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háromszoros olimpiai bajnok párbajtőröző

Fenyvesi 1958-tól vívott a BVSC-ben.  Tőr- és párbajtőrvívásban egyaránt 
versenyzett, 1967-től 1979-ig mindkét fegyvernemben magyar válogatott 
volt. Tőrben 5-szörös magyar bajnok, de párbajtőrben egyéniben és csa-
patban összesen 10 magyar bajnoki címet szerzett. 
Három olimpián is részt vett. 1972-ben Münchenben egyéni és csapat ara-
nyat szerzett, 1968-ban Mexikóban csapat aranyat. Ezzel ő a nyári olimpi-
ák történetének nyolcadik legeredményesebb magyar vívója, és – Kulcsár 
Győző után – a második legeredményesebb párbajtőrvívója.
Egy egyéni és két csapat olimpiai bajnoki címet szerzett. Világbajnokságo-
kon csapatban szerzett érmeket, 3 aranyat, 2 ezüstöt és 3 bronzot. 
A profi sportolói pályafutás után orvosként és sportvezetőként is dolgo-
zott. Orvosi pályáját a MÁV Kórházban kezdte, majd 1974-től rákkutató 
sebész szakorvos és klinikai adjunktus lett. 1986-tól a BVSC vívószakosz-
tályának elnöke, illetve 1989-től 1993-ig a Magyar Vívószövetség elnökségi 
tagja volt. 2001-től a BVSC és a válogatott párbajtőr szakágának mene-
dzsere lett. 2011-től a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének el-
nökségi tagja lett.

MEGHALT
DR. FENYVESI CSABA
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Elérkeztünk az idei év utolsó 
hírújság megjelenéséhez, és ez alkal-
mat ad arra, hogy beszámoljunk az év 
negyedik negyedévi társasági rendez-
vényeiről is. 

Október 7-én kettős könyvbe-
mutatót tartottunk a Magyar Sport 
Háza földszinti tárgyalójában. Az ese-
mény során egyrészt egy sporttör-
téneti könyvet ismertettünk, mely az 
„Olimpia álom a Radnai-havasokban ” 
címet kapta. A kiadvány az 1940-1944 
között kivitelezett magyar olimpiai 
sí központ tervezéséről és építésé-
nek történetéről szól, és a Magyar 
Napló kiadásában jelent meg. 1940-
ben Európa egyik legnagyobb téli sí 
központjának felépítését határozta 
el az akkori magyar sportvezetés, és 
a háború ellenére óriási összegeket 
fordítottak arra, hogy lesiklópályákat, 
Európa legnagyobb síugró trambulin-
ját, sporthotelt és kabannákat építse-
nek fel. Sajnos a második világháború 
vége meghiúsította a terv kivitelezé-

sét, sohasem folytatták az építkezést. 
A másik bemutató a Magyar 

Sporttudományi Füzetek XIII. köte-
tének ismertetője volt „Bababarát 
sportkocsizás ” címmel. A kiadvány a 
sportos, egészséges életmód megtar-
tására hívja fel olvasmányos formában 
a figyelmet abban az életszakaszban, 
amikor sok szülő hajlamos elhanya-
golni ezt a tevékenységet. A legtöb-
ben arra hivatkoznak ilyenkor, hogy 
sajnos a kicsi gyermekkel vagy gyer-
mekekkel ez nagyon nehezen valósít-
ható meg. A kötet lényegében ennek 
a gondolatnak a cáfolatával foglalko-
zik.

Október második felére ter-
veztük a Sportinnovációs Ősz 2015  
konferenciánkat „A döntési és elem-
zési technikák alkalmazása a sportági 
eredményesség érdekében” téma-
körben. Teltházasnak ígérkezett a 
rendezvény, hiszen több mint százan 
regisztráltak előzetesen a Testneve-
lési Egyetem Hepp Ferenc Termében 

tervezett konferenciára. A Konferen-
cia elmaradt, hiszen szomorúan hall-
gattuk sokan az aznap reggeli híreket: 
leégett a TF atlétikacsarnoka és a ma-
gyar sporthírességek tenyérlenyoma-
tait is falain viselő Aula. A tűz miatt 
elmaradt sportinnovációs konferenci-
ánkat jövő év februárjában tervezzük 
megrendezni. 

