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SIKER, ÖRÖM, MOTIVÁCIÓ
AZ ISKOLÁBAN! 

POLAR EDUCATION ACTIVE  

A világon egyedülálló rendszer 
már Magyarországon is ösztönzi a 
tanulókat az iskolai és az iskolán 

kívüli testmozgásra.POLAR AKTIVITÁSMÉRÉS
Az aktivitásmérés a testmozgáson alapul - vidám és könnyen 
érthető formában tudatja a gyermekekkel, hogy mennyire 
aktívak napközben, legyen az futás, ugrás, dobás, úszás vagy 
bármely mozgásos játék. 

•  24/7 rögzíti az aktivitási adatokat
•  Mutatja a cél-, és a teljesített időt a kijelzőn
•  Aktivitási napló a lépések számával, elégetett kalóriával és az 5 

aktivitási zónában eltöltött idővel

EVERY DAY

60
MINUTES
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  További részletekről érdeklődjön a b2b@polarhungary.hu címen!

Előremutató kutatási és szakdolgozati téma 
hallgatóknak a Polar támogatásával!



A TÉL, MINT A TERMÉSZET GYÓGYSZERE

Benne vagyunk a télben rendesen, minden örömével 
és bánatával.
Az emberek egy része képtelen vagy csak nehezen 
tud alkalmazkodni a téli viszonyokhoz legyen szó 
közlekedésről, szabadidőről vagy éppen mozgásról.
A közlekedés során elég egyszerű és drága módon 
válaszol a tél az ilyen jellegű hiányosságra. A testi 
(lelki) sérülés, az anyagi kár elég tartós és mély 
nyomot hagy az azt elszenvedő emberekben, ami 
hatványozódik, ha másnak, másban okozunk kárt.
Az alkalmazkodás hiányának egy másik mutató-
ja, hogy egyesek a hideg időt az otthon fokozott 
melegével büntetik, azaz olyan meleget állítanak 
elő, amelyet csak alig ruhában lehet kibírni. Ez az 
ellentét nem a csak a pénztárcát terheli meg, hanem 
a természethez való alkalmazkodásunkat csorbítja, 
hosszabb távon pedig az egészségünket is károsítja.
Sok nyárias ember a téli időjárást szükséges 
rosszként éli meg, és szinte csak a létfenntartáshoz 
szükséges mozgást hajlandó elvégezni a szabad-
ban. A téli időjárási körülmények között megfelelő 
helyen, intenzitással, gyakorisággal és időtartammal 
elvégzett testmozgás az egyik legjobb egészség 
karbantartó és immunrendszert erősítő tevékenység, 
mellékhatások nélküli gyógyszer.
Ha pedig a legegészségesebb téli körülmények 
között szeretnénk fizikai aktivitást végezni, akkor 
hóesésben tegyünk egy hosszú sétát vagy rövid 
futást. Igen, ilyen alkalomra megfelelő ruházat kell, 
esetleg csúszkálhatunk, kicsit vizesek is leszünk, de 
cserében a legtisztább levegőben mozoghatunk és 
olyan vibráló érzésekben lesz részünk, amit sehol 
semmilyen más természeti környezet nem ad meg. 
A havas hegyek között eltöltött szabadidő pedig a 
leghatékonyabb orvosság testnek, léleknek.
Tehát bátran ajánlom a még mindig kételkedőknek, 
hogy próbáljunk szinkronban élni a téli időjárási 
körülményekkel. Biológiai létünk meghálálja, ha 
a természet adta lehetőségekkel együtt akarunk, 
együtt tudunk élni.
Kellemes rekreációs időtöltést kívánok a következő 
hónapokra minden Kedves olvasónak!

dr.Szatmári zoltán
főszerkesztő
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BAJA: Halak, vizek és ízek
Nem látni a haltól a várost, mondhatnánk, csavarva egyet az ismert 
mondáson. Mert ha Baja, akkor halászlé. „Ja, van itt sok egyéb más 
is? Persze, hogy szívesen megtekintjük, kipróbáljuk. Csak előbb 
együnk egy jó halat!” - mondják a népek. És valóban esznek egy jó 
halat, majd valóban csodájára járnak a vizek és ízek városának.
Éppen ezért indult el tavaly és folytatódik idén a Csodálatos Baja 
elnevezésű programsorozat.

Szerző:
GÉCzY zSolt

Fotó:
GÉCzY zSolt, 
BanGa SzaBolCS, 
Kelemen áron

Baját közel 40 ezer ember lakja. Nagyvárosnak kicsi, kisváros-
nak nagy. Sokszínű. Lassuló, lusta nyári hétvégeken elcsen-
desül a belváros, csak a mellette kanyargó Duna-ág, a Sugó 
strandjáról hallik  fel zsivaj. Estére bezzeg hétköznapokon is 
megtelnek a felújított, látványában is impozáns terek, velük a 
hűsítő nyalánkságokat, habzó söröket, mértékadó borokat kí-
náló kávézók. Pláne, ha színházzá változik a főtér, netán kon-
certeknek, esetleg valamilyen különleges gasztronómiai vagy 
egyéb fesztiválnak biztosít pompás helyszínt. Mert itt mindig 
történik valami.

Baja a Duna partján fekszik, mintegy belesimul a vízbe. Szó 
szerint, hiszen nagyobb ár idején megúsznak az üdülők és a 
Sugovica névre hallgató, belváros alá kanyarodó mellékág is 
kilép a medréből. Nem csoda, hogy egykor számos vízimalom 
lakta be a folyó ezen szakaszát, meg öreg pákászok zsíros ka-
lapjára tűzött le a nap. Molnárból már kevés van, vízimalom 
lassan ismét épül, a halászok népes tábora pedig megfogyat-
kozott, mint Dunában a hal. Ám a halétkek népszerűsége nem 
csökkent, elfogy évente fejenként mintegy 32 kiló. Mondják, 
már a város címerében is ott van valahol a bogrács Ádám és 
Éva mellett, talán éppen a fa mögött. Ezért sem meglepő, hogy 
1996-ban, a várossá nyilvánítás 300 éves évfordulója alkalmá-
ból közös főtéri, illetve belváros halászléfőző ünnepet ötlöttek 
ki a szervezők fő attrakcióként. Azóta is megduplázódik Baja la-
kossága évente egyszer, július második szombati napján. Füst-
be burkolózik a város, mikor 18 órakor közel kétezer bogrács 
alatt gyújtanak tüzet az ünneplők a belvárosban, hogy megven-
dégeljék barátaikat és nem utolsó sorban önmagukat.
És akkor lássuk, milyen az erdő a fák, illetve a város a halak 
mögött. Kiemelkedő látványosság a a Szentháromság tér, me-
lyet a velencei Szent Márk térhez hasonlítanak. A négylevelű 
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Városháza
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lóhere alakban kövezett főtér nyugati oldala gyönyörű kilátást 
nyújt a Sugovicára és a szemközti Petőfi-szigetre. A jellegzetes 
bazaltkockákkal borított tér egykor vásárok színtere volt, míg 
ma a városi fesztiválok kapnak itt helyet. Közepén áll a Szent-
háromság-szobor, Baja egyik legrégibb, XVIII. századi, késő 
barokk stílusú műemléke. A várost sújtó nagy pestisjárvány 
emlékére az 1750-es években állították. A négy evangélista 
felett Mária szobra áll, az oszloppillér tetején pedig a Szenthá-
romságot megjelenítő alkotás található.
Itt áll a mai városháza, a hajdani barokk Grassalkovich-palota. 
A régi kastélyt Patanichich Gábor kalocsai érsek építtette, aki 
1733-1745-ig volt Bács megye főispánja. Ma a városháza ud-
vara nyári estéken komoly-, illetve könnyűzenei koncertek szín-
helye, itt zajlik a Városházi esték című sorozat.
2011 májusában nyitotta meg kapuit a város kulturális intéz-
ménye, a Bácskai Kultúrpalota. Az épületegyüttes főtéri tagját 
a XIX. század első felében Baja neves szülötte, az 1848-as 
szabadságharc hadügyminisztere, Mészáros Lázár bátyja, Mé-

száros Antal főbíró építtette. Színház- és koncertterme változa-
tos programoknak ad otthont. Kiállítóterme és galériája a helyi 
művészeknek kínál bemutatkozási lehetőséget.
A főtérrel a sétáló utca köti össze a Tóth Kálmán teret, melyet 

Sugovica

Sugovica

a bajai születésű költő és író egész alakos 
bronz szobra, Bezerédy Gyula 1894-es al-
kotása díszít. A megújult Tóth Kálmán teret 
tavaly vehették birtokba a pihenni vágyók.
De lépjünk ki egy kicsit a belvárosból. Előbb 
egy jó 20 perces sétával eljutunk a Türr Ist-
ván emlékműhöz, mely a Duna fölé maga-
sodva hirdeti Baja büszkeségét. Majd akár 
messzebb, át a Dunán túlra, a gemenci 
erdő sűrűjébe.
A Gemenc Zrt. egyike Magyarországon a 
legnagyobb vadászterületet kezelő állami 
tulajdonú erdőgazdaságoknak. Gemenc, 
Béda-Karapancsa, Hajós-Homoki és Lenes-
Karasz értékes vadállománya méltán híres, 

világrekord szarvasbikák kerültek itt terítékre. Ősszel szarvas-
bőgés veri fel a csendet, melybe ugyancsak belepuskáznak 
a gemenci bikára vágyó nimródok. Télen vaddisznóhajtástól 
hangos az erdő, sűrűn dörögnek a fegyverek. Ám „villámló bot” 
nélkül is érdemes bejárni a titkok övezte rengeteget. Megannyi 
„látást” ígérő turistaútvonal, no meg a kisvasút is a kirándulók 
rendelkezésére áll. Sőt, az erdei vonatozás dunai hajózással is 
összeköthető az erdőgazdaság jóvoltából.
Mi várja az ide látogatókat? Tavasszal pezsgő városi lét, nyá-
ron mediterrán forróság, vele igazi szabadstrand, ősszel és  té-
len gemenci vadászatok. És kultúra, meg hal mindig, minden 
mennyiségben. Jöjjenek el, gyűjtsenek tapasztalatokat és sze-
ressék meg ezt a várost. A csodálatos Baját. ■

Tóth Kálmán tér
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CSODÁLATOS BAJA 2013

BÁCSKAI HURKA- ÉS KOLBÁSZFESZTIVÁL, feb-
ruár 9., szombat (Szentháromság tér)
KOLOZSVÁRTÓL BELGIUMIG, PÜNKÖSDVÁRÓ 
KÓRUSFESZTIVÁL, május 11., szombat (Bácskai 
Kultúrpalota)
JÁNOSKA-ERESZTÉS, május 18., szombat (Baja-
Szentjános, Sugovica, Szentháromság tér)
UDVARDI ERZSÉBET KIÁLLÍTÁSA,  június 28., 
péntek (Bácskai Kultúrpalota)
VÍZIPARÁDÉ ÉS LISZT FERENC KÓRUS-
HANGVERSENY, június 29., szombat (Halászpart, 
víziszínpad, városi strand, illetve Barátok temploma)

MOTORCSÓNAK EB ÉS VB, július 6-7., szombat-va-
sárnap (Türr-kilátó)
BAJAI HALFŐZŐ FESZTIVÁL, július 11-14., csütör-
tök-vasárnap (Szentháromság tér, Petőfi-sziget, belváros)
BÁCSKAI VÁGTA – BÁCSKAI ÍZEK KAVALKÁDJA, 
augusztus 20., kedd (Petőfi-sziget)
LUCIANO PAVAROTTI GÁLAKONCERT, augusztus 
20., kedd, (víziszínpad)
RÓMEÓ ÉS JÚLIA, augusztus 29-30-31., csütörtök-
péntek-szombat (Szentháromság tér)
BAJAI ÚJBOR FESZTIVÁL, szeptember 13-14., péntek-
szombat (Szentháromság tér)
MOZART: SZÖKTETÉS A SZERÁJBÓL, október 11-
13., péntek-szombat-vasárnap (városi színházterem)

Halfőzés
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Napjainkban a tej sokak számára fontos láncszem a táplálkozá-
si láncban, míg mások ellene érvelnek. A leggyakoribb ellenérv, 
amelyet az állatoktól származó tej fogyasztásával szemben fel 
szoktak hozni: természetes módon az embernek csak az anya-
tejre van szüksége csecsemő korában, mivel ez az állatvilág 
egészére jellemző. A tej a csecsemők élelmiszere, a felnőttek 
pedig nem tudják kellőképpen megemészteni. 
Mivel az emberiség évmilliókon keresztül nem fogyasztott tejet, 
ez felveti annak a kérdését, vajon milyen hatással van az em-
beri szervezetre a tej? Amit ugyanis az emberek ma „ősi” táplá-
léknak tekintenek, az legjobb esetben is csak régi, de rosszabb 
esetben a modern élelmiszeripar pár évtizedes találmánya. Ma 
a civilizált világ lakossága napi energia felvételének 10-20%-
át tejből és tejtermékekből fedezi. Elődeink, akárcsak a többi 
emlős, csak a szopási időszakban rendelkezett a tejcukrot le-
bontani képes laktáz enzimmel. A laktáz enzim mind az em-
lősökben, mind az emberiség nagyobb részében felnőttkorra 
inaktiválódik. 
A 19-20. században a tejfogyasztás ugrásszerűen megnőtt, a 
tejet az egészséges táplálkozás egyik alapjának kezdték tekin-
teni. A nyers tej szállításával és forgalmazásával azonban új 
probléma támadt. A tejen keresztül számos betegség terjedt el, 
s ezek közül az egyik legveszélyesebb a tuberkulózis volt. Mi-
közben a tüdőtuberkulózis rohamosan csökkent a lakásviszo-
nyok és a higiéné javulása miatt, a többi szervet támadó szar-
vasmarha eredetű tuberkulózis gyakorisága nem csökkent. A 
veszélyt fokozta a tejszállítás fejlődése, amely lehetővé tette, 
hogy nagy tankerekben akár 1000 tehén tejét is összegyűjt-
sék feldolgozásra. Ha csak egy tehén is beteg volt, az egész 
rakomány megfertőződött. A nyugati világ egészségügyi ható-
ságai az 1950-es évektől kezdték komolyan venni a pasztöri-
zálás teljes körű bevezetését. A pasztörizálással, majd az ultra 
magas hőfokon (130-140 Co-on) sterilizált tejjel szemben mára 
azonban komoly mozgalom bontakozott ki a „tudatosan táplál-

kozók” körében. A pasztörizálás ugyanis halottá teszi a tejet, 
mondják a nyers tej hívei. Ám, ha a nyers tej fogyasztása a 
pasztörizálttal szemben valóban olyan előnyökkel járna, mint 
azt a nyers-tej mozgalom állítja, érdemes volna küzdeni a csi-
ramentes nyers tejért. Ám erről szó sincs, mert a tej akár nyers, 
akár pasztörizált, különös veszélyeket rejt magában.
A múlt század második felében az állati eredetű táplálékok 
közül vezető helyre került a tej, könnyen  megszerezhető, 
hozzáférhető,megfelelő összetétele miatt. 
Hangsúlyozott előnyeinek sora hosszúra nyúlt:
fehérje-cukor-zsír aránya megfelelően biztosítja a szükséglete-
ket, biztosítja a zsírban oldódó vitaminokat, kazeinja biztosítja 
a sejtek felépítéséhez szükséges esszenciális aminosavakat, 
a savóban levő fehérjék erősítik az immunrendszert, ásványi 
anyagokban és mikroelemekben gazdag.
Azonban napjainkra a tej „diadalútján” olyan elágazáshoz ér-
keztünk, ahol különböző figyelmeztető jelek kétségessé teszik 
a tejfogyasztásról eddig alkotott véleményünket. A fenti „pozi-
tív” hatásokat sorra kérdőjelezik meg kutatók, epidemiológusok 
vizsgálataik alapján. Sőt összefüggésbe hozzák a tejfogyasz-
tással civilizált korunk leggyakrabban előforduló betegségeit.
Metabolikus vagy X szindróma korunk új betegsége, mely egy 
több lépcsős folyamat eredménye képen kialakult állapot. Oka-
ként az un. nyugati típusú táplálkozás legfőbb hibájaként dekla-
rált magas glikémiás indexű (azaz gyorsan felszívódó) szénhid-
rát fogyasztás miatti terheltséget jelölik. A gyorsan felszívódó, 
kerülendő szénhidrát tartalmú élelmiszerek körébe tartoznak 
az édességek, liszttel készült tészták, ételek, burgonya, ku-
korica, rizs. A tej és a tejtermékek ezzel szemben alacsony 
glikémiás indexű (azaz lassan felszívódó) szénhidrátok cso-
portjába sorolandók, megfigyelések alapján mégis mennyiségű 
inzulin termelésére késztetik a hasnyálmirigyet, így jelentősen 
hozzájárulnak az inzulinrezisztencia kialakulásához, ami a dia-
betes előszobája. A tej ezen paradox hatására már az 1980-as 
években is felfigyeltek kutatók, (Mary Gannon), majd 2001-ben 
Elin Östman és munkatársai, Carolyn Hoppe és munkatársai 
és több más kutatócsoport is igazolta a fentiek szerint a tej és 
tejtermékek szerepét az inzulinrezisztencia kialakulásában. 
„Caroliy Hoppe így fogalmazott: A jelenség tulajdonképpen logi-
kus. A tejet a „borjúra tervezték”, nem pedig emberi fogyasztás-
ra. Az intenzív növekedési szakaszban levő kisborjúnak a ma-
gas inzulinszint és növekedési hormon serkenti a növekedését, 
míg az emberben inzulinrezisztenciát okoz.” Kutatások során 
arra is fény derült, hogy a tejsavó tartalmazza azt a fehérjét, ami 
felelős az inzulinszint emelkedéséért, ezért a tej mellett a savót 

