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MIÉRT KEZDTEM ÍRNI

75 év eltelt az életembıl. Talán a legnehezebb idıket éltem át. Min-
dig optimista voltam és maradtam, ez tartotta bennem az erıt a ne-
hézségek, néha a borzalmak elviseléséhez. Most döbbenek rá, hogy
nem a világégésrıl akarok írni, hanem kedvenc sportomról a kézi-
labdáról.

A lányok már régén, a fiuk csak a közelmúltban örvendeztettek meg
kitőnı eredményükkel a VB ezüstéremmel. A kupacsapatok ered-
ményei is sok örömet szereztek, de a férfi válogatott dobogós helye-
zését is nagyon vártam. Bizony nem gondoltam volna, hogy 1938-
óta - mikor mi fiatalok tíz nemzet berlini világbajnokságán bronz-
érmet szereztünk - erre majdnem 50 évet kellett várni. Most végre
egy jól felkészített, kitőnı játékosokból álló csapatot láttunk és bol-
dogan szurkoltunk nekik a képernyı elıtt minden mérkızésükön.

A nıi válogatottunk viszont évtizedeken át a világ élvonalában érte
el dobogós sikereit. A legmaradandóbb kézilabdaélményt az jelen-
tette számomra, amikor az 1982. évi budapesti világbajnokságon
megszerezte az olimpiai részvétel jogát az NDK ellen. Ekkor a csa-
pat Sterbinszkyvel az élen olyan játékot produkált, amellyel a kézi-
labda népszerőségét - milliós nézıközönség elıtt - magas szintre
emelte.

Sterbinszky Amáliát nem ismertem személyesen, mert már csak a
TV képernyıje elıtt élvezhettem játékát, a szívvel, lelkesedéssel,
tudással és akaraterıvel küzdı csapattagokkal együtt. Hosszú játé-
kos és edzıi mőködésem tapasztalatai alapján mondhatom, hogy
férfi és nıi játékosainkat is beleértve, nem találkoztam ilyen min-
denoldalú tehetséggel. Fellelhetı volt nála a magas fokú játékintel-
ligencia, helyzetfelismerés, gólképesség, erılködés nélküli küzdı
szellem, de a legnagyobb értéke a hihetetlen taktikai érzéke volt.
Csak egy emlékezetes mérkızést említek. A budapesti VB NDK
elleni mérkızés sorsdöntı utolsó percére gondolok, amikor már



minden elveszni látszott. Gódornét erısen fogták, Angyalt és a töb-
bieket gyötörték a hatalmas német lányok. A percek múltak, már
csak Sterbinszkytıl remélhettük a csodát, egy gólt kellett volna lıni,
de nem jutott hozzá. A teremben dermedt csend volt, már az utolsó
perc következett. A mérkızés iramától és izgalmától kimerült Amá-
lia megoldotta a kilátástalannak látszó helyzetet. Ragyogó lövıcsel
után - a német lányok rávetették magukat - ebben az utolsó pillanat-
ban mindenkit becsapva, nem lıtt, hanem hidegvérrel bejátszotta a
fejét vesztett védelem által ott felejtett Angyal kezébe a labdát, aki a
lefújás elıtti pillanatban, a meglepett kapus mellett azt a hálóba
továbbította. Ezt egyedül csak Sterbinszky tudta megcsinálni. Hir-
telen orkánszerő, felszabadult üdvrivalgás tört ki a Budapest Sport-
csarnokban. Én elbővölten ültem a TV elıtt, a lányok pedig öröm-
könnyeket hullatva borultak egymás nyakába. Most már sírhattak is
nyugodtan. Olimpiai bajnok úszónınk, Székely Éva ars poétikája
szerint is: "Sírni csak a gyıztesnek szabad".

Már sokszor megcsodáltam Amáliát, nemhiába tisztelték világszerte
"Handbalerinának". Ezt a két percet soha nem fogom elfelejteni.
Amit İ tudott, ahhoz nem elég a szorgalom, a kézilabda szeretete, a
lelkiismeretes felkészülés, arra születni kell.

A lányok után a fiuk is remekeltek a világbajnokságon. Mint öreg
kézilabdás boldogan gratulálok Mocsai Lajosnak, Csík Jánosnak és
a játékosoknak.

Ezek az örömteli események késztettek, hogy tollat ragadjak és - bár
nem vagyok írói alkat - elbeszéljem, hogy a lassan kivirágzó kézi-
labdajáték fejlıdésével együtt hogyan váltam ebben a szép sportág-
ban játékossá, majd edzıvé. Úgy érzem néhány téglát én is hozzá-
tettem e szép játék építéséhez.



SZUBJEKTÍV KÉZILABDATÖRTÉNELEM

A kezdet

1928-ban tulajdonképpen már "nagy" kézilabdaélet folyt. Az amsz-
terdami olimpián elıször szerepelt a kézilabda, de csak bemutató
keretében. Nálunk próbálkozások kezdıdtek, csapatok alakultak.
Ebben az évben írták ki elıször a középiskolai (KISOK) kézilabda-
bajnokságot.

A Munkácsy utcai Kölcsey gimnáziumba jártam. Hetedikes voltam,
a párhuzamos osztályba járt Szomori Sanyi aki már az UTEban I.
osztályú kézilabdás volt. Összehoztunk egy kézilabdacsapatot, be-
neveztünk és veretlenül megnyertük az elsı KISOK bajnokságot.
Szomori 17, én 16 és Szabó Juci (így becéztük lányos haja miatt) l
gólt lıtt a 34-bıl.

A Szt. László rg. csapatában bontogatta szárnyait a késıbb világhírő
góllövı Kollányi Imre is, akivel összebarátkoztunk. A sorsdöntınek
is beillı Kölcsey - Szt. László összecsapáson is mi hárman voltunk
a góllövık. Az eredmény 5:4 (4:3) volt. A Kölcsey góljait Szomori
3, én 2 és a Szt. László góljait - mind a négyet - Kollányi lıtte.



Úgy érzem megérdemlik és fontos lehet az utódok számára, hogy
felsoroljam az elsı bajnokságban résztvevı iskolákat: Kölcsey rg,
Hunfalvy fk, Szt. Lász1ó rg., Izraelita rg., Eötvös g., Rákóczy fk.,
Vörösmarty r., Felsı mezıgazdasági isk.

Éremtablómon, melyen 43 érem és 16 jelvény díszeleg, a második a
sorban, az aranyozott KISOK kézilabda-bajnoki érem ma is az
egyik legkedvesebb emlékem.

Egyesületben

A KISOK bajnokság közben hívott meg Szomori Sanyi az UTE-
hoz, amellyel edzı-mérkızést is játszott iskolacsapatunk az újpesti
stadionban. Kollányit is meghívtuk, így alakult azután közös sor-
sunk, így lettünk klubbázisok, bajnokok, válogatottak, VB bronz-
éremmel, sok szép eredmény birtokosai.

1930. tavaszán már az UTE II.-ben játszottam balösszekötıt, mikor
4:1-re legyıztük a TTC II. csapatát. Jól ment a játék és mindjárt az
I. csapatban folytathattam. Ez nagy megtiszteltetés volt számomra.
A képen látható aláhúzott nevő játékosok bekerültek a magyar válo-
gatott csapatba.



Az UTE I. csapata. 1930.
Sposer, Létay, Rotyik, Ritter, Keller, Deutsch I., Deutsch II.,

Szomori, Dobos, Klézl, Szabó, Földes.

1930-31-ben megnyertük a már negyedik éve rendezett magyar baj-
nokságot. 1928-ban játszották az elsıt, amely a VAC bajnokságát
jelentette. Akkori edzıjük Dückstein Zoltán testnevelı tanár volt.

Nagyon büszkék voltunk bajnoki címünkre, megelıztük a nagyhírő
Elektromost, melynek már akkor edzıje is volt. Az Elektromos já-
tékos-edzıje 1941-ig Cséfay Sándor jóhírő atléta, kiváló kézilabda-
játékos, veszedelmes szabaddobó volt, aki a Nemzeti Sport kézilab-
da rovatát is vezette.

Munkásolimpia

1931. tavaszán meghívott az MTE vezetısége Szomori Sanyival
együtt az úgynevezett munkás válogatottba, amelyet beneveztek a
bécsi Munkás Olimpia: "2.Arbeiter Olympiale. Wien 1931." játékai-
ra. Itt már hivatalosan szerepelt a kézilabda.

Az UTE hozzájárulásával el is utaztunk az MTE-vel Bécsbe. A né-
metek, osztrákok és a lengyelek neveztek kézilabdára rajtunk kívül.



Nyolc csodálatos napot töltöttünk Bécsben. Élveztük a szép meg-
nyitót, a káprázatos záróünnepséget, a mérkızéseket és a közben
zaj1ó színvonalas versenyeket.

Álló sor: 3. Rózsa, 4. Szomori, 6. Dobos

A német és osztrák csapat tudása messze túlhaladta képességünket,
de egy nekünk szokatlan szabály is zavarta játékunkat, ugyanis aki
testhez, tehát mellre fogta a labdát, ellene szabaddobást ítéltek. Két
vereség után úgy határoztunk, hogy a nálunk is gyengébb lengyelek
ellen a teljes MTE gárda játsszék (akkor csere lehetıség nem volt),
hogy a tartalékok is szóhoz jussanak. Úgy gondoltuk, hogy a nálunk
is súlyosabb vereségeket szenvedı lengyeleket az MTE segítségünk
nélkül is legyızi. Sajnos nem így történt, a lengyelektıl is kikap-
tunk 6:4-re, de legalább a tartalékok is élvezhették az ünnepi játék-
lehetıséget. Itt tényleg érvényesült az a sportszerő álláspont, hogy
"Nem az eredmény, hanem a részvétel a fontos".

Edzınk lesz

Az UTE-isták szívesen fogadtak, könnyő volt beilleszkednem a
csapatba, nagyon jó szellem uralkodott, egymásért küzdöttünk, en-
nek is köszönhettük az 1930-3l-ben kivívott bajnoki címünket. Ezt
nem tudtuk megvédeni a következı években, mert nekünk nem volt



állandó és szakértı edzınk. Szomori Sanyival próbáltuk irányítani
az edzéseket, ebben segítségünkre volt a felejthetetlen Sposer Imre
és Schwarcz Zoltán szakosztályvezetınk, de a tapasztalatok hiányá-
ra súlyosan ráfizettünk. Kinek volt akkor még tapasztalata? Általá-
ban az Elektromos nyerte a bajnokságokat, bár mi a legtöbb csapa-
tot náluk nagyobb gólkülönbséggel gyıztük le. Így sokkal jobb gól-
aránnyal mégis csak a másodikak lettünk, mert .az Elektromostól
rendre kikaptunk.

Akkoriban csak heti két edzést tartottunk. Legtöbben a Standard
gyárban és az Egyesült Izzóban dolgoztunk, és ha az Elektromos
mérkızés volt soron szokatlanul erıs edzést tartottunk. Sokat fu-
tottunk, rengeteget lıttünk kapura. Ezt tehettük is, mert a lelkes
Schwarcz Dini, már 14-15 órakor kikérte a játékosokat a gyárból, 3-
4 órát edzettünk, minden nagyon jól ment. No most legyızzük az
Elektromost - mondta mindenki - és a mérkızésen, számunkra ak-
kor érthetetlenül, ólomlábakon járva, simán kikaptunk megint.

A 30-as évek elején a Szövetség kiküldte Sass István játékvezetıt
nemzetközi edzı-tanfolyamra (ha jól emlékszem Svájcba). Hazaté-
résekor vezetıségünk azon melegében leszerzıdtette edzınknek. A
következı Elektromos mérkızés elıtti edzésünket már ı vezette.
Rövid egy órás intenzív edzés (bemelegítéssel és levezetı mozgá-
sokkal együtt) után beküldött bennünket fürdeni. Háborogtunk emi-
att, viszont vasárnap labdaéhesen, kitőnı játékkal legyıztük végre a
nagy riválisunkat is. Ekkor döbbentünk rá, hogy mit jelent a jó edzı
és milyen gyerekes hibákat követtünk el eddig. Itt kezdıdött az
edzıi tapasztalatszerzés. Lehet, hogy ez együgyően hangzik, de a
hıskorban valahol el kellett kezdeni.

Fontos mérkızések

1931.-ben a bajnokság szempontjából fontos mérkızést játszott az
UTE Óbudán a BVTK ellen. Ezt azért említem meg, mert neves
sportember jött segítségünkre és játszott jobbszélsıt kitőnıen
László Miki, az UTE válogatott vízipólósa. Sok humorral rendelke-



zı vidám, kedves, szerény sportember volt. Nagy küzdelemben 5:4
(2:0) arányban gyıztünk idegenben, az 1929.évi bajnok, teljes ne-
vén a Belvárosi Torna és Vívó Klub ellen.

Idıközben A-B válogatott mérkızés is volt, ahol Németh Jánossal a
világhírő vízipólóssal, Ritter Frigyes úszó és mőugróval, Czirákival
játszottam együtt. Játékvezetık Bóka és Deutsch Dénes voltak.

1. Bóka jv., 6. Németh, 8. Ritter, 11. Dobos, 12. Cziráki

Ez az A-B válogatott edzımérkızés már az elsı magyar válogatott
csapat építésének kezdete volt és a leendı számozott tizenegy ösz-
szeállítását készítette elı! Több ilyen edzımérkızést játszottunk
egymás között, nagy volt az izgalom, mert mindenki lelkiismerete-
sen készült ezekre és a bajnoki mérkızésekre, hogy minél jobb for-
mába lendüljön és bekerülhessen a legjobbak közé.

Az elsı válogatott nemzetközi mérkızés

1931. ıszén megdobbant a szívünk. Értesültek az egyesületek, hogy
novemberre Magyarországra jön az osztrák válogatott, nemzetek
közötti mérkızésre. Nagy volt az izgalom, végre Svéd Sándor szö-
vetségi kapitány csapatot hirdetett. Az a megtiszteltetés ért, hogy én
lettem az elsı magyar válogatott csapat balösszekötıje.



Az elsı magyar válogatott (fehérben). Zászlóval Kovács Ernı, én a
szürke- és fehér mezes kapusok között vagyok látható.

Az elsı nemzetközi mérkızést a Millenáris pályán játszottuk. 16:3-
ra kikaptunk ugyan, de átestünk a tőzkeresztségen és nagyon sokat
tanultunk. Az osztrákok akkor már az adom – futok - kapom önzet-
len helyezéses játékot mutatták be és futtából lıttek kapura. Ezt nem
lehetett itthon mindjárt bevezetni, mert az egyéni labdacipelés és az
úgynevezett sasszéval való lövés volt a szokásos és beidegzett.

A magyar csapat Darmstadtban. A kapus mellett Dobos és Benda



1932-ben játszottam a visszavágón is Bécsben, majd 1934-ben
Darmstadtban az elsı német-magyar mérkızésen. Természetesen
kikaptunk, de meglepı jó kritikát kaptunk. Jólesı érzés volt, hogy
az újság név szerint is megemlített dícsérıleg a magyar játékosok
között.

1936. Az Olimpia.

Eljött az Olimpia éve, amikor az olimpiai játékokon hivatalosan
létjogosultságot nyert a férfi kézilabda.

1935-36-ban újra bajnokok lettünk. Életem legjobb formájában
voltam. A legtöbb gólt én lıttem ebben a bajnokságban, a legtöbb
gólpasszt én adtam, fıleg a csodálatosan csuklóból lövı
Kollányinak. Ö követett a góllövı listán. Tetemesen hozzájárultunk
mindketten a bajnokság megnyeréséhez. Minden gondolatommal,
minden idegszálammal az olimpiára készültem a bajnokság mellett.
Ez lett volna sportpályafutásom netovábbja amire minden remé-
nyem megvolt, mert a 22 fıs olimpiai keret tagja voltam, minden
edzésre, elıkészületi mérkızésre meghívott a szövetségi kapitány,
minden mérkızést végigjátszottam. Jól ment a játék, Kollányival
ontottuk a gólokat.

Arra fizettünk rá, hogy eszünkbe sem jutott, hogy protekció után
kellene nézni, bár tudtuk hogy nagy a tülekedés és dr. Juhász Attila
szövetségi kapitány befolyásolható, bizonytalan ember. Szállóigévé
vált, hogy aki utoljára beszél Juhásszal az lesz a válogatott. Ráadá-
sul nem is sokat értett a kézilabdához.

A felkészülés utolsó napján tartott edzés után volt az olimpiára uta-
zó csapat kihirdetése., amit dr. Juhász szövetségi kapitány nem mert
elvállalni. Helyette az ismeretlen, egyenruhában feszítı Pál ezredes
körbeállította a pályán a játékosokat és közölte, hogy ı a Kézilabda
Szövetség elnöke és sajnálattal hirdeti ki a 22 fıbıl 16 fıre csök-
kentett utazók névsorát.



