
A hires magyar hosszutávfutók verseny közben. Baloldalon: Szabó és Iglói. Középen: Szilágyi és Csapiár. Jobboldalon: Kelen.

kai és elleste eddig ism eretlen 
titkaikat. Itthon azután m inden
ről beszámolt. A tanitó  szó te r
mő ta la jra  hullott. Ma m ár m in
den valam irevaló távfutó  erős 
m ódszerrel (u. n. finn szisztémá
val) gyakorol. S az eredm ény? 
Mig ezelőtt kilenc évvel 15 perc 
eléréséhez kötötték a losangelesi 
olim piai kiküldetést és ez abban 
az időben szinte nevetségesen 
szigorú értékszin tnek hatott, ma 
m ár 11 atlétánk  é rt el ennél sok
kal jobb eredm ényt. M egérdem
lik, hogy felsoroljuk neveiket: 
Kelen János, Szabó Miklós, Szi
lágyi Jenő, Németh Béla, Iglói 
Mihály, Simon István, Esztergo
mi Mihály, Csapiár András, F a r
kas Béla, Eper Im re és P atak i 
András.

A távfutó élete nem  könnyű 
dolog: sok lemondással és aszke- 
tizm ussal jár. Jelenleg legjobb 
form ában levő távfutónk, Szilá
gyi Jenő m ár reggel félötkor ta l
pon van, hogy még m unkája 
megkezdése előtt gyakorolhasson. 
D élután öt óráig nehéz m unkát 
végez m unkahelyén és azután 
ú jra  sportpályán ta lá lja  az este. 
De hasonlóképpen élnek a töb
biek is. Szabó Miklós, Iglói Mi
hály nem  r itk á n  három szor is 
gyakorol naponta. így bizony 
nem  sok idő ju t a szórakozásra.

Ami sikerült a finneknek, az 
sikerült a m agyar fiuknak  is. Es 
ez még csak a kezdet. A mai táv
futó gárda nagy része csupán 
idősebb korában tanu lta  meg a 
gyakorlási módszerek fortélyait. 
Németh Béla m ár a 36. évét ta 
possa és teljes klasszissal m úlja 
felül 6— 8 évvel előbb elért ered
ményeit. Az u tánunk következők 
m ár o tt kezdik, ahol mi elhagy
tuk. Csaplar A ndrás.

M agyarok a világ legjobb  
táviutói között

H osszutávfutók startja. Fent: Eper, Kőváry, Iglói és Pataki. Alsó  
kép: Lendvay, N ém eth , Farkas, Keresztúri, Csapiár, Kelen, Szilágyi.

Ezelőtt tízegynéhány évvel a 
távfutószám ok voltak a verseny- 
műsor legkevésbé érdekes szá
mai. A mindig jó átlagot képvi
selő m agyar atlétaválogatott is 
itt sán títo tt a legtöbbször. Bele
törődött en állapítottuk meg: „a 
távfu tást nem  a m agyar term é
szet szám ára ta lálták  ki“. SzaN 
maláng, m agyari term észetünk 
jelét lá ttuk  ebben is.

S azó ta? . . .  Az egyetlen nagy
szabású hazai nem zetközi atléti
kai esemény, a nem régiben le
zajlott olasz-m agyar atlétikai via
dal még élénken él a sportközön
ség emlékezetében. És annak is 
legérdekesebb, legizgalmasabb 
száma, a 10.000 m éteres síkfutás. 
Közel 15.000 ember ütemes bizta
tása, lábujjhegyre álló parázs 
izgalma fü tötte izzóra a BSzKRT- 
pálya légkörét. És önfeledt u j
jongó diadalkiáltás harsan t fel 
ezrekből, am ikor a végén ideg- 
feszitő kétszázötvenm éteres vág- 
latás u tán  a m agyar címeres 
fiuk szakították el elsőnek a cél
szalagot a  félelmetes h irü  táv
futó, az olaszok üdvöskéje, Be- 
viaqua előtt.

