
TESTNEVELÉSÜNK 

^SzeÜemÜeg és testileg egész
séges, erás, életörömtől telt, џ-
dám, tettrekész nemzedéket ne
velünk, amely értékelvbe népeink 
szabadságáért és demokratikus 
jogaiért hozott áldozatokat, képes 
és mindenkor kész megőrizni a 
népfelszabadító harcok vívmá
nyai és minden erejét latba vet
ni a Jugoszláv Szövetségi Nép
köztársaság uijáépitéséérU. 

(A Jugoszláv Testnevelési Szö* 
vétség alapszabályaiból). 

Testnevelési mozgalmunk feladatai
nak és célkitűzéseinek megvalósítá
sa kezdettől egyik alapfeltétele volt 
újjáépítésünknek, de különösen nagy 
szerepe ván tervgazdálkodásunkban. 
Fe l i smerve a testnevelés rendkívüli 
fontosságát a Jugoszláv Testnevelési 
'Szövetség megalakulásakor olyan cél
kitűzéseket, programot és feladatokat 
állapított meg testnevelési mozgal 

munk fejlődése érdekében, amely a 
népfelszabadító harcok vívmányaiból 
kiindulva népi államunk létre jövetelé
ve l beállított gyökeres társadalmi és 
politikai vátozások alapján a testne
velési mozgalmat egybekapcsolta ál
talános népi feladatunkkal, az ország 
újjáépítésével, a kiharcolt vívmányok 
őrzésével és tovább fejlesztésével. 
I lyen módon testnevelési szervezete
ink munkája nevelő jeledet öltött. 

I lyen alapokra fektetye munkáját, 
testnevelési mozgalmunk az elmúlt 
évben hatalmas fejlődésen ment át és 
komoly sikereket aratott. 1946-ban 
m e g v a d u l t a k testnevelési mozgal
munk szerve i és szervezetei. 

A Jugoszláv Testnevelési Szövet
ség I. Kongresszusán, amelyet ez év 
januárjában tartottak meg Beográd-
ban 323 ezer sportoló, 1.300 testne
velő aktíva, 749 sportegyesület k i 
küldöttei számoltak be az elmúlt év 
munkájáról és levonták á tanulságo
kat a további munka tökéletesítése 
érdekében. 

Melyek агок az eredmények ame
lyekről a ' Kongresszuson beszámol
t a k testnevelésünk irányítói, akik a 

világ második legnagyobb sportálla
mává em \Jk országunkat." 

Testnevelés' mozgalmunk eddigi 
legnagyobb s.kere, a jelvényszerző 
versenyek megindítása, amelyért \S*2 
ezer sportoló versenyez, beleszámítva 
a hadsereg sportolóit is. A jelvény
szerző versenyek a testnevelés tö
megesítését és sokoldalúvá fejleszté
sét valósítják meg. A jelvényért való 
versengés hatalmas méretű mozga
lommá nőtt sportolóink között. Irányt 
és vonalat adott testnevelésünknek. 
Testnevelési szerveink azonban nem 
tudtak ezideig megbirkózni a jelvény
szerző versenyek megszervezésének 
feladataival, nem tudták a jelvényre 
jelentkezett versenyzőket megszervez
ni és előkészíteni a normák teljesí
tésére. A jelvényszerző versenyek 
szervezésében mutatkozó hibák a 
sportvezetői káder hiányára mutat
tak. Az filyen méreteiben hatalmas 
mozgalom, amelynek száz és száz
ezer ifjút 'és dolgozót kel l bevonnia 
ia testnevelésbe, köztük legnagyobb 
részt olyanokat, ak ik azelőtt sosem 
foglalkoztak testneveléssel, erős irá-
irányító kádert igényel. 

tiazánk háború előtti testnevelési 
mozgalma olyan színvonalon mozgott, 
hogy nem volt szüksége nagyobb 
sportvezető káderre. Ezért hárult a 
felszabadulás után meglévő sprtveze-
tőimkre rendkívüli nagy (és komoly 
feladat: új alapokra fektetni, töme-
síteni és sokoldalúvá tenni a test
nevelést. 

A jelvényszerző versenyek létreho
zása, a szervezése körüli hibák e l 
lenére is óriási sikerét jelentik test
nevelésünknek, mert ezekben a ve r 
senyekben valósulnak meg ennek a 
mozgalomnak az alapelvei. A j e l 
vényszerző versenyeken keresztül 
ifjúságunkban gyökeret ve r az öntu
dat, hogy testneveléssel készüljön és 
valljon lképessé hazája újjáépítésére 
és védelmére. 

Ifjú testnevelési mozgalmunk ere
jéről és lendületéről tanúskodnak az 
elmúlt évben rendezett, valamint az 
idei országos mezei futóversenyek. 
E z e k a versenyek szemléitették leg-



jobban testnevelésünk tömegesítésé
nek eredményeit. A z első mezőfutó 
versenyen, amelyet testnevelési szer 
vezeteink, tévesen mint agitációs ve r 
senyt, sportolóink pedig kötelezett

ségnek minősítették, több mint 300 
ezer sportoló vett részt. Az őszi me
zőfutást szervezeteink és sportolóink 
már helyesen, . mint testnevelésünk 
meghatározott, rendszeres és tervsze
rű munkáját vették fel feladatuk kö
zé. Az idei mezőfutó verseny is olyan 
hatalmas tömegeket | mozgatott meg 
amelyhez hasonlót a Szovjet Szövet
ségen kívül egy állam se tud felmu
tatni. Azonban az érért eredmények 
ellenére is az idei verseny szerve 
zései körül mutatkozó hibák kezdet
legességre és igen sok esetben még 
hanyagságra is mutatnak. 