Megjegyzem nem is ismert bennünket, eddig nem is láttuk, annyit
értett a kézilabdához, mint én a hadviseléshez (sohasem voltam ka-
tona).

Az utazó csapatban sem én, sem Kollányi nem szerepelt, de ki-
hagyták Rózsát és a kitőnı Bodát is. Volt azonban a kijelöltek kö-
zött atléta, kosaras, újságíró, sérült játékos, lépni alig tudó lassú,
úgynevezett nagylövı. Csupán 7-8 olimpiai csapatba való játékos
szerepelt a kijelöltek között. Megdöbbentünk. Azt hittem rosszul
hallok.

Örömmámorban vonultak be az öltözıbe, majd utánuk mentek a
többiek is. Mi ketten Kollányi Imrével elhagyottan kint maradtunk a
pályán legyökerezett lábakkal. Talán csodára vártunk, de képtelenek
voltunk bemenni az öltözıbe. Csak akkor mentünk be, amikor már
mindenki megfürdött, felöltözött és elment. Hozzánk senki nem
szólt, a legjobb barátok sem. Annyit sem, hogy sajnáljuk Imrék.
Ketten ültünk órákig az öltözıben, amíg a szertáros ki nem tessé-
kelt. Udvarias volt, hisz ismert minket és tisztelt is, talán ı egyedül
sajnált is bennünket.

Életem eddigi legnagyobb csalódása volt, hisz mindent erre tettem
fel. El is határoztuk, hogy többé nem kézilabdázunk.

Nagyon szégyenletes árat fizetett ezért a férfi kézilabda csapat és
persze a Szövetség is. A fejlemények engem igazoltak. Az elsı
mérkızésen 22:0-ra! kaptak ki a németektıl. Szégyenszemre
egyetlen gólt sem tudtak lıni. Ez elıre látható volt az eddig elmon-
dottak alapján, hisz a mozgékony gólerıs csatárokat lelkiismeretle-
nül itthon hagyták.

Teljes igazolásunkra és némi gyógyírként másnap a Nemzeti Sport
címoldalán megpillantottuk nagy, vastag betőkkel szedett nevünket.
Az OTT-hez címzett táviratban kérik, hogy DOBOST és
KOLLÁNYIT  azonnal, repülıgéppel küldjék Berlinbe a kézilabda-
csapat után. Ekkora betőkkel az elsı oldalon kézilabdás nevét még



soha nem írták ki.

Naivan hittünk a csodában, rögtön elkértük magunkat a gyárból,
elengedtek, de az OTT vezetıi egyrészt pénzfedezet hiányára hivat-
kozva (akkor a repülıút drága mulatság volt), másrészt úgy vélték,
hogy ezen a gólképtelen, gyenge csapaton már mi sem segíthetünk.
Felhívtuk a figyelmet arra, hogy e súlyos vereség ellenére még a
harmadik hely elérhetı. Nagyon lenézıen nyilatkoztak a kézilabdá-
zókról és a végszó az volt, hogy volt elég idejük a felkészülésre,
elıbb kellett volna meggondolni, hogy kiket visznek ki. Ebben saj-
nos teljesen igazuk volt. Ki is kaptak az osztrákoktól és a svájciak-
tól is. Csak a kezdı amerikaikat tudták legyızni. Így lettek negye-
dikek.

Az említett újságcikk visszahozta önbizalmunkat, sıt országszerte
ismertté tette nevünket, mivel az olimpia alatt nagyon sokan olvas-
ták a Nemzeti Sportot. Persze a kézilabda sport, mint gúnytárgy
került a köztudatba.

A szeretett kézilabdát nem tudtuk abbahagyni, de távoztam az UTE-
ból, sıt Izzóbeli állásomból is. Nehezteltem, mert a Szövetségben
UTE-ista tisztségviselık is voltak és egy szavuk sem volt ez ellen
az igazságtalanság ellen. Úgy tudtuk és éreztük is, hogy egy szót
sem szóltak a sport és a mi érdekünkben.

Klagenfurtban

Az Olimpia után 1937-ben Klagenfurtban játszottunk az osztrákok
ellen. Elveszítettük a mérkızést, de szoros eredmény született. Itt is
Kovács Ernı volt a vezetınk.

Örökké emlékezetes marad Klagenfurt. A lenyőgözıen szép Wörthi
tó partján volt a szállodánk. Remek kiszolgálás, magyar pincér, ki-
látás a tóra ahol szikrázó napfényben fürödtünk



Wörthi tó Klagenfurt
Takács, Dobos, Cséfai

Világbajnoki bronzérem

1938-ban újra nagy feladat elıtt állt a magyar férfi válogatott. A
Berlinben rendezett világbajnokság idıpontja közeledett. Úgy lát-
szik tanultak az Olimpia kudarcából, már komoly, kipróbált szak-
emberek Dollai Antal és Kovács Ernı készítették fel a csapatot és
állították össze az utazó válogatott keretet is. Az a bizonyos újság-
cikk, amely az olimpiai 22:0 után nagy betőkkel hirdette nevünket
és hiányunkat, új erıt ébresztett bennünk és bízva a jövıben -
Kollányival együtt - megújult erıvel készültünk a VB-re. Nem is
csalódtunk, igazi lelkes kézilabdások, köztük az MTE-ista Boda, és
mi is utaztunk.

Elsı mérkızésünket Dessauban játszottuk a dánok ellen. A sorsolá-
sunk, illetıleg a csoportba sorolásunk kivételével minden nagysze-
rően sikerült. Már a rajtnál eldılt, hogy legjobb esetben is csak a 3.
helyért játszhatunk. 10 nemzet nevezett és két ötös csoportban küz-
döttünk a helyosztókért.



Cziráki, Notasi, Sidó, Takács, Mérai, Dobos
Elıl: Kollányi, Szomori. 1938. Dessau

Mi a németekkel kerültünk egy csoportba, tehát legfeljebb a csoport
második helyének elérése lehetett a célkitőzésünk. Vezetıink tilta-
koztak a csoportbeosztás ellen, mert ez kijelölés útján történt, de a
besorolást a gyenge olimpiai szereplésünkkel indokolták. Nem tud-
ták, hogy most egy klasszissal jobb csapattal jöttünk.

Szomori és én Dessauban



Csak a németektıl szenvedtünk vereséget, így másodikak lettünk a
csoportban és a 3.-4. helyért játszhattunk a másik csoport második-
ja, a svédek ellen. Ha figyelembe vesszük az egymás elleni eredmé-
nyeket kiderül, hogy a mezıny második legjobb csapata voltunk. A
másik csapat elsı helyezettje Svájc 5:2-re gyızte le a svédeket, mi a
döntın 10:2-vel utasítottuk ıket a 4. helyre. Mi a németektıl 5:3!-
mas félidı után, a második félidıt sérülés miatt 10 emberrel ját-
szottunk (akkor még cserelehetıség nem volt) 14:3-ra végeztünk.
Ezzel szemben a németek 23:0!-ra verték Svájcot a VB döntıjén.

A döntıket az olimpiai stadionban játszottuk 40000! nézı elıtt. A
100000-es stadionban a nézık az árnyékos oldalon szorongtak. Így
a nézıtér ¾-ed része üres volt. A magyar-svéd mérkızéssel kezdı-
dött a nagy küzdelem. Én irányítottam a csatársort. A 10 gólon va-
lamennyi csatár osztozott, Kollányi lıtte a legtöbbet. Remek, ellen-
állhatatlan játékkal leléptük a svédeket. Elértük az elérhetı maxi-
mumot, harmadikok lettünk. Mikor felhangzott a magyar himnusz,
a hideg futkosott a hátunkon és némi könnycsepp is csillogott a fiuk
szemében. Csodálatos hangulat volt. 40000 nézı állva, némán,
tisztelettel hallgatta e kis nemzet himnuszát...



Az elsı helyet eldöntı mérkızésen, mely közvetlenül a mi mérkı-
zésünk után következett, a németek lesöpörték a 'svájciakat a pályá-
ról, akik egyetlen gólt sem tudtak szerezni a kapott 23! gól ellené-
ben.

Este a 10 nemzet külön-külön asztalnál ülve díszvacsorán vett részt,
ahol különösen a németeket és magyarokat dicsérték. Még elnézést
is kértek, hogy nem a másik csoportba tették a magyarokat mond-
ván, hogy a döntı mérkızés sokkal színvonalasabb lett volna a ma-
gyarokkal. Úgy éreztem alapos jóvátételt kaptunk az elpuskázott
olimpiai szereplésért is.

Berlinbıl hazaérve jó kritikát kaptunk és sok gratulációt. A bronz-
érem ma is az éremtablóm közepén díszeleg.

Fıiskolai világbajnokság Bécs. Ezüstérem

1939 tavaszán váratlan meghívást kaptam a fıiskolai válogatott
keretbe. Ezt a keretet teljes egészében a MAFC (Mőegyetem) játé-
kosai alkották, én voltam, mint joghallgató, az egyetlen "idegen". Itt
is Dollai Antal volt az edzı és kapitány. Benevezték a csapatot az
1939. évi bécsi Fıiskolai Világbajnokságra.

Fıiskolai Világbajnokság Bécs, 1939. Az ezüstérmes csapat.
Az álló sorban balról a második vagyok én.



Meglepetésemre Bécsben Dollai tanár úr az utolsó edzést - minden
külön utasítás nélkül - rám bízta. Ezt a fenntartás nélküli bizalmat
nagy megtiszteltetésnek és elismerésnek tartottam. Igaz ekkor már
13 éve mőködtem edzıként is a Beszkártnál. A MAFC-isták is ki-
tüntettek azzal, hogy az általam vezetett edzést utasításaim szerint
lelkesen végigdolgozták.

Nagy siker született, mert az olaszok legyızése (13:1) után a néme-
tek ellen 2 perccel a befejezés elıtt 8:7-re vezettünk. Nem kisebb
játékosokkal, mint Eszéki, Kostyál, Nagy Béla, Galgóci összenéz-
tünk boldogan és tartottuk a labdát. A németek rögtön kapcsoltak és
mindegyikünkre ráálltak. Kostyál a szabadon maradt Katonának
adta a labdát. Vesztünkre! Mindnyájan lyukra futottunk, úgy hogy
visszaadhatta volna bármelyikünknek, de ı akarta megnyerni a
mérkızést és cipelni kezdte a labdát. Elvették tıle és csak szabály-
talansággal tudtuk megállítani a kapura törı németeket, akik az
idıntúli szabaddobást belıtték. Az egyébként nagyszerően védı
Mérai ezt a remek lövést már nem tudta hárítani. Így lett 8:8. A né-
metek jobb gólaránya miatt elúszott az aranyérem. A döntetlen nagy
szenzációt keltett, mi viszont "majdnem" sírtunk.

A németek annyira szégyellték ezt az eredményt, hogy nem fogad-
ták el a gó1aránnyal szerzett aranyérmet. Másnapra új döntı mérkı-
zést tőztek ki.

Semmi reményünk nem maradt, mert Nagy Béla olyan sérülést
szenvedett, hogy nem vállalhatta a játékot. Én combhúzódást kap-
tam, és bár egy erıs combgumival megpróbáltam játszani, de így is
csak tizen voltunk. Itt is jellemzı volt a kézilabda mellızése. Csak
10 játékost és 2 kapust engedélyeztek kiutazásra, így a kosarasoktól
kölcsönkért játékossal voltunk meg 11-en. Én is csak 15 percet
tudtam játszani. Mindjárt az elején gólt lıttem, de röviddel utána
harcképtelenné váltam, sérülésem kiújult. Mérai is gyengébben vé-
dett. Ezzel szemben a németek öt friss játékost szerepeltettek, el-
képzelhetı ezek után, hogy sportszerő lépésük teljes sikerrel járt.
Hát így lettünk csak ezüstérmesek. Ez is nagy siker volt.



Lengyelországban

Még ebben az évben Varsóban játszottunk a lengyelek ellen.
Gyıztünk: 17 gólt lıttünk, ebbıl 11-et Kollányi egymaga. Molnár
Zoltán tanár úr volt a szövetségi kapitány.

Innen Lodzba utaztunk Budapest - Lodz mérkızésre. Lengyel játék-
vezetı vezette eléggé elfogultan. Bár elıre figyelmeztettek a varsói-
ak, hogy itt nehéz dolgunk lesz, mégsem gondoltuk, hogy a sírból
kell döntetlenre menteni a mérkızést. Pár perc volt még hátra, ami-
kor 11:10-re vezettek a Lodziak. Középkezdés, Kollányi kivágta
balszélre hozzám a labdát - és mintha összebeszéltünk volna -
sprintelni kezdett a kapu felé. Nem vették túl komolyan és én min-
tegy 40 m-re eléje íveltem a labdát, Kollányi éppen a legmagasabb
ponton találkozott a labdával és jó 25 m-rıl villámszerően vágódott
lövése a hálóba. A játékvezetı éppen lefújni készült a mérkızést.
Elkésett, már csak a gólt jelezhette. Így lett 11:11.

A megérzés, az összeszokottság, egymás gondolatának ismerete
szülte ezt a csodálatos pillanatot. Boldogan ölelkeztünk össze, szebb
volt, mint egy sima gyızelem.

Itt derült fény arra, hogy mi a titka Kollányi villámgyors, erıs
csuklóból leadott pontos lövéseinek. Elmondta, hogy beszerzett két
kis súlyzót és már hónapok óta reggel és este, mindkét kézzel 10-10
perces csukló-erısítést végez. Ezenkívül függılegesen tartott ujjak-
kal csinálja a fekvıtámaszokat. A csodálatos eredményeket
figyelembevéve a kézilabdásoknak, a kosarasoknak, vízilabdázók-
nak és röplabdásoknak is ajánlatos a Kollányi féle csuk1óerısités.

A mérkızés után visszautaztunk Varsóba, ahonnan másnap este
indultunk vonaton haza. A Vereckei szoros után a Latorca mellett
viaduktokon át vezetett a vasútvonal gyönyörő hegyes-völgyes vi-
déken át Budapest felé.



Edzıi pályafutásom

1936-ban ismeretlenül javaslatot tettem a Beszkárt sport osztályán
kézilabda szakosztály megalakítására. Ebben Mélykuti Aladár tá-
mogatott, az akkori házi labdarugó bajnokság szervezıje és a
Beszkárt Sporthíradó egyik munkatársa volt. Fınöke, Dr. Kékessi
Márton, a Kékessi-Király korcsolya világbajnok pár tagjának, And-
reának édesapja elfogadta javaslatunkat, pedig a labdarugó szak-
osztály elnöke volt. Még abban az évben, 1936-ban felvétetett vil-
lamos kocsivezetınek, így lettem edzı, s egyben a Beszkárt játéko-
sa. Kéthavi kocsivezetés után bekerültem a sportirodába, így sokat
foglalkozhattam a kézilabda csapat megteremtésével és edzéseivel.

A sajtóban hirdetett játékos toborzásra egy pár tehetség, sıt kész
játékos is jelentkezett. Legnagyobb érték volt Jávor István, a
Beszkárt magyar bajnok gátfutójának jelentkezése, akinek egyéb-
ként fogalma sem volt a játék fortélyairól, de gyorsan fejlıdött és az
ország legjobb szabaddobója is lett. Mikor felkerültünk az NB I.-be,
a gólkirályságot is elérte. Mintegy 80 %-os biztonsággal lıtte be a
16-osról, a sorfal felett góljait.

Mélykuti, Jávor, Kormos, Görcs, Urbán, elıttem Füzesi kapus
Beszkárt NB II. bajnok 1937.



Nem volt csapat az I. osztályban sem, amelyet, ha egyszer is, le nem
gyıztünk volna. A Beszkárttól kerültek a vá1ogatottba, velem, az
edzıjükkel együtt Odok, Füzesi, Pelek, Kormos, Urbán, Gér, Görcs,
Végh és a Lampartból nálam jelentkezı 16 éves játékos, aki így
mutatkozott be: İ Dobos Imre és nálam szeretné folytatni pályafu-
tását. Én is Dobos Imre vagyok - mondtam - és mint névrokonomat,
szívesen fogadlak. Nagyon tehetséges volt, ı is válogatott lett Do-
bos II. néven.

Késıbb több válogatott játékos is hozzám jött játszani a Beszkártba:
Szücs, Kutasi, Velkey. Sikereinket fémjelzi, hogy az I. osztályú
terembajnokságban és az I. osztályú nagypályás bajnokságban is
ezüstérmesek lettünk.