Szerző:
SzaKáCS iBolYa

életmód tanácsadó
web:www.ibolyaeletmod.hu

Tej: élet, erő, egészség? Lehet hogy mégsem…
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tartalmazó tejtermékek is, mint a 
túró, joghurt, tejföl. A sajt ebből a 
szempontból veszélytelen. Ez a 
folyamat már csecsemőkorban el-
indul, ha a gyermek tehéntej alapú 
csecsemőtápszert vagy tehéntejet 
kap. A csecsemők bélrendszeré-
ben nem tud tökéletesen lebom-
lani a kazein(tejfehérje), részben 
emésztett aminosav láncok szí-
vódnak fel, amit az immunrend-
szer a vérkeringésbe jutva idegen 
anyagnak érzékel. Ezek az amorf 
emésztetlen fehérjék szerkeze-

tükben nagyon hasonlítanak a hasnyálmirigy inzulintermelő 
sejtjeinek fehérjéihez, és a túlterhelt immunrendszer nem tud 
különbséget tenni a kis eltérések miatt, így mindegyiket felszá-
molja. Természetesen a genetikai hajlam is fontos tényező a 
betegség kialakulásában, de nem kizárólag a tehéntej tehető 
felelőssé, azonban a betegség manifesztálódását egyértelmű-
en meghatározza. Egy biztos: csecsemőknek és kisgyerekek-
nek legalább hároméves korig nem volna szabad tejet adni. 
Ezért a csecsemők táplálása során ajánlott az anyatejes táp-
lálás idejét minél hosszabbra kitolni, és ezt követően növényi 
eredetű fehérjével biztosítani a megfelelő fehérjeigényt.
Még ma is tartja magát az a nézet a köztudatban, hogy ha 
sok tejet és tejterméket eszünk, keményebbek és erősebben 
lesznek csontjaink. A mai ember táplálkozásában 10-20 %-ot 
képviselnek a tej és tejtermékek, mégis járványszerűen nő a 
csontritkulás és az ízületi betegségek száma. Ebben jelentős 
szerepet játszik az is, hogy a finomított tejtermékek a feldol-
gozás során hozzájuk adott mesterséges ízfokozók, ízesítők, 
állományjavítók, konzerválószerek hatására a kálcium felszí-
vódását, beépülését megváltoztatják. Ugyanakkor kiemelkedő 
jelentőséggel bír, hogy a magas állati fehérje jelenléte megaka-
dályozza a ’Ca’ (kálcium) csontokba való beépülését, hasonló 
módon akadályozó tényező a magnézium hiány, vagy más ás-
ványi anyagok hiánya. Lényeges, hogy a tejfehérjék fokozzák a 
szervezet savtermelését, ami a szövetekben savas anyagcsere 
termékek felszaporodását idézik elő, ennek közömbösítéséhez 
anyagcsere calciumot von ki a csontokból. Ha tehát szerveze-
tünk fehérjeigényét főként növényi fehérjékkel elégítjük ki, ak-
kor a csontvesztés veszélyét elkerülhetjük, és a csontritkulás 
kockázatát minimálisra csökkenthetjük.
További bajok okozói is lehetnek a tejfehérjék.Különböző ideg-
rendszeri betegségek, tünet együttesek, úgy mint a depresszió, 
autizmus, pánikbetegség, vagy a gyerekek körében napjaink-
ban rohamosan növekvő számban előforduló hiperaktivitás, 
dislexia, disgráfia, figyelemzavar stb, mind összefüggésbe 
hozható azzal, hogy a felsorolt betegségek esetében az agy-
ban kimutatható ópiát származékok (többek között BCM7 nevű 
molekula) mennyisége megnő, ami az elfogyasztott tejfehér-
jével szoros összefüggést mutat. Egyébként hasonló módon 
viselkednek egyes glutén (gabonákból származó fehérje) vál-

tozatok is. Nagy lépést jelentett az ezzel kapcsolatos kutatások 
előrehaladása, mivel pusztán megfelelő diéta alkalmazásával 
az autista gyerekek állapotát 2-3 hónap alatt 80 %-ban sikerült 
javítani. (Ismereteinkből tudjuk, hogy a természeti népek kö-
rében mai napig nem fogyasztanak tejet, és gabonát, és mind 
a skizofrénia, mint az autizmus szinte ismeretlen a körükben) 
Ebben a körben említhetjük meg az időskori demencia szintén 
terjedő problémáját.
Károsan befolyásolja a magas tejfehérje fogyasztás a vesekő 
kialakulását (főképpen a Ca-oxalát tartalmú kövek esetében), a 
szembetegségek közül a szürke hályog és a makula degene-
ráció esetében.
A daganatos betegségek is természetesen egyértelmű ösz-
szefüggést mutatnak a táplálkozással, így a tejfogyasztással 
is. A nagymértékű állati fehérjefogyasztás fokozza az oxidáz 
enzimek aktivitását, ami az anyagcserében fokozza azon anya-
gok keletkezését, amelyek mutáció révén immunrendszer által 
kontrolálhatatlan sejtszaporodást indítanak el. A második stádi-
umban megindul a mutálódott sejtek szaporodása, ez a folya-
mat még reverzibilis, vagyis visszafordítható. Minél hamarabb 
fel kell ismerni a rákos sejtszaporodást, és meg kell szüntetni 
a kóros szövetburjánzás növekedési feltételeit. És itt értéke-
lődik fel a táplálkozás semmi mással nem helyettesíthető és 
mellékhatások nélküli voltában pótolhatatlan szerepe. Ebből a 
szempontból a tej egy veszélyforrást jelent, inzulinszerű növe-
kedési hormon (IGF) tartalma miatt. A pasztőrözés nem érinti 
az IGF tartalmat. Az emésztés során az IGF nagy része átjut a 
bélfalon, és 10-30%-kal megemeli a vérben ezen növekedési 
hormon szintjét. Ezen hormonok serkentik a sejtek osztódását 
és növekedését, így igazoltan fokozza a tumorok növekedé-
sét. A magas inzulinszerű növekedési hormon szint ( IGF szint) 
kapcsolatot mutat a méhnyak-, petefészek-, vastagbél-, petefé-
szek-, gyomor-, nyelőcső-,máj-, hasnyálmirigy vese-, pajzsmi-
rigy- és agyrák kialakulásával. A tejfogyasztás következtében 
megemelkedett hormonszint miatt megsokszorozódik a rákos 
folyamatok kialakulása. A magas ösztrogénszint is fokozza a 
mellrák veszélyét, és az IGF és az ösztrogén kölcsönösen erő-
sítik egymás hatását.
A fenti sorok csak nagyon vázlatosan tekintik át, mi mindent 
okozhat a  a tej és tejtermékek fogyasztása. folytathatnánk a 
sort pl autoimmun betegségek,reflux stb . 

ÖSSZEFOGLALVA
Az evolúció során laktóz enzim aktivitásukat megőrző tejfo-
gyasztók számára is nagy kockázatot jelentenek a biológiai 
aktív alkotórészek. A tej nem emberi fogyasztásra való, emlős-
állatok kicsinyeinek felnevelésére szolgáló speciális táplálék. 
Mint sok esetben, ha a táplálkozásról szólunk fontos irányelv 
a természetesség és mértékletesség. A mérsékelt mennyiség-
ben fogyasztott natúr, adalékanyag mentes sajtok, aludttej, 
kefír, alacsony zsírtartalmú túró fogyasztása probléma nélkül 
beilleszthető a természetes táplálkozásba. Tartsuk szem előtt 
hogy szervezetünk egészsége számára nem minden hasznos, 
ami ehető, és a boltok polcain megtalálható! ■
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le Breton, GaBriella - Barr, matt: SÍelÉS eUrÓPáBan
(BUDAPEST: JEL-KÉP, 2011)

„Semmi sem aczélosítja jobban az izmokat, semmi sem teszi 
hajlékonyabbá, ruganyosabbá a testet, semmi sem képesíthet 
nagyobb ügyességre, körültekintésre, semmi sem szilárdíthatja 
inkább akaratunkat és semmi sem teheti frissebbé lelkületünket 
a lábszánkózásnál”

(Fridtjof Nansen, 1890)

Több évezredes utat tett meg az emberiség, míg a talpra erősít-
hető, állati csontokból készített síszerkezettől eljutott a carving 
lécig. A vadászatban, később harcászatban használt sízés az 
1840-es évektől vált sportággá. A síterepek változatossága 
minden ember számára más és más élményt nyújt. Van, akit a 
több ezer méter magas hegycsúcsok, van, akit a hóval körülvett 
meseszép alpesi falvak nyűgöznek le, megint mások a hütték 
zavartalan nyugalmát szeretik.
A „Síelés Európában” című útikönyv szerzői közel száz sípá-
lyát és téli üdülőhelyet mutatnak be, amelyek között mindenki 
megtalálja igényének megfelelőt. A szerzők, akik fél életüket a 
havas lejtőkön töltötték, saját benyomásaik alapján jellemzik a 
síközpontokat, ismertetik az adott hely előnyeit, hátrányait, le-
gyen szó akár egy ismert síparadicsomról, akár egy családias, 
eldugott  hegyi faluról. 
A kötetben Ausztria, Franciaország, Kelet-Európa, Olaszor-
szág, Spanyolország, Andorra és Svájc síparadicsomai szere-
pelnek. Az úti cél kiválasztása csak első lépés a síelés meg-
tervezésében, ezt követi a szálláshely lefoglalása. A döntést 
nagyban befolyásolja a síelésre szánt pénzügyi keret, az együtt 
utazók létszáma, kényelmi igénye. A választás megkönnyíté-
se érdekében minden fejezet elején egy összefoglaló táblázat 
szerepel, amelyből az utazni vágyó felmérheti, mennyire áll kö-
zel elképzeléséhez az adott síterep. A beszédes számadatok 
nagymértékben segítik a döntés előtt álló síelők dolgát. Magas-

Szerző:
moSonYi HelGa
Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár
6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Telefon: +36-62/425-525.
www.sk-szeged.hu

ság, repülőtér közelsége, legmagasabb állomás, szintkülönb-
ség, pályák hossza, száma, közelsége, felvonók típusa és éj-
szakai síelés lehetősége szerepel a táblázatban. A könyv külön 
érdeme, hogy a szerzők, sokéves tapasztalatukra támaszkod-
va, leírják az adott sípálya hátrányait is. Van-e tömeg a pályán, 
hóbiztos-e a terep, ideális-e családosok számára, van-e pezs-
gő éjszakai élet?
A síelés sokkal több mint sport, nagyszerű közösségi élmény 
is. A legfájóbb izomláz is elillan, amikor az egész napos síelés 
után este, baráti körben, egy pohár Glühwein mellett megbe-
szélhetjük aznapi élményeinket.
E hasznos kiadványt nem csak a síelés szerelmesei forgathat-
ják haszonnal, hanem a téli üdülőhelyek iránt érdeklődők is.■



10 rekreacio.eu  2013. február

PÉLDAKÉP

A szegedi muréna: Kanyó Dénes
A napfény városában született ifjú már 6 éves korától kezdve sportol. Édesapja a vízi sportok 
világa felé orientálta, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem a vízilabdát választotta a 
búváruszony helyett. Sportpályafutását Gyémánt Imre mesteredző munkája kísérte végig már 
az edzés első napjaitól kezdve egészen a pillanatig, mikor ő maga vette át mestere helyét. 
A világszínvonalban is egyedinek számító 31 éves pályafutása alatt a magyar búvárúszó 
válogatott színeiben 1990 óta versenyzik, a versenysport mellett pedig 2004-től a Muréna 
Szegedi Úszó- és Búvárklub vezetőedzője és 2006-tól az egyesület elnöke. 
A junior és felnőtt magyar bajnoki címeit összesítve 66-szoros magyar bajnoki címet ért el a 
négy európai és két világbajnoki cím mellett. Lapunk idei első kiadásában a Példakép rovat 
főszereplője: Kanyó Dénes. 

Szerző:
VarGa-tÓtH tamáS

Fotó:
mUrÉna SzeGedi ÚSzÓ- ÉS BÚVárKlUB, 
delmaGYar.HU, VöröS nándor, KamoK CSaBa

Az Újszegedi Sportcsarnokban ültünk le beszélgetni a helyi 
búvárúszó legendával, miközben mögöttünk szülők hozták és 
vitték gyermekeiket az uszodából. „ Ha Szeged alá egy víz alat-
ti várost, amolyan Atlantiszt építenének, még azt is meg lehet-
ne tölteni úszni vágyó gyerekekkel” – fejtette ki Kanyó Dénes, 
ezzel utalva a dél-alföldi megyeközpont lakóinak egyedi sport-
szeretetére. Állítása szerint a szegedi komplexum a reggeli fél 

6-os nyitásától egészen az esti 11 órás zárásig vízilabdázókkal, 
úszókkal, és nem utolsó sorban búvárúszokkal van tömve. A 
hatalmas érdeklődés a vízi sportok iránt az egyesület életé-
ben is megmutatkozik. Az 1968 óta fennálló Muréna Szegedi 
Úszó- és Búvárklubhoz hetente 2-3 új gyerek érkezik, így az 
országban egyedülálló utánpótlás kilátásokkal bír a szegedi 
szervezet: „Jelenleg 120 sportolóval foglalkozunk, akik közül 
8 képviselteti magát a válogatottunk színeiben” – mondta az 
edző.
A 2011-es hódmezővásárhelyi világbajnokság 400 méteres 
szám bajnoka tudását tanítványainak is továbbadja, aki szerint 
az alapok elsajátítása a legfontosabb minden sportágban. „ El 
lehet mondani, hogy az alfája és ómegája a sportnak a táplál-
kozás és a helyes életmód. Így ismerkedtem meg az evolúciós 
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orvostudománnyal, és a paleolit életmóddal, mely elsősorban a 
napon tartózkodást, és a rendszeres testmozgást foglalja ma-
gában. Ezeket a szempontokat az edzések megtervezésében 
is figyelembe szoktam venni. A felkészülés során a különböző 
endokrin rendszereket edzünk különböző, evolúciósan ennek 
kedvező mozgásformákkal.” Példaként a szakember a rövidtá-
vú sprinteket emelte ki, melynek köszönhetően úgynevezett új 
BDNF (Brain-derived Neurotrophic factor) idegsejtek képződ-
hetnek az emberi idegrendszerben. Továbbá, a nem túl hosszú 
edzés közbeni nagyon intenzív mozgások elősegítik az emberi 
növekedési hormon termelését a szervezetben. Szakmai tudá-
sa tökéletesítése érdekében pedig naponta 2-3 órát szán tanu-
lásra a szegedi klubvezető.
Azonban a mozgás és a helyes táplálkozás nem csak a ver-
senysportolók számára előnyös.  „Egyetértek azzal az orszá-
gos törekvéssel, hogy az ember legalább heti három alkalom-
mal egy órát mozogjon. Pont a legjobbkor, a huszonnegyedik 
órában indították el programot, mikor az elterjedt irodai ülő-
munkának köszönhetően az emberek fizikai állapota rohamo-
san romlani kezdett. De ugyanez a változás megfigyelhető a 
gyerekeknél is.  A testmozgás hiánya, gondolok itt a futásra, 
sajnos rájuk is negatív hatással van” – fejtette ki Kanyó Dénes. 
Véleménye szerint az emberi test nem arra lett kitalálva, hogy 
üljön : „Az ember törzsfejlődése során adaptálódott egy olyan 
optimális életmódhoz, táplálkozáshoz, melytől mindenféle de-
viancia ugyanolyan káros hatással van testünk működésére.” 
A több, mint 3 évtizedes sport tapasztalattal bíró versenyző így 
mindenki számára csak ajánlani tudja az intenzív sportolást, 
a kondicionáló termi erőfejlesztést, és minden olyan sportolási 
formát, ami szabadtéren történik pontosan a napfény fontossá-
ga miatt. „A D-vitamin is épp olyan fontos, mint a levegő, csak 
ennek hiányát nem perceken belül, hanem évek múltán érzé-
keli az ember”.
Mindemellett, a Kanyó Dénes által fémjelzett Muréna Klub 
pedig él, mint hal a vízben. A versenysportoló készül a jövő 
évi Caliban rendezendő Világjátékokra, ám ezelőtt még már-
ciusban az egri Világkupa állomásán találkozik leghamarabb 
nemzetközi riválisaival. Mint már említettük,  Szegeden a vízi 
sportok utánpótlás helyzete rendkívüli, és jó eséllyel nőhet fel 
egy Kanyó tanítvány, aki végül túlszárnyalja majd edzője telje-
sítményét. ■