November 12-én, az első magyar 
olimpiai győztes halálának 60. évfor-
dulója alkalmából tartottunk emlék-
konferenciát „Hajós Alfréd, a poli-
hisztor” címmel. A rendezvénynek a 
Magyar Sport Háza földszinti előadó-
ja adott otthont. Az emlékkonferenci-
ára rengetegen jöttek el. A hallgatóság 
előadást hallhatott többek között a 
kor, tehát a századforduló sportjáról, 
az első magyar olimpiai győzelem 
körülményeiről, Hajós Alfréd építé-
szeti munkásságáról vagy a katonai 
mundérban töltött időszakáról. A 
nagysikerű konferencián sokakban 
megfogalmazódott – ami szerepelt is 

terveinkben –, hogy jó lenne egy kö-
tetben olvasni is az elhangzottakról. 
Ennek az igénynek, elvárásnak jövő 
év első felében tervezünk megfelel-
ni. Elkezdődtek az előkészületek, és 
felkértük a szerzőket is az anyagok 
írásba foglalására.

December elején – immár harma-
dik alkalommal – tartottuk a „Fiatal 
Sporttudósok Országos Konferen-
ciáját”. A négy évvel ezelőtt indult 
kezdeményezés, miszerint országos 
kongresszusunkon külön szekciót 
szerveztünk a fiatal sporttudósok 
számára, úgy látszik beérett. Az idei 
35 éven aluliak számára rendezett 
seregszemlén 25 előadást hallhatott a 
szépszámú hallgatóság a legkülönbö-
zőbb tudományterületekről. Volt elő-
adás a sportkardiológiától a sportjo-
gig és a sportgazdaságon keresztül az 
iskolai testnevelésig. A prezentációk 
között számos, alapkutatásról szóló 
tudományos előadást is hallhattunk. 
Az előadók közül hárman – kiírá-

sunknak megfelelően és segítségünk-
kel – részt vehetnek a jövő évben, 
Bécsben megrendezendő 2016. évi 
ECSS, azaz az Európai Sporttudo-
mányos Kongresszuson. Ezzel is 
szeretnénk elősegíteni fiatal tagja-
ink nemzetközi sporttudományos 
rendezvényen való kedvezményes 
részvételét. A nagyszámú előadóval 
megtartott konferenciánk sikerében 
talán az is szerepet játszhatott, hogy 
2016-ban lehetőséget teremtünk 
egy külön, önálló tanulmánykötetben 
megjelenni. Elsősorban a konferencián 
elhangzott előadások kerülnek majd 
a kiadványba, illetve egyéb vizsgála-
tokból írt cikkek megjelentetésére is 
lesz lehetőség. A kiadvány, a Magyar 
Sporttudományi Füzetek sorozatban 
a Magyar Sporttudományi Szemle kü-
lönszámaként fog megjelenni elkép-
zelésünk szerint. Ezúton is felhívjuk a 
hazai fiatal sportkutatók és a sport-
tudományi intézetvezetők figyelmét 
a lehetőségre. A kéziratok beküldési 
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határideje: 2016. január 31. A kiadvány 
lektorált lesz.

A fiatal sportkutatók rendez-
vényére a szintén hagyományosnak 
tekinthető, immár X. Nemzetközi 
Karácsonyi Sporttudományi Konfe-
renciával egy időben, Szombathelyen 
került sor.

Ugyancsak Szombathely lesz a 
helyszíne – Nyugat-magyarországi 
Egyetem, Savaria Egyetemi Központ 
– a megalakulásának 20. évfordulóját 
2016. év májusában ünneplő MSTT 
Országos Kongresszusának és Jubile-
umi Közgyűlésének. 

A jövő év tehát ünnep lesz Társa-
ságunk életében, ennek megfelelően 
az előkészületek már javában folynak, 
megtekintettük a leendő helyszíneket, 
tervezés alatt áll a program, és már 
egyeztettük a teendőket. A kongresz-
szusra május 26-28. között kerül sor, 
amelyre az előadók jelentkezését 
február végéig nagy szeretettel várja 
társaságunk. 