1947 - 1950

1947-ben a Mállerd (Erdıközpont)-hez kerültem hivatalból, mivel a
Kultuszminisztérium Közalapítványi számvevıségénél dolgoztam,
amihez mezı- és erdıgazdasági területek is tartoztak. Itt megalapí-
tottam az erdészek Sport Clubját Má1lerd SC néven és a Sport club
titkára lettem. A vezetık, erdımérnökök, szakszervezet részérıl
komoly támogatást kaptam. Megszerveztük az asztalitenisz szak-
osztályt, mert néhány kitőnı játékos volt erdészeti alkalmazott. Kö-
zöttünk volt Dr. Aulich Antal barátom is, aki nagy feladatot vállalt a
szakosztály szervezésében, vezetésében. Életre hívta az evezıs
szakosztályt és a kézilabda csapatban is játszott. Én a labdarúgás
mellett a kézilabdát is vezettem. Az asztaliteniszezık edzıje Simon,
a labdarugóké Jós Péter lett, én pedig a kézilabda csapatot edzettem.
Késıbb a jégkorong csapat is megalakult a szintén Mállerd dolgozó
Ujfalusi testvérek közremőködésével.

Sikerekben gazdag idık következtek. Asztaliteniszezıink meg-
nyerték az NB II. osztályú bajnokságot, a labdarugók a BLASZ I.
osztályú bajnokságot. A kézilabdások megnyertél az NB II. nagy-
pályás- és terembajnokságot is, így felkerültek az NB.I. osztályba.



A magyar bajnokcsapat. Mállerd

Jégkorongozóink magyar bajnokok lettek. Az évzáró bajnoki vacso-
rán szép emlékplakettel leptek meg a szakosztályok közösen és
szőnni nem akaró tapsvihar közepette adták át. Talán a rendkívüli
sikernek tulajdonítható és úgy tőnik irigylésre méltó népszerősé-
gemnek köszönhettem, hogy nem az erdészethez, sem a sporthoz
nem értı új vezetıség rövidesen kezembe nyomta felmondásomat,
pedig erre semmi okuk nem volt. (1950). A záradékban az szerepelt,
hogy csak fizikai munkát vállalhatok és ha állást találok a hat hóna-
pon belül, értesítem ıket, hogy fizetésem folyósítását megszüntes-
sék.

Elmúlt három hónap. Ebben az idıben neves kézilabdás ismerısöm,
Jankó Feri, aki a Tükernél dolgozott, azt javasolta, hogy MB I.
osztályú jogait megtartva hozzam át a Tükerhez a kézilabdacsapa-
tot. Ezt már elıre megbeszélte Ladányi igazgatóval, aki régi MTE-
ista volt és engem is ismert. Örömmel fogadott, átvett engem is, a
csapatot is. Nem kérdezett semmit, pedig mindenrıl tudott. A terv-
osztályon alkalmazott, edzıi fizetést is biztosított, közvetlen kedves
barátsággal fogadott. Így lettünk Mállerd SC-bıl Vörös Meteor
Tüker, továbbra is NB I.-es csapat.



Késıbb tervelıadó kellett a Közlekedésügyi Minisztérium Gépjár-
mő-közlekedési Fıosztályára. Az útosztály egyik dolgozója be-
ajánlott, kikértek a Tükertıl népgazdasági érdek címén és áthelye-
zéssel új munkakörbe kerültem, amibe hamar beletanultam. Ladá-
nyitól melegen búcsúztam, sok sikert kívánt. Így történt, hogy 21 év
múlva 1970-ben innen mentem nyugdíjba.

Közben átszervezések következtében - NB I. osztályú jogunkat
megtartva Tükerbıl Medosz Traktor lettünk. Bár közepes képességő

játékosaim voltak, jó középcsapatként szerepeltünk a magyar baj-
nokságban. Itt bontogatta szárnyait több vá1ogatottságot e1ért.fiatal
játékos is, Sárdi a kapus, Szotyori és a kitőnı Magyar Gyula.

Még 1947-ben történt, hogy Pelek János, volt játékosom felkeresett,
hogy a BRE-ben (Budapesti Rendır Egyesületben) összehoztak egy
jó kézilabdacsapatot, nem kisebb neveket említett, mint Mérai,
Molnár, Rákosi, Demcsák, Sze1oldi, Mezei, Gér (mind válogatott
játékos volt, vagy lett) és ez a remek társaság úgy döntött,
.felkérnek, hogy a Mállerd mellett vállaljam el az edzıi feladatokat.
Tudták, hogy a Mállerdet nem hagyom ott, de félállásban is ragasz-
kodtak hozzám. Nem is tudtam ilyen patinás nevekbıl ál1ó játéko-
sok kérésének ellená11ni. Elvállaltam azzal a kikötéssel, ha ütközik
a mérkızések idıpontja, akkor a Mállerd mérkızésére kell mennem.
Ebbe is belenyugodtak.

Élvezet volt velük dolgozni. A Rendırség szervezett egy bécsi
rendırválogatott mérkızést, melyre az akkori idıknek megfelelıen
teherautón, fapadokon utaztunk oda-vissza. Ezzel a remek csapattal
13:3-ra gyıztünk az osztrák rendırök ellen.

Újabb magyar bajnokságok

Ezek után - felsıbb rendelkezésre - a Dózsa egyben átvette az egész
csapatot velem együtt, hogy a már megkötött feltételek mellett ve-
zessem tovább mint a Dózsa edzıje. Itt említem meg, hogy az 50
éves jubileumi könyvben 1948-49-ben, helytelenül Cziráki Ferenc



van feltüntetve UTE-Dózsa edzıként, holott ez az edzı én voltam,
ezt az is bizonyítja, hogy 1948 tavaszán osztrák túrára vezettem a
csapatot, ahol Újpest néven hirdettek mindenfelé bennünket. Graz-
tól kezdve összesen öt városban szerepeltünk ezzel a nagy csapattal,
melyhez a fúzió révén még Abafi, Gér, Telegdy, Tuma, Dobos II. is
csatlakozott. Minden mérkızésünket megnyertük, nagy sikerünk
volt. Jólesı érzés volt, hogy az osztrák játékosok már elıre győjtö-
gették a húsjegyeket, hogy minket méltóan láthassanak el.

Hazaérkezésünk után folytatta a csapat diadalútját, mindenkit le-
gyıztünk és részemre megszületett a legsikeresebb kézilabda érem.
Talán edzıi rekordnak is beillı eredmény született 1948-49. évben.

Az történt, hogy a Mállerd kézilabda csapata 1948-ban a tél folya-
mán megnyerte az NB II. osztályú terembajnokságot. 1948 tavaszán
szintén bajnokságot nyert a nagypályás NB II. osztályban is, ezzel I.
osztályú lett. Párhuzamosan az UTE (Dózsa) ifjúsági csapata orszá-
gos, a felnıtt II. csapat Szövetségi díjas, az I. csoport pedig NB I.
osztályú magyar bajnokságot nyert.

1949. Mállerd II. o. nagypályás- és terembajnok

Tehát a Mállerd és az UTE kézilabda csapatai egyidıben összesen
öt csapatbajnokságot nyertek a vezetésem alatt. Ezek tények, amit



nagy eredménynek tartottam. A sajtóban ezek az eredmények ter-
mészetesen napvilágot láttak, de hogy milyen összteljesítmény volt
és ki volt a kovácsa, errıl mélyen hallgattak.

Irigyeim mindig voltak, de mégis jobb, ha irigyelnek, mintha saj-
nálnának. Mint késıbb kiderült az UTE edzıi teendıinek ellátására
többen is törekedtek, hisz a kitőnı erıkbıl álló csapat hosszú idıre
biztosíthatta jó eredményeket, mégis az utódom csak öt év múlva
1954-ben tudta újra elérni ezzel a csapattal az áhított bajnoki címet.

Meglepetésemre az újpesti Horváth kertben rendezett nagyszabású
UTE bajnoki vacsora után néhány nappal az UTE egyik jelentékte-
len vezetıségi tagja útján (úgy látszik más nem vállalta) közölték
velem, hogy a csapat erınléti állapota nem kielégítı. Ezért más
edzıt óhajtanak helyettem foglalkoztatni.

Úgy látszik, hogy még a kitőnı eredmények után is csak az edzı

lehet a hibás.

Rögtön úgy döntöttem, hogy minden további nélkül távozom, hisz
nekem nagy feladatot jelentett a Mállerd I. osztályba való feljutása.
A kettıs helyzet úgyis összeférhetetlen. Kézenfekvı lett volna in-
dokul erre hivatkozni. Viszont tényekkel meg is cáfoltam az erınlét
hiányára vonatkozó állításokat. Kértem a bajnoki mérkızések I.
félidei és végeredményébıl vezetett meccskönyvet és végignéztük a
bajnoki mérkızések eredményeit. Szóhoz sem tudtak jutni, mert a
mérkızések I. félideje néhány gólos vezetésünket, a II. félidı pedig
gólzáporos gyızelmünket mutatta. Ezek az eredmények éppen az
erınlét magas szintjét mutatták, hisz nagy fölénnyel és gólzáporral
nyertük meg a bajnokságot.

Távoztam és folytattam edzıi tevékenységemet 10 éven át ugyan-
annál a csapatnál, melynek gazdája az ismertetett körülmények és
átszervezések folytán háromszor is változott (Mállerd, Vörös Mete-
or Tüker, Medosz Traktor).



Szövetségi kapitányi megbízás

1955-ben mikor Somogyi Béla, az MTE volt játékosa lett a Szövet-
ség elnöke, elküldte hozzám Serényi Pistát a VAC régi játékosát,
volt válogatott társamat, tudja meg, hogy vállalnám-e a szövetségi
kapitányi teendık ellátását. Szép feladatot vázolt elém 1955-58.
évre elıre. 1956 márciusában teremmérkızés Erfurtban, az NDK
ellen, majd júliusban három mérkızésbıl álló nagypályás mérkızés
Romániában. Temesvárott, Bukarestben és hazafelé Nagyszeben-
ben, végül augusztusban 6 város kispályás tornája Pécsett. 1957
évre is több nemzetközi mérkızés tervét kaptam kézhez, tehát mő-
ködésemet hosszabb idıre tervezték.

Azt hiszem nagy elismerés volt ez, hisz elsı ízben fordult elı, hogy
kispá1yás- és egyben nagypályás szövetségi kapitányi teendıkkel
bíztak meg valakit.

A feladat nem volt könnyő, mert az NDK már akkor sikeres terem-
gyızelmekkel büszkélkedett, Nálunk pedig még csak egy nemzet-
közi teremmérkızés volt a csehszlovákok elleni VB selejtezı

Kolozs Feri vezetésével, ahol sajnos kikaptunk. A románok pedig
éppen ekkor jöttek fel a nemzetközi élvonalba nagypályán. A kö-
vetkezı VB-n ezüstérmesek lettek az NSZK mögött.

Semmit sem bíztam a véletlenre. Segítıtársat kértem magam mellé.
Karaffa Bélát tartottam a legjobb kispályás specialistának. Én ekkor
már 20 éve edzısödtem, de fıleg nagypályán. Nem esett le a kari-
kagyőrő az ujjamról, mert elismertem Karaffa nagyobb kispályás
tapasztalatát, İt kértem segítıtársamul edzıként. Tettem ezt a ma-
gyar válogatott eredményes szereplése érdekében. Azt hiszem
Karaffának is egy vágyálma teljesült. Megállapodtam vele, hogy
minden teendıt, taktikát megbeszélünk, s amit jónak tartok elfoga-
dom, én állítom össze a keretet, majd a csapatot is, de a felelısséget
is teljes mértékben én vállalom. Karaffa viselkedése kifogástalan
volt, nagyon megértettük egymást. Sokat segített, ami a csapat ér-
dekét is szolgálta.



A felkészítés a téli terembajnokság közepette folyt. A kijelölt válo-
gatott keret minden I. osztályú csapattal minden fordulóban edzı-
mérkızést játszott. Az okozott nehézséget, hogy a csepeli teremben
- ahol a téli terembajnokság zajlott - a terem kis mérete miatt csak 5
mezınyjátékos szerepelhetett. Az NDK ellen pedig a szabályok
szerint 6 mezınyjátékossal kellett játszani. Az edzéseken, amikor
külön gyakoroltuk a kerettel a védekezési és támadási formákat,
természetesen 6-6 játékossal végeztettük azokat.

A téli teremfelkészülés, formaidızítés jól sikerült, a férfi
játékosanyag talán sohasem volt ilyen átlagon felüli képességő, ami
a válogatást nagymértékben megkönnyítette. Csak a jó szellemő,
szorgalmas, kombinatív képességő játékosok kerülhettek a keretbe.
Figyelni kellett arra, hogy ki a legalkalmasabb a kispályás, ki a
nagypályás és ki mindkét játékformára. A felkészülés elején az Er-
furtban szereplı játékosokkal foglalkoztam intenzívebben.

A szőkített kispályás válogatott keret.

A mai fiatal nemzedék már nem igen emlékezik rájuk, ezért enged-
jék meg, hogy felemlítsem nevüket, megérdemlik:



Kispályás keret: Kıszegi, Kele kapusok, Berendi, Dékán, Császár,
Halmos, Kecskés, Mezei, Maxner, Pongrácz, Pfeifer. Ide tartoztak
még a mindkét pályán kiválóak: Bárdos, Bella, Hetényi, Keller,
Megyeri, Ramotsa, Simkó, Som. Ebbıl 19 játékosból került ki az
Erfurtba utazó 11 játékos. A kizárólag nagypályára beválogatott
kerettagok: Juhász, Horváth ,Sárdi kapusok, Bagyin, Bárdos,
Bordács, Csíki, Farkas II., Magyar, G. Nagy, Penczi, Poczok, Sluk,
Szabó, Tamásdi, Ujvári, (az aláhúzottak kerültek be a csapatba).

A nagypályás válogatott a pécsi hat város tornáján.

A tél folyamán - tekintélyem csökkenése nélkül - szoros, egyetértı
baráti kapcsolat alakult ki köztem és a keret tagjai között. Fı kéré-
sem az volt, hogy családi légkört teremtsünk. Ha bárkinek elma-
rasztaló véleménye van rólam, vagy bármelyik kerettagról, értekez-
leteinken vesse fel szemtıl-szembe, de egymás háta mögött rosszat
ne terjesszünk senkirıl. Egymás véleményét meghallgatva kialakult
egy ritkán megteremthetı kollektív szellem. Ez egyik záloga volt a
szép eredmények elérésének.



1955. március, Erfurt

Nemzetközi rutintalanságunk miatt izgultunk. A váratlan meglepe-
tésektıl, de fıként a súlyos vereségtıl tartottunk. Pedig a felkészü-
lés jól sikerült, játszottunk két erıfelmérı mérkızést Debrecen ki-
váló válogatott csapata ellen, oda-visszavágó alapon. Debrecenben
bizony megszenvedtünk a 2 gólos gyızelmünkért. A debreceni kö-
zönség, szokásához híven, hatalmas lelkesedéssel buzdította kitőnı-
en játszó fiait és éljenezte góljait, de válogatottunk legszebb góljait
is dermedt csend fogadta. Kissé furcsán hatott, de hasznos volt ez a
nehezen megszerzett gyızelem, mert - mint késıbb kiderült - az
erfurti 4000 nézı hangorkánjához képest, a debreceni eltörpült.

A budapesti visszavágó az NDK mérkızés elıtt egy héttel volt Cse-
pelen. Szerettünk volna emberfogás ellen gyakorolni, ezért meg-
kértem a debreceniek edzıjét, hogy ezt a védekezési formát alkal-
mazzák. Meg is ígérte, de nem tették. Talán tartottak egy súlyosabb
vereségtıl, zárt biztonságos védekezést játszottak. Nem vettem
rossz néven, mert a csapat - nagy örömömre - szinte csúcsformában
játszott, tetszés szerint lıtte góljait és a begyakorlott jó védekezés
révén tetemes gólkülönbséggel gyızött. A formaidızítés tehát jól
sikerült. Minden esetben, akár egy, akár sorozatmérkızésrıl van
szó, ezt tartom az edzık legnagyobb érdemének.

Az erfurti mérkızés elıtti napon kielégítı, könnyő edzést tartottunk
a mérkızés színhelyén, csepeli parkett helyett a talaj egyszerő padló
volt. Hozzá kellett szoknunk, másként pattant a labda.