ÉLETRAJZ:
Név: Kanyó Dénes
Születési dátum: 1976. 08. 26.
tanulmányok: 
1999 - 2001 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi 
Kar
1995 - 1999 Szegedi József Attila Tudományegyetem, 
Juhász Gyula Tanárképző szak
1990 - 1994 Széchenyi István Gimnázium, Szeged
Szakmai tapasztalatok:
1986 - Versenyző Muréna Szegedi Úszó-és Búvárklub
1990 – Nemzeti válogatott
2002 – 2005 úszásoktató Algyői Általános Iskola
2004 - Vezető edző Muréna Szegedi Úszó-és Búvárklub
2006 - Elnök Muréna Szegedi Úszó-és Búvárklub
eredmények:                        
Világbajnok 2009 Saint Petersburg (200m uszonyos úszás)
2011 Hódmezővásárhely (400m Búvár WR 2:42,90)
AGFIS World Games 
1997 Lahti II. (4x200m váltóúszás)
2009 Kaohsiung III. (400m uszonyos úszás)
Négyszeres Európa-bajnok
1997 Mountpellier (800m búvárúszás)
2003 Liberec (800m búvárúszás Új Világcsúccsal, 400m bú-
várúszás, 4x200m váltóúszás)
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Júzer vagy lúzer? Amikor egy magyartanár belép az órára, és a 

diákok kezében lévő okostelefonokat visszatessé-

keli félig már digitalizált iskolatáskáikba, talán 

még nem sejti, hogy a legújabb eszközöket, azok 

alkalmazásait akár szövetségesévé is teheti. Ma 

már senki nem vitatja, hogy az Y- és az utána 

következő Z-generáció gyermekei sokkal maga-

biztosabban és felhasználói ismereteiket tekint-

ve némileg professzionálisabban használják a 

kor legújabb technikai vívmányait és annak 

szoftvereit, mint tanáraik. Ezért a pedagógusok 

elsődleges feladata, hogy mielőtt lúzerré válná-

nak, jobb júzerek legyenek tanítványaiknál.

Szerző:
BoldoG zoltán
Titulusa: szerkesztő 
Munkahelye: Irodalmi Jelen (www.
irodalmijelen.hu)
Levelezési címe: 
6724 Szeged, Tündér u. 1. fsz. 4.  
E-mail: boldogzoltanszerk@gmail.com 
Főbb kutatási területei: irodalomtanítás, 
kortárs magyar irodalom
Érdeklődési köre, hobbija: labdarúgás, 
film
Fotó:
www.fogyasztovedonet.hu

Első lépésként meg kell érteniük, hogy a számítógépek és az 
okostelefonok nem az ellenségeik. Ugyanolyan csábító, de 
segédeszközzé tehető vívmányok ők, mint a századelőn a 
mozgókép, amelynek bemutatójára Kosztolányi nemzedéke 
kiszökött a kollégiumból. Majd a tanároknak a filmet sikerült 
hasznukra fordítani, és gyakran a téli szünet előtti nyüzsgés 
megfékezésére foganatosított tanárpótlékként is használják. 
De nem volt ez másként a színházzal sem, amely erkölcsileg 
vitatható térből egyszerre támogatandó segédeszközzé vált. 
Ma pedig ugyanez a helyzet az újabb technikai vívmányokkal, 
amelyek minimális nyitottsággal és kreativitással az egyik leg-
fontosabb hatékony, oktatást segítő alkalmazássá tehetők. 
Mit is kell tennie a tanárnak, hogy mindez megtörténjen? Miért 
van szüksége a mobilokra, a számítógépekre és azok alkalma-
zásaira? Elsősorban azért, mert a legaktívabb kommunikáció 
már ezeken keresztül zajlik. Ebből adódóan a baráti beszél-
getések nagy része is írásban történik, amely azt eredménye-
zi, hogy bármilyen tanári kontroll nélkül hatalmas mennyiségű 
szöveg születik rajtuk keresztül. Ez jelentősen meghaladja 
azt a mennyiséget, mint amely az órákon fogan kínkeserves 
munka és pedagógiai megtorlások árán. Pedig egy olyan te-
rep, mint például a közösségi oldal, lehetőséget nyújt a tanár-
nak, hogy számos szempontból az eddigieknél lényegesen 
hatékonyabban végezze a munkáját. Megtaníthatja a diákját 
a nyilvános kommunikációra, annak előnyeire és visszássá-
gaira. Hangsúlyt fektethet az üzenetátadás funkcióira, és a 
Jakobson-modell minden egyes eleme és funkciója hirtelen 
megelevenedhet. Ellenőrizheti és javíthatja azokat a hibákat, 
amelynek pirossal papírra karistolt hibapontjai fölött elsiklik a 
diák a jegy keltette felháborodás után. A többszöri reflexióval, 

amelynek nem kell feltétlenül nyilvánosnak lennie, javíthatja a 
legdurvább berögzült tévedéseket is. Ehhez azonban – horri-
bile dictu – a magyartanárnak jelen kell lennie a Facebookon, 
és el kell fogadnia a diák egyébként is elkerülhetetlen virtuális 
ismeretségi szándékát. Ezzel együtt pedig csak azt a figyelmet 
kell kiterjeszteni erre a térre, amely az osztályteremben úgyis 
kötelező. Az egyénnek szóló értékelést pedig a digitális térben 
kell alkalmaznia úgy, hogy a fejlődéséhez szükséges visszajel-
zést mindenki megkapja. A hangsúly így nem az e-learningen 
lesz, hanem az iLearningen, amely a virtuális térben zajló szö-
vegalkotási folyamat személyre szabott minősítést jelenti. 
A közösségi oldalak azonban csak az egyik ilyen lehetőséget 
kínálják (Windows- és Macintosh-)tálcán. A Facebook-üzenőfal 
és a korábbi 160 karakterre kalibrált sms-nyi szövegtér a di-
ákok gondolkodását is jelentősen átstrukturálja. Alapvetően a 
rövid hozzászólásokra, az emotikonokkal kísért megnyilatko-
zásra biztatja őket, miközben a magyar érettségin három A/4-
es nyomtatott lap telefirkálása nélkül szóba sem állnak velük. 
Egy zárt térben megírt művészi szintű esszé ettől függetlenül is 
merész kihívás lenne mindenkinek, aki már a középiskolában 
ráérez arra: nyugodt, stresszmentes feltételek kellenek egy 
színvonalas értékelő szöveg megírására. A mostani irányított 
esszé pedig olyannyira idegen a diákok gondolkodásától, hogy 
nagy részük eleve lúzerségre van ítélve. Ez pedig abból adó-
dik, hogy egy olyan korba születettek, ahol más típusú szöveg 
a divat. Egy olyan megnyilatkozási forma, amely üldözendő 
éppen annál fogva, mert kontrollálhatatlannak van bélyegezve. 
A diákok és a tanárok tehát két malomban őrölnek, amelyből 
az egyik virtuális, a másik pedig metaforikus. Ennek elkerülése 
miatt a tanároknak kell bölcsebbnek lenniük, és le kell számol-
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niuk az elzárkózás és 
az ellenőrizhetetlenség 
téveszméjével. Főként 
azért, mert ennyi szö-
veg ritkán született bár-
mely korban középis-
kolások keze által, mint 
amennyi most alakult 
és formálódik az Y- és 
Z-generáció mobiljain 
és billentyűzetén. 
Ahhoz pedig, hogy a 

magyartanár ne legyen lúzer, két dologra van szükség. Fel 
kell zárkóznia a legújabb technikai eszközök és azok alkalma-
zásainak használatából, valamint módszertant kell kialakítani 
mindezekhez, hogy a tanítási folyamatban felhasználhatók le-
gyenek. 
A felzárkózás nem azt jelenti, hogy meg kell vásárolnia a leg-
újabb okostelefonokat és letölteni az egyes alkalmazásokat, 
hanem az informatikus és az oktatástechnikus segítségével 
képbe kell kerülnie. Ha meg félénk, akkor előfizetni a legújabb 
Chip magazint, vagy elmenni a mobilszolgáltatóhoz, a legfon-
tosabb újdonságokról érdeklődve. De talán az is elég, ha erőt 
vesz magán, és megnézi az Index informatika-összeállítását. 
Ahogy a diákok mondják: a tanárnak bizony „kockulnia” kell. 
A második lépést a módszertan kialakítása jelenti. A mobilte-
lefonok és a YouTube-videók bevonásához jelenleg Fűzfa Ba-
lázs irodalomtankönyv-sorozata kínál egyedül fogódzókat (F. 
B., irodalom_12_11_10_09, Bp., Krónika Nova, 2008–2011). 
Felismeri ugyanis, hogy a 160 karakter egy olyan kellemes 
formai kényszer is lehet, amely az információk megrostálását 
segíti. Emellett visszajelzést adhat például a Száz év magány 
ilyen terjedelmű összefoglalásánál arról, hogy ki mit tart fontos-
nak az adott műből. Ezek a megoldások azonban még csak az 
adott eszközt liberalizálják az adott tanár és diák szemében, 

és főleg azt sugallják: szabad úgy gondolkodnod egy irodalmi 
műről, ahogy azt a mobiltelefonod engedi. 
Az ilyen bátor, mégis kezdeti próbálkozások után nyugodtan 
lehet az adott technikai trendekhez kapcsolódó feladatokat is 
adni. Példaként említhető az un. QR-kódokhoz kötődő őrület, 
amelynek olvasására a modernebb telefonok már mind ké-
pesek egy-egy alkalmazás segítségével. A QR-kód összesen 
4196 karaktert tartalmazó szöveg megjelenítésére képes. Ez 
azt jelenti, hogy egy közepesen hosszú újságcikk vagy egy 
átlagos hosszúságú házi feladat akár egyetlen kódba is bele-
sűríthető. Ennek azért van különös jelentősége, mert az 1994-
ben Japánból induló kódolvasó őrület éppen most (2011-ben és 
2012-ben) tombol hazánkban. Ha tehát a mobiltelefonnal pla-
kátot vagy randipólót olvasó fiatalt látunk az utcán, ne ijedjünk 
meg. Ő ugyanis ilyenkor mobilja segítségével dekódol, majd 
pedig telefonján szöveget olvas, hiszen kihívásként, játékként 
értelmeződik számára a szimbólum megfejtése. Gondoljuk 
csak el, ahogy a diákok megosztják egymással QR-kóddá for-
mált házi feladatukat! Vagy éppen azt, hogy egy, a technika 
használatában júzerré váló tanár mobilja segítségével ellenőr-
zi a házi feladatokat. Esetleg úgy, hogy mindezt a Facebook-
üzenőfalon teszi. A kódolvasás őrülete így egyik és mindenkép-
pen csak ideiglenes megoldás lehet arra, hogy miként tudjuk 
segédeszközzé alakítani a mobiltelefont. 
A fent vázolt mikromegoldás természetesen nem pótolja a nap-
rakészség és a tanári nyitottság attitűdjét, amelybe beletartozik 
annak a helyzetnek a felmérése: a tanárnak továbbképzésre 
van szüksége az újabb technikai eszközök módszertani kihasz-
nálásához. Ez történhet autodidakta módon, vagy úgy, ahogy 
a 2012. május 26-án tartott Digitális Pedagógus konferencia 
is megpróbálta: elméleti megalapozottsággal, nyitottsággal és 
az álláspontokat ismertetve. Az elhangzott előadások egyér-
telművé tették, hogy a tanárnak mindenképpen iTeacherré kell 
válnia, és megtalálnia az egyensúlyt a fekete-fehér lapok és 
okostelefonok között. ■



14 rekreacio.eu  2013. február

TANULMÁNY

Absztrakt: Az utakon egyre több kerékpárossal 
találkozhatunk, a kerékpár közlekedési felhasználása 
reneszánszát éli. A megnövekedett kerékpáros közle-
kedés azonban – pozitív környezeti és egészségügyi 
hatásai mellett – veszélyeket is rejt magában, melyek 
ellen körültekintő kerékpározással, illetve a szabályok 
beható ismeretével – és azok betartásával – védekez-
hetünk. Jelen tanulmány célja annak feltérképezése, 
hogy a kerékpárt városi közlekedésre használók 
mennyire vannak tisztában a rájuk vonatkozó szabá-
lyokkal, milyen forrásból szerzik ez irányú ismeretei-
ket, és mennyire tartják be ezeket a szabályokat.
A kutatásban Budapest kerékpáros szempontból 
forgalmas csomópontjain kérdezőbiztosok segítségé-
vel kerékpárosokat kértünk meg egy bringás KRESZ-
teszt kitöltésére, később pedig a kérdőív azonos 
tartalommal az internetre is felkerült, ahol önkéntes 
online kitöltők segítségét kértük – utóbbiak mind egy 
internetes kerékpáros csoport tagjai. 
A közel ezer kitöltő válaszaiból megtudtuk, hogy sem 
területileg nem különül el a KRESZ-t jobban, illetve 
kevésbé ismerők csoportja, valamint, hogy sem a 
nem, sem az életkor, sem egyéb demográfiai jellem-
zők, de még a jogosítvány megléte vagy hiánya sem 
befolyásolják szignifikánsan a kerékpáros közlekedési 
szabályokra vonatkozó ismeretek mértékét. Elmond-
ható ugyanakkor, hogy számos közlekedési kritéri-
ummal egyáltalán nem vagyunk tisztában vagy téves 
ismereteink vannak a témával kapcsolatban. Ilyen 
például a járdán kerékpározás kérdése, a kerékpárút 
használatára vonatkozó szabályozások vagy éppen a 
kerékpár felszereltségét érintő kritériumok. 
Mindezek ismeretében elmondhatjuk, hogy a meg-
növekedett kerékpáros forgalom nem hozott magával 
automatikusan kiszélesített kerékpáros közlekedési 
szabályokra vonatkozó ismereteket, a kerékpáros 
KRESZ hatékony terjesztése tehát kulcsfontosságú 
lehet a későbbi kerékpáros balesetek megelőzésében.

Kulcsszavak: Kerékpáros közlekedés, KRESZ, 
biztonság

Mennyire ismerjük a kerékpáros 
közlekedési szabályokat?
How well do we know  bicycle road 
regulations?
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1. BEVEZETÉS
Az utóbbi időben szemmel láthatóan megszaporodtak a 

kerékpárosok a főváros útjain, ahogy egész Európa szerte nö-
vekvő városi kerékpáros forgalom jellemzi az utóbbi éveket, 
évtizedeket (Horton et al., 2007). A használat okai éppen olyan 
különbözőek lehetnek, mint a használat módja és mértéke, 
ami azonban minden kerekesre egyformán vonatkozik, az a 
kerékpározásra vonatkozó szabályrendszer. A kerékpárosok a 
közlekedés résztvevői a motorosokkal, autókkal, kamionokkal, 
buszokkal együtt. Ami mégis megkülönbözteti őket, az védte-
lenségük a többtonnányi fémszerkezetekhez képest. Az ebből 
adódó lehetséges veszélyek csökkentésének egyik módja le-
het a szabályok ismerete és betartása, ezért fontosnak találtuk 
annak felmérését, hogy mennyire vannak a (budapesti) bringá-
sok annak tudatában, hogy milyen közúti szabályok vonatkoz-
nak rájuk.