A 2015. év záró, tudományos ese-
ményére december 10-én a Magyar 
Sport Házában került sor, telt ház 
előtt. A konferencián a magyar sport-
kultúra eszmerendszerének nyomába 
eredtek a kiváló előadók, köztük há-
rom olimpiai bajnokot, és többszörös 
válogatott, kiváló labdarúgót is tisz-
telhettünk. Jövőre tervezzük a téma 
folytatását más sportágakban is.

Megragadva az alkalmat az MSTT 
Hírújság szerkesztői kívánnak minden 
olvasónknak áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog, sporttudomá-
nyos sikerekben gazdag, egészségben 
megélt újévet.
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A FIATAL SPORTTUDÓSOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 
SZOMBATHELYEN DECEMBER 5-ÉN
(X. NEMZETKÖZI KARÁCSONYI SPORTTUDOMÁNYI KONFERENCIA) 

  Boldog

karácsonyt!
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Belaey két szikla között kifeszített 
kötélen kerekezett át. Az tette iga-
zán izgalmassá a dolgot, hogy a kö-
tél 2700 méteres magasságban volt. 
Szerencsére Belaey nem tartozik 
az igazán őrültek közé, és használt 
biztosító köteleket. A bringa is és 
ő is a kötélhez volt rögzítve. Elsőre 
nem sikerült neki, leesett. Egészen 
addig, amíg a kötél meg nem feszült. 
A videó gyönyörű, de ezt már meg-
szokhattuk a hasonló Red Bull által 
támogatott felvételeknél. 

A Golden State Warriors NBA-
történelmet írt. Ők az egyetlen 
csapat, amely képes volt megnyer-
ni bármelyik szezonjának legalább 
első 16 meccsét. Előttük utoljára a 
Houston Rockets nyerte meg első 
15 meccsét még az 1994/95-ös 
szezonban. Ez volt a legutolsó ilyen 
rekord.  A Warriorsnak Majdnem 
sikerült megdönteniea leghosszabb 
általános veretlenségi sorozatot, 
ami 33 meccsből állt. De végül 28-
nál megállították őket. 

80 kilométeres előnnyel nyerte 
meg a második helyezett előtt a 
Goldsteig Ultrarace-t Barta Lász-
ló. A hihetetlen távot egyébként a 
19000 méteres szintkülönbség teszi 
még kegyetlenebbé. A Goldsteig 
szintideje amúgy 8 nap volt, és a 
hetven indulóból hat magyar volt. 
Örsi Anna a mezőny egyetlen női 
versenyzője volt. Nem meglepő 
Barta teljesítménye, hiszen 2014-
ben őt választották a itthon az Év 
Teljesítménytúrázójának.

Ép (hobbi) sportolók edzéseit láto-
gatták meg paralimpiai versenyzők. 
Ez két felvételen átlagos kondicio-
náló termet jelentett, a harmadik 
helyszín pedig egy cselgáncs edzés 
volt. Egy-egy fogyatékos sportoló is 
bement az épek közé, és a rejtett 
kamerák rögzítették, ahogy össze-
sugdosnak a hátuk mögött. Aztán a 
hihetetlennek tűnő teljesítmények 
láttán a reakciók más irányt vesz-
nek, és már a legtöbb arcra az elis-
merés ül ki.

Mathias Lopez, híres extrém sport 
filmes csinált egy bámulatos ösz-
szeállítást. A la Plagne síparadicsom 
bujtatott reklámja ez, de ez talán 
nem is fontos. Ami igazán számít, 
az a két fiatal síző, Kevin Rolland és 
Julien Regnier produkciója. Rolland 
világbajnok freestyle síelő, Regnier 
pedig egész egyszerűen az úgyne-
vezett backcountry sízés feltaláló-
jaként ismert. Elképesztő, amit a 
videón művelnek, és igen, nem sza-
bad megállni a hóekénél!

EGYENSÚLY HIHETETLEN KEZDÉSBARTA LÁSZLÓ

PARALIMPIA ELKÉPESZTŐ SÍELÉS

Kenny Belaey egy belga triálos. Mindent tud 
a bringákról és az egyensúlyról. Egy különle-
ges videó készült róla idén ősszel.