Mikor a zsúfolt nézıtér elıtti kezdéskor a csehszlovák játékvezetı a
sípjába fujt, szívünk a torkunkban dobogott. Annyira megilletıdött
volt a csapat, hogy percek alatt 0:3 volt, mire megnyugodtunk és
jött a csoda. A sajtó biztos NDK gyızelmet harangozott be, óriási
hangorkán bíztatta a németeket. Ennek ellenére felálltunk a padlóról
és 5:5-nél utolértük a németeket. Innen kitőnı játékkal végig vezet-
ve, a mérkızés vége elıtt 4 perccel 17:15-re vezettünk. A mérkızést
megnyertnek éreztük - a halotti csend is ezt mutatta - mégsem sike-



rült gyıznünk. Még 4 gól esett, mindkét oldalon 2 – 2, mégis dön-
tetlen lett az eredmény. Som szabályos gólját viszonylagos les cí-
mén a csehszlovák játékvezetı nem adta meg, Bolla lıtte a 19. gó-
lunkat, ezt a német bíró annulálta. Mindkét gólunk szabályos volt,
ezt a másnapi német sajtó egy része is elismerte. Két gólt lıttek a
németek, az egyik szabályos, a másik szabálytalan volt, de megad-
ták! Így lett a német részrıl remélt gyızelembıl 17:17.

Bolla Rudival a helyszíni edzésen.

Kiemelkedı volt Kıszegi csupasziv, klasszikus védése, de vala-
mennyi játékos lelkes, okos, gólerıs játéka is. Megyeri volt halvá-
nyabb, mert gyomorbántalmai voltak. Az újonc Keller (bal és jobb-
kezes) 6, Ramotsa 5 góllal járult hozzá a "gyızelemhez". Bolla és
Som az "öregek" irányításával, góljaikkal és meglepı, váratlan, ön-
zetlen megoldásaikkal magas szintre emelték játékstílusunkat és
megbénították az ellenfél védekezését, pedig a német kapus is re-
mekelt. Ide kívánkozik még, hogy kiállítás miatt háromszor voltunk
emberhátrányban, a németektıl senkit sem állítottak ki, csak fi-
gyelmeztetést kaptak. Pedig voltak olyan kemények, mint mi, ha
nem keményebbek.



A nıi válogatott is velünk volt, Mérai Feri vezetésével és nagyszerő
játékkal 6:5-re gyıztek az elımérkızésen. Teljes volt a magyar
sportküldöttség öröme.

Többféle védekezési és támadási forma begyakorlásával készültünk,
de bevallom eddigi edzıi munkám csúcspontjának azt tartottam
volna, ha egyszer olyan csapatom lenne, amely klasszis játékosok-
ból áll és a tartalékok is ezekkel azonos szintőek lennének. Ebben
az esetben is minden játékformát begyakorolnánk ugyan, de a mér-
kızéseken improvizált ötletjátékot tudnánk játszani. Ezt tartom a
legmagasabb szintő játékfigurának. Ehhez persze kitőnı helyzetfel-
ismerés, önzetlenség, gyors észjárás, gólképesség és kiváló támadó
és védekezı érzék szükséges. Ez az álmom ezen a mérkızésen
mintegy 80 %-ig! (nagy szó) megvalósult. Bolla Rudival és Som
Ferivel és a csapat többi tagjával is egyetértettünk ebben, meg is
állapodtunk, hogy amikor lehet ötletjátékot játszunk. Nagy bátorság
volt ezt megkísérelni, de bíztam a fiukban és sikerült.

Meglepetésünkre a másnapi német sajtó, csalódását nem titkolva, a
következıket írta: "A magyarok ortodox (?) kézilabdát játszottak
ugyan, de azt nagyon jól, sokszor nem tudtuk mi következik." Ha
tudták volna, hogy mi nem tudtuk mindig, kitalálhatták volna, hogy
a mérkızés nagy részében ötletgazdag játék folyt.

A tökéletestıl (ami talán nem is létezik) annyiban maradtunk el,
hogy a folyamatos játékot Megyeri gyomorrontása akadályozta
meg, többször nem találta fel magát és gyengén is lıtt kapura, İt
állították ki kétszer (természetesen minderrıl nem tehetett), a másik
reménybeli vágyálmom sem teljesülhetett, mert a tartalék mezıny-
játékosok nem érték el a kezdıcsapat tagjainak játéktudását. Csere
esetén döcögött a gépezet.

Sajnos ehhez el kell mondanom, hogy az adminisztráció "hibája" is
hozzájárult ehhez. Simkó nevét aláhúztam ugyan, beállítottam az
utazó csapatba, névsoromat el is fogadták, mégsem utazhatott ve-



lünk. Két nappal az utazás elıtt az OTSB-t képviselı vezetınk
Herman elvtárs - aki a teke válogatottól került útimarsallként hoz-
zánk - közölte (nem értett a kézilabdához), hogy kiváló beállósunk,
Simkó, aki minden edzésen kitőnı játékot produkált, nem utazhat
velünk, mert nem kapott útlevelet az NDK-ba. Okot természetesen
nem tudott közölni. Herman elvtárs felkért, hogy én közöljem
Simkóval, aki szegény újonc volt és talán már be is csomagolt. Ezt
visszautasítottam azzal, hogy Herman elvtárs közölje vele szemé-
lyesen. Kénytelen volt megtenni. Kész helyzet elé állítottak, mert
csak egy útlevél volt még, Hajas Kálmán átlövıé, aki történetesen
az-OTSB tisztviselıje volt, és nem igen vett részt az edzéseken,
mert nála jobb átlövınk volt kettı is a csapatban, akik minden edzé-
sen részt vettek. Elvesztettük viszont a többivel összeszokott, gól-
képes remek beállósunkat. A ránk kényszerített Hajas velünk uta-
zott, de minek, Simkó meg nagyon hiányzott. Az volt az érzésem,
hogy Simkóval a játékvezetık sem tudták volna megakadályozni
megérdemelt gyızelmünket.

Végeredményben a nıi csapat gyızelmével 75 %-os eredménnyel
jöttünk haza külföldrıl. A Szövetség és a sajtó elismerıen nyilatko-
zott mindkét válogatott erfurti szereplésérıl.

Hazaérkezésünk után, mikor csapatomnak - Budapesti Traktornak -
elsı edzésére kimentem, nagy ovációban részesítettek játékosaim.
Magyar Gyulával az élen: - "Éljen! Megjött az erfurti oroszlán." -
kiáltották. Ebben volt egy kis játékos gúny, dicséret is, de fıleg sok
szeretet.

Élményeink Romániában

Az erfurti szép siker után nagy lelkesedéssel láttam hozzá a három
romániai nagypályás mérkızésre való felkészüléshez. Ekkor már a
románok a németek után a világ legjobbjai voltak, tehát a feladat
újra maximális, körültekintı munkát igényelt.

Ekkor sem bíztam semmit a véletlenre. Hetey István (tanár urat)



fiatal, de elismert barátomat kértem meg, hogy legyen társam, se-
gítım különös tekintettel a jó kondíció megteremtése érdekében.
Ekkor már 20 éve edzısödtem, mégis szakavatott kézbe akartam
adni a csapat erınléti felkészítését. Hetey Pista örömmel vállalta (a
Szövetség elnöksége is hozzájárult) és kettınk egyetértı összhangja
meghozta gyümölcsét. A kis és nagypályára egyaránt alkalmas kitő-
nıségek és speciális nagypályás játékosokból álló keret egyre job-
ban kezdett összeszokni, javult a teljesítménye és csapattá ková-
csolódott. Taktikai téren nem szorultam segítségre, a hosszú játékos
és edzıi évek tapasztalatának minden taktikai furfangja a birtokom-
ban volt. A csapat pedig fegyelmezetten hajtotta végre utasításain-
kat.

Itt közbe kell vetnem, hogy az erfurti mérkızés után a Szövetségben
tartott megbeszélésen, ahol vezetık, edzık, szakemberek voltak
jelen, némelyek részérıl sötét, váratlan, de újszerő gondolatok me-
rültek fel. Egyesek eddigi mőködésemet rosszindulatúan - gondo-
lom irigységbıl - kifogásolták. Ráadásul, többek között azt java-
solták, hogy válasszák ketté a kis és nagypályát, külön szövetségi
kapitánya legyen mindkettınek. Szerencsére meghallgattak. Azzal
érveltem, hogy abban az esetben, ha szétválasztják a két szakágat,
hová sorolják játékosállományunk krémjét, éppen azokat akik rend-
kívül tehetségük révén mindkét ágra közel egyformán alkalmasak.
Ki dönti el hovatartozásukat, ha mindkét kapitány ugyanazt a 8-10
játékost kívánja beválogatni. Talán a játékosok? Esetleg aszerint,
hogy melyik válogatott játszik legközelebb külföldön? Stb. stb. Ki-
jelentettem, hogy ebben a cirkuszban nem kívánok részt venni. Ha
bevezetik én azonnal lemondok. Ennek egyesek máris örültek. Az
önjelöltek - élükön Kolozs Ferenccel - arra gondoltak, hogy mind-
járt két szövetségi kapitányi státusz lesz, így könnyebb majd egyiket
megkaparintani. Egyelıre érveim megsemmisítették ezt a boldogsá-
got és zavartalanul folytathattuk a felkészülést.

Mivel egy évvel korábban ugyanazon az úton vett részt a férfi válo-
gatott Cziráki vezetésével (Temesvár, Bukarest, Nagyszeben) felke-
restem Czirákit, hogy tájékozódjam tapasztalatairól, ami hasznos



lehet számomra. Eléggé sikertelen volt a túrájuk. Többek között
elmondta, hogy vonatuk késı este érkezett Aradra, ahol hosszabb
ideig tartózkodik a vonat. A temesvári vezetık eléjük jöttek egy
rozoga autóbusszal és javasolták, hogy szálljanak át, mert jóval
elıbb érnek Temesvárra és a szálloda elıtt teszik le a magyar válo-
gatottat. Kapva kaptak az alkalmon, elfogadták az udvarias meghí-
vást. Azonban az országúton elromlott az autóbusz. Körülbelül 3
órát sétáltak az éjszakában fel- és alá míg "kijavították" a kocsit.
Hajnaltájt érkeztek a szállodába, jóval késıbb, mintha vonaton
folytatták volna az utat. Az elsı emeleten helyezték el a csapatot,
alattuk a bárban hangos zene remegtette a falakat. A nyári meleg és
a viszontagságos utazás teljesen kikészítette a társaságot nemcsak
fizikailag, de idegileg is. Valamennyi mérkızésen és az egész úton
érezték rossz hatását. Egyébként kitőnı volt az ellátás, de a játékve-
zetık eléggé elfogultak voltak a vendéglátók javára. Az elmondot-
taknak tulajdonította a gyenge eredményeket.

Ez a tájékoztatás nem hatott rám valami megnyugtatóan. Elmond-
tam Hetey Pistának és még szorgalmasabban folytattuk a munkát.
Mondhatom kellemes volt vele együtt dolgozni.

Két héttel az indulás elıtt jött a hideg zuhany, mikor bejelentettem
az utazó keretet, Heteyt és az Erfurtból kigolyózott Simkót is bele-
értve. A játékosok névsorát minden további nélkül elfogadták, de
legnagyobb megrökönyödésemre Hetey István utazásához, érthe-
tetlen okból (illetıleg még meg sem indokolták, 1956. június volt)
nem járultak hozzá.

Sportvezetınek Serényi Istvánt delegálták, aminek nagyon örültem
hisz többszörös válogatott társam volt, de "útimarsallnak" egy telje-
sen ismeretlen Nyíregyháza környéki úgynevezett sportvezetıt, már
a nevére sem emlékszem, és egy Szolnoki nevő kezdı játékvezetıt
küldtek az útra. Hiába tiltakoztam Hetey kihagyása miatt, aki tisz-
teletdíj nélkül társadalmi munkában teljesítette értékes és nehéz
feladatát. Hihetetlen igazságtalanság volt. Késıbb kiderült, hogy
mennyire hátráltatta eredményünket a két "újonc" vezetı hozzá nem



értése, Júliusi 30-32 fokos meleg nyárban keltünk útra. Egyik meg-
próbáltatás után a másik várt ránk.

A magyar vámosok Lökösházán ugyancsak "kitettek" magukért.
Abban az idıben (1956) történt, hogy a kézilabdásoknál sokkal
pénzesebb sportolók botrányos csempészéseket követtek el. Való-
színőleg volt olyan belsı rendelkezés, hogy a sportolókkal szigorú-
an kell eljárni. Persze ehhez kellı szakértelem is kellett volna. Mi
vékonypénző emberek voltunk, nagyobb törvénysértést nem is vi-
hettünk véghez. Elıre figyelmeztettem a fiukat, hogy ne kövessenek
el esetleg vámtörvénybe ütközı dolgot. Akkor keresett cikk volt
Romániában a nylon-szatyor és a játékkártya, ott pedig borsot lehe-
tett kapni ezekért, ami akkor itthon hiánycikk volt. Hát néhány
szatyrot és kártyát vittek magukkal, hogy borsot hozhassanak haza.
Én errıl tudtam, de olyan csekély forint és lej összeget jelentett,
hogy a vámsértéstıl nagyon távol állott.

Megérkeztünk a határállomásra és a vámosok özöne lepte el a fül-
kénket egy nıi vámos vezérletével. Mivel majdnem mindenkinél
talált nylon-szatyrot és kártyát, hirtelen hisztérikusan kezdett visel-
kedni. Elrendelte, hogy mindenki kivétel nélkül csomagoljon és
minden holmijával jöjjön a vámhivatalba. 30 fokos meleg lehetett,
csurgott rólunk a víz, úgy látszik róla is. Tiltakoztam, de azzal fe-
nyegetıztek, ha nem sietünk, elengedik a vonatot és várhatunk hol-
napig. Tudomásukra hoztam, hogy holnap nemzetközi mérkızésünk
van és nincs nálunk számottevı elvámolni való. Hajthatatlanok
voltak és a mintegy 3-400 méterre lévı vámépületig kellett cipe-
kednünk. A vámırségen minden "rongyunkat" szétrázták, de nem
találtak semmit. Összeírták a szatyor és kártya értékeket és ami ap-
róságot még találtak. Ez összesen alig haladta meg a 2 000 Ft-ot.
Húszan voltunk, tehát a "nagy" fogás fejenként 100 Ft-t tett ki.

Tılem el akarták kobozni a csapat gyógyszerkészletét (értékes
csempészárú volt, mert akkor Romániában nem igen lehetett gyógy-
szerhez jutni). Erre azután erélyesen léptem fel a fınöküknél. Az
újonc vezetınk úgy viselkedett, mintha maga alá csinált volna,



megijedt a felemelt hangomtól. Harsogtam: - „Kérem én, mint szö-
vetségi kapitány a Magyar Államot képviselem, ez a gyógyszer-
készlet is állami tulajdon és a játékosok esetleges gyógyítását szol-
gálja. Ha valamelyik játékos beteg lesz és ott nem tudok antibioti-
kumot szerezni, abból nagy baj lehet, ezért ön fog a hatóság elıtt
felelni”. İ is berezelt, elrendelte, hogy vigyük vissza holmijainkat
vonatra. Hozzá tettem hogy hozzá nem értésük következtében fe-
jenként nevetséges 100 Ft értéket találtak, a magyar válogatottat
megszégyenítették (több mint egy óra hosszat tartott a vizsgálat).
Szégyelljék magukat. Egy szót nem mertek szólni.

A vonat mentén összecsomagolatlan holminkkal végig cammogtunk
a gúnyos megjegyzéseket tevı, türelmetlen utasok elıtt. Minden
kocsi elıtt hangosan megjegyeztem: - "Kérem nem találtak semmit
nálunk. Szégyellhetik magukat az ilyen vámosok”. - Megértették.

Míg távol voltunk valamennyi ülésünket szétszedték és keresték a
semmit. Nekünk kellett ezt is helyre tenni. Amint felszálltunk a vo-
nat rögtön indult, fizikai és lelkiállapotunk kriminális volt. Még a
lábszárunkról is csorgott az izzadtság.

Késı este volt, amikor elcsigázott szendergésbıl riadtam fel Aradon
látva, hogy a játékosok holmijukat cipelve vonulnak el a vonat
mellett. - Hová mentek! - kiáltottam rájuk. Örömmel újságolták,
hogy itt van értünk a temesvári autóbusz és az újonc vezetı, meg-
kérdezésem nélkül elrendelte az átszállást. Kérdésemre gorombán
válaszolt, hogy semmi közöm hozzá, ez az ı dolga. - És ha elromlik
útközben a busz? - kérdeztem. A válasza az volt, hogy mikor a te-
mesvári vezetık ilyen udvariasan elénk jöttek, hogy hamarabb ér-
jünk szálláshelyünkre, nem kell a legrosszabbra gondolni és nem is
illik visszautasítani. Kioktatott! A játékosok nem sejtették, mi vár-
hat rájuk, örömmel cipelték holmijukat a rozoga autóbusz felé. Te-
hetetlen voltam.