1.1. EGY KIS KRESZ
Hogy mire is vonatkoznak elsősorban a bringás KRESZ sza-

bályok? A kerékpár felszereltségére, kötelező tartozékaira, a 
kerékpárral használható útszakaszokra, a különféle útszaka-
szokon való kerekpározás szabályaira, valamint a kerékpáro-
sokra vonatkozó speciális közúti táblákra; a közúti szabályozás 
elsődleges célja a forgalomban részt vevők védelme. A kerék-
pározáshoz azonban nem kötelező KRESZ vizsgát tenni, így 
a szabályok ismerete időnként meglehetősen hézagos, vagy 
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Abstract: More and more cyclists can be 
seen on the roads, the use of bicycles as 
means of transport is in its renaissance. But 
augmented bicycle transportation – besides 
its positive effect on the environment and on 
the users’ health – also brought its dangers. 
These can be reduced by careful riding, and 
with the deep knowledge and respect of 
the road rules. The aim of the present study 
is to map the urban bicycle commuters’ 
knowledge on cycling regulations, the source 
of this knowledge, and whether or not they 
respect these rules.
The surveys were conducted in the busiest 
intersections of Budapest, where interviewers 
asked riders to fill in a cyclist road rules test. 
Later the same questionnaire was published 
on the internet where voluntary online 
respondents answered the same questions – 
all of them members of a Facebook cycling 
group.
Based on the answers of the nearly 1000 
respondents we can establish that there is 
no significant difference in the knowledge 
of traffic regulations regardless of the place 
of residence, gender, age, or any other 
demographical characteristics – or even 
of the possession of a driver’s license. On 
the other hand, it is revealed that we are 
generally unaware of or mistake many 
regulations: For instance whether it is 
allowed to ride on the pavement or not, the 
regulations on the use of the bike lanes, or 
the compulsory accessories of a bicycle.
Thus, we can declare that with the 
augmented bicycle traffic no adequate 
knowledge of bicycle traffic regulations 
came along, so raising awareness of these 
regulations may have a key positive impact 
on the prevention of bicycle accidents.
Keywords: bicycle commuting, bicycle road 
rules, safety

pontatlan. Kutatásunkban éppen ezért arra voltunk kíváncsi-
ak, hogy vajon mennyire ismerik a (budapesti) bringások a 
KRESZ-t, mennyire tudatosan, illetve a hatályos közlekedési 
szabályoknak megfelelően kerekeznek. 

A McDonald’s felkérésére a Vuelta Kft. által készített és 
kitöltetett kérdőíveket a TF Sportmenedzsment és Rekreáció 
Tanszék kollégái elemezték ki a (budapesti) kerékpárosok 
KRESZ ismereteinek felmérése céljából – az alábbiakban en-
nek a vizsgálódásnak az eredményei kerülnek bemutatásra.

2. NAGYVÁROS ÉS KÖZLEKEDÉS
„Az összes utazások 20-40%-a gyalog vagy kerékpáron 

történik1” – mondja az Európai Bizottság egyik felmérésében. 
Vajon kik és miért kerékpároznak, hogy lehetne őket a lehető 
leghatékonyabban elérni – ezek voltak az alábbiakban ismerte-
tett felmérések alap kérdései.

Egy másik, az Európai Parlament tudományos és techno-
lógiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége, a STOA2 
megbízásából készített felmérés az európai városi közlekedés 
jövőjét kutatja három európai nagyvárosban, köztük Budapes-
ten. A véletlenszerűen kiválasztott 30 budapesti fiatal által kitöl-
tött kérdőívből kiderül, hogy a fiatalok számára kiemelkedően 
fontos az idejükkel és pénzükkel való takarékoskodás, másfelől 
pedig a városban való közlekedés az önkifejezés egyik eszkö-
ze is. Az autóhasználat kényelmet, szabadságot és presztízst 
jelent számukra, de a gazdasági nehézségek szemmel látha-
tóan erősen hatással vannak utazási szokásaikra és az autó-
zásra és kerékpározásra irányuló attitűdjükre. (Forrás: http://
www.median.hu)

A kerékpározás Európa szerte igen nagy eltéréseket mutat: 
bizonyos országokban például sport szempontból igen nagy 
jelentőséggel bír, miközben közlekedési céllal igen alacsony 
arányban használják – például Olaszországban, Spanyolor-
szágban és Franciaországban. (Horton et al., 2007) A kerék-
pározást jellemzően elterjedtebbnek gondoljuk azok körében, 
akik kevésbé rendelkeznek autóval. Ez az elmélet azonban 
csak bizonyos esetekben igazolódik, ellenpéldát pedig például 
Hollandia vagy Dánia szolgáltathat, ahol igen magas a moto-
rizált járművek birtoklásának aránya, mégis ezeket az orszá-
gokat kifejezetten kerékpáros nemzeteknek tartjuk. (Parkin et 
al., 2007)

A TNS Hungary a Magyar Kerékpárosklub megbízásából 
2010-ben három alkalommal végzett a magyar lakosságra rep-
rezentatív felmérést a kerékpár használatával kapcsolatban. 
Az első negyedévben a budapesti lakosság 10%-a használta 
közlekedési célra a kerékpárt. A második negyedévben – vagy-
is áprilistól júliusig – ez az arány 18%-ra nőtt, a harmadik ne-
gyedévben pedig a használat aránya visszaesett 11%-ra, to-
vábbra is az említett 15-29 éves korosztály legnagyobb arányú 
részvételével. (Forrás: http://dev.kerekparosklub.hu/tns)

Többé-kevésbé a fent említett korosztály az, amely leg-
inkább gondolja elterjedt közlekedési eszköznek a kerékpárt 

1 Forrás: SafetyNet (2009) Pedestrians& Cyclists
2 Science and TechnologyOptionsAssessment
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– derül ki a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet a 
McDonald’s megbízásából 2010 júliusában végzett online fel-
méréséből. A felmérés alapján 4-6 éves korban tanulnak meg 
a legtöbben kerékpározni, és a megkérdezettek 61%-a tartja a 
kerékpározás elsődleges funkciójának a közlekedést. A meg-
kérdezettek 94%-a saját bevallása szerint figyel a szabályok 
betartására, azonban a felmérésből az is kiderül, hogy a „buda-
pesti fiatalok kapják a legkevésbé szakszerű KRESZ oktatást, 
az ő esetükben az autodidakta tanulók aránya 37%”. (Forrás: 
BringaMania kutatás – Medián)

3. BALESETI STATISZTIKÁK
A baleseti statisztikák esetében az Európai Bizottság által 

készített haláleseteket vizsgáló éves felméréseket vettük ala-
pul. Általános vizsgálati szempont a haladási sebesség és a 
balesetek súlyossága közötti összefüggés vizsgálata. Az egyes 
járművek sebességének növekedésével ugyanis az ütközések 
száma exponenciálisan nő, a nagyobb sebességgel pedig nő 
a komolyabb sérülések kockázata3. 2008-ban Magyarországon 
a közúton életüket vesztők 11%-a volt kerékpáros – az EU-s 
átlag ekkor 5,4% volt. 

Azokban az országokban, ahol sokan kerekeznek, a ke-
rékpárral közlekedők között alacsonyabb a halálozási ráta az 
összes közúti balesetben életüket vesztők körében. A köz-
lekedésben résztvevő kerékpárosok növekvő számával, a 
motorizált járművek vezetői egyre inkább tudatában vannak 
jelenlétükkel és figyelmesebbek, előzékenyebbek lehetnek irá-
nyukban. Azokban az országokban, ahol elterjedt a kerékpáro-
zás, nagyobb valószínűséggel biztosítanak jobb kerékpáros lé-
tesítményeket, mint azokban az országokban, ahol a bringázás 
kevésbé népszerű.” (Forrás: SafetyNet, 2009, Pedestrians& 
Cyclists)

A Bizottság közúti balesetekről szóló statisztikái, a balese-
tek kiváltó okára, a helyszínre és a szereplők jellemzőire fóku-
szálnak. Hazánkban 2003 óta javuló tendenciát mutat a kerék-
páros balesetben vagy a baleset következtében 30 napon belül 
elhalálozók száma, mégis 2008-ban még 109 ember vesztette 
életét közutakon kerékpározás közben, mely adatot a lakosság 
számával összevetve Magyarország vezető helyen áll kerékpá-
ros halálesetek tekintetében. 

A balesetek előfordulásának elemzésekor megfigyelhető, 
hogy az év során a nyári hónapokban történik a legtöbb halá-
los kimenetelű baleset, az összes haláleset 31%-a. Ennek egy 
lehetséges oka, hogy ekkor esetleg azok is előveszik kerékpár-
jukat, akik egyébként nem gyakorlott kerekesek, ahogyan az 
a Kerékpárosklub felméréséből is kiderült. Esetükben kiemelt 
jelentősége van a kerékpáros tudásnak, megfelelő védőfelsze-
relés használatának, illetve a KRESZ minél behatóbb ismere-
tének. A halálos kimenetelű kerékpáros balesetek majdnem 
60%-a városi területeken történik. 

A kerékpáros balesetek 74%-a fényes nappal történik, több-
ségük 8 és dél, valamint délután 4 és 8 között történik. (Forrás: 
European RoadSafetyObservatory: TrafficSafety Basic Facts 
2010, Cyclists)

4. MÓDSZER
Jól meghatározott kérdésünk megválaszolásához a kérdő-

íves módszert választottuk. Összesen 9 kérdezőbiztos segít-
ségével Budapest kerékpáros forgalmának feltételezett góc-
pontjaiban vettük fel az adatokat. Az éppen beköszöntött téli 
hideg idő és az adatfelvétel idején éppen tartó szmogriadónak 
köszönhetően viszonylag kevés kerékpárral közlekedőre szá-
mítottunk, ezért választottuk a kerékpáros szempontból for-
galmasnak ítélt pontokat. Úgy gondoltuk, hogy aki még ezek 
között a zord időjárási körülmények között is nyeregbe pat-
tan, biztosan elkötelezett, a közúti kerékpározásban jelentős 
tapasztalatokkal bíró kerékpáros, és kíváncsiak voltunk arra, 
hogy ez a „kemény mag” jobban válaszol-e majd a kérdésekre, 
mint az átlag. Az adatfelvétel jellemzően délután történt, 16 és 
18, illetve 14 és 17 óra között az adatfelvétel két napján, egy 
pénteki és egy keddi délutánon. 

A kérdőívet ezután a BringaMania Facebook oldalára is fel-
töltöttük. A kérdőívet bárki kitölthette, a kérdések megegyeztek 
az utcán használt kérdőíven szereplővel. A webes felületen 
összesen 768-an töltötték ki a kerékpáros KRESZ kérdőívet.

5. EREDMÉNYEK
Az összes kitöltő között 24%-ban képviseltették magukat a 

nők, 76%-ban pedig férfiak válaszoltak a kérdésekre. Megálla-
pítottuk, hogy a helyes válaszok tekintetében jelentős eltérés 
nem figyelhető meg a nemek között. 

1. táblázat – A helyesen megválaszolt kérdések és a nemek 
összefüggései

A válaszolók kora a felmérésben – néhány kivétellel – 15 
és 65 év között mozog. A korosztályokra vonatkozó elemzések 
kapcsán korrelációelemzést végeztünk annak megállapításá-
ra, hogy van-e összefüggés a kor és a helyesen megválaszolt 
kérdések száma között. Eredményeink alapján kijelenthetjük: 
a kor és a helyesen megválaszolt kérdések száma között nem 
volt összefüggés. A legjobb eredményeket elérőknek nehéz-
séget elsősorban a 9-es kérdés jelentett, amiből azt a követ-
keztetést vonhatjuk le, hogy az erdőben való kerékpározásról 
még a jól informált bringásoknak sincsenek pontos ismereteik. 
Legtöbben egyébként azt az a választ („a”) gondolták helyes-
nek, mely szerint a kijelölt gyalog- és erdészeti utakon az erdő 
életét, élővilágát nem zavarva szabad kerékpározni – jóllehet 
erre csak a táblával jelzett útszakaszokon van lehetőség. Az 
„a” választ nagyarányú megjelölése arra enged következtetni, 

3 Forrás: SafetyNet (2009) Pedestrians&Cyclists

Helyesen megválaszolt 
kérdések

Nők 45,77 %
Férfiak 49,64 %
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hogy az erdőben kerékpározásra vonatkozó tilalmat kevesen 
ismerik.

Másik nehezen megválaszolható kérdés a 3. volt, amely a 
kijelölt gyalogátkelőhelyen való kerékpározás szabályaira kér-
dezett rá. Érdekes, hogy erre a kérdésre egyébként többnyire 
helyes válaszok érkeztek (az utcai kitöltőknél a negyedik, a we-
bes válaszolóknál pedig a harmadik legtöbb jó választ elérő 
kérdés volt), mégis az összességében jól teljesítők, vagyis leg-
alább 9 helyes választ adók körében hiányosnak mutatkoztak 
az erre vonatkozó ismereteik.

Ugyanakkor például a 6-os (a maximális sebességre vonat-
kozó) és 10-es (a fékekre vonatkozó) kérdéseket magabizto-
sabban válaszolták meg.

A budapestiek, illetve vidékiek összehasonlításában a he-
lyesen megválaszolt kérdések tekintetében az alábbiak szerint 
alakult: 4,59 helyes válasz a budapestiek oldalán, míg a vidé-
kiek 11 kérdésből 3,67-re válaszoltak helyesen. Egyébirányt 
a lakhely és a helyesen megválaszolt kérdések száma között 
nincs szignifikáns összefüggés: a korreláció analízis 0,004-es 
szintje jóval elmarad a szignifikánsnak tekinthető 0,01 szinttől. 

A felmérés előtt azzal a feltételezéssel éltünk, hogy azok, 
akik autóval is közlekednek a kerékpár mellett, nagyobb arány-
ban adnak majd helyes válaszokat, mint az autóval nem köz-
lekedők, hiszen a jogosítvány megszerzésének feltétele a si-
keres KRESZ vizsga. Az utcai kitöltők 26%-a vallotta magát 
autósnak is, ők 42%-ban válaszoltak helyesen, míg azok, akik 
nem autóznak – tehát feltehetően nem rendelkeznek jogosít-
vánnyal és/vagy nem részesei napi szinten járművezetőként 
a gépjárműforgalomnak) – 33%-ban válaszoltak helyesen a 
KRESZ kérdésekre. A webes kitöltők esetében az autóval (is) 
közlekedők aránya 24%. Esetükben az autózók és nem autó-
zók között a helyes válaszok számát illetően még kevésbé mar-
káns a különbség: a 11 kérdésre átlagosan 5,59 helyes választ 
adtak az autósok (50,8%-ban válaszoltak helyesen), míg a töb-
biek körében ez 5,47 helyes választ, vagyis 49,7%-ot jelent.

A vizsgálódás egy következő aspektusában a kérdésekre 
adott válaszokat elemeztük. Legtöbb helyes válasz az utcai 
kitöltők esetében a 7. kérdésre érkezett, a válaszolók 74%-a 
van tisztában azzal, hogy egyirányú utcába forgalommal szem-
ben kizárólag abban az esetben szabad kerékpárral behajtani, 
amennyiben erre külön tábla engedélyt ad. Az egyirányú utcára 
vonatkozó közlekedési szabállyal egyébként a webes kitöltők 
is tisztában vannak. 

2. táblázat – az egyes kérdésekre adott válaszok megoszlása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a 15 19 23 49 64 44 17 20 55 64 22
b 19 9 7 14 10 15 2 27 20 13 11
c 28 27 7 14 8 24 74 23 20 11 52
d 38 45 63 23 18 17 7 30 5 12 15

Ettől az eredménytől alig marad el azoknak a száma, akik 
tisztában vannak azzal a szabállyal, amely szerint a zebrán 
a kerékpárosnak nincs elsőbbsége; illetve a megkérdezettek 
nagy többsége számára az is világos, hogy a KRESZ szerint 
a kerékpárt két külön kezelhető fékkel kell felszerelni. Utóbbi 
alól némi kivételt jelent az ún. fixivel, vagy örökhajtós kerékpár-
ral közlekedők, amire hagyományosan nem szerelnek féket, 
vagy a manapság elterjedt divatot követve egy fékkel egészí-
tik ki. Fixi hajtásához egyfelől jelentős fizikai erőnlétre – mivel 
egyetlen sebességet használhat csak a kerékpáros -, másfelől 
komoly kerékpáros tapasztalatra és folyamatos koncentrációra 
van szükség, hiszen a forgalmat és az útviszonyokat jóval elő-
re helyesen kell felmérniük a fixit használóknak. Azonban aho-
gyan egyre inkább kezd elterjedni és divattá válni a fixi haszná-
lata, azok is a kerékpár ezen fajtáját választják, akik számára 
nem feltétlenül ez a legmegfelelőbb közlekedési forma4. Utóbbi 
esetben a KRESZ szabályok ismerete kiemelten fontos lehet, 
hiszen például a két kötelező fék felszerelése megelőzheti a 
tapasztalatlan (és a tapasztalt!) bringások esetleges baleseteit.