Igen, a magyar távfutás a vi
lág legelsői közé verekedte fel 
magát. Ma m ár siker reményével 
veszi fel a harcot a finn testvér
nemzet világhírű sportnagyságai 
ellen is. S hogy nem tulzunk, 
elég, ha a tényekre hivatkozunk. 
A tavalyi finn-m agyar viadalon 
ötezer és tízezer m éteren egyenlő 
pontszámot szereztünk a finn 
távfutókkal. Az idén pedig észa
kon ism ételtük meg ugyanezen 
fegyvertényünket a háborús vi
szonyok között a távfutó világ- 
rangsoron vezető finnek helyét 
átvett svédekkel szemben is. Az 
idei 10.000 m éteres világranglista 
élén m agyar áll (Csapiár, a 
svéd-m agyaron elért 30 perc 25.6 
másodperces idejével), de nem 
egyedül, m ert Szilágyi még nála 
is jobbnak tekinthető. De nem 
szabad megfeledkeznünk Kelen- 
rő l sem. Tavaly elért rekord
sorozata (5000 m 14:23 mp, 10.000 
m 30:23.6 mp) nemcsak a magyar 
rekordlistának büszkesége, hanem 
előkelő helyet • biztosit a sokszo
ros m agyar futóbajnoknak a vi
lág valaha elért legjobb eredm é
nyei között is.

Az em ber szívesen és örömmel 
bontogatja, keresi az okokat, am e
lyek a m agyar távfutósportot 
eddig vitték. És itt  elnézést ké
rek, nem önmagam dicsérete, ha
nem a m agyar távfutósport fej
lődése felett érzett öröm él ben
nem.

K ét fő ok lendíte tt előre a 
fejlődés utján. Az egyik: meg
változott versenyzési módszerünk, 
a másik: másképpen, jobban ké
szülünk fel, m int a régiek. Táv
futó elődeink nem fu tottak  ko
moly iram ban távközben, hanem  
az utolsó néhányszáz m éterre 
tartogatták  az erejüket. így az
után  igazán jó időeredmény nem 
is születhetett. Ha pedig egy

nagy iram ban futó külföldi, je le
sen finn futóval kerültek  szem
be, az ő iram a annyira szokat
lan volt szám ukra, hogy nem 
b írták  sem tüdővel, sem lábbal. 
Kelen János feltűnése volt a 
korszakalkotó jelenség a magyar 
távfutósport történelm ében. A 
zömöktermetű, rendkívüli szívós
sággal és akaraterővel rendelkező 
fiú volt az első, aki szakított a 
régi; „lesipuskás“ rendszerrel és 
m ent teljes erővel, ahogy lába és 
tüdeje b írták  — az első métertől 
az utolsóig. Kelen azután való
sággal húzta maga u tán  a töb
bieket is. Néha ugyan fájó vere
séget szenvedett, különösen sze
les versenyidőben, a mögötte 
meghuzódóktól, de a fejlődés ú t
já t ő nyitotta meg.

A m ásik ok, gyakorló módsze
reink megváltozása, ta lán  éppen 
gyengeségünkben rejlett. Nem 
szégyeltünk tanulni. Nurm i ered
ményei káprázatba e jte tték  a  v i
liig sportközvélem ényét, ö n k én t 
vetődött föl nálunk is a gondolat, 
ha a finn testvérnem zet fiai 
ilyen rem ek eredm ényeket érnek 
el, m iért ne tehetnénk meg mi 
ugyanezt? Tanulm ányozni kezd
tü k  a finn  távfutók edzési mód
szerét. Először csak szórványo
san, itt-o tt je len t meg egy-egy 
rövidke cikk, egy-egy nyilatko
zat, később m ár tervszerűen csi
náltuk  ezt is. K iküldtük F innor
szágba Iglói M ihályt, aki egyik 
legszorgalm asabb atlétánk  s m int 
testnevelő tanár, elsőrendű sport- 
szakértőnk is. Iglói négy hétig 
együtt gyakorolt a finn távfutók-

Modern
j  kombinált szoba a 
Magyar Divatcsarnok 
gazdag választéká
ból. Rendkívül sike- 

i rült konstrukció ! Az 
ember nem is hiszi, 
mennyi kényelmet 
nyújt egy ilyen be
rendezés. Kettős sze
repe van minden da
rabnak s igy valóság
gal megkétszerezi a 
lakást. Szeret a szép 
bútorban gyönyör
ködni ? Kérje a Ma
gyar Divatcsarnok 
(Budapest, VII., Rá- 
kóczi-ut 70-76.) pros
pektusát.
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