Barta októberben megnyerte Európa leg-
hosszabb terepfutó versenyét. 6 nap alatt 
tette meg a 640 kilométeres távot.

A Golden State Warriors rekordot döntve 
kezdte az NBA 2015/16-os idényét. Eggyel 
mégis adósok maradtak.

Érdekes videót készítettek a riói paralimpiai 
játékokra készülve. 3 helyszínen helyeztek 
el rejtett kamerákat...

Sok nagyon látványos videót láttunk már a 
síelésről. Eddig elég volt egy óriás műlesiklás 
döntőt megnézni...

SZÍNES HÉTKÖZNAPOK
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https://www.youtube.com/watch?v=yLrZ4K1DI8U
https://www.youtube.com/watch?v=Gb6ceSIAG4A
http://faktor.hu/faktor-nba-tortenelmet-irt-a-golden-state
http://faktor.hu/faktor-28-meccs-utan-kapott-ki-ujra-a-golden-state
http://index.hu/sport/extremsport/2015/10/01/barta_laszlo_non_stop_terepfutas_hat_nap_640_km/
http://www.goldsteig-ultrarace.de/2015-1/
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A hamburgiak népszavazáson dön-
töttek arról, hogy nem szeretnék, 
ha a városuk olimpiát rendezne. Eb-
ben a döntésben nagy szerepe volt 
a 2006-os német foci világbajnok-
ság körüli korrupciós botránynak, a 
párizsi terrorcselekményeknek és 
a hannoveri barátságos focimeccs 
elmaradásának. Azt a meccset ter-
rorfenyegetettség miatt kellett 
lemondani. Maradt tehát Budapest, 
Los Angeles, Párizs és Róma. 2017-
ben hirdetik ki a rendezőt.

Az angol Sunday Times és a német 
ARD/WDR tényfeltáró anyaga 
augusztusban jelent meg. Riasztó 
képet festenek a közreadott ada-
tok, melyek szerint 2001 és 2012 
között az olimpiákon és világbaj-
nokságokon kiosztott 55 atlétikai 
aranyérmet és 146 érmet szereztek 
meg gyanús, doppingolásra utaló 
módon a versenyzők. A WADA 
külön bizottságot állított fel az ügy 
kivizsgálására, kíváncsian várjuk az 
eredményt.  

Szokatlan módon próbálkozott 
Andy Murray a hétmillió dollár 
összdíjazású londoni ATP-világbaj-
nokság egyik mérkőzésén, ahol 
Rafael Nadallal került össze. Az 
egyik pihenő közben levágott pár 
tincset a hajából, hogy ne zavarja a 
játékban. Ilyet ritkán látni sportpá-
lyán, nem is segített sokat, mert a 
Murray végül két szettben kikapott 
a meccsen. Jelenleg Murray a má-
sodik, Nadal az ötödik helyen van a 
világranglistán.

OLIMPIA 2024 DOPPINGBOTRÁNY HAJVÁGÁS
Budapestnek már csak 3 riválisa van a 
2024-es olimpia megrendezéséért folyó 
versenyben. 

Az atlétika már régóta megtépázott hírne-
vét cincálta meg a legutóbbi doppingbot-
rány. 

A skót Andy Murray a meccs szünetében 
vágott a hajából, mert pár tincs a szemébe 
lógott. 

A WADÁ-nak bizonyítékai vannak 
arról, hogy az orosz atléták között 
szisztematikus doppingolás folyik. 
A vizsgálatok során állítólag minták 
tűntek el, eredményeket hamisítot-
tak meg. Arra is van bizonyítékuk, 
hogy szakembereket, sportvezető-
ket és orvosokat is megveszteget-
tek azért, hogy nem tudódjon ki 
egy-egy versenyzőről, hogy tiltott 
szereket használ. A WADA felfüg-
gesztette a moszkvai doppingelle-
nes labort is. .

A kvalifikációs időszakban 11 bol-
gár emelő adott pozitív mintát, 
ezért a Nemzetközi Súlyemelő 
Szövetség (IWF) az egész országot 
eltiltotta a riói olimpiától súlyeme-
lésben. A novemberi súlyemelő 
vb-ről egyébként eltiltották még 
Hondurast, Panamát, Guatemalát, 
Sierre Leonét és Tadzsikisztánt. A 
világbajnokságon a magyar Pócza 
Vajk is indult volna, de szteroid 
(sztanozolol) volt a mintájában. Még 
nem zárták le az ügyét.