A válaszolók körében elterjedt tévedésnek vagy tudásbeli 
hiányosságnak tűnik a járda, illetve a kerékpárút és a közös 
gyalog- és kerékpárút használata. A válaszolók közel fele gon-
dolja úgy, hogy járdán nem szabad kerékpározni, csak tolni 
szabad a kerékpárt, miközben amennyiben az út kerékpáros 
közlekedésre alkalmatlan vagy tilos ott kerékpározni, a járda 
is igénybe vehető e célra. (Sajnálatos, hogy ilyen nagy szám-
ban nincsenek tisztában azzal, hogy adott esetben a járdán is 
kerekezhetnek, hiszen ez biztonsági szempontból is lényeges, 
illetve elképzelhető, hogy éppen emiatt döntenek egyesek úgy, 
hogy nem ülnek kerékpárra, vagy nem engedik gyermekeiket 
bringázni.) A kérdés ellenpólusa azonban, hogy bár csak 340 
válaszoló ismerte helyesen a KRESZ szabályt, mégis az ösz-
szes kitöltő több mint 66%-a választott olyan megoldást, amely 
valamilyen módon engedélyezi a járda használatát a kerékpá-
rosok számára.

Az autóbusz forgalmi sávban való közlekedésről a meg-
kérdezettek körül-belül egyharmada (30% az utcai kitöltők, és 
31% a webes kitöltők esetében) gondolja, hogy tilos, míg a töb-
biek különböző válaszokat adva ugyan, a válaszlehetősége-
ket kiegyenlített arányban választották, többségük mégis arra 
tippelt, hogy lehetséges a buszsáv használata kerékpározás 
céljára.

Hasonlóan kiegyenlítettek voltak a fényforrásra vonatkozó 
kérdésekre adott választások. Némileg több válasz érkezett 
a villogó fényt is megengedő lehetőségekre. Sokan tartják jól 
láthatónak a villogó piros hátsó fényforrást, illetve a legtöbb 
manapság kapható kerékpáros lámpának van villogó funkci-
ója. A fény hatótávolságát illetően nem választották markáns 
különbséggel egyik lehetőséget sem, ami arra a feltételezésre 

4 A fixit hagyományosan kerékpáros futárok vagy olyan bringások 
részesítik előnyben, akik számára fontos a kerékpár tömege, illetve 
az, hogy milyen időközönként szorul valamelyik alkatrésze javításra, 
cserére.
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enged következtetni, hogy erről keveseknek vannak pontos in-
formációi.

A kerékpáros maximális közlekedési sebességére vonatko-
zó kérdést a válaszolók többsége helyesen válaszolta meg, bár 
a webes kitöltők 30%-a a „c” választ jelölte meg, ami kerékpár-
úton, valamint gyalog- és kerékpárúton egyaránt alacsonyabb 
korlátokkal maximalizálná a kerékpáros sebességét. Ezeket a 
korlátokat egyesek túlzónak találják, hiszen a kerékpározást 
élsportként űzők ezeknél jóval nagyobb sebességgel képesek 
haladni. Mások számára a 40 km/órás sebesség azonban szin-
te elérhetetlen tempónak tűnhet.

6. KÖVETKEZTETÉSEK
A felvett adatok alapján összességében elmondhatjuk, 

hogy a kerékpárosok a tényleges szabályokkal kevésbé van-
nak tisztában, mint arra számítottunk – ugyanakkor számos 
esetben, ha nem is ismerik a pontos szabályt, a gyakorlatban 
lényeges elemeivel tisztában vannak. A helyes válaszok és a 
lakhely vagy a kor között összefüggést nem találtunk, így egy-
előre nem tekinthetjük egyik vagy másik csoportot sem kisebb 
vagy nagyobb tudásúnak a kerékpáros közlekedés szabályait 
illetően. 

A baleseti statisztikák ismeretében a felmérés alapján min-
denképpen kijelenthető, hogy fontos volna minden közlekedőt 
megfelelő módon felkészíteni az általa használt közlekedési 
eszközök használatára vonatkozó szabályokból, ugyanis ezen 
szabályok elsődlegesen a közlekedők védelmét és a forgalom 
biztonságát hivatottak garantálni. Kerékpárosok számára ter-
mészetesen a KRESZ vizsga nem tehető kötelezővé, de pél-
dául az általános iskolai tantervben szerepelhetne. Emellett 
ismertető táblákkal, poszterekkel, különböző felhívásokat tar-
talmazó figyelemfelkeltő képekkel a kerékpár üzletek, kerékpár 
szervizek falain, kerékpárutak mentén el lehetne juttatni szá-
mos fontos, adott esetben pedig akár életmentő információt a 
kerékpározni vágyók számára. ■

7. HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE
7.1. jogszabályok
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés 
szabályairól (A jogszabály 2011.XI.3-án hatályos állapota)
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeleta közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
(A jogszabály 2011.XI.3-án hatályos állapota)
7.2. Felhasznált irodalom.
Horton, D., Cox.,P., Rosen, P. (2007). Introduction - Cycling and 
Society. In: Horton, D., Cox.,P., Rosen, P.: Cycling and Society, 
Ahsgate.
Parkin, J.,Ryley, T., Jones, T. (2007). BarrierstoCycling: An 
Exploration of QuantitativeAnalyses. In: Horton, D., Cox.,P., 
Rosen, P.: Cycling and Society, Ahsgate.
7.3. Korábbi kerékpáros felmérések
BringaMánia kutatás: A „McDonald’s BringaMánia” kuta-
tás alapját a 2010. június második felében, a HotDog.hu-n, 

NLCafe.hu-n, Autozz.blog.hu-n és a Vuelta Sportiroda hírleve-
lén keresztül elvégzett online kérdőíves felmérés alkotja, mely-
nek eredményeit a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 
dolgozta fel.
Kerékpáros felmérés TNS – I. negyedév – forrás: http://dev.
kerekparosklub.hu/tns (letöltve 2011. november 22-én 12:53-
kor)
Kerékpáros felmérés TNS – II. negyedév - forrás: http://dev.
kerekparosklub.hu/tns (letöltve 2011. november 22-én 12:54-
kor)
Kerékpáros felmérés TNS – III. negyedév - forrás: http://dev.
kerekparosklub.hu/tns (letöltve 2011. november 22-én 12:55-
kor)
STOA-kutatás az európai városi közlekedés jövőjéről – Medi-
án: http://www.median.hu/object.37efb334-b277-47a1-a4c6-
bf70ce55f220.ivy (letöltve 2011. november 22-én 10:47-kor)
SafetyNet (2009) Pedestrians& Cyclists, (letöltve: 2012. január 
27-én)
European RoadSafetyObservatory: TrafficSafety Basic Facts 
2010, Cyclists

Jó hír az orvosnak, gyógyír a betegnek
Most igazán érdemes minket választani. Megújuló informatikai 
hátterünkön keresztül sokkal egyszerûbben és hatékonyabban 
informálhatja szolgáltatásairól pénztártagjainkat.

• Több, mint 14 000 szolgáltató
•  Kiemelt partnereinknek ingyenes hirdetési- és 

marketingkommunikációs lehetôségek
•  Több, mint 100 000-es, folyamatosan bôvülô taglétszám

Legyen a partnerünk, 
csatlakozzon Ön is Szolgáltatóinkhoz!

További információ:
www.egeszsegpenztar.hu
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Szent Márton nyomában I.

Egész Európa, Franciaország védőszentje, aki Savariaban született… 
Szent Mártont, a középkor egyik legnépszerűbb szentjét élete, és nem 
halála miatt avatták szentté. A IV. században Szombathely környékén 
született. Mártont jólelkűsége, felebaráti szeretete, betegek és szegények 
iránti részvéte, egyszerű életmódja miatt a katonák, koldusok és számos 
mesterség védőszentjeként is tisztelték, tisztelik ma is. November 11-i 
napja, a néphagyományban a jobbágytartozás lerovásának ideje, melyet 
kiadós liba-lakomákkal és munkatilalommal ünnepeltek.
Szombathelyen megtalálható a gyermek Márton lábnyoma, s ezt követve, 
elindulhatunk, hogy végigjárjuk zarándokúton az összes helyet, melyen a 
híres szent megfordult. (1. kép)

Szerző:
dr. KiSS-GeSoitS Beatrix
naGYVáradi Katalin
dr. PolGár tiBor
Nyugat-magyarországi Egyetem 
Művészeti-, 
Nevelési és Sporttudományi Kar
Levelezési cím: geosits.
beatrix@mnsk.nyme.hu

Cikkünk elején bemutatjuk Szent Márton életét, a Szent Márton 
kultusz európai kialakulását, s aztán virtuális sétát teszünk a 
Szent Márton sétaúton, Szombathelyen, hogy erőt merítsünk 
az Európa legnagyobb zarándokútján való induláshoz. (2. kép)

1. kép - Szent Márton lábnyoma 
2. kép - Szent Márton a Szentírással 
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SZENT MÁRTON ÉLETE
Márton Kr. u. 316-ban született Savariában. Szülei jómódban 
élő pogányok voltak. Apja a római légió tisztjeként szolgált. A 
források tanúsága szerint édesapja és édesanyja valószínűleg 
szláv eredetű volt, bár egyes történetírók kelta származásukat 
is lehetségesnek tartják.
Márton apja jutalmul Itáliában földbirtokot kapott, így a család 
Itáliába költözött. Gyermekkorát Márton Ticinum (Pavia) város-
ában töltötte. Alig volt 12 éves, amikor szülei akarata ellenére, 
kérte felvételét a keresztények közé. A pogány szülők nem néz-
ték jó szemmel, hogy gyermekük az új vallást követi, igyekez-
tek ettől eltéríteni.
Márton 15 éves korában, apja kívánságára jelentkezett katonai 
szolgálatra. Egy gyakorló lovascsapathoz került, mivel nagyon 
fiatal volt. 19 éves korában lett ténylegesen katona. Légióját 
Galliába, Franciaországba küldték, ahol Amiensben teljesített 
szolgálatot. 
Az Amiensben töltött katonaévek egyik eseményéről, minden 
életrajzírója megemlékezik. Különösen kemény tél volt Galliá-
ban, sokan meghaltak a nagy hidegtől. Márton minden ruháját 
elajándékozta a szegényeknek, csupán a rajtalévő ruhadara-
bok maradtak meg. Egy napon késő este, járőrszolgálatból 
hazatérőben didergő koldussal találkozott. Köpenyét kardjával 
kettéhasította és az egyik felét a koldus vállára borította. Más-
nap álmában Krisztust látta abban a köpenydarabban, amelyet 
a fázó koldusra terített. Krisztus így szólt a fiatal katonához: 
„Márton, a hittanuló öltöztetett engem ebbe a köpenybe.” (3. 
kép)
339-ben, 22 éves korában keresztelkedett meg, szolgálati 
helyén, Amiensben. A kereszténnyé lett fiatal katona parancs-

noka kérésére még két évig szolgált a légió kötelékében. 
A hadseregből való távozása előtt, 341-ben barbárok támadtak 
Galliára. A császár - Constans - az ütközet előtt személyesen 
buzdította katonáit. Név szerint szólította őket és ajándékot 
adott át nekik. Márton nem akarta az ajándékot elfogadni és 
ennek okát közölte is az uralkodóval: a császárt szolgálta ed-
dig, ezután Istent kívánja szolgálni. Ő viszont a csatától való 
félelemmel vádolta meg Mártont és ezzel magyarázta a sereg-
ből való kilépésének okát is. Márton a méltatlan vádat vissza-
utasította és a császárnak azt válaszolta, hogy másnap a hadi 
felszerelés nélkül, Isten nevével az ajkán és a kereszt jelének a 
védelme alatt megy majd a csatába. (4. kép) Az ütközetre azon-
ban nem került sor, mert a barbár frank sereg követeket küldött 
a császárhoz és békét kért. Az ellenség kérése, békeajánlata 
a császárnak is meglepetést okozott. A csodának is nevezhető 
fordulat egy súlyos veszteséggel járó csatát akadályozott meg.

3. kép - El Greco: Szent Márton és a koldus

4. kép -  Szent Márton megkeresztelkedése után kilép a 
hadseregből, mondván: „Krisztus katonája vagyok, így nem 

harcolhatok!” (Simone Martini freskója)

Álmában utasítást kapott Márton, hogy térjen vissza szülőföld-
jére, Pannóniába és ott hirdesse Krisztus igazságát. Szülei Itá-
liából már korábban visszatértek Savariába.
Hazatérése után Savariában megkezdte térítő munkáját. Édes-
anyját is a keresztény hitre vezette és megkeresztelte. A ha-
gyomány szerint az egykor a szombathelyi Domonkos templom 
előtt álló kút vizével keresztelte meg. Szülőföldjéről továbbindult, 
a keresztény hitet terjeszteni. Először Itáliában élt remete életet 
Insula Gallinarián, (amit Tyúk-szigetnek neveztek el, mert olyan 
kietlen, kopár földdarab volt). Utána Galliában is remeteként élt,  
mert az eredményes térítőmunkához ezt találta megfele-
lőnek. Rövid idő elteltével sokan csatlakoztak hozzá és 
követőivel hamar benépesült a domboldal. Márton ösz-
szefogta, szervezte a remeték életét. Ligugében kialakult 
egy szerzetesi közösség, amely pontos szabályok szerint 
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működött. Ruházatuk egyszerű volt, személyes tulajdon-
nal nem rendelkeztek. Imával és munkával teltek napjaik 
(ez a szerzetesi közösség már szemináriumnak tekinthető). 
Márton élete legfőbb céljának a keresztény hit terjesztését tar-
totta. Sokat utazott, térítette a pogányokat, megszervezte a 
hitközségeket. Egyházközségeket létesített, amelyek később 
vallási központokká váltak. A megtérített vidékekre elküldte ta-
nítványait, hogy folytassák a keresztény hit megszilárdítását.

TOURS VÁROSÁNAK PÜSPÖKE
371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg. A 
püspöki hivatalt alázatossággal viselte, bár megválasztá-
sa ellen tiltakozott. Csellel hívták el szerzetesi közössé-
géből és szinte az egész Tours óhajára került a püspök-
ség élére. Püspökként is egyszerű életmódot folytatott. 
Márton szerénysége, egyszerűsége és az általa véghezvitt 
csodák következtében különös tiszteletnek örvendett. Elhagyta 
székvárosát és Marmoutierben telepedett le, ahová csakhamar 
több fiatal szerzetes követte.
Csodák sora kísérte Márton püspök működését is: betegek gyó-
gyítása, halottak feltámasztása, ördögtől megszállottak meg-
szabadítása volt a bizonyítéka az ő isteni kiválasztottságának. 
Fáradhatatlanul dolgozott a hit terjesztésén még idős korában 
is. Nyolcvan éves elmúlt, de még járta a vidéket, látogatta az 
egyházközségeket. Munkája mellett készült a nagy útra, várta 
halála közeledését. Nem a kedves marmoutieri kolostorában 
érte a halál, hanem vidéki munkája során Candesben, ahová az 
egyházközségben jelentkező viták elsimítására utazott. Halála 
óráján így imádkozott Istenhez: Uram, ha népednek még szük-
sége van rám, nem vonakodom a munkától.” Az Úr azonban 
szólította és magához hívta egy vasárnapi napon, 397. nov-
ember 8-án. Halálhíre futótűzként terjedt el, Gallia-szerte ha-
talmas részvétet váltva ki. Néhány nap alatt nagy tömeg gyűlt 
össze Candesban. Holttestét több város is magának követelte. 
Poitiers és Tours egyaránt azon volt, hogy náluk helyezzék nyu-
galomra a püspököt. A holttestet vigyázva őrizték. A toursiak az 
őröket kijátszották, és az ablakon kiemelték Márton földi marad-
ványait. A Loire folyón csónakban vitték székvárosába, Toursba. 
A város előtti keresztény temetőben temették el november 
11én. Temetésére közel 2000 szerzetes érkezett Toursba és 
hatalmas tömeg vett búcsút püspökétől, akit évtizedek alatt 
szívébe zárt. Sírja fölé tanítványa, Brictius kápolnát emeltetett.
(Készült  a Sulpicius Severus által írt életrajz alapján.)