Autóbuszunk, annak rendje-módja szerint félúton "elromlott". Elké-
pesztı volt, hogy újra megismétlıdött a koreográfia. Majdnem há-



rom óra hosszat sétáltunk fel-alá az országúton és a továbbiakban is
minden úgy történt ahogy Cziráki Feri elmondta.

A szállodában 10 órára rendeltem a vacsorát. A fiuk az elızmények
ellenére jól aludtak és 9 után reggeliztünk. Alig fejeztük be a regge-
lit, jött a vezetınk: a vendéglátóink kedves meghívással jöttek, hogy
a temesvári játékosokkal együtt menjünk el a múzeumba. Én balga
belementem, gondolván, hogy egy kis járkálás nem tesz rosszat a
csapatnak, de megbeszéltem a fiukkal, hogy csak 10-15 percet töl-
tünk a múzeumban, mert nem tesz jót a hosszabb ideig tartó lötyö-
gés és álldogálás. Itt is átvertek, mert a temesvári csapatból néhány
vezetı és csak a tartalék játékosok tiszteltek meg bennünket. A mú-
zeumban pedig nem lehetett csak átvonulni, mert a nagybányai fes-
tıiskola magyar mővészeinek megállásra kényszerítı lenyőgözı
festményei díszítették a falakat. Annyira szépek voltak, hogy ottfe-
lejtettük magunkat és 1 1/2 óra élvezetes lıdörgés. lett a dologból.
Fáradtan ültünk ebédhez, utána pihenés következett, majd felkészítı
megbeszélést tartottam a mérkızéssel kapcsolatban.

A mérkızésre késı délután telt ház elıtt léptünk pályára és impo-
nálóan kezdtünk: 6:4 –re vezettünk a félidıben, de a végeredmény
9:7 lett Temesvár javára. Vezetésem alatt (9 mérkızést játszottunk
összesen) elszenvedtük egyetlen vereségünket. Ezt nemcsak az
elızmények idegi és fizikai fáradtságával lehet magyarázni, a II.
félidei visszaesésünket az is okozta, hogy vendéglátóink sportsze-
rőtlenséghez folyamodtak. Köztudott, hogy játékost cserélni csak a
középen, a felezıvonalnál lehet. Ehelyett a szabályokat felrúgva, ha
elvettük tılük a labdát, begyakorlott koreográfia szerint két csatár
leszaladt a pályáról elıl, ugyanakkor két védı befutott hátul. Ha mi
vesztettük el a labdát két védı kiszaladt hátul, kapunk elıtt ugya-
nakkor két csatár futott be. Így védekezésnél is, támadásnál is em-
berfölénybe kerültek. Ezt fáradó csapatunk, a 30 fokos melegben,
már nem tudta ellensúlyozni. Ivan Znoi jugoszláv játékvezetı kitő-
nıen vezette a mérkızést, de ezt az égbekiáltó szabálytalanságot
elnézte. Szolnoki nevő "zöldfülő" játékvezetınk pedig, aki gól- és
vonalbíróként mőködött, zászlóval a kezében csak nézte a mérkı-



zést, valószínőleg nem ismerte a szabályokat, mert a nyilvánvalóan
szándékos, sorozatos szabálysértéseket nem jelezte. Pedig ezért pá-
ros kiállítás járt volna.

A játékvezetıvel, aki tudott németül, beszéltem errıl a szabályta-
lanságról anélkül, hogy kérdıre vontam volna. Megkértem, hogy a
következı két mérkızésen ezt ne engedje meg. Szemrebbenés nél-
kül azt válaszolta hogy nem fog elıfordulni.

Bukarestben az elegáns Ambassador szállóban laktunk a II. emele-
ten, kellemes, hővös szobákban. A Lıvi nevő magyar szakács min-
den esetben megkérdezte tılem, hogy mikor mit kívánunk fogyasz-
tani. Kérésemet teljesítve igen finomakat fızött és sütött.

Másnap szerdán a mérkızés elıtti napon újabb kedves meghívót
kaptunk, újságolta vezetınk. Mégpedig ebéd utáni indulással autó-
buszon a Snagovi tóra csónakázásra és strandolásra. Gondolom,
hogy vendéglátóink nem tudták, hogy a 30-32 fokos melegben ez
teljesen kikészíti csapatunkat a csütörtöki mérkızésre. Határozottan
kijelentettem, hogy ebéd után csendes pihenés lesz és csak 4 óra
után indulunk a kirándulásra. Kissé fel voltak háborodva, mert már
iderendelték az autóbuszt kész helyzetet teremtve. Én viszont hajt-
hatatlan voltam. Fél 4-kor már jöttek, hogy be lehet szállni a busz-
ba, mert indulunk. Továbbra is ragaszkodtam a 4 óra utáni indulás-
hoz.

4 órakor összehívtam a fiukat egyik nagyobb szobába és megbe-
széltem velük, hogy egy 30 perces fürdés az elızı napok megpró-
báltatásai után jót fog tenni. Ennyit engedélyezek, de ha a félóra
lejár, azonnal felöltözünk. A fiúk mindent megértettek és megígér-
ték. Már lemenıben volt a nap mikor megérkeztünk a tóhoz. Önfe-
ledt, boldog hancúrozás, evezés, úszás után fegyelmezetten az öltö-
zıkbe mentek. Persze a félóra csak perceknek tőnt a gyönyörő kör-
nyezetben. Vendéglátóink szinte könyörgésre fogták a dolgot, hogy
csak fürödjünk tovább, de a fiúk percek alatt felöltöztek és indul-
tunk vissza a fıvárosba. Az elızı napok ismert idegtépı eseménye-



itıl megviselt idegállapotunkat teljesen rendbe hozta ez a remek,
bár rövid, kellemes fürdés.

Este érdekes dolog történt. Szállodai szobám ajtaja pontosan Znoi
játékvezetı ajtajával szemben volt. Kiléptem az ajtón és láttam,
hogy Znoi ajtaja elıtt 5-6 román vezetı meglehetısen nagy csoma-
gokkal állnak és becsöngetnek. A játékvezetı kedves mosollyal
fogadta a "vendégeket", de mikor meglátott engem, megpróbálta
kitessékelni ıket. .Elkésett, mert azok benyomultak az ajtón. Két-
ségbeesett arccal nézett rám és ezután becsukta az ajtót.

A mérkızés csütörtökön az Augusztus 23. stadionban 9000 nézı
elıtt - szinte megismételve az erfurti mérkızés kezdetét - 4:1-es
román vezetéssel indult. Kapusunk csıdöt mondott, de a csereként
beállt Horváth, a Vasas kapuvédıje, mindjárt kifogott egy büntetıt
és végig kitőnıen védett. Az I. félidı 20. perce táján olyan rosszul
álltunk, hogy már 9:4-re is vezetett a román csapat. Innen kezdve
azonban Horváth kitőnı védései nyomán ellenállhatatlan hajrába
kezdett a kiváló erıkbıl álló magyar válogatott és egymásután 5
gólt szerzett úgy, hogy egyet sem kapott! Innen kezdve végig vezet-
ve a befejezés elıtt néhány perccel l3:1l-re vezettünk. Az eddig ki-
fogástalanul bíráskodó Znoi most kétszer indokolatlanul (négy lé-
pést mutatva) elvette tılünk a labdát és mind a kettıbıl gólt kap-
tunk. Ráadásul az igazságtalanság miatt idegességünkben az utolsó
percben eladták a fiuk a labdát. A tisztán kapura törı román játékost
szintén négylépes címén megállította a bíró és mikor eldobtuk a
javunkra ítélt szabaddobást lefújta a mérkızést. Tehát a 13:13-as
döntetlent kialakította nekik, de már gyızni nem engedte ıket. Sö-
tét, salamoni ítélkezés volt. Gondoltam ez az elızı esti események
hatására történt így.

Kissé szomorúan, a kezünkbıl kiesett gyızelem miatt, de mégis
örülve a döntetlennek is, vonultunk az öltözıbe. Amennyire csak
tılem telt dicsértem a fiuk teljesítményét. Az utolsó percekben a
lelátón külön mérkızés folyhatott, mert olyan nagy verekedés tört
ki, hogy a rendırségnek kellett rendet teremteni.



A fiúk már a mérkızés elıtti nap szerettek volna kis "vagyonkáju-
kat" vásárlásra fordítani. Errıl lebeszéltem ıket, mert az a kellemes
helyzet adódott, hogy mérkızés utáni napot is Bukarestben tölthet-
tük és csak ezután indultunk Nagyszeben felé. Ezért megígértem,
hogy az utolsó nap teljesen a rendelkezésükre áll és mindenki oda
mehet ahova akar. Tudták, hogy ígéreteimet betartom, nyugodtan
vártak is és élvezték ezt a szabadságot.

Simkó, akit fondorlatos módon kihagytak az erfurti csapatból, eddig
még nem szerepelt és Nagyszebenben kívántam kipróbálni elsı
nagypályás válogatott játékosként. Udvarias szerénységgel, még a
vonaton megkérdezte, hogy ıt csak azért hoztam el mert kimaradt
az erfurti csapatból? Megnyugtattam, hogy nem, mert tehetségénél
fogva Nagyszebenben játszani fog, játszott is, kitőnıen. Itthon már
induláskor sokan kifogásolták, hogy kispályás játékosokat is bevá-
logattam a nagypályás válogatottba. Nem volt igazuk, mert a Hetey
féle fizikai felkészülés révén kifogástalanul szerepeltek és végig
bírták a szokatlan megterhelést a kifinomult labdakezelés mellett.
Bolla például jó helyezkedési képességévei kitőnıen beleilleszke-
dett a védekezésbe és 30-40 méteres indításai gyors támadásokra
késztette csatárainkat.

Nagyszebenbe már felhıtlen jó hangulatban érkeztünk meg, a fıleg
szászok lakta ódon város különleges kellemes hatást tett ránk. Egyik
szebeni vezetı melegen szorított velem kezet és azt mondta, hogy
emlékszik rám, ı is játszott az 1938-as VB-n a román csapatban.

Könnyed mérkızésen, Znoi jó játékvezetése mellett, nem erılköd-
ve, 11:8-ra nyertünk a szimpatikus nagyszebeni csapat ellen. A bú-
csú kellemes és szép volt, de már nagyon vágytunk haza. A felme-
rült nehézségek leküzdése után összekovácsolódott csapatként és jó
barátokként utaztunk Budapestünk felé!

A sok bosszúságot okozott vámırök közül csak egy jelent meg a
határon, a többi a szemünk elé sem merészkedett és minden vegza-
túra nélkül léptük át a határt.



A pécsi hat város tornája.

Ezután készültünk a pécsi 6 város kispályás tornájára. A házigazdá-
kon kívül: Szeged, Gyır, Miskolc, Debrecen és Budapest küzdött az
elsıségért nıi és férfi csapatokkal. A nıit Debrecen, a férfit Buda-
pest nyerte. A vendéglátás, a rendezés, a játékvezetés példamutató
volt. A gyıztesek gyönyörő Zsolnai szobrot kaptak, valamennyi
játékos edzıjükkel együtt.

Viszonylag nehezebb dolgom volt mint Erfurt elıtt, mert a Vörös
Meteor csehszlovákiai túrára utazott és nélkülük kellett összeállítani
Budapest csapatát. Hiányzott Kıszegi, Polla, Pongrácz, Mezei,
Simkó, és Keller, majdnem egy csapatra való játékos. Bekerült
Som, Romitsa, Megyeri mellé Berendi és Halmos. Utóbbiak testne-
velı tanárok voltak Som Ferivel együtt. Kedveltem a kézilabdával
foglalkozó testnevelıket, Hetey Pista is ide tartozott. Kivétel volt
Kolozs Ferenc, akiben nagyot csalódtam.
A kapus az erfurti tartalék Kele lett, bekerült még Bárdos, Pfeifer,
Kecskés, Gyıri, Naxnes és tartalék kapus Meskó.

Budapest kispályás csapata. Pécs.



Kele remekül védett, nagyszerően helyettesítette Kıszegit. A torna
megkezdése elıtt örömmel vettem Berendi ıszinteségét, udvariasan
megkérdezte, hogy ı mért nem került be az erfurti csapatba.
Berendi kitőnı védekezı játékos volt, de ritkán lıtt gólt. Elmond-
tam neki, hogy akkor mérlegre kellett tennem, hogy aki nála gyen-
gébben védekezik, de sokkal gólképesebb, jobban segíti a csapat
eredményességét. Válaszomból mindent megértett. Sajna akkor még
nem vált gyakorlattá az állandó védı - támadó csere.

Tekintettel arra, hogy naponta két mérkızést kellett játszani és 30-
31 fokos hıségben, arra figyelmeztettem Berendi és Halmos tanár
urakat, hogy az a csapat nyeri a tornát, amelyik többet pihen. Ez be
is vált, mert betartották tanácsomat. Remek szállást kaptunk abban a
volt kolostorban, melynek tetızetén az apostolok szobrai állnak, s
ahol a falak méteresnél is vastagabbak. Kellemes hős szobákban
alhattunk és pihenhettünk.

Élvezettel töltöttük az idıt azzal, hogy minden mérkızésen más-
más taktikát választottunk alkalmazkodva az ellenfél erıs, vagy
gyenge oldalához. Például Szeged és Pécs ellen fıleg hatos fallal
védekeztünk, mert nem volt átlövıjük. Ebbıl indítottunk gyors tá-
madásokat. Gyır ellen lefogtuk a kitőnıen irányító játékosukat.
Ramotsa meghökkent, mikor ezt a feladatot rábíztam. Érvemet elfo-
gadta, mely szerint İ a leggyorsabban induló játékos és ha labdát
szerzünk otthagyja a rábízottat és gyorsan indul támadásra. Ez be is
jött, több gólt lıtt ebbıl. Miskolc ellen, mivel idısebb játékosok
szerepeltek a csapatukban, kimentünk egész pályás emberfogásra. A
félidı 3:4 volt, de a II. félidıben már nem bírták az iramot és simán
gyıztünk. Minden ellenfelet megnéztem elızıleg és megállapítható
volt, hogy Debrecen csapata egyre jobban visszaesett. Növelte a
hangulatot (kissé talán elbizakodott voltam) ahogy a debreceniek
legyöngülésére felhívtam a figyelmet. Utolsó mérkızésünk lévén
azt mondtam a fiuknak: "Vízkereszt vagy amit akartok" azt játszo-
tok. Nagyot nevettek, de komolyan vették a mérkızést, láttam, hogy
megbeszélést tartottak a tanár urak segítségével és önfeledt, remek
játékot produkálva szerezték meg végsı gyızelmünket. A torna



végén jól végzett munka után, remek hangulatban szálltunk a pesti
vonatra.

Itthon tovább folytattam kis- és nagypályás válogatott csapat össze-
kovácsolását és felkészítését több fiatal játékos beválogatáséval is.
Készültem a jövıre, mert a Szövetség 1957-re is több nemzetközi
kis- és nagypályás mérkızés lekötését 'tervezte. Ennek bı prog-
ramját tudomásomra is hozta, Tehát feladat kínálkozott bıven.

A szövetségi kapitányság utójátékai.

Hosszabb távra terveztem, de a szokásos tülekedés és végül az ok-
tóberi események sajnos véget vetettek minden szép reménynek,
pedig nagy terveim voltak a csapattal.

1956 október elején értekezletet hívtak össze a Szövetségbe és ott
meglepetésemre Kolozs tanár úrral az élén, légbıl kapott érvekkel
kifogásolták mőködésemet. Kolozs tıle szokatlan kíméletlen han-
gon azzal akart lehetetlenné tenni, hogy szemérmetlenül kijelentette,
hogy csak egy demagóg vagyok. Természetesen ez nem lehetett
igaz, mert immár 20 éves edzıi, sikerekben gazdag gyakorlat mel-
lett több edzıtovábbképzı tanfolyamon vettem részt és vizsgáztam
eredményesen, többek között a TF-en is. Kolozs ökölvívó szakem-
bernek indult, nem tudom mi okból váltott át kézilabdára, de kézi-
labda játékos múltja is alig volt, egy rövid ideig próbálkozott -
gyenge szerepléssel - az Elektromosban. Azt válaszoltam az otrom-
ba megjegyzésére: - "Elismerem Kolozs tanár úrról, hogy tanult,
képzett sportember, úgynevezett könyvmoly, de hogy mérkızése-
ken a kispadon mikor mit kell tenni, arról fogalma sincs”.

Végeredményben, elıre megbeszélt többséggel úgy döntöttek, hogy
ketté választják a kis- és nagypályás játékot. Én maradok a nagypá-
lyás szövetségi kapitány és külön választanak egy kispályás kapi-
tányt is. Persze nem csalódtak abban, hogy szavamat betartom és
mivel ebben a "cirkuszban" nem kívántam részt venni, azonnal le-
mondtam a "tülekedık" örömére.



