
Sport2020. szeptember 7.
hétfő10

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyíló-
sok; új bejárati ajtók, terasz ajtók többféle méretben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező 
áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. 
Tel.: 0742-630838.

H I R D E T É S

 » „Emlékszem az első 
sítáborra, amit a Szentim-
rei Büdösfürdőn rendez-
tünk, az erdészet mene-
dékházában aludtunk, 
huszonhatan voltunk. Hat 
pár sílécünk volt és hét 
pár cipőnk, de egész nap 
síztünk. Az egyik húzta le 
a cipőket, a másik vette 
fel… Délután ebédeltünk, 
addig megszáradtak a 
ruhák, és akkor megint 
fogtunk neki a sízésnek” 
– mondta Borbáth István 
Ágoston.

Betöltötte nyolcvanadik 
életévét Borbáth István 
Ágoston testnevelő tanár és 
síedző, a csíki sportélet egyik 
kiemelkedő alakja. Az 1970-es 
évek elején honosította meg 
Csíkszeredában a sílövészetet, 
az ő nevéhez fűződik a Vákár 
Lajos Műjégpálya előtt álló 
Olimpikonok emlékművének 
felépítése. A Csíkszentmárton-
ban élő nyugalmazott spor-
temberrel beszélgettünk.

 » DOBOS LÁSZLÓ 

– Két nappal a második bécsi dön-
tés előtt született. Román vagy ma-
gyar állampolgárként anyaköny-
vezték?
– 1940. augusztus 28-án születtem, 
és szeptember 7-én anyaköny-
veztek, magyar állampolgárnak. 
1944 után azonban a román tiszt-
viselők az anyakönyveket átírták, 
románosították a neveket, és a 
születési dátumomat augusztus 
29-ére módosították. Kisgyerek-
ként, 3. osztályos koromban a 
közeli Poszogó-fürdő mellett a 
szomszéd, a néma szabó tanított 
meg sízni. Szopos Béla volt a neve, 
és ő olyan iskolába járt, ahol a 
némákat sízni is megtanították. Ő 
készítette az első sílécemet bükk-
fából. A faluban lakott Benkő 
Tibor, aki keményen sportolt, 
távfutó próbákon vett részt, az is 
érdekelt, eljártam vele futóedzé-
sekre. Diákként az 1950-es évek 

elején rendezett falusi iskolák 
szpartakiád versenyén képvisel-
tem Csíkszentmártont az országos 
futóversenyen Bukarestben, ahol 
negyedik lettem 1000 méteren. 
Rányomta bélyegét a sport iránti 
szeretetemre, meghatározó volt, 
ahogy a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégiumban a középiskolai 
évek alatt Molnár Antal tanította 
a testnevelést. Futballoztunk, ké-
zilabdáztunk, kosárlabdáztunk, 
atlétikáztunk. Következetes volt 

mindenben, egy jó ember, akit 
nem tudok elfelejteni, ő adta ne-
kem az indíttatást, hogy testne-
velő tanár legyek. Sajnos az első 
érettségim nem sikerült, így nem 
tudtam rögtön a bukaresti főisko-
lára felvételizni, és el kellett volna 
menni katonának. Édesapámat 
korán elveszítettem, édesanyám 
pedig – mivel apám kántor-tanító 
volt – elküldött Székelyudvarhely-
re a kétéves tanítóképzőbe. Amit 
ott tanultam, azzal később a buka-
resti testnevelési főiskolán színtí-
ze seket kaptam pedagógiából vagy 
pszichológiából. Amikor elvégez-
tem az egyetemet, Kolozsvárra 
kellett volna kerülnöm, egyetemi 
tanársegédi posztra csábítottak, 
az egyetemi sítáborok alatt sze-
meltek ki, de végül nem kerültem 
oda, mert nem volt kolozsvári sze-
mélyazonosságim. Az elosztásnál 
először Kézdivásárhelyt jelölték ki 
számomra, de aztán Petrozsényba 
küldtek, ott kezdtem tanítani a sí-
futást és az alpesi sízést.
 
– Az ön nevéhez fűződik a sífutás 
és a sílövészet meghonosítása Csík-
szeredában.
– Sífutás már létezett, többek kö-
zött a csíksomlyói Márkos Bandi 
bácsi révén, aki ludovikás kato-
natiszt volt, és a több sportágban 
szenzációs eredményeket elérő 
lányát, Évát készíttette fel. Én az 
1960-as évek közepén Petrozsény-
ban tanítottam, közben letettem a 
véglegesítő vizsgákat Kolozsváron, 
és az 1968–1969-es tanévre készül-
tem, amikor itthon, a szentmárto-
ni kapunk előtt megjelent Márkos 
Bandi bácsi és Silló Géza, a későb-
bi tanárkollégám, akik arra kértek, 
jöjjek haza, mert Csíkszeredá-
ban megalakul a sportiskola. Azt 
mondták, el van intézve a tanfel-
ügyelőségen. Ez egy vasárnap dél-
után volt, bementünk Szeredába, 
gondoltam, nem lesz senki a tanfe-
lügyelőségen. Komoly volt a dolog, 
mert meglepetésemre Eigel Tibor 