SZENT MÁRTON KULTUSZ KIALAKULÁSA
Márton tisztelete halála után gyorsan terjedt; már életében 
legendák keringtek jóságáról. A tours-i zsinat 461-ben ünne-
pet rendelt el Márton tiszteletére. Sírja felett 476-ban bazilikát 
építettek, amelyet máig is rengetegen látogatnak. A bazilika 
997-ben leégett, a 11. században építették újjá. Holttestét 
ereklyeként tisztelik, 1454-ben arany ereklyetartót készítettek 
számára. 1526-ban a hugenották kifosztották a templomot és 
az ereklyetartót, a francia forradalom idején ismét kifosztották 
a templomot, de az ereklyéknek nem esett bántódásuk. 1795-

ben új ereklyetartóba helyezték őket. Szent Márton sírja felett 
1863-ban emlékművet emeltek, az új bazilikát 1886–1902-ig 
építették, a sír a bazilika kriptájába került. Az ereklyék a Saint-
Gatien katedrális-ban, a tours-i Szent Márton-bazilikában és a 
kisebb koponyacsont a szombathelyi székesegyházban talál-
hatóak.
Szent Márton egykori szülőháza – a legenda szerint – az egy-
kori ókeresztény temető területén álló szombathelyi Szent Már-
ton templom északi mellékkápolnája, a Szent Márton-kápolna 
helyén állt. A kápolna bejárata fölött olvasható a felirat: HIC 
NATUS EST S(anctus) MARTINUS, azaz Itt született Szent 
Márton. Itt őrzik Szent Márton ujjereklyéjét. A templom előtti 
kútra 1938-ban állították fel Rumi Rajki István alkotását: Szent 
Márton megkereszteli édesanyját. Egy újabb kori legenda sze-
rint Márton a templom előtti kút vizével keresztelte meg édes-
anyját a Savariába hazalátogató Márton. Szombathely városa 
2005. április 28-án bekapcsolódott a Szent Márton Európai 
Kulturális Útvonalba. Ekkor helyezték el a Szent Márton-temp-
lomban, a Márton születési helyére emlékeztető kápolna be-
járatánál az útvonal emblémáját, Márton jelképes lábnyomát.
Szent Márton Franciaország védőszentje. Sulpicius Severus 
írt róla életrajzot, aki személyesen is ismerte a szentet. Alap-
vetően háromféle csodát tulajdonít neki: gyógyító csodákat, 
térítő csodákat, valamint részletezi Márton küzdelmét a Sátán-
nal. Ezek a csodák tipizálhatók, amelyek tematikus rendben 
helyezkednek el a műben. A szerző részletesen elbeszéli a 
koldussal tett csodát, amely szerinte eldöntötte, hogy Márton 
milyen életpályát választ.

VIA SANCTI MARTINI
Az egykori Savaria saját történelmi sétával tiszteleg híres 
szentje és az ókori kereszténység előtt. A városban lépőkövek 
vezetik a sétálót az útvonalon végig. (5. kép)
A Szent Márton Történelmi Sétaút a Kálvária templomtól a 
Szent Márton templomig vezet. Azokat a helyszíneket mutatja 
be, amelyek a város ókeresztény hagyományaihoz kapcsolód-
nak. Az egyes állomásoknál lévő műalkotások, Szent Márton-
nak és Szent Quirinus életének egy-egy epizódjára hívják fel a 
figyelmet. 

5. kép - Lépőkő a szombathelyi aszfalton
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a sétaút állomásai:
1. Kálvária, Martineum ,, Márton a hittanuló öltöztet engem.” - 
Somogyi Tamás alkotása A bronzreliefek az egykori karmelita 
kolostor falán, az egyik a köpenyét megosztó Mártont, a másik 
Szent Márton álmát ábrázolja. (6. kép)

6. kép - Szent Márton dombormű a Matineum Felnőttképző 
Akadémia falán

7. kép  - Az ókori színház területén

2. Az ókori színház helye „Nyilvánosan megvesszőzték és vé-
gül elhagyni kényszerült a várost” Koller László alkotása Szent 
Quirinus halálos ítéletét és Szent Márton megvesszőzését mu-
tatja be. (7. kép)

3. Perint híd - Szent Quirinus emlékhely  „ A’ Sibaris’ sebe-
sen lefolyó özönébe taszítják ...” Az emléktábla Tornay Endre 
András szobrászművész alkotása, a hídkorláton lévő alkotás 
(bronz püspöki öv) Veres Gábor munkája. Quirinus mártíriumá-
nak helyszíne, malomkővel a nyakában itt vetették a Sibarisba. 
(8. kép)

8. kép - Szent Quirinus köpenye a Perint patak hídján

4. Székesegyház, Szeminárium, püspöki palota  Szily János a 
Szombathelyi Egyházmegye első püspöke a várost Szent Már-
ton és Szent Quirinus oltalmába ajánlotta.  Quirinus és Márton 
ábrázolásai megtalálhatók a Szeminárium kápolnáiban, a Szé-
kesegyházban és a püspöki palotában is. A Székesegyházban 
találjuk Szent Márton ereklyéjét, amelyet 1913-ban Tours érse-
ke ajándékozott Szombathelynek. (9-10. kép)

9. kép - A szombathelyi székesegyház
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5. Savaria tér ,,Márton püspök ruháját egy koldusnak adta” Kol-
ler László alkotása A közelben volt az egykori városkapu. Ezen 
a városkapun át jutottak el a középkorban a szombathelyiek a 
Szent Márton templomba és a mellette lévő temetőbe. (11. kép)
6. Savaria Múzeum  Márton a hagyomány szerint libák közé 
bújt, amikor püspökké akarták választani. A libák gágogásukkal 
elárulták és így nem tudott a feladat elől kitérni. Somogyi Ta-
más alkotása A Savaria Múzeum lapidáriumában találhatók az 
ókori Savaria legbecsesebb emlékei, a kiállított tárgyak között 
több az ókeresztény lakosság IV-V. századi jelenlétét bizonyít-
ja. (12-13. kép)

10. kép - Szent Márton útjelző kövei

11. kép - Savaria tér

7. Szent Márton templom legendája
Szombathely keleti része egykoron egy önálló település volt 
Szentmárton. A szombathelyi Szent Márton templomnak az a 
legendája, hogy Szent Márton szülőházára épült a IX. század-
ban. (Erről egy 1740 körüli utazó is említést tett, ugyanis akkor 
a Szent Márton kápolna bejárata fölött az volt olvasható: „HIC 
NATUS EST SANCTUS MARTINUS”, vagyis „Itt született Szent 
Márton”.) Később a XI. században egy faszerkezetű templomot 
emeltek a helyére, majd pár évtized múltán egy téglatemplom 
épült a helyére. Az 1200-as években a templom későromán 
stílust kapott megnagyobbították és átfestették. A XV. száza-
di átalakítások során a szentély gótikus lett. A jelenleg is álló 
templom 1668 és 1674 között épült fel barokk stílusban. 
A templom előtti kútra 1938-ban állították fel Rumi Rajki István 
alkotását: Szent Márton megkereszteli édesanyját. (14. kép)
A szombathelyi Szent Márton plébánián megalakult Látogató-
központban megtekinthetőek a Szent Márton-gyűjtemények. 

12. kép - Savaria múzeum

13. kép - A libák
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Három állandó kiállítás várja az érdeklődőket:
● Szent Márton és Savaria 
● Szent Márton ábrázolások Vas megyében
● Szent Márton a néphagyományban (a Márton-naphoz milyen 
népszokások kapcsolódnak. Márton napját november 11.-én 
ünnepeljük az újbor kóstolásával és a libasült elfogyasztásá-
val. Az asszonyok ezen a napon rétest sütöttek a házimunka 
helyett).
A kétezer éves Szent Márton temető
A Szentmártoni temető egyike hazánk és Európa legrégebbi és 
egyben legtovább is használt sírkertjének, közel kétezer éven 
át használták azonban 1962-től már nem temetnek ebbe a sír-
kertbe. A történészek szerint már Kr. sz. 2. században temettek 
ebbe a temetőbe. A rómaiak idejében itt volt a város ókeresz-
tény közösségének sírkertje. A temetőben híres szombathelyi 
családok sírköveit lehet fellelni, olyan neves emberek nyugsza-
nak itt, kiknek emlékét utcatáblák is őrzik. 
A Szent Márton zarándokútról a következő alkalommal számo-
lunk be, hiszen csapatunk elindul Európa leghosszabb zarán-
dokútján. ■

14. kép - Szent Márton kút, mögötte a Szent 
Márton Látogatói központ

15. kép - Via Sancti Marini Szombathelyi séta

FORRÁSOK:
Szent Márton kultusz http://hu.wikipedia.org/wiki/Tours-i_
Szent_M%C3%A1rton
Sulpicius Severus: Szent Márton élete http://osboblatus.hu/
Olvasmany/Szent_Marton.htm
Tóth Endre (2007) Szent Márton lúdja Vasi Szemle  LXI. évfo-
lyam 6. szám 643-656 oldal
http://www.viasanctimartini.eu/szombathely/tortenelmi-setaut
http: / /www.viasanct imart in i .eu/adattar/ tanulmanyok-
publikaciok
http://www.katolikus.hu/szombathely/marton/marton-ut.html

KÉPEK: 
http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=3918
http://www.katolikus.hu/szombathely/marton/marton-ut.html
http://www.viasanctimartini.eu/szombathely/tortenelmi-setaut
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KERT 
hírek

SZEGEDI KREATÍVCSOPORT
A Közép- Kelet- Európai Rekreációs Társaság szegedi kreatív 
csoportja számos sikeres rendezvényt szervezett és bonyolított 
le az elmúlt esztendőben! Az Életviteli és Rekreációs Klub II. 
évadában számos olyan témát érintettünk, melyek a minden-
napi életünkben nagyon fontos szerepet töltenek be. Igyekez-
tünk olyan aktuális témákat felvonultatni, amelyek segítségével 
minden ember jobbá tudja tenni hétköznapjait. A Klub során 
hallhattunk a mozgás jótékony hatásairól, megismerkedhettünk 
mindennapjaink allergiáival, élménybeszámolót hallhattunk ho-
gyan élnek a szerzetesek a Himaláján és még a szájápolás 
mindennapi fontosságára is felhívtuk a figyelmet. Az őszi sze-
meszterben a dohányzásról, az öngyógyításról és a sokakat 
érintő gerincbántalmakról esett szó a klubfoglalkozásokon.
A Társaság tagjai májusban részt vettek az I. Szegedi Fitness 
Majálison, melyen a csoport tagjai animátorként voltak jelen és 
egyaránt szerveztek programokat kicsiknek és nagyoknak.
2012. május 25-én került megrendezésre a Napfényfürdő 
Aquapolisban a KERT közgyűlése egy sajtótájékoztatóval egy-
bekötve, ahol a helyi médiák jelenlétében bejelentettük az I. 
Fitness Night Szeged 2012 programunkat.
Az egyedülálló Fitness Night rendezvény beharangozójaként 

az Árkád Sze-
ged bevásár-
lóközpontban 
megrendezésre 
került a szege-
di kreatív cso-
port második 
flashmobja. A 
rendezvény na-
gyon jól sikerült, 
hiszen több mint 
90 embert moz-
gattunk meg 

egyszerre! A rendezvényünkhöz 5 fitneszterem csatlakozott 
amelyekhez összesen több mint 300 regisztráció érkezett. 

A résztvevők UV fényes pilates órán, éjszakai spinning órán, 
illetve aquazumbán, de sekély- és mélyvizi tornán is kipróbál-
hatták magukat. Az órákon minden résztvevő nagyon jól érezte 
magát, ahonnan értékes nyereményekkel térhettek haza.
Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő esztendő is színes 
programokkal és élményekkel teli lesz majd!
A TÉLI - KERT SEM PIHEN SZOMBATHELYEN
2012. augusztusi megalakulása óta több sikeres rendezvényt 
bonyolított le a Kert Szombathelyi Kreatív Csoportja.
Az életviteli klub havonta megtartott előadásain szó esett a 
szem védelmének lehetőségeiről, megismerkedhettünk a sza-

Szerző:
ERDŐS TÍMEA

Fotó:
FRITZ PÉTER

unázás történetével, elterjedésével, szabályaival és kultúrájá-
val. Ez utóbbi előadáshoz kapcsolódóan egészségnapot szer-
veztünk partnerintézményünkben, a Büki Gyógyfürdőben, ahol 
a NYME MNSK rekreációszervezés – és egészségfejlesztés 
szakos hallgatói a gyakorlatban is bizonyíthatták eddig meg-
szerzett tudásukat. Az előadásokat neves szakemberek pre-
zentálásában hallhattuk.
A decemberi hónap a téli sportok jegyében telt a KERT – ben. 
Részt vettünk a városi Szabadidősport Szövetség szervezé-
sében – a szombathelyi Műjégpályán - megrendezett „Színes 
Mikulástalálkozón”, ahol érdekes programokkal gazdagítottuk 
az eseményt. Ezt követően a téli szemeszter záró előadása is 
a „Havas rekreáció” jegyében telt, az előadó karunk dékánja 
Dr. Polgár Tibor volt.
A KERT – ben tavasszal is aktívan folytatódik az „élet”. Az élet-
viteli klub első előadása lelki ráhangolódást biztosít a közelgő 
évszakra. Ezt követően szó lesz a mozgásról, s annak jótékony 
hatásairól, majd a víz alá merülhetünk egy profi búvároktató 
segítségével. Ez utóbbi előadás elméletben zajlik majd.
A félév zárórendezvénye egy nagyszabású outdoor rekreációs 
program, melyet szintén egy partnerünknél –a Holdfényliget-
ben – bonyolítunk le. 

SARLÓSPUSZTA
A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság tisztségviselői ja-
nuár 26-27-én munka értekezletet tartottak Sarlóspusztán.  
Az esemény alapvető célja a KERT belső működési hatékony-
ságának növelése volt. 
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Ennek érdekében átbeszéltük, értékeltük az eddigi történéseket, 
megismertük a web-es fejlesztéseinket, hozzáféréseket, nyil-
vántartó rendszerünket, valamint tisztába tettük a kommuniká-
ciós csatornáinkat és az információk továbbításának útvonalait. 
A program végén közösen határoztuk meg a megvalósítandó te-
rületi és központi célokat valamint a KERT középtávú stratégiáját.
A rendezvény arra is alkalmat adott, hogy felelősségteljes 
munkaköröket betöltő kollegák megismerhessék egymást és 
tapasztalatot cserélhessenek egymással.
A jó hangulatú eredményes megbeszélést nagyban elősegítet-
te a gyönyörű környezet, a pazar ellátás, no meg az a közel egy 
órás lovas kocsikázás, ami maximálisan kiegészítette rekreáci-
ós igényeinket.
A találkozó fontosságát növelte, hogy megjelent és aktívan 
részt vett összejövetelünkön a PTE rekreációs képzésének ve-
zetője Dr. Wilhelm Mária, valamint kollégája Juhász Ivett. 

AKTUÁLIS

AZ EGRI KERT-BEN ŐSSZEL VAN SZÜNET
Megkezdtük a kapcsolatépítést a városban és vonzáskörze-
tében működő szállodákkal, sportegyesületekkel, fitness klu-
bokkal, amelyek gyakorló helyül szolgálhatnak az Eszterházy 
Károly Főiskola rekreáció szakos hallgatói számára. A kitartó 
munkának köszönhetően több újabb együttműködési megálla-
podást kötöttünk, illetve további megállapodások előkészítése 
van folyamatban helyi civil szervezetekkel, szállodákkal, sport-
egyesületekkel és egészségügyi tevékenységet folytató part-
nerekkel.   
Csoportunk képzéseket szervez rekreáció és wellness témakö-
rökben, valamint folyamatban van az egri „Életviteli és Rekreá-
ciós Klub” megszervezése, működtetése. 
A legtöbb eseményhez támogatást nyújt a város illetve hely-
színt biztosít a KERT rendezvényeihez.  
Komoly sikernek könyvelhetjük el Eger városa Rekreációs Bi-
zottságot alakított tagjaink képviseletével.
Célkitűzésünk: kreativitás és sok munka 2013.-ban is! :))) ■
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Miután Levant RichaRdson 1884-es szabadalmával acél golyós-
csapágyakkal látta el a görkorcsolya kerekeket, szinte azonnal 
megszületett egy új őrület. A korszakalkotó változás ellenére 
nyilvánvalóan voltak még hiányosságok, ami a korai görkor-
csolyák szerkezetét illeti. Égető volt a jobb gördülés érdekében 
további lépéseket tenni. A buxusfát pl., melyből a kerekek ké-
szültek Perzsiából és Törökországból rendelték, de azok ha-
mar elhasználódtak, ráadásul a nyersanyag amúgy is magas 
ára, egyre csak emelkedett az 1800-as évek végén - 30$-ról, 
120$-ra tonnánként. Csak összehasonlítás képpen egy Muncie 
Plated görkorcsolya akkoriban 6$, egy átlagos 4$ körül volt3. 