Sohasem vártam dicséretet, az eredmények mutatták munkám érté-
két, de a legnagyobb dicséretet mégis megkaptam. Baják Feri válo-
gatott játékosom újságolta, hogy levelet kapott külföldrıl barátjától
Ramotsától. Gyuri azt írta, több kapitány keze alatt volt válogatott,
de Imre bácsi volt közöttük a legjobb. Ezt tartottam a legnagyobb
elismerésnek.

Szertefoszlottak álmaim, de minden rosszban van valami jó. Bekö-
vetkezett október vége, és ellenfeleim minden kifundált terve ha-
lomra dılt. Az általam összekovácsolt nagy csapat 70%-a külföldre
távozott, lemondásom következtében, amit elfogadtak, ezért már én
nem tartoztam felelıséggel. Nem is kívántam többé szövetségi ka-
pitány lenni. Elég volt!

Mindenki tudja, hogy nagyon nehéz az edzı sorsa. Ha jól megy a
csapatnak a vezetıség érdeme. Ha rosszul megy, az edzı a hibás.
Ezután még öt évig, összesen 25 évig edzısködtem. Mivel az ıs-
korban játékos is, edzı is voltan a Beszkártnál, sıt még a
Mállerdnél is, idegeimet lassan felıröl te ez a kettıs feladat. Egyre
nehezebb volt akkor is, mikor már csak edzısködtem, a kispadon
nyugodtan ülni. Megkérdeztem Dr. Szigeti Imre sportkórházi fıor-
vost, hogy mit tegyek idegesség ellen? Mosolygott és azzal vigasz-
talt, hogy még ilyen szert nem találtak ki: Esetleg igyak két deci
bort, talán segít.

Bevallom, hogy mint edzı az elsı 10 évet boldogan, a másodikat,
mert kellett a pénz (három gyermekem van), az utolsó öt évet ideg-
összeroppanás elıtti kedvetlenséggel csináltam. 1963-ban bekövet-
kezett az infarktus is. Szerencsére enyhe lefolyású volt, a családom,
élén a feleségemmel nagyon vigyáztak és vigyáznak rám, valószí-
nőleg ezért élek még 76 évesen is. A francia mondja: Idıben ismerd
fel, hogy szívbeteg vagy és hosszú élető leszel. Úgy látszik ebben
van valami.

Csodálatos feleségem nélkül mindezt nem tudtuk volna elérni. min-
denben partnerem volt. Idıt szakított arra is, hogy néha együtt



mentünk hangversenyre, vagy színházba, sıt kijött a gyerekekkel a
mérkızésre is és meglepıen szakértıje lett sportomnak. Tehát
együtt élt velem.

Nehéz volt, küzdelmes volt, de szép volt. Mikor már kamaszkorban
volt a fiam, megkérdezte tılem, hogy mi az élet célja? Azt vála-
szoltam: - „A küzdelem, fiam”.



SZAKMAI TANÁCSOK

Néhány szó az egészpályás emberfogásról

Az egyik álmomról, az ötletjátékról már beszéltem, ami némiképp
meg is valósult Erfurtban.

A másik lehet hogy utópisztikus - bár Miskolc ellen sikerrel alkal-
maztuk - az egész pályás emberfogás kispályán is. Legalábbis ennek
állandó gyakorlása, még akkor is jó, ha egyáltalán nem játszatjuk.
Az emberfogás gyakorlása a lábmunkának, a labdaszerzésnek, a
szabályos szerelésnek egyetlen célravezetı alapja.

Ezt úgy lehet jól megérteni, ha példának vesszük a mőkorcsolyá-
zást, ahol ennek alapjait a nehéz kötelezı iskola gyakorlatok alkot-
ják. E nélkül nincs nívós mőkorcsolyázás.

Tudjuk, hogy a kézilabda ıse a teremjáték, amit már a nagypályázás
elıtt mőveltek az északi nemzetek, fıleg a svédek. A zord idıjárás
miatt a terembe szorultak.

A nagypályás játék addig volt dinamikus, egészpályás látványos
küzdelem, míg az 1940-es években ki nem pattant a MAFC (Dollai,
Eszéki, Kostyál) agyából a csapot-papot otthagyó, felálló sorfalas
védekezés. Annyira bevált, hogy bajnokságot nyertek vele és e miatt
átvették a többiek is, a válogatott is és külföldön is elterjedt.

Ezzel tulajdonképpen tönkre tették az addig ember-ember elleni,
egészpályás, küzdelmes, látványos, gyors nagypályás emberfogásos
játékot. Szükségtelenné vált a nagy terület, ahol nem történt semmi,
mert a húsz játékos - labdát nem is figyelve - futott az egyik kaputól
a másikig és ott felsorakozott.

Ha jól meggondoljuk ez még aránylag kispályán játszott vízilabdá-
nak is, a kosárlabdának is, de a kispályás kézilabdának is hiányos-



sága, hogy a mezınyben alig történik valami a gyors indításokon
kívül.

A közelmúltban az egészpályás emberfogás létjogosultságára és
eredményességére kiemelkedı példa adódott. Köztudott, hogy a
világ legjobb kosárlabdásai elsısorban a szovjet nıi és férfi válo-
gatott-csapat tagjai. Az USA kosár labdásai is kiválóak, de általában
vereséget szenvedtek a szovjetektıl. Töretlenül évekig gyakorolták
az egészpályás emberfogást és a legutóbbi világbajnokságon ezzel
le is lépték a szovjetek nıi és férfi válogatottját. Nagyszerően véde-
keztek az elzárások ellen, senkit nem engedtek pillanatnyi levegı-
höz sem jutni, felırölték az ellenfél idegeit, akik elvesztették önbi-
zalmukat. Az USA játékosai nem törıdtek a kipontozással sem,
mert helyettük ugyanolyan értékő emberfogó jött be a pályára. En-
nek még az az elınye is megvolt, hogy friss, pihent játékos állt rá a
már kifárasztott ellenfélre. A II. félidıben az állandó emberfogással
kikészített ellenfél ellen már tetszés szerint érték el kosaraikat és
mindkét USA csapat világbajnokságot nyert! Az emberfogás ma-
gasiskoláját láttuk a TV jóvoltából. Érzékelhetı volt, hogy hihetet-
len sok és hosszú·ideig tartó munka kellett ehhez az önbizalomtéli,
"elsöprı" emberfogás megvalósításához.

Ezek alapján sajnos nyugodtan állíthatom, hogy mi magyarok nem
tudunk igazán embert fogni egyik labdajátékban sem, hogy ne kö-
vessünk el az átlagosnál több szabálytalanságot. Ez számtalanszor
beigazolódott.

Én már nem tudom megvalósítani ezt az álmomat, de nagyon sze-
retném, ha akadna olyan fiatal edzı, aki ennek, az emberfogásnak
megvalósítását hittel, erıs akarattal, türelemmel, rengeteg·gyakor-
lással célul tőzné ki.

Mivel kézilabda csapataink sem tudnak igazán embert fogni tulaj-
donképpen a támadásból indulok ki az emberfogás begyakorlása
érdekében.
Eredményesnek tartom az ellenfél emberfogásra való kényszerítését



úgy, hogy csak emberfogással tudjon védekezni.

Az emberfogást kikényszerítı támadó csapatnak nagyon magas
szintő követelményei vannak: Jó kapus, két veszélyes átlövı, balol-
dalon jobbkezes, jobboldalon balkezes szélsı, két mozgékony be-
állós játékos. Ez még mindig nem elég, a kezdı csapat tagjaival
azonos értékő cserejátékosokra is feltétlenül szükség van. Tudom,
hogy ezt csak hosszú idı alatt (esetleg évek) lehet megteremteni.
Elképzelhetı, hogy mai meglévı magas szinten szereplı csapatból
is ki lehet fejleszteni. Természetesen kitőnı labdakezelés, lövıerı,
helyzetfelismerés, erınlét, gyorsaság, cselezı készség, gyorsasági
állóképesség, taktikai felkészültség szükséges. Nem kis követel-
mény.

Felhívom a figyelmet arra, hogy aki emberfogás ellen jól szeretne
játszani, annak begyakorlottan, tökéletesen vérében kell lenni az
elzárásnak, de fıleg jó emberfogónak kell lennie. Ugyanis csak az
tud embert fogni, vagy emberfogás ellen játszani, aki mind a kettı-
nek mestere.

Nagyon fontos a tökéletes beidegzıdés céljából mindezt, kihagyás
nélkül minden egyes edzésen gyakorolni. Megéri, mert fejleszti a
mozgékonyságot és fıleg a lábmunkát, amit minden fajta védekezé-
si formának nagyon jól lehet kamatoztatni.

Az emberfogás kikényszerítését úgy lehet elérni, ha a két szélsı
egészen a sarokba helyezkedik és tökéletesen begyakorolja, szintén
minden edzésen az úgynevezett kínai figurát, beugrást. A többiek
pedig a gondos labdafeladást. A kínai figurának híve vagyok, amit
ma még csak akkor merik alkalmazni, ha már biztos nyerıknek lát-
szanak. Éppen azt javasolom, hogy állandó gyakorlás utján a biztos
nyerés érdekében elejétıl fogva merjünk majd alkalmazni nagy ön-
bizalommal. Ide sorolható az is, hogy az egyik szélsı közvetlenül a
másik szélsıhöz játszik, sıt bármelyik szélsı a sarokból a széthú-
zott védelem esetén a középen álló, vagy beugró beállóshoz játszik.
Ide be lehet játszani a szélrıl. Úgy is, hogy a beállós bedıl a vona-



lon belülre, és a beadott labdát kosárlabdás kettıs csukló mozdulat-
tal bepréseli a hálóba (akár cselezést is alkalmazhat). Tehát a hirte-
len tisztára játszott szélsı lıhet, de a feladott bejátszásokat is variál-
hatja, sıt még az átlövıt is helyzetbe hozhatja. Mindezek alkalma-
zása mellett a széthúzott védelemmel szemben egy-két jó elzárással
gólhelyzeteket lehet teremteni. Idınként ezt fel lehet váltani a szo-
kásos hármas- vagy négyes-nyolcas elzárásos formákkal is.

Ha megfigyeljük a mai támadási figurákat, azt látjuk, hogy a szél-
sık általában, mint kiszolgáló játékosok, visszajátsszák a labdát,
vagy berohannak vele a tömegbe, ahol 6-an-8-an vannak, megköny-
nyítve a védelem tömörülését. Ritkán húz kapura, még ritkábban
megy ki a sarokba, hogy bejátsszon; vagy széthúzza a védelmet.
Idınként helyet is cserélhetne a szélsı és az átlövı.

Hatos-nyolcas

Nagyon hatásos a hatos-nyolcas alkalmazása is. A felállás hasonló
az emberfogás kikényszerítésénél alkalmazottakkal. Tehát a szélsık



egészen a sarokba, két beállós, két átlövı. A rajzon látható a sémája,
érdemes türelmesen gyakorolni és mindenki rájön, hogy mikor lehet
egy váratlan elzárással, leválással, vagy lövıcsel utáni bejátszással,
átlövéssel, sıt húzással és betöréssel gólhelyzetet teremteni. Nézzük
az ábrát: A labda az egyik átlövıtıl (Pl. 1) száll a másik átlövıhöz
(4-hez), ugyanakkor egyidıben a labdát adó átlövı (1) befut az el-
lentétes oldalán lévı beállós (2) helyére, a beállós kifut a szélsı (3)
helyére a sarokba, a szélsı befut az átlövı (4) helyére és kapja a
labdát a másik szélrıl befutótól. Így folytatva a szélrıl befutó min-
dig "átlövı" lesz és adja tovább a labdát a másik "átlövınek" bárki
legyen az. Lényeges, hogy mind a hat támadó egyszerre, egyidıben
induljon és fusson a kijelölt útján. Így lesz az átlövıbıl beállós, a
beállóból szélsı és a szélsıbıl újra átlövı. Ez folyik az ellenkezı
oldalon is, természetesen labda nélkül, mert a labda a két átlövı-
hely között jár. Csak mikor valamilyen váratlan figura következik,
kerül a legjobb helyre a labda. Tehát mind a hat támadó megállás
nélkül egyszerre változtatja a helyét, például teljesen mindegy ki a
soros átlövı.

Bonyolultnak hangzik, de nagyon könnyő begyakorolni és megta-
nulni, ha minden edzésen felfrissítjük. Óriási elınye, hogy a játéko-
sok állandóan mozognak és egyszer csak kialakul hogy mikor, mi-
vel lehet meglepni az ellenfél védelmét és kapusát. Labdabiztosítás-
ként is jól alkalmazható, mert bármikor be lehet törni, bejátszani és
átlıni. És még számos elzárásos , ötletes megoldás kínálkozik. Egy
darabig türelemmel kell a 6-os-8-ast folytatni és szinte magától
adódik a lehetıség gólhelyzet teremtésére.

A hatos-nyolcas játékot ajánlja "A kézilabdázás technikája" címő
könyv is (135. oldal), mely Arday András, Bolla Rudolf, Madarász
István, Nagy György és Varga Jenı kitőnı munkája.

Tulajdonképpen az egészpályás emberfogást szeretném javasolni és
eddig mégis csak az emberfogás elleni játékról beszéltem. Tettem
ezt azért, mert aki jó emberfogó akar lenni, annak elsısorban kitő-
nıen kell ismerni és gyakorolni az emberfogás elleni játékot. Cseles



irányváltoztatást és fıleg az elzárás, leválás minden elemét. Csak
így tud ezek ellen helycserével, átcsúszással stb. hatásosan véde-
kezni úgy, hogy kevés szabálytalanságot kövessen el, megtanul hi-
ganyszerően mozogni és lehetıleg szabályszerően labdát szerezni.
Ez az utóbbi a legnagyobb értéke.

Bevált rávezetı gyakorlat az emberfogásra, ha hárman egy labdával
felállnak úgy, hogy az egyik játékos embert fog. Akit fog (de csak
szabályosan) annak 3 másodpercen belül tisztára kell futnia és a
harmadik játékos pontosan idıben leadja a labdát a tisztára futott
játékosnak. Ezzel befejezıdött az elsı menet. Ekkor a labdát vissza-
adja a feladónak, ez már játékon kívül történik, a visszaadást nem
szabad akadályozni. Mikor a feladó ezt a labdát megfogta kezdıdik
a második menet. Folytatva, az elmondottak szerint, a gyakorlat 10
menetbıl áll. Pontozás: Ha az emberfogó kétszer szabályosan meg
tudja szerezni a labdát, nyert. A tisztára futónak kilencszer kell
megszerezni a labdát, ha nyerni akar. Kiesik a számolásból, ha a
feladó rosszul adja, vagy kiejti a labdát. Pontosan kell adogatnia.
Végeredményben 30 menet van, mert szerepkört kell cserélni há-
romszor.

A helyezkedı és emberfogó játékos mozgása rendkívül fárasztó,
mert megállás nincs. Az adogató pihen viszonylag. Ha az emberfo-
gó labdát akar szerezni, érdekes módon, csak az emberére kell kon-
centrálnia, a labdát pedig csak periférikus látással kell figyelnie.
Annyira fárasztó ez, hogy a gyorsasági erınlétet is fejleszti és sok
mozgást kíván. Játékosaim sápasztónak nevezték el ezt a remek
játékot, érdemes minden edzésen gyakorolni. Eleinte hibákkal
megy, késıbb mesterien csinálják. Erınlét, lábmunka, helyezkedés,
emberfogás, labdaadogatás és fogás gyakorlása egyben. Sikertelen
próbálkozás esetén sem szabad abbahagyni.

Sokszor tapasztaltam, hogy például az elzárásról a legmagasabb
szinten is kevés játékosnak van fogalma, vagy a beidegzettség hiá-
nya miatt a mérkızés hevében eszébe sem jut.
A mai játéknál nagyon fontos, hogy legalább a két átlövı zárjon



egymásnak, utána lövés, lövıcsel vagy leválás stb. lehetséges. Sok-
szor elnéztem szegény Gódornét, amikor egy jó emberfogó lefogta.
10 perc is eltelt, míg valakinek eszébe jutott, hogy elzárja lefogóját.
Ez mutatta, hogy tudják, de nincs beidegezve, begyakorolva.
Gódorné ezért ügyesen messze hátra. ment, lefogója vele ment, és ı
jó induló csellel otthagyta ırzıjét és nagy lendülettel futott a kapu
felé. Ha jól adták fel neki a labdát rendszerint be is lıtte. Elzárások-
kal ettıl a fáradtságtól meg lehetett volna kímélni.