OROSZ ELTILTÁS ELTILTÁS
Nem vehetnek részt az orosz atléták a 
2016-os portlandi atlétikai világbajnoksá-
gon. 

11 bolgár súlyemelő adott pozitív mintát 
még augusztusban. Ezért egyetlen bolgár 
súlyemelő sem indulhat Rióban. 
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http://www.thetimes.co.uk/tto/sport/athletics/article4515044.ece
http://www.ukclimbing.com/news/item.php?id=69897
http://faktor.hu/faktor-olimpia-2024-budapest-mellett-mar-csak-harman-palyaznak
http://faktor.hu/faktor-atletika-botrany-eltilthatjak-a-vilagversenyektol-az-orosz-atletakat
http://faktor.hu/faktor-nem-mehetnek-a-vb-re-az-orosz-atletak
http://faktor.hu/faktor-nem-mehetnek-a-vb-re-az-orosz-atletak
http://www.insidethegames.biz/articles/1031814/exclusive-bulgarian-weightlifters-banned-from-rio-2016-after-11-test-positive#.Vk9AF7dlSLw.facebook
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Az utóbbi időben egyre több szak-
ember kezdett foglalkozni azzal, 
hogy esetleg a teljes edzés intenzi-
tása akár fontosabb lehet, mint az 
edzés mennyisége. Eddig ezt legin-
kább fiatal sportolóknál vizsgálták, 
de ez a tanulmány kifejezetten a 
profi úszókra koncentrál. Vagyis 
arra, hogy az ő esetükben milyen 
hatása lehet az edzés intenzitás és a 
mennyiség manipulálásának.

Az elhízás nem csak az átlagembe-
reket érintheti. A sportolók eseté-
ben is előfordulhat a has környéki 
zsírpárna megnövekedése. Ez a 
tanulmány elsősorban nőknél vizs-
gálta a magas intenzitású szakaszos 
edzés (HIIT) hatékonyságát. Vagyis 
azt, hogy mennyire képes az ilyen 
jellegű edzésmunka segíteni a nőket 
(akár sportolókat) a has környé-
kén kialakult zsír minimalizálásában, 
eltüntetésében. 

A fizikai aktivitás előnyeit már ren-
getegen rengetegféleképpen leírták.  
A legtöbben azt is, hogy a fizikai in-
aktivitás milyen veszélyekkel járhat. 
Azzal azonban kevesen foglalkoz-
tak, hogy a testnevelésnek milyen 
szerepe lehet abban, hogy hirdesse 
a „fizikai aktivitás üzenetét”. Te-
hát hogyan válhat a testnevelés az 
egészséges életmód, ilyen módon 
pedig a fizikai aktivitás legjobb rek-
lámjává.

A szakcikk szerint egyáltalán nem 
mindegy, hogy az erőfejlesztő gya-
korlatok közti pihenők milyen 
hosszúak. A kutatók elsősorban a 
maximális erőkifejtést, az izomak-
tivitást és a vér laktát szintjét ha-
sonlították össze. Külön vizsgálták 
az 1, a 2 és a 3 perces pihenőkkel 
megszakított edzéseket, hogy azok-
ban hogyan tér el a három lényeges 
tényező. 

Az izomláz jól ismert jelenség a 
sportolók körében. Sokféle fáj-
dalomcsillapítót is használnak az 
enyhítésére. Sok esetben azonban 
számolniuk kell a fájdalomcsillapí-
tók nem kívánt mellékhatásaival is. 
A gyömbért már nagyon régóta 
használják fájdalomcsillapítónak is. 
A tanulmány elsőként foglalkozik 
azzal, hogyan lehet enyhíteni a fu-
tók izomlázát gyömbérrel.

