárság

Olimpiai 
fogadalomtétel

A Mûvészetek Palotájában rendezett ünnepi eseményen, június
huszonkettedikén, a fogadalomtétel szövegét Kásás Tamás 
vízilabdázó, Jakabos Zsuzsanna úszó és a paralimpikonok 

nevében Dani Gyöngyi kerekesszékes vívó mondta el.

Végsô tisztelgés

Bartha Ferenc
(1943 – 2012)

Zádor Ervin
(1935 – 2012)
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