Ha az emberfogás állandó gyakorlásával megfelelı gyorsasági
erınlétre, szabályos szerelések alkalmazására, önbizalomra, egyenlı
értékő tartalék játékosokra teszünk szert, a felkészületlen ellenfelet
meg lehet lepni, ki lehet fárasztani, gyorsabb ellenfélre gyorsabb
védıt kell állítani, így sokat és bátran lehet cserélni, természetesen a
gyızelem sem maradhat el. Viszont, ha a csapatban egyik játékos
nem tud jól embert fogni már nem is lehet egészpályás emberfogást
játszani, mert az ellenfél mindig szabadon lesz!

Mikor a csapat egygólos hátrányban állt, az utolsó percekben meg-
próbált embert fogni, hogy megfordítsa az eredményt és általában
még több gólt kapott. Csak úgy, nem lehet kimondani, hogy most
embert fogunk. Ehhez kitartó, állandó, hosszú idın át tartó követke-
zetes gyakorlás kell.

Tapasztaltam, hogy a játék vége felé rosszul álló csapat, hogy ment-
se, ami menthetı, emberfogással próbál labdát szerezni. Ehelyett
még egy-két gólt kap. Egyesek nem tudtak embert fogni, meggyı-
zıdés és önbizalom nélkül kísérleteztek. Látszott, hogy nem gyako-
rolják, javarészének fogalma sem volt az emberfogásról. Pedig en-
nek elsı feltétele, hogy minden egyes játékos kiváló begyakorlott,
önbizalommal teli emberfogó legyen.

Azt hiszem sokan látták a nemrég zajlott nıi kosárlabda VB-t, ahol
csapatunk az ausztrálokat csak nagy szerencsével tudta legyızni. Az
ausztrálok azzal kerekedtek fölénk, hogy emberfogásra álltak át,
ezzel nyerésre is álltak. Nem tudom miért - talán elfáradtak - fel-



hagytak vele. Ha folytatják nem nyertünk volna. Nálunk ugyanis
csak egy-két játékosnak jutott eszébe, hogy elzárás is van a világon
(fıleg a kitőnı Boksai alkalmazta). Több játékosunknak fogalma
sem volt az elzárásról.

Az eredményesség érdekében szeretnék néhány gondolatot ébresz-
teni szabaddobásokról. Például a 9-es szaggatott vonalról megítélt
szabaddobás nem éri el a szabálytalanság méltó megtorlását. Csak
annyi az elınye, hogy nálunk marad a labda. Pedig egy kis gyakor-
lással veszélyessé lehetne tenni. Általában meggondolatlanul, gyor-
san odadobjuk valakinek a labdát. Lassan vegyük kézbe a labdát, az
ellenfél rendszerint, nem·tartva a gólveszélytı1 legfeljebb két játé-
kost állít a szabaddobó elé. Szerintem egy jó lövı két játékos mel-
lett, lövıcsel után eldıléssel ellıhet és gólt is szerezhet, de legalább
ha ijesztésül is, meg kell. próbálni (gyakorolni!). Ha ezek után hár-
man állnak a dobó elé, húzásra és elzárásra kell felállni és megte-
remthetı a gólhelyzet. Szintén gyakorlás kérdése, így az ellenfél
sohasem lehet nyugodt. Gondoljunk Varga István szabaddobás gól-
jaira, mert vannak jó lövıink nıi és férfi vonalon ma is. Ha hárman
állnak védıfalba, a támadóknak, minthogy öten maradnak három
védı ellen szét kell húzni a mezınyt. Ha leadjuk a szabaddobást, a
két szélsı azonnal fusson egészen a sarokba, amennyiben más figu-
ra nem adódik.

Az egészpályás emberfogásnak veszélyei is vannak. Ha az ember-
fogó csapat támad és történetesen eladja a labdát senki se keresse a
rá kiosztott emberét, mert mire megtalálja, már késı, valószínőleg
gólt kapnak. Kétféle megoldás lehetséges. Az egyik: Mindenki a
hozzá legközelebb lévı ellenfelet fogja le, de ez azzal a veszéllyel
jár, hogy ketten is ugyanarra az ellenfélre indulnak, tehát valaki
szabadon marad. A másik: Biztonságosabb, ha mindenki villám-
gyorsan hátra fut, falba áll és csak ezután veszi fel a rábízott embe-
rét.



Néhány kézilabda taktika.

További eredményesség érdekében követhetı példaként ajánlom a
jugoszláv játékfelfogást és az általam úgynevezett plusz-mínusz
elmélet figyelembevételét.

Közismert, hogy a jugoszlávok a "végtelenségig", ezt úgy értem,
hogy a játékvezetık türelmének határáig, labdabiztosításos, sok
adogatással, esetleg újra kezdett támadással, szabálytalanságok ki-
kényszerítésével, betörésekkel tartják a labdát és idegesítik az ellen-
fél játékosait. Ez a lélektani játék is hozzájárul sikereikhez. Ennek
az az óriási elınye, hogy sokkal több ideig birtokolják a labdát,
mint az ellenfél, bár egy mérkızésen szám szerint mindkét csapat-
nál ugyanannyiszor van a labda, csak az a nagy kérdés, hogy meny-
nyi ideig. Elıfordul, hogy egyik csapat csak 20-25 percig játszik a
labdával, a másik pedig 35-40 percig. Amelyik csapat ritkán jut
labdához idegessé válik és elkapkodja lehetıségeit. Én azt tartom és
hangoztatom szélsıségesen, hogy inkább a játékvezetık vegyék el
tılünk a labdát, minthogy adott gól nélkül ingyen eladjuk azt. Ezt
sokszor kell hangoztatni és a támadással színlelt labda biztosítást,
ha úgy tetszik labdatartást gyakorolni.

A plusz-mínusz elmélet pedig azt jelenti - ezt is tudatosítani
kell·állandó jelleggel - hogy ha néhány gólelınnyel vezetünk, álta-
lában kevésbé koncentrálunk, akaraterınk gyengül, fölényeskedünk,
tehát eladjuk a labdát, amibıl az ellenfél rendszerint gólt lı. Ez mi-
nimum 10-20%~os visszaesést jelent. A hátrányban lévı ellenfél
pedig kezd biztonságosan, adott gólig játszani, lelkesen koncentrál,
nagyobb akaraterıvel küzd, megpróbálja a lehetetlent, 10-20%-al
jobban játszik mint eddig. A különbség tetemes lehet, akár 20-40%
plusz az eddig hátrányban lévı ellenfél javára. A vezetı csapat pe-
dig 20-40%-kal gyengébben játszik. Elıfordulhat, hogy kiesik ke-
zükbıl a gyızelem (a biztosnak vélt gyızelem). Könnyebb gólokkal
elhúzni az ellenféltıl, mint az elınyt megtartani a mérkızés végéig.
Csak akkor nyert a csapat, amikor a játékvezetı véget vet a mérkı-
zésnek és legalább egy góllal vezetünk. Ezt humorral is meg lehet



értetni: Míg a templomban énekelnek, nincs vége a misének. Tehát
az utolsó percig lelkesen kell küzdeni a gyızelemért. Ezen a mon-
dáson nagyot szoktak nevetni, de örökre megjegyzik az értelmét.

Néhány példát felelevenítek a megtörtént esetekbıl, hogy a más
kárán tanulhassunk.

Az 1938~as világbajnokság elsı mérkızésén Dessunban a dánok
ellen az elsı félidı eredménye 2:4 volt. Dermedten ültünk az öltö-
zıben, mikor Doller Antal szövetségi kapitányunk belépett és hihe-
tetlen nyugalommal azt mondta: "A dánok most azt hiszik, hogy
nyernek, pedig jobbak vagytok náluk, csak elszántabban küzdjetek a
II. félidıben, meggondoltabban ırizzétek a labdát és nyerni fo-
gunk”. Letolás helyett jól jött a biztatás. Elszántság és nyugalom
szállt meg mindegyikünket. Mérai Feri majd kitörte a nyakát, de
mindent kivédett, mi pedig öt gólt lıttünk zsinórban, míg egyet sem
kaptunk. 10:6-ra gyıztünk. Olyan is ritkán történik meg a sporttör-
ténelemben, ami itt történt. Idegen német szurkolók Mérait a válluk-
ra kapták, az elsöprı gyızelmünk után, a mi vállainkat is veregették
a levonuláskor. Állítom, hogy ez a labda-megbecsülés és a plusz-
mínusz elmélet együttes diadala volt.

Másnap a német újságok a magyar paprikát emlegették szimbólum-
képpen. Tanultam belıle, mert velem, mint edzıvel ugyanez történt
1947-ben Grazban. Az UTE a GAK ellen játszott és történetesen a
graziak 4:2-re vezettek az I. félidıben. Veszekedés hangorkán volt
az öltözıben, mikor beléptem. Néhány "hozzáértı" vezetı korholta
a csapatot. Nyugalmat erıltettem magamra, megszólaltam, csend
lett. Megdicsértem a játékosokat, mert tényleg jól játszottak, de
megfigyeltem, hogy a grazi kapus a magas labdákat remekül védi és
e miatt még sok labdát fölé is lıttünk. Tehát helyzetünk volt elég.
Kértem a fiukat, hogy a II. félidıben ugyanúgy játszanak, csak la-
posan lıjenek és nyerni fogunk. Kiderült, hogy a kapus a lapos lab-
dák ellen tehetetlen. Nálunk szintén Mérai Feri védett kitőnıen és 3
góllal megnyertük a mérkızést. Egyébként itt is érvényesült a plusz-
mínusz elmélet. Mire .az osztrákok felébredtek, vesztettek.



Számomra még érdekesebb eset történt kezdı edzı koromban 1937-
ben, amikor a Beszkárt játékosa és, edzıje is én voltam. Anyaegye-
sületem, az UTE ellen játszottunk bajnoki mérkızést. Csapatom
közepes képességő, de fegyelmezett és lelkes játékosokból állt. Já-
vor István - a 190 cm magas magyar gátfutó bajnok volt a szabad-
dobónk, a 16-osról a szabaddobások 80%-át biztosan értékesítette.
A Megyeri úton játszottuk a mérkızést, nyerési esélyünk egyenlı

volt a nullával, nagyban hozzájárult ehhez, hogy Jávor gyomorbán-
talmakra panaszkodott és csak lézengett a pályán, a szabaddobáshoz
nem volt ereje. Az I. félidı 7:3 volt az UTE javára.

Kitaláltam, hogy a Jávor Pistának nem szabad a félidıben labdát
adni. Felsétál az ellenfél 16-osáig és mi a mozgékony emberek, be-
törésekkel próbálkozunk és a kemény UTE védelem kénytelen lesz
szabálytalankodni. El se képzeltük hogy nyerni tudunk, így gon-
dolták az UTE-isták is. Könnyelmősködni kezdtek, taktikánk pedig
bevált. A pihenı Jávor szinte 100%-ig értékesítette a megítélt sza-
baddobásokat és 8:8-nál utolértük ellenfelünket. Innen fej-fej mel-
lett folyt a játék és a lefújáskor 13:12-re nyertünk. Gyızelmünkkel
ért véget a "mise". Nem akartuk elhinni, hát még az ellenfél. Szid-
tak a volt klubtársaim, de ez nagyon jól esett.

1961-ban terem-világbajnoki selejtezı mérkızést játszott a magyar
férfi válogatott Jugoszlávia ellen idegenben és 18:14-re kikaptunk.
Tatán 5 góllal kellett volna gyızni. Hetey István, volt a szövetségi
kapitány, remekül felkészített, jó csapatot hozott össze. Alig kezdı-
dött a visszavágó egymás után Som Feri vezetésével lıtték a gólo-
kat és rövidesen 7:1-re! vezettünk, amikor Hetey egyszerre lecse-
rélte a három legjobb játékost, közöttük Somot is. A cserejátékosok
meg sem közelítették a lecseréltek tudását. Sajnos a cserejátékosok
is meg akarták mutatni mit tudnak és indokolatlanul ellövöldözték a
labdát, ezzel átadták a lehetıséget és a kezdeményezést a jugoszlá-
voknak, ráadásul az ellenfél beállósát nem tudták lefogni. A ju-
goszlávok szokott türelmes játékkal ki is egyenlítettek, erre a kezdı
játékosok visszaálltak, meg is nyertük a mérkızést, de csak két



góllal l5:l3-ra és ezzel kiestünk. Itt is a labdabiztosító játék és a
plusz-mínusz elmélet jutott érvényre. Kolozs Ferenc volt az elsı,
aki odarohant hozzám Heteyt szidva a helytelen cseréért, mondván,
hogy ilyen nem való szövetségi kapitánynak. Le is váltották Hetey
Pistát. Annyira visszataszító volt Kolozs viselkedése, hogy - bár
helytelenítettem a totális cserét - nem tudtam vele egy követ fújni.
Mentséget keresve azt válaszoltam neki, hogy a nem a csere volt
helytelen, a hiba ott történt - ami igaz is volt – hogy a cserejátéko-
sok nem tudták mi a feladatuk. Lehet, hogy Hetey megmondta ne-
kik, de nem tartották be utasításait. A feladat az lett volna, hogy míg
a kitőnıen kezdı játékosok kifújják magukat, biztonságos játékot
játszva ırizzék a 6 gólos elınyt. Kolozs csalódottan távozott.

Ezt megelızıen még 1954-ben Propalon játszottunk terem-
világbajnoki selejtezıt a csehszlovákok ellen. Éppen Kolozs volt a
szövetségi kapitány, és a fiúk figyelmeztetésére állított embert a
csehek veszélyes lövıjére, Ruzzára, aki már akkor öt gólt lıtt egy-
másután. Természetesen elkésett vele és 13:8-as vereséggel kies-
tünk. Tehát könnyő másokat kritizálni.

Kirívó példa a megnyertnek látszó mérkızés elvesztésére a sajná-
latos labdarugó világbajnokság döntıjén. Már 2:0-ra vezettünk a
németek ellen és a magyar csapat, szerintem akkor a világ legjobb
csapata, mégis kikapott 3:2-re. Megfejthetetlen volt a váratlan szo-
morú vereség, sok mende-monda látott napvilágot, de magyarázatot
nem találtak. Hisz már 8:3-ra is legyıztük ezt a német csapatot, itt
pedig 2:0-ra vezettünk, elképzelhetetlennek tartották, hogy kikap-
hatunk. Ez volt a baj! A plusz-mínusz elmélet könnyen érvényesül-
hetett, mert reális háttér következménye volt a fiaskó oka. A néme-
tek csak a második hely elérésére törekedtek a csoportunkban, ezzel
könnyebb ágon gondolták elérni a döntıbe jutást. Míg ez az elmélet
bevált náluk, mi a legnehezebb két mérkızésen, hosszabbítással
másfél mérkızést játszottunk. Ez sorozatmérkızésen nagymértékő
idegfeszültséget és fizikai erıt követel. A döntıbe kényelmesen
besétált németek ellen ilyen elızmények után vettük fel a küzdel-
met. Így is jobbak voltunk, a gyızelem látszólag biztosnak tőnt ve-



zetık és játékosok részérıl és nyilván elfelejtették buzdítani a fiukat
2:0-után, hogy most kell csak igazán hajtani, korán ünnepeltek. Az
idegileg és fizikailag is kifáradt magyar csapat koncentrálása alább-
hagyott, szinte megszőnt, talpra állni már képtelenek voltak és a
viszonylag pihent német csapat egymásután három gólt lıtt. Itt is a
plusz-mínusz elmélet jutott érvényre.

Örökérvényő elmélet illetve tanulság tehát, hogy akkor kell legjob-
ban összpontosítani és okosan küzdeni, amikor már a kezünkben
érezzük a gyızelmet. Erre mindig, még idejében figyelmeztetni kell
a csapatot.

A nıi kézilabdások sikerei. És a férfiaké?

Szeretném egy kis oknyomozó fejtegetés utján megközelíteni, hogy
mi tette eredményessé arany, ezüst és egyéb dobogós sikerek eléré-
se során a nıi kézilabdások munkáját és mi okozta a fiuk 1938 után
majdnem 50 évig tartó, dobogós helyezés nélküli sikertelenségét.

A nık javára billenı különbség fı okát abban látom, hogy amíg a
férfi szövetségi kapitányok átlagban rövid ideig maradtak helyükön,
addig a nıi kapitányok hosszabb idı alatt valósíthatták meg elgon-
dolásaikat.

Ezt néhány szám szemléltetıen igazolja. Amíg a férfiaknál 1931-tıl
napjainkig 20 szövetségi kapitány mőködött. A nıknél 1928-tól
csak 11 kapitány dolgozott, de sikerrel. Megjegyzem, hogy az 50
éves jubileumi könyvbıl több férfi szövetségi kapitány neve kima-
radt. Például Svéd Sándor, Dr. Juhász Attila, Kovács Ernı, Dollai
Antal, Nagy Béla, Mérai Ferenc.