A görkorcsolyázás története III. 

Összefoglaló: A görkorcsolyázás története I.1 és II.2 című tanulmányban foglalkoztunk a görkorcsolyázás 

hőskorával, feltalálókkal, találmányokkal, görkorcsolyával végzett korai rekreációs lehetőségekkel, he-

lyekkel, az egy-, két-, három-, sok- kerekű görkorcsolyákkal, valamint egyéb érdekes ötlettel, amelyeket a 

19. század vége felé megjelent ebben a műfajban. Jelen összefoglaló műben foglalkozunk az 1800-as évek 

végének tengeren túli és európai görkoris életével, újabb találmányokkal. Tárgyaljuk a korai XX. század 

elejének görkorcsolyát érintő híreit. A világháborúk utáni lassú, majd a 70-es, 80-as évek felpörgő esemé-

nyeit, egészen az Olsen fivérek tevékenységének köszönhető, egysoros görkorcsolya köztudatba robbanását, 

és a lábra szerelhető gördülő eszközök azóta is töretlenül tartó virágkorát. Bemutatjuk hogyan alakultak ki 

és épültek fel a legjelentősebb görkorcsolya sport irányzatok.

Kulcsszavak: görkorcsolya, görkorcsolyázás, egysoros, párhuzamos, történet, Rollerblade, roller derby, 
roller polo
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History of roller-skateing III.

A századfordulóhoz közeledve ismét kicsit fellendül „cycles-
patins”, azaz az egysoros görkorcsolyák használata, melyek e 
periódus után már csak 1990-es években, a „rollerblade-ek” 
megjelenésével kerülnek újra komolyabban az érdeklődés 
középpontjába4. Az ebben a korban használt görkorcsolyák a 
holland kisváros, Hindeloopen korcsolya múzeumában tekint-
hetők meg.

A görkorcsolya „fejlesztési láz” tovább gyűrűzik. 1900-ban a 
Peck & Snyder Company soros kétkerekű korit szabadalmazta-
tott. 1905-ben, New Yorkban jelenik meg az első szabályozha-
tó, szorító szíjjal szerelt görkorcsolya. A Roller Skate Company 
1910-ben soros, háromkerekű, bőrcipővel ellátott változattal 
állt elő, mely az 1930-as évekre már nagy népszerűségnek 
örvend. Ugyanekkor a Best-Ever Built Skate Company legyárt 
egy szintén három kerekű soros görkorcsolyát, mely egészen 
közel volt a talajhoz5.

A GÖRKORCSOLYÁZÁS SZÍNTEREI
Az XIX. század végén a jégkorcsolyázni vágyóknak a termé-
szetes helyeken, tavakon, folyókon kívül épített pályák is ren-
delkezésre álltak, bár ezeket is csak télen, a fagy beálltával

1 (Béres, A görkorcsolyázás története I., 2012)
2 (Béres, A görkorcsolyázás története II., 2012)
3 (Rink, 2011)
4 (Bonnefon, 2005)
5 (National Museum of Roller Skating, 2010)



28 rekreacio.eu  2013. február

Abstract: 
In the study entitled The History of Roller 
Skating I. and II. we discussed the early age of 
roller skating, the inventors, inventions, the 
recreational aspects of early  activities done 
with roller skate, special places, the rol-
ler skate itself especially the one-, two-, 
three-, and many wheeled form of it, 
and other interesting ideas that occured in 
the late 19th century in that field. In this 
comprehensive study we present the overseas 
and European roller skate life and some other 
inventions of that age. We discuss the roller 
skate news of the early 20th century, the slow 
development of post world war times and the 
acceleration of  events in the seventies and 
eighties due to the Olsen brothers’ activity, the 
rapid spread of inline skates and the golden 
age of  rolling devices fastened to shoes. We 
present the evolution and building up of the 
most important roller skate sport sections.
Keywords: skating, roller-skate, inline-skate, 
history, Rollerblade, roller derby, roller hockey

tudták használatba venni. Jégpályák mesterséges készítésére 
a hűtőcsöves rendszert már 1865-ben feltalálták, de csak jóval 
később kezdték el alkalmazni a technológiát, mert akkoriban a 
jégkészítés nagyon drága volt.

A nagy jégkorcsolya pályák mellett - mint amilyen pl. a pári-
zsi „Le Palais de Glace” is volt - számos görkorcsolyapálya nyílt 
az Egyesült Államokban és Európában. 
Az első görkorcsolyapályát még PLimPton előtt 1866-ban Izlan-
don, a Newport Atlantik Hotelben nyitották meg. A kétezer négy-
zetméternél nagyobb, luxus pályákon való gurulást általában 
csak a tehetősebbeknek engedhették meg maguknak.  

Ezzel együtt a görkorcsolyázás a század második felére 
Európában kiment a divatból és nem sokkal később 1880-ra 
már csak egy pálya létezett Párizsban. A „Le Palais de Glace” 
(1. ábra) azonban a XX. századig nyitva maradt.

Amerikában „ha meg tudod csinálni a táncparketten, meg 
tudod csinálni a korival is” jelmondattal még több, nagyobb és 
jobb görkorcsolya ring épült, amelyekhez profi instruktorokat 
szerződtettek. A legtöbb ringhez galériás ülőhelyeket építettek, 
így mások is nézhették a görkorcsolyázókat. A jobb helyeken 
külön személyzet kötötte be a kori cipőket és teljes zenekarok 
szolgáltatták a zenét. Hoki és póló csapatok játszottak az oda-
látogatókkal, mely folyamat már 1870-ben elkezdődött8.

Az 1890-es évek kerékpár őrülete a görkorcsolya iránti 
rajongást háttérbe szorította. Ez azonban nem tartott hosszú 
ideig, hiszen 1902-ben megépült néhány nagyszerű, új görkor-
csolya ring. Ilyen volt például a 7000! fővel nyitóestét tartó, le-
nyűgöző, hatalmas Chicago Coliseum (2. ábra). Még ebben az 

1.  ábra Le Palais de Glace, Párizs a Champs-
Elysees-n (1890)6,7

évben az Amerikai Nemzeti Görkorcsolya Szövetség (National 
Skating Association) megszervezte a nemzetközi style back to 
rollerskating-et, melynek elnevezése sugallja annak célját. 

Ebben a korszakban a görkorcsolyázás első nagy virágko-
rát érte Amerikában. Voltak, akik a munkahelyre is görkorcso-
lyával mentek. Pár klubnak privát görkorcsolya pályái voltak és 
a speed és endurance korizás volt a sláger. A források szerint 
az egyik gyorsasági görkorcsolya bajnokot haRLey davidsonnak 
hívták, de az úriembernek nem volt köze a híres 1903-ban ala-
pult amerikai motorgyárhoz, már csak azért sem, mert a név a 
két alapító tag nevének összetételeként jött létre.

Az 1900-as években több görkorcsolya szövetség létesült és 
a versenyek és kiállítások egymást érték, beleértve az elitnek 
rendezett díszelőadásokat is, akik közül ugyancsak sokan gör-
korcsolyáztak. A görkorcsolya láz oly mértékeket öltött, hogy a 
new york-i Vaudeville színház (3. ábra) komplett, görkorcso-
lyára tervezett előadásokat vitt színre, melyben volt komédia 
görkorizás, gólyalábas-, székes-, akrobatikus görkorcsolyázó 
mutatvány, hordó ugrások és páros görtánc is. 

2. ábra   A Chicago Coliseum 1513 S. Wabash Ave. 
(1900-1982)9,10,11,12

6 http://www.yaneff.com/images/thumbnails/palais_de_glace.jpg
7 http://www.sortiraparis.net/images/800/8412/85962-le-grand-palais-des-
glaces-8.jpg
8 (Rink, 2011)
9 http://3.bp.blogspot.com/-G_VEa2DeIUw/UGyirnmv1DI/AAAAAAAAAbs/
v49RslsdFRg/s1600/Colisteele3.jpg
10 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Republican_National_
Convention_1912.jpg
11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Chicago_Coliseum.jpg
12  http://www.vanishedamericana.com/wp-content/uploads/2009/09/Chicago-
Coliseum.jpg
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A ring vezetők egyetlen célja a divathullám meglovagolá-
sával a lehető legjobb piaci pozíció megszerzése volt és ezért 
semmi sem volt elég drága. Milwaukee-ben például 50$ és 
szállodai ellátást ajánlott fel haddie BaLdwin és w. mcGRath an-
nak, aki elmegy az első teljesen görkorcsolyás házassági cere-
móniára, ahova végül ezrek mentek, hogy megnézzék. 

A GÖRKORCSOLYA VERSENYEK ÉS JÁTÉKOK 
Állóképességi és speed versenyek 
A görkorcsolyázás növekvő népszerűsége az Egyesült Álla-
mokban oda vezetett, hogy hivatalosan állóképességi verse-
nyeket kezdtek el szervezi, miután 1884-ben victoR w. cLouGh 

3. ábra  A new york-i Vaudeville Theatre 1905-ből.13

100 mérföldet (160km) korcsolyázott, közel 10 óra alatt az Illi-
nois állambeli Geneseo-ban.

1885-ban egy hat napos „menj-ahogy-tetszik” („Go-as-you-
please”) versenyen, melyet a new york-i Old Madison Square 
Garden-ben rendeztek (4. ábra), 36 korcsolyázó versengett a 
fődíjként megjelölt 500$-ért. A hat napos verseny végül két ha-
lálos áldozatot követelt. Úgy a nyertes wiLLiam donovan, mint 
társa JosePh cohen meghalt nem sokkal azután, hogy a ver-
senyt befejezték. 

Donovan egyébként 1745km-t görkorcsolyázott14. Ahogy a 
korabeli 1885. április 11.-én megjelent, New York Times ötödik 
oldalán beszámolnak róla A görkorcsolya áldozata címmel: „…
az utolsó torna győztese, Donovan halála. A megerőltetéstől és 
betegségtől elgyengülve - a támogató szerint a gyerek apja túl-
dolgoztatta...”15 Bár a nyomozás Cohen-ék halálát illetően egy 
törvényi ajánlással végződött, mely megtiltaná, hogy a görkor-
csolya tevékenység ne tarthasson tovább, mint 4 óra, ám a hat 
napos versenyt 1885 májusára már újból kiírták. 
A görkorcsolya versenyek népszerűsége továbbra is megma-
radt beleértve az állóképességi versenyeket is és azok foly-
tatódtak a korai XX. században is. Ezekre rendszerint amatőr 
résztvevők neveztek, de jelen voltak a profi korcsolyázók, me-
lyek közül néhányan csapatban indultak. A gyorsasági gör-
korcsolya rendezvények, a néhány ilyen eseményen lezajló 
szabálytalanság következményeként - melybe beletartoznak 
az akasztások, gáncsolások és lökések - olyan hírnévre tettek 
szert, mely nem igazán szolgálta e sport létjogosultságát. Az 

Amerikai Nemzetközi Korcsolya Szövetség (The International 
Skating Union of America) 1907-ben egy saját versenyzőt ne-
vezett ki az elnökségi posztra válaszként. E regionális egyesü-

4. ábra   Az Old Madison Square Garden, New York, 
USA, 1908 döntött pálya kialakítása egy hat napos 

kerékpár versenyen.16

leti hálózat 20 évig állt fenn, a bajnoki versenyek megszerve-
zésének feladatával ill. olyan szabályok kialakításával, melyek 
lényege az erőszakos versengés megfékezése17. Az első hiva-
talos, amatőr gyorsgörkorcsolya bajnokságot 1937 áprilisában, 
Detroitban a Gardens pályán rendezték meg. 
Habár a gáncsolás és a lökdösődés nem volt engedélyezett 
bizonyos versenyeken, a népszerű gyorsasági és állóképessé-
gi viadalokon továbbra is dívott élni ezekkel az „eszközökkel”, 
úgy a sík, mint a döntött körpályákon az évszázad első három 
évtizedében.

A versenyek között volt egy 8,5 mérföldes roller maraton, 
melyet 1908-ban rendezett egy csoport chicagoi (Illinois) ring 
tulaj. A 24 órás állóképességi bajnokságot Milwaukee-ben 
(Wisconsin) tartották 1913-ban, és a 24 órás döntött pályás 
versenyt az Old Madison Square Gardenben, 1914-ben. A New 
York Times megjegyezte, hogy „…a nagyszámú nézőközönség 
rendkívüli módon élvezte az eseményt bevezető elő-versenye-
ken a hirtelen sprinteket és a bukásokat…”.

Roller hockey, roller polo18

A villámgyors akciókat és a csapatjátékot kombinálva a mai 
szemlélő is könnyen belátja, hogy a roller hockey miért lett, 
lehetett a legdinamikusabban növekvő sport a földön. A roller 
hockey, vagy más néven roller polo 1878-ban indult útjára a 
londoni Denmark görkorcsolya ringből. Az első verseny után 
nem sokkal, 1882-ben Daytonban már megrendezik a sportág 
első komoly nemzetközi versenyét is.

Az 1880-as években különböző közép-nyugat amerikai vá-
rosok alapítottak néhány csapatot és jéghokiból átvett szabá-
lyokkal kialakították saját szabályrendszerüket. A résztvevők

13 (Granger, 2013)
14 (Rink, 2011)
15 (Wikipedia, 2012)
16 (Fixed Gear Gallery, 2013)
17 (Wikipedia, 2012)
18 (National Museum of Roller Skating, 2010)
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begörbített végű botokkal játszottak, melyeket bizonyos helye-
ken egyszerűen csak botnak hívtak és a lábukra korabeli quad 
korcsolyákat húztak.
A játékot két egymás ellen felállt csapat játszotta úgy, hogy 
megpróbáltak egymás hálóval ellátott „ketrecébe” gólt lőni, 
az aktuálisan használt, labdával vagy koronggal. Az a csapat 
nyerte a játékot, amelyik a legtöbb gólt érte el. Akkoriban min-
den csapat 5-5 játékosból állt - a centerből, a két csatárból, egy 
halfback-ből és egy quarterbackből.
Az amerikai roller hockey játék hamarosan három divízióra osz-
lott. A hardball, az Észak-Amerikai, és a korong hockey. Habár 
a kivitelezést illetően mind más, mégis sokban hasonlítanak 
egymáshoz. Mind a három formát két támadóval, két védővel 
és egy kapussal játsszák. 

A korongos verziót a jégkorong szabályaival, hoki ütővel és 
jégkoronggal játsszák. 

Az észak-amerikai stílus nagyon hasonlít a korongos verzi-
óra, de egy puhább labdával űzik, mely biztonságosabb a játé-
kosok szempontjából. 

A hardball változatot kemény, fekete, parafa/gumi kompo-
zit labdával űzik, melyet rövid, ívben görbülő végű fa ütőkkel 
terelnek (canes - sétabot). Az soros görkorcsolyával játszott 
roller hockey jellegének leginkább illő a hardball-t fogadták el 
és endeznek nemzetközi versenyeket, ugyanakkor 1961-ben 
rendezték meg a roller hockey első quad görkorcsolyával űzött 
nemzetközi bajnokságát, melyben napjainkban a spanyol válo-
gatott a legjobb.

A professzionális roller hockey 1991-ben indult útjára, mikor 
egy csoport beruházó megalapította a Roller Hockey’s Interna-

5. ábra  Roller hockey ütő a korai évekből - miniatűr, 
de arányos utánzat az eBay-ről.19

tional-t. Az RHI csapatokat alakított ki különböző városokban 
Amerika szerte és játékosokat válogatott az amatőr szerveze-
tekből és hivatalos profi jégkorongozók közül. A liga 1994-ben 
ért a csúcsra 24 csapattal, majd némileg visszaesett a népsze-
rűsége. Érdekesség, hogy a new jersey-i Rockin’ Rollers csa-
patba szerepeltetett egy női játékost is, egy kapust, aki a liga 
egyetlen nő tagja volt, manon Rheaume-t (1995).

A Pánamerikai Játékokon 1979-ben mutatkozott be a gör-
korcsolyázás, mint új sport, a roller hockey labdás, görbe ütős 
változatával debütálva. A korongos verzió azonban jelentősebb 
mértékben növekedett, annak is az egysoros korcsolyával 
űzött formája, így 1999-ben a versenysorozat áttért a koron-
gos, hosszú, jéghoki ütős verzióra. 