ERŐFEJLESZTÉS: A 
PIHENŐ HOSSZA

HASI
ZSÍRÉGETÉS

A GYÖMBÉR ÉS AZ 
IZOMLÁZ

A TESTNEVELÉS 
MINT REKLÁM

8



o

Christoph Rottensteiner, Asko Tolvanen, Lauri Laakso, 
Niilo Konttinen
Journal of Sport Behavior Dec2015, Vol. 38 Issue 4, 
p432

Daniel Memmert, Len Almond, David Bunker, Joy Butler, 
Frowin Fasold, Linda Griffin, Wolfgang Hillmann, Stefanie 
Hüttermann, and Timo Klein-Soetebier, Stefan Konig,  
Stephan Nopp, Marco Rathschlag, Karsten Schul, and 
Sebastian Schwab, Rod Thorpe, Philip Furley
Research Quarterly for Exercise and Sport, 86, 347–
359, 2015

Natalie Jayne Lander, Lisa Michele Barnett, Helen 
Brown, Amanda Telford 
Journal of Teaching in Physical Education, 2015, 34, 
548-556

Liam P. Kilduff, Charlotte Finn, Rhys M. Jones, Richard 
M. Bracken, Stephen D. Mellalieu, and Nic Owen, Blair T. 
Crewther, Christian J. Cook
Research Quarterly for Exercise and Sport, 86, 379–
386, 2015

Cindy Rutten, Filip Boen, Nathalie Vissers, and Jan Segh-
ers
Journal of Teaching in Physical Education, 2015, 34, 
442-460

TUDOMÁNYOS TALLÓZÓ

2015/4

A kutatók azt vizsgálták, hogyan 
hatnak a csapatsportok (pl. kosár-
labda, labdarúgás, jégkorong) a fiatal 
sportolókra. 14-15 éves sportoló-
kat teszteltek. Elsősorban a moti-
vációt, sportági kompetenciát, hatá-
rozottságot és a kitartást vizsgálták. 
Nagyjából ezeket határozták meg 
a kutatók, mint a fizikai és mentá-
lis fittséget alapvetően befolyásoló 
tényezőket. 

A tanulmányban a kutatók össze-
gyűjtötték a 10 legjobb kérdést, 
amelyek felmerülhetnek a testve-
lőkben a játékok/sportok tanítása 
közben. Ezek nem az adott sportjá-
ték oktatására vonatkoznak. Inkább 
igyekeznek válaszokat keresni a 
testnevelés tudományos elméleti 
kérdéseire a gyakorlatban.

Az alapvető sportmozgásokról szól 
ez a tanulmány. Egész pontosan 
arról, hogy a testnevelők mennyi-
re ismerik, mennyire bírják ezeket. 
Ha igen, akkor fejleszthető-e, ér-
demes-e, ha nem, akkor pedig mi-
ért nem. Az ő esetükben ugyanis 
kulcsfontosságú, hogy tökéletesen 
ismerjék ezeket, hiszen nekik kell 
megtanítani, bemutatni, megfigyelni 
a diákokat. Érdekes ötlet egy to-
vábbképzés keretében ezeket folya-
matosan frissíteni.

A sport esetében nem csak a telje-
sítmény a fontos. Persze az a leg-
fontosabb sok esetben, és rengeteg 
egyéb tényező befolyásolja. Ilyen a 
fáradtság és a pihenés is. A pihenés 
például kulcsszerepet játszanak a 
sportolók / csapatok heti edzéster-
vének kidolgozásakor. A legújabb 
tanulmányok szerint a jó hangulat, 
vagy a hangulat zavara határozzák 
meg leginkább a fizikai és mentális 
pihenést.

A tanulmány a fiatal diákok egyéni, 
testneveléssel kapcsolatos mo-
tivációját vizsgálja. Kiváltképp az 
általános- és a középiskola határán. 
Azt vizsgálták, hogyan változhat ez 
a motiváció, és mi befolyásolhatja 
leginkább. Új környezet, új elvárá-
sok, új testnevelő tanár - ezek mind 
befolyásolják az egyén hozzáállását 
a sporthoz, testneveléshez. 472 fla-
mand diák segített a kutatásban.

FÁRADTSÁG TESTNEVELÉS 
ÉS MOTIVÁCIÓ

TESTNEVELÉS:
A JÁTÉK

MOZGÁSTANÍTÁS

9

CSAPATSPORTOK 
HATÁSAI
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