Kiemelem Török Bódog nıi szövetségi kapitány 23 évig tartó elsı-
rangú, gyümölcsözı munkásságát, mely folytatása volt az elızı
világbajnoki sikereknek is. A nıi válogatott csapat csiszolt, elegáns
stílusa, okos játéka, gólerıssége, Török Bódog lelkes, szakszerő,
türelmes mőködése tartotta és emelte továbbra is a világ élmezı-



nyébe. A játékosok nevét, akiket nagyon nagyra tartok Gódornétól
Angyalon keresztül a kiváló kapusokig nem kell felsorolnom, min-
denki ismeri ıket, de egyiküknek szereplését már külön méltattam
írásom elején. İ pedig nem más mint Sterbinszky Amália.

Néhány szó a férfi szövetségi kapitányokról. A nıi és férfi kapitá-
nyok átlagos mőködési idejének összehasonlítása kapcsán, tovább
főzve a gondolatot, a férfiaknál is helyesen rátértek a türelmes kivá-
rásra, ezáltal 1964-tıl 1982-ig Abafi Miklós és Faludi Mihály kitő-
nı edzık 10-10 évig voltak szövetségi kapitányok, sajnos dobogós
eredmény nélkül. Ennek okát a következıkben vázolom. Nem he-
lyes ilyen fiatal edzıket magukra hagyni ilyen felelısségteljes mun-
kában. Saját tapasztalataimból indulok ki. Mikor szövetségi kapi-
tány lettem, nem törıdtem az egyéni érdekeimmel, csak a válogatott
érdekeit tartottam szem elıtt és magam mellé kértem a teremválo-
gatott felkészítéséhez a kispályás specialista Karaffát; a nagypá-
lyáshoz Hetey Pistát, pedig két évtizedes tapasztalattal rendelkez-
tem. Abafit és Faludit a két fiatal edzıt szövetségi edzıként kellett
volna foglalkoztatni és tapasztalt szövetségi kapitányt alkalmazni
mellettük.

Abafi Miklósnak nehezebb dolga volt, mert az ı idejében világvi-
szonylatban csak közepes képességő játékosállomány állt rendelke-
zésére. Faludi Mihály viszont sokkal jobb játékosállománnyal, sıt
kiválóságokkal, világválogatottakkal is dolgozhatott: Varga, Kontra,
Szilágyi, Bartalos, Kovács. Élt is velük, kitőnı szakmunkájával, jól
válogatta össze és csapattá kovácsolta a játékosokat igen lelkes
munkával. Azt is el lehet mondani róla, hogy jó erınlétet is kifej-
lesztett és egy jó csapatot teremtett. Kell ennél több? Mégsem ért el
számottevı eredményt 10 év alatt sem. Magára volt hagyva, mint
edzı a legkiválóbbat nyújtotta, de mint szövetségi kapitány mindig
elbukott. Amit nagy lelkesedéssel és szakértelmével felépített azt a
"kispadon" rendre elvesztette, pedig idınként csapata a világ leg-
jobbja volt.

Egy kiváló csapat élén például az 1978.·évi dániai világbajnokságon



is hibák sorozatát láthattuk nála. Az NDK-val, Romániával és Fran-
ciaországgal kerültünk egy csoportba. Abból kellett kiindulni, hogy
az NDK és a román csapat nagyon nehéz ellenfél, a franciákat vi-
szont mind a három csapat legyızi. Keresztbe verés esetén a francia
mérkızés a kulcsmérkızés. Sorsdöntı az itt elért gólarány. A fran-
ciákkal kezdtünk és észrevehetı volt, hogy a fiúkat nem világosí-
totta fel senki. Ez nagy hiba volt. Ímmel - ámmal védekeztek,
Bartalos a világ egyik legjobb kapusa sokszor nem is nyúlt a labda
után, kaptunk is 22! gólt. Elképesztıen sokat. Igaz hogy 32-tıt lıt-
tünk, de a gólarányunk riasztóan rossz lett .Az NDK-t remek játék-
kal legyıztük, az NDK legyızte a románokat, tehát a magyar-román
mérkızés gólaránya döntött esetleges vereségünk esetén. Igen ám,
de a románok gólaránya jóval jobb volt a mienknél. İk tisztában
voltak azzal, hogy a franciáktól nem szabad sok gólt kapni. Így mi-
vel 4 pontja. volt az NDK-nak és nekünk is, elég lett volna a dön-
tetlen a románok ellen a továbbjutáshoz az NDK elleni 2 pontot,
tehát a gyızelmet magunkkal víve szinte biztos dobogós helyezés
esélyévei.

Kitőnı csapatunk jól kezdett a románok ellen, már öt góllal vezet-
tünk. Akkor Kovács Péter még nem volt rutinos játékos, de irányító
képessége sem volt még meg, nem tudta azt nyújtani amit az 1986
évi ezüstérmes VB-n produkált. Kezdett könnyelmősködni, indo-
kolatlanul lövöldözni játék helyett, a többiek is ezt tették. Faludinak
úgy tőnik szintén nem volt kellı tapasztalata, mert egy szava sem
volt a helytelen játékfelfogáshoz, egymásután lıtték a románok a
góljaikat eladott labdáinkkal. Nem tudom Faludi miben reményke-
dett, mert Kovács Pétert le kellett volna cserélni .és megmagyaráz-
ni, hogy mi a teendı. Még nem gyıztünk, labdabiztos helyzetig
tartó játékot kell folytatni! Ez nem történt meg és a .románok ki-
egyenlítettek, sıt, még a vezetést is megszerezték. Alig néhány
perccel a befejezés elıtt 7 méteressel kiegyenlítettünk, ezzel meg-
volt a továbbjutás lehetısége. Egyenlítésünk után a románok
elkeseredten támadtak és az utolsó percben szabaddobáshoz jutot-
tak. Egy fél perc lehetett hátra, amikor a labdát - elég meggondo-
latlanul - jobbra adták ki, ekkor sem lıtték rá, még rosszabb szögbe



újra jobbra továbbadták a labdát. A labdát kapott román játékossal
szemben egy védınk állt. Állt!! Ahelyett, hogy még kiállítás árán is
átölelte volna ellenfelét, aki a feje mellett ellıtte a labdát, ami a
meglepett Bartalos mögött a hálóban kötött ki. Elúszott minden!

Néhány percig felcsillant a remény, mert a dán idımérık, idıntúli-
nak nyilvánították a románok gyıztes gólját, de sajnos a svéd elle-
nır úgy döntött, hogy a gól érvényes és ez ellen nem lehetett apel-
lálni. Így lett az NDK dobogós csapat, a románoktól szerzett 2
ponttal kezdhette a döntıt helyettünk. Pedig ha jó a gólarányunk,
akkor is továbbjuthattunk volna, ha a románoktól 1-2 góllal kika-
punk. A magyar csapat, tudásához képest a szégyenletes 9. helyen
végzett.

Ha akár Abafi, akár Faludi .mellett egy tapasztalt szakember van,
aki különösen sorozatmérkızéseken szerzett taktikai érettséggel
rendelkezik, talán sokkal jobb eredményeket értünk volna el az el-
szalasztott 20, illetıleg majdnem 50.év alatt.

Amit nem lehet eleget ismételni.

Tudom, hogy unalmas az, ha valaki ismétlésbe bocsátkozik, mégis
újra elmondom, amit nem lehet eleget hangoztatni.

Az emberfogást és az emberfogás elleni elzárásokat minden edzésen
gyakorolni kell. Függetlenül attól, hogy emberfogást akarunk-e ját-
szani, vagy mást játszunk. Ennek az állandó gyakorlása azért fontos,
mert fejleszti a mozgékonyságot, a gyorsasági állóképességet, a
lábmunkát és a szabályos labdaszerzés lehetıségét. Ezek bármilyen
játékformánál a legfontosabbak.

A labdabiztonságos, labda-megbecsüléses játékra kell törekedni.
Nálunk legyen hosszabb ideig a labda, ez idegessé teszi az ellenfelet
és ha labdát szerez végre, sietve elkapkodja lehetıségeit. Ez a játék-
felfogás vonatkozik mindkét esetre akár mi vezetünk, akár az ellen-
fél, mindig a türelem a célravezetı. Inkább a játékvezetı vegye el



tılünk a labdát - mert míg letesszük a labdát, a többiek hátra futhat-
nak - minthogy eladjuk ingyen és indításból gólt kapjunk. Kiélezett
helyzetben még a kínálkozó gyorsindítástól is tartózkodjunk. Hány
mérkızés veszett már el a rosszul sikerült indításból kapott gólok
miatt. Ha mégis indítunk és sikertelennek látszik, ne erıltessük
mindenáron a sikertelen indítás befejezését. Játsszuk hátra a labdát
és mindent kezdjünk elıröl.

Bármennyi góllal vezetünk is, lefújásig megnyert mérkızés nincs.
Csak biztonságos játékkal lehet megszórni az ellenfelet, gólhelyze-
tig kell játszani. Riportereink szeretik hangoztatni, ki hány gólt,
pontot dobott, de kérdés hány próbálkozásból? Az említett dániai
román mérkızésen Kovács Péter 9 gólt lıtt, de 21 lövésbıl, tehát
12-szer ingyen adta el a labdát. Ha csak 9 gólt kaptunk volna mi is a
nullával egyenlı a 9 gólja Egy nagylövınek könnyő sok gólt lıni,
ha számolatlanul lövöldözhet, míg megy a lövés megnyerheti a
mérkızést és ha nem megy, de tovább erılteti, el is veszti azt. Ter-
mészetesen ez valamennyi játékosra vonatkozik, mert az átlagos jó
lövıszázalék 60%-nál kezdıdik egy mérkızésen. Ez a játékfelfogás
érleli a jugoszláv sikereket.

Az edzık lehetıleg nézzék meg a soron következı ellenfelet. Játé-
kosonként fel kell jegyezni erényeiket és hibáikat. Majd ezek meg-
beszélése alapján kell közösen kialakítani a követendı taktikát. Ha
ez nem volt lehetséges, mielıbb meg kell állapítani az ellenfél ka-
pusának gyengéit, ezekre rögtön felhívni a figyelmet, ha rendkívül
jó góllövı van az ellenfélnél, azonnal a legjobb ırzıt kell ráállítani.

Igen fontos, hogy csapatunk tagjai jól és elhihetıen tudjanak cse-
lezni. Induló csel, leadási csel, lövıcsel stb. Szinte minden mozdu-
latunkat, még kézenfekvı esetben is cselezés elızze meg. Sok ma-
gától értendı leadást vitt már el az ellenfél az arcunk e1ı1, hisz ı is
látja, hogy mi következhet, ha nem élünk a cselezés lehetıségével.
Vannak azonban esetek, amikor nem szabad cselezni, hanem vil-
lámgyorsan tovább adni kell a labdát! Ezekhez kifogástalan erınlét
szükséges, mert különösen a mérkızés vége felé, ha fáradt a játékos,



sok lesz az eladott labda és elúszhat a mérkızés.

A cseleknek határozottnak kell lenni, például a lövıcsel semmit sem
ér, ha senki sem hiszi el, hogy az illetı lıni akar. Nem dılnek be és
így semmi értelme.

Ha egy játékosról megállapítjuk, hogy jó irányító, kitőnı cselezı, jó
taktikus, helyzetfelismerése elsırangú, veszélyes góllövı, azt hi-
szem az a maximum, ha még önzetlen is tud lenni. Ilyen játékosok-
ból álló csapattal lehet mindent, még ötlet játékot is játszatni. Min-
dehhez atlétikus edzettség szükséges.

Az edzı jó tulajdonságai sem elegendık a neveléshez akkor, ha
pedagógiai érzéke nincs. Pedagógiát lehet tanulni, kell is, lehet fej-
leszteni, de megfelelı pedagógiai szintre csak az tud emelkedni,
akinek ehhez érzéke van. A jó edzınek, jó pedagógusnak is kell
lennie.



BÚCSÚZÓUL

Azért fogtam az íráshoz, mert sporttársaim, a kézilabdás lányok és
fiuk nagyszerő VB és Kupa eredményei felvillanyoztak. Ezért újra
köszönetet mondok és további szép sikereket kívánok.

Lelkiismeretem azt sugallja, hogy a sikerek mellett a hibákat is néz-
ni kell, a hibák mellett - éppen a jövı érdekében - nem szabad csu-
kott szemmel elmenni. Arra kérem az ezüst fiukat és vezetıit, hogy
amit most felemlítek ne vegyék széprontásnak, ne sértıdjenek meg,
mert a továbbfejlıdés érdekében, a legjobb indulattal teszem. Cé-
lom az, nehogy lebecsüljük magunkat, nehogy megálljanak a helye-
sen megkezdett úton.

Látni kell, hogy ezen a VB-n nem a nehezebb csoportba kerültünk.
Csoportunkban eleve nem volt legyızhetetlen ellenfél. Le is gyız-
tük valamennyit, hála a jó felkészítésnek és formaidızítésnek. Ezek
révén lelkes csapatunk az utolsó percekben is a maga javára tudta
fordítani az eredményt. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert elke-
rültük a szovjeteket, a románokat, az NDK-t és a jugoszlávokat is.
Tehát csoportelsık az aranyéremért játszhattunk.

Csoportunkban a késhegyre menı küzdelem és a végjátékban meg-
szerzett remek gyızelmek kissé kimerítették a csapatot és vezetıit
is.

Elıre bocsátom, hogy a csapat a döntın semmivel sem volt gyön-
gébb a jugoszlávoknál, sıt a vége felé volt egy olyan periódus, mi-
kor nekünk állt az aranyérem. Akkor mik akadályozták meg gyı-
zelmi lehetıségünket?

Többek között nem vált be az egyik szélsı kihagyása. Gyurka, aki
az elsı mérkızéseken kiválóan játszott, a döntın gyenge játékot
mutatott, le kellett volna cserélni. Kapusunk olyan rossz idegálla-
potban volt, va1ószínüleg a nagy tét terhét nem tudta elviselni, hogy



korán otthagyta az egyik sarkot, amit a jugoszlávok rendre kihasz-
náltak, szinte semmit sem védett. A kapuscsere már késı volt. Hiá-
nyoltam Marosi játékát is, pedig az elızı mérkızések végjátékában
1-2 váratlan góllal biztossá tette gyızelmünket. Mindezek ellenére
mégis fellobbant a remény a mérkızés megnyerésére. Igen kiélezett
helyzetben is indítottunk, ami rosszul sikerült, és kettıbıl mi kap-
tunk gólt. Elúszott a lehetıség. Szerintem a labdamegbecsülés töb-
bet ért volna.

Ezért senkit sem okolok, hisz nemcsak a csapat, de a kitőnı Mocsai
Lajos idegei is megviseltek lehettek, ehhez hozzájárult a nagy tét
terhének feszültsége is, még egyikük sem vett részt világbajnoki
döntı mérkızésen. Ehhez is nagy rutin kell.

Egyébként csak gratulálni tudok, azzal a reménnyel, hogy a legkö-
zelebbi VB vagy olimpiai döntın már rutinos csapatként szerepe-
lünk.

1963 óta már csak a TV elıtt bosszankodom, vagy örülök, remélem
a jövıben többségében örülni fogok, mert ezek a szép eredmények
nagy reményekkel töltenek el.

Lassan leteszem a tollat, amit sok jóakarat vezetett. Öreg napjaimat
élem, betegen ugyan, de vidám családi körben. Nem gondolok a
"jövımre", amíg élek remélek. Továbbra is várom a jó eredménye-
ket.

A régi 40-50 éven át kipróbált barátaim meglátogatnak, köztük a
volt kézilabdások is, ha másképp nem, hát telefonon keresnek meg.
Humorom megmaradt, barkácsolok, néha hegedülök, bélyeget
győjtök, kártyázunk. Kutyám is van és sport minden mennyiségben,
de csak kényelmes ülı helyzetben.

Egy percig sem tudok tétlen maradni, valamit mindig tennem kell.
Édesanyám egyszerő, önzetlen hivı lélek volt, sohasem magáért,
mindig másokért imádkozott. Azt hagyta rám örökül: „Fiam úgy



dolgozzál, mintha örökké élnél és úgy imádkozzál, mintha holnapig
meghalnál…Ne várd, hogy gyermekeid meghálálják, amit értük
tettél, arra tanítsd İket, hogy adják meg mindazt gyermekeiknek,
amit tıletek kaptak.”

Kívánom, hogy a kézilabdázó fiatalság is idısebbek tapasztalataiból
gyarapítsa tudását és ne a saját kárából, esetleg sikertelenségek
eseteibıl tanulja meg, amit másoktól is megtanulhat.

Minden tárgy egy –egy kedves kézilabda emléket idéz fel.