A görkorcsolya trükkök és táncfigurák kialakulása
Bár a jégkorcsolyázás nem tárgya e cikknek, mégis fontos em-
lítést tenni a következő pár tényről, mert megjelennek a görkor-
csolya versenyeken is. 1893-ban az ISU (International Skating 
Union) elhatározta, hogy rendez egy nemzetközi bajnokságot, 
de a szabályokat nem határozták meg elég precízen. A vég-
ső eredmény eldöntése meglehetősen vitás volt, ezért végül 
törölték a bajnokságot. A malőr után kidolgoztak egy korrekt 
pontozási rendszert. Az ugrásokat pl. a korszak legjobbjai által 
bemutatott ugrások határozták meg. A Norvégiából származó 
axeL PauLsenről nevezték el pl. az Axelt 1880-ban.
A svéd uLRich saLchow neve után jött a Salchow ugrás 1910-ben, 
míg a német weRneR RittBeRGeR létrehozta a speciális csavart 
ugrását. Az osztrák aLod’s Lutz találta ki a később szintén róla 
elnevezett ugrást, de azóta sem ismert nagyon sokkal több 
erről a sportolóról. Meg kell jegyezni, hogy 1902-ban egy an-
gol hölgy madGe syeRs regisztrált és korcsolyázott is, mert a 
szabályokban elfelejtették kikötni, hogy hölgyek nem vehetnek 

6. ábra  A roller polo korabeli ábrázolása (1878)20

részt a versenyen. Másodikként végzett, de a bajnokságot a 
következő évben már csak férfiaknak írták ki, azzal az átlátszó 
ürüggyel, hogy a Syers dressze túl hosszú volt elrejtette a láb 
mozdulatait a bírók szeme elől. A hölgyeknek 1906-ig kellett vár-
niuk, hogy kiírják az ő bajnokságukat is.

Az 1932-es Lake Placidben rendezett olimpia sonJa henie 
részvételével újabb szíveket hódított meg a sport számára és 

19 http://i.ebayimg.com/t/Vintage-Miniature-Wooden-Field-Hockey-Stick-Antique-
Old-/11/!CDoSH2!!Wk~$(KGrHqYOKjoE0,VHIs6FBNPNGDkqCg~~0_3.JPG
20 (Maddigan, 2009)

7. ábra  A tripla Axel sorozatképe. A bírók a ponto-
záshoz elsősorban az elugrás mozdulatát, a forgás 

dinamikáját és a talajfogási pozíciót vizsgálják. 
Forrás: (Yoshioke, 1993)
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komoly pénzekkel indított útjára egy újabb korcsolya őrületet. 
Az emberek belefáradtak az állandó néző szerepbe és nagy 
lelkesedéssel vetették magukat a korcsolyázás által nyújtott 
örömökbe, megtelve szenvedéllyel. A korizás akkor és most va-
lami olyasmi, melyet bárki tud csinálni komolyabb anyagi, vagy 
idő ráfordítás nélkül is, ráadásul a korra jellemző depresszió 
sem tudta útját állni.

Roller derby
Az első világháború megálljt parancsolt a görkorcsolya őrület-
nek, ami később a késő 20-es és korai 30-as években tért vissza 
újra a görkori derbikkel (Skating Derbies), mint fő atrakcióval. A 
kifejezés derby - versenyt, vagy többszörös-verseny eseményt 
jelent, mely először 1922-ben jelent meg a sajtóban, amikor a 
Chicago Tribune közölte annak a két „roller derby”-nek az ered-
ményeit, melyet abban az évben tartottak. Ezek többnapos ese-
mények voltak, melyek során különféle görkorcsolya versenye-
ket rendeztek „flat track” azaz sík pályán, a chicagói Broadway 
Armory-n21. Egy pálya, 24 csapat, egy férfi és egy nő per csa-
pat, egy hat napon át tartó versenyben. Alvás a ring közepére 
helyezett matracokon a nézők által is jól látható helyen. A hosz-

szú verseny során bemutatott sprintek apróbb pénzekkel voltak 
jutalmazva. Az első helyen végzett csapatot 1000, a harmadik 
250 $-ral jutalmazták.
A görkorcsolya mind jobb elterjedésével megnőtt a versenyek 
száma. A harmincas évek közepén már transzkontinentális 
Roller derbyket rendeznek. 

Görtánc, vagy művészi görkorcsolyázás
Eközben Európában csendben növekedett a görtánc népsze-
rűsége és a késő harmincas évekig ugyan azon szabályok 
adta keretek között elérte úgy kecsességben és pontosságban 
a jégtánc színvonalát. 1938-ban a görtánc egy nemzeti ver-
seny formájában megérkezett Amerikába is és hatalmas sikert 
aratott. Az amerikai szervezők, csak egy évvel korábban szer-
veződtek össze, tehát volt idejük alaposan felkészülni, így az 
esemény komoly érdeklődéssel zajlott.

A legtöbb ring akkoriban ajánlott már instrukciókat azoknak, 
akik el szerették volna sajátítani az alap, vagy a haladó moz-
dulatokat, mindegy hogy csak azért, hogy jobban korizzanak, 

21 (Wikipedia, 2012)
22 (Losanjealous, 2013)
23 (Karmelek, 2012)
24 (Roller skating, 2013)
25 (SkateSetup.Com, 2011)

8. ábra  Lökdösődés egy roller derby viadalon, egy 
döntött kanyarú körpályán (banked track)22

9. ábra  A Chicago Skate Co. által készített a két 
világháború között legnépszerűbb görkorcsolyája. 

Forrás: (Rink, 2011)

vagy bajnokok legyenek. A ringek újra az elit legfelkapottabb 
szórakozó helyei lettek és egymásra licitálva túl szerettek vol-
na tenni a másikon. Azzal versenyeztek, hogy kinek van jobb 
minőségű jávorfa parkettája, kinek van mindenből a legújabb 
felszerelése stb. Még a jól bevált kiszolgáló személyzet is sorra 
visszahívták.

1939-ben az első görkorcsolya táncbajnokságot New York-
ban rendezték, majd ugyanebben az évben, Gardens pályán 
(Detroit) rendezték az első gör-show bajnokságot.

A korai 1940-es években a bajnok korcsolyázók járták az 
országot és jégrevükben mutatták be tudásukat. A második vi-
lágháború kitörése ezúttal pont ellentétesen hatott a korcsolyá-
zásra. Sok ezer besorozottat és szolgálatost, csak úgy mint a 
civil lakosságot hivatalosan is bátorították, hogy korcsolyázzon 
a fittebb fizikai színvonalra törekvés érdekében.
Ami a korcsolyákat illeti a Chicago Sktates Co. - mely quadjaival 
megrázta az ipart, - meglepő módon 1960-as évekig értékesí-
teni próbált egysoros korcsolyáik nem hoztak átütő sikert. Az 
egysorosok nem igazán rúgtak labdába akkor, amikor a komoly 
figurák kivitelezésére került sor. 

A Rollerblade történetének állomásai23,24,25

A soros görkorcsolya újabb felvirágzása a 70-es évek végére 
tehető. A fejlesztésére ebben a korszakban is történnek kísér-
letek, több szabadalom kerül bejelentésre. Ilyen volt pl. moR-
Ris L. siLveR 1973-as Tandem Roller Hockey Skate elnevezé-
sű korcsolyája, vagy RonaLd G. caRLson 1974-es soros Roller 
Skate-je, ill. david B. aGins 1976-os Wheel with molded tire for 
cart fantázianevű találmánya, mely egy hálózatos központú 
csillapított targonca kerék volt, mely később alapot szolgáltatott 
a kori kerekek tervezéséhez. 
Az egysoros, vagy inline korcsolya tulajdonképpeni sikeréért 
azonban két amerikai jéghokis a felelős, akik a hoki szezo-
non kívüli nyári edzéslehetőségen törték a fejüket, amikor egy 
használt sporteszközöket árusító bolt (Sporting goods) leérté-
kelt holmikkal telerakott ládájában rábukkantak egy pár korai 
soros görkorcsolyára. A modellt valamikor a korábban említett 
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Chicago Skate Company gyártotta. A szerkezet alig fogta a bo-
kát, a kerekei pedig egyszerűen csapnivalóak voltak. 
Ezek felhasználásával 1979-ben az Olsen fivérek scott és 
BRennan, minneapolisi házuk alagsorában elkészítették az 
első, később komoly üzleti sikereket hozó inline (egysoros) 
görkorcsolyát. Az elkészült korit Rollerblade-nek nevezték el. 
Minnesota utcáin hamarosan jéghoki játékosok, sízők, sífutók 
tűntek fel Rollerblade görkorcsolyákkal a lábukon.26

A késő nyolcvanas és a korai kilencvenes évek a Rollerblade 
márkanévvel fémjelzett korcsolyák olyan sikeresekké váltak, 

hogy sok más vállalatot is arra inspiráltak, hogy hasonló gör-
korcsolyákat hozzanak létre és ezzel az egysoros dizájn még 
népszerűbb lett, mint a hagyományos párhuzamos quad korik. 
Persze ez nem csak a véletlennek volt köszönhető. A stratégi-
ai marketing erőfeszítések meghozták gyümölcsüket, hiszen a 
márkanév a köztudatba került, olyannyira, hogy angol nyelv-
területen a Rollerblade általános elnevezése, szinonimája lett 
az egysoros görkorcsolyának.27 Az emberek, ha korizni indultak 
egysoros korcsolyájukkal, már így fejezték ki magukat - me-
gyek Rollerblédezni (Rollerblading)28.

A két fivér folyamatos fejlesztésekkel javítottak a szerke-
zeten, ugyanis az első tömegtermelésben készült korcsolyá-
juk nem volt hibátlan. Ilyenek bosszantó probléma volt például, 
hogy rendkívül nehezen lehetett őket felvenni és beállítani, a 
csapágyak hajlamosak voltak hamar elkoszolódni, a kerekek 
könnyen sérültek, ill. a fék még az öreg párhuzamos korik orr 
féke volt, s mint ilyen nem volt túl hatékony. A fejlesztések kö-
zött szerepelt továbbá, hogy megerősítették a bokarészt, és 
poliuretánból készült kerekekkel látták el az újabb garnitúrát 
stb.

Az első Rollerblade görkorcsolyák valójában soros „alváz-
zal” szerelt hoki cipők voltak. Manapság közel hatvan egyso-
ros görkorcsolyát gyártó cég van, de a Rollerblade hozta ki 
(az egyébként jóval korábban feltalált) sarokfék továbbfejlesz-
tett változatát, az Aktív Fék Technológiát (ABT, Active Brake 
Technology), mely a fékezést könnyebbé, ill. jobban tanulha-
tóbbá teszi. A Rollerblade közel 200 szabadalommal és 16 re-
gisztrált védjeggyel büszkélkedhet.29

A testvérek végül úgy döntöttek, hogy megveszik a Chicago 
Skate Company-tól a soros görkorcsolyák szabadalmát, és lét-

10. ábra  államokbeli szabadalmi szám 3880441, 
3963252, 4095846 - A kép forrása: (Mitskevichus, 

Очерки по истории изобретений, 2011)

rehozzák a Rollerblade Company-t, ám 1983-ban scott oLsen 
eladja a céget egy helyi üzletembernek, RoBeRt naGLe-nek. A 
friss tőkeinjekciónak köszönhetően új és jobb korcsolyákat tud-
tak fejleszteni, és megkezdődött a sporteszközök történetében 
páratlan meredekséggel felfelé ívelő karrier. 1989-re már éven-
te hárommillió pár egysoros görkorcsolyát adnak el. Nemsoká-
ra újabb típusok jelennek meg.

Az első igen sikeres Rollerblade görkorcsolya a Lightning 
TRS lett (12. ábra). Ezen a korcsolyán a hiányosságokat és 
hibákat kiküszöbölték. Üvegszálból készült a keret és a sín, 
a kerekek sokkal jobb védelemmel lettek ellátva, a cipőrész 
könnyebben kezelhető, felvehető lett és az erősebb fékeket, 
melyet kapott, immár hátulra helyezték. A TRS sikerei okán 
más gyártók, e modellt etalonként fogadták el (Ultra Wheels, 
Oxygen, K2 és mások). 
A Rollerbalde, Inc. azonban nem áll meg a fejlesztésekkel és 
1989-ben létrehozta a Macro és Aeroblade modellt, az első há-
rom csattal meghúzható görkorcsolyát, ezzel egyszerűbbé téve 
a körülményes cipőfűzővel való „operálást”.
Újabb jelentős előrelépést érnek el a gyártásban, mikor 1990-
ben a korcsolyák anyagát (polyurethane keverék) draszti-
kusan megváltoztatva áttérnek az üvegszállal megerősített 
termoplasztikus műanyagra (durethen polyamide). Ezzel a lé-
péssel közel 50%-al csökkent az átlagsúly. 

A korábban már említett fékrendszert, az ABT-t technoló-
giát 1993-ban fejlesztik ki, melynek lényege a biztonságosabb 
fékezés. Kialakítását tekintve a fejlesztők egy üvegszál nyúl-
ványt rögzítettek a cipőszár hátsó részének tetejére, melynek 
másik vége a gumituskóhoz rögzül, mely a hátsó kerék mögött 
kapcsolódik a sínhez így a tuskó egy csuklón el tud fordulni. A 
görkorcsolyázónak ki kell nyújtania a térdét a fékezéshez, mely 
mozdulat hatására a cipő szár, az arra rögzített nyúlványt a 
fékbe vezeti, amely emiatt a földre nyomódik. A korisoknak az 
ABT előtt hátra kellett billenteniük a lábukat, ha a gumituskót a 
földnek akarták nyomni, ami azért volt veszélyes, mert a kor-
csolyázó tömegközéppontja a hátsó kerék mögé kerülhetett, 
ami óhatatlanul is hanyatt eséssel végződik. Az új technológia 
miatt tehát megnőtt a biztonság.
A síelők is felfedezik, hogy ezzel az új eszközzel a betonon is 

11. ábra  A Cicago Skate Company által 1966-ban 
gyártott egysoros görkorcsolya, mely a Rollerbladek 
ihletője lehetett Forrás: (National Museum of Roller 

Skating, 2010)

26 (Karmelek, 2012)
27 (Karmelek, 2012)
28 (Roller skating, 2013)
29 (Karmelek, 2012)
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meredek kanyarokat vehetnek, így belőlük alakul ki a második 
legnagyobb vásárló réteg, amely kiegészítő sportágként kezdi 
használni a soros görkorikat. Az egysoros görkorcsolyázás ha-
marosan az egész sísport által erősen támogatott és ajánlott 
nyári edzésmódszer lesz.

Egy másik igen lelkes és népes tábor, mely a soros gör-
korcsolyában találta meg álmai sporteszközét, a nyolcvanas 
években dúló aerobik és fitnesz divat követőiből került ki. A fit-
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nesz fanatikusai hamar rájöttek, hogy a korcsolyázás a lábak 
és a fenék formában tartásának egyik legjobb módszere, és a 
futásnál sokkal kisebb mértékben veszi igénybe az ízületeket.

Ebben az időszakban a görkorcsolyák főként általános 
hétköznapi használatra készültek és adták el őket, leginkább 
kemény műanyag, a síbakancshoz hasonlatos cipő részeket 
alkalmazva. 1995-től kerültek forgalomba az ún. „soft boot” 

12. ábra  A Lightning TRS az első igazán elsöprő 
sikerű újkori inline görkorcsolya az Rollerblade-től.30

13. ábra  Rollerblade Macro (bal felül) és Aeroblade 
(bal alul) és az ABT fékrendszer

(puha cipős) kialakítású korik, melyeket először a „Sporting 
good” jelmondatú K2-es cég, fitnesz korcsolya elnevezéssel 
promótált (Érdekes összefüggés, hogy ugyan ez volt annak a 
kis sportboltnak a neve, ahol az Olsen fivérek rátaláltak arra a 
korai soros görkorcsolyára, amelyből kiindult az inline görkor-
csolya őrület.). A többi gyártó gyorsan követte e megoldást és a 

14. ábra  A Rollerblade féle új fék az ABT, melyet 
1993-ban fejlesztettek ki.

korai 2000-es évekre a kemény héjú kialakítással gyártott kor-
csolyákat már „agresszív egysoros görkorcsolya” elnevezéssel 
futottak, melyek később egyéb más speciális dizájnnal is meg-
toldottak12. 
Folytatás a Görkorcsolyázás története IV. cikkben.

30 (SkateSetup.Com, 2011)
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