főtanfelügyelő várt, mondta, hogy 
másnap menjek el a tanévnyitóra, 
foglaljam el a katedrámat. Két hét 
múlva elutaztam a Zsil-völgyébe, 
hogy jelentsem be, van lehetősé-
gem hazatérni szülőföldemre. Ab-
ban az időben Petrozsényben dol-

gozott a csíkcsekefalvi születésű, 
nemzetközileg elismert képzőmű-
vész, Mátyás József is, aki nekünk 
rokonság volt. Amikor felvázoltam 
neki, hogy hazahívtak, azt mond-
ta, hogy: „Kötelezlek, menj haza 
azonnal! Én is hazamentem volna, 
de eddig nem volt lehetőségem, 
most pedig már késő.” Így kezdő-
dött minden. Katedrát kaptam a 
Márton Áron Gimnáziumban, és 
csoportot a sportiskolában. Em-
lékszem az első sítáborra, amit a 
Szentimrei Büdösfürdőn rendez-
tünk, az erdészet menedékházá-
ban aludtunk, huszonhatan vol-
tunk. Hat pár sílécünk volt és hét 
pár cipőnk, de egész nap síztünk. 
Az egyik húzta le a cipőket, a má-
sik vette fel… Délután ebédeltünk, 
addig megszáradtak a ruhák, és 
akkor megint fogtunk neki a sízés-
nek. A biatlont később kezdtük, az 
első nagyobb név Kerezsi György 
volt. Abban az időben, az akkori 
szabályok szerint a sílövészetet 

csak 17–18 éves korukban indíthat-
ták a gyerekek, nagyöbű puskákat 
kaptunk a szakszövetségtől. A kö-
vetkező kiváló biatlongenerációk 
a Márton Simon, illetve a Lestyán 
Imre által fémjelzett csoportok 
voltak. Később, mivel igazgató is 
lettem és a válogatott edzőjének is 
kineveztek, Lestyánék csoportját 
átadtam Ovidiu Gârbaceának, aki 
akkor Csíkban tanított. Gârbacea 
– aki jelenleg a Cheile Grădiștei 
sportbázis és szállodakomplexum 
tulajdonosa – kiváló, komoly edző 
volt, később ezekkel a gyerekkel 
a Brassói ASA színeiben országos 
bajnokságokat nyert, kijutottak a 
téli olimpiára.
 
– Sok száz gyereket tanított meg síz-
ni. Kikre emlékszik legszívesebben, 
kik érték el a legjobb eredményeket?
– Nem szeretnék neveket említe-
ni, minden tanítványomra nagy 
szeretettel gondolok, és ők is rend-
szerint felkeresnek. Valami csak 
ragadt rájuk, hiszen a sportered-
mények mellett 34-en testnevelő 
tanárok lettek, mindenkit segítet-
tem az egyetemre való felvételi-
ben, a dolgozatok irányításában. 
Az első nemzetközi eredményeket 
sífutásban a ma Négyfaluban (Sze-
cselevárosban) testnevelő tanár-
ként dolgozó Demeter Julianna érte 
el Olaszországban. Következett 
Márton Simon, ő az a tanítvány, 
akinek sikerült felülmúlnia mes-
terét, illetve Abos Piroska, aki ké-
sőbb spanyol színekben vett részt 
olimpiákon, világversenyeken. 
Piroska a nem megfelelő pedagó-
giai módszerekkel dolgozó edzők, 
illetve a magyar–román ügy miatt 
hagyta el Romániát a nyolcvanas 
évek közepén. Két olimpiára is én 
készítettem fel a romániai női bi-
atloncsapatot, az 1988-asra és az 
1992-esre, de az akkori román po-
litika olyan volt, hogy a szekus el-
mehetett, de nekem itthon kellett 
maradnom, mert az edzőnek már 
nem volt hely...
 
– Szép fejezete pályafutásának a 
Csíkszeredában álló olimpikonok 
emlékműve. Honnan jött az ötlet?
– A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége, az RMPSZ minden 
nyáron megrendezi a Bolyai Nyári 
Akadémiát, 1994-től, huszonkét 
éven át ebben én is szervezői sze-
repet vállaltam, létrehoztuk a TEST 
(Testnevelés és Sport Tanítás) Ala-
pítványt, több évben is megren-
deztük az Erdélyi Magyar Iskolák 
találkozóját a Szent Anna-tónál. 
A bolyais képzések alatt nagyon 
jó barátok lettünk dr. Magyar 
Györggyel, az Esztergomi Tanár-
képző Főiskola tanárával. Nála, 
Esz tergomban láttam hasonló 
olimpiai emlékművet. Magyar 
Gyuri a szőlősében állította fel, 
mert máshol annak idején nem 
volt lehetősége. Isten nyugtassa, 
Nagy Ödön képzőművész tervezte 
az emlékművet. Nyolc évbe telt, 
amíg elkészült, annyi engedélyt 
kellett beszerezni, annyi papír-
munka volt vele, mintha egy tíze-
meletes tömbházat akartunk volna 
építeni.

Úttörő. Borbáth István Ágoston szerint a napi rendszeres mozgás az egyik titka az egészségnek

BESZÉLGETÉS BORBÁTH ISTVÁN ÁGOSTON TESTNEVELŐ TANÁRRAL, AKI MEGHONOSÍTOTTA A SÍLÖVÉSZETET CSÍKSZEREDÁBAN

Kalandfi lmbe illő székelyföldi életút sílécen
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