Vajdaságban például az elmúlt évi
hez viszonyítva gyenge eredményt 
hozott az idei tavaszi mezőfutás. Va j 
daság sportfórumai a versennyel kap
csolatosan felmerült szervezési kér
désekben nemi voltak elég rugalma
sak. Testnevelési szövetségünk Sze r 
bia, Crnagóra, Bosznia és Hercegovi
na Népköztársaságok területén ápri
l is 6-ára irta k i a mezőfutó verse 
nyek megrendezését. Vajdaság lakos
ságának nagy része ezen a napon ün
nepelte a húsvétot. Tartományi sport-
forumaink ezt nem vették tekintetbe, 
nem magyarázták meg a nem szláv 
ifjúságnak és dolgozóknak, hogy a 
versenyen való résztvéttel csak növel
né ünnepüket, nem fordítottak elég 
gondot a versenyek előírásszerű meg
szervezésére sem. Noviszádon például 
a versenyzők a táv nagyrészét kita
posott íuton,; >sőt asztfal)ton futották 
végig. 

A verseny azonban mindezek elle
nére is fejlődést mutat, mert soha 
testnevelésünk történetében nem for
dult elő, hogy bármilyen versenyen 
i lyen tömegek vegyenek részt. 

Az elmúlt év nagy sportsikereiben 
is nagy jelentőségűek voltak a Titó-
staféta megrendezése, amelyen 86.000 
ifjú vitte 12.000 kilóméteren át üdvöz
letét és szerencsekívánatát Titó mar
salunknak születésnapja alkalmából. 

Továbbá a testnevelési napok meg
rendezése, amelynek során a külön
böző városokban és helységekben ez
rével ünnepelték sportolóink és if iá
ink a sportnapokat. Zágrábban 20.000 
sportoló vonult fel a sportolók napján 
rendezett szemlén. 

Az i lyen és az ehhez hasonló 
sportünnekepet, amelyeken sportoló-
tömegeink legszélesebb rétegei v e s z 
nek részt, csak olyan alapokra fek
tetett testnevelési szervezés valósít
hat meg, amely a Népi Ifjúságra tá
maszkodva és az Egységes Szaksze r 
vezetektől i támogatva végzi építő 
munkáját. 

A tömegesítés és a sokoldalúság 
alapjaira helyezve testnevelési moz
galmunk fejlődése biztosítja testne-
lésünk minőségének fejlődését is. E z t 
bizonyítják az elmúlt évben élért új 
országos csúcsteljesítmények, és a 
nemzetközi rendezményeken elért k i 
váló eredmények. 

A nemzetközi sportrendezményeken 
ként hazánkban olyan sportágak vál
tak népszerűvé és tömegessé, ame
lyeket azelőtt sportolóink csak ha l 
lásból ismertek, vagy pedig csak egész 
szükkörű egykori uralkodó csoport 
légkörébe tartozó szórakozási lehe
tőségeket elégítették k i . 

A nemzetközi sportrendezményeken 
elért sikereink sportolóink régebben 
hazájuk iránt soha nem tapasztalt l e l 
kesedésből, harciasságból és győzel
mi akaratukból eredtek. Emlékezetes 
tenisz válogatottunk világraszóló győ
zelmi sorozata a »Dawis Cup«-ért 
folyó küzdelmekért. Puncsec több 
órán át az önfeládozás. legszebb pél
dáját adta a svéd Bergelin ellen v í 
vott döntő küzdelemben; alul maradt 
ugyan, de játékszelleme és népek 
iránti szeretete teljes győzelemmel 
ért fel. 

Testnevelési mozgalmunk ereje te l 
jes mértékben kibontakozott • a B r c s -
ko—Banovics i Ifjúsági Vasútvonal 
építésén. A vasútvonal több mint 
60.000 ifjú építője kedvelte meg és 
vált rendszeres sportolóvá. Több mint 
10.000 ifjú vasútépítő versenyzett a 
testnevelési jelvényért. A találékony-



ság és a tettrekészség mintapéldáját 
adták a vasútépítő ifjak, hogyan kell 
lehetőségeket teremteni testnevelési 
mozgalmunk célkitűzéseinek megvaló
sítására akkor is, ha nem rendelke
zünk a szükséges sportfelszerelések
kel. Saját maguk rohammunkával épí
tették sportpályáikat, készítettek sport 
íe-szereléseket, de alkalmazni tudták 
azokat, mert cé'juk a testnevelés volt. 

Mindezen eredmények és sikerek, 
amelyek testnevelési mozgalmunk ha 
talmas irányú fejlődéséről tanúskod
nak ha néphadseregünk testnevelési 
életéhez viszonyítjuk őket, sckoIdaYi-
ság és tömegesítés valamint az elért 
eredmények szempontjából a máso
dik helyre szorulnak. Néphadseregünk 
testnevelési nozga'mánák eredmé
nyei az első helyen állnak hazánk
ban A tavalyi tavaszi meze:futáson 
hadseregünk ICO 0ОО harcosa és t iszt
je vett részt és több mint 1Ö0.COO az 
őszi mezei futáson. 10O.C00-en felüli 
versenyzője van hadseregünknek a 
jevényszerző versenyben. E z e k a ha 
talmas számok azután természetsze
rűen vetik fe'színre a kü-önböző s w r t -
ágak nagy tehetségeit, akik az isme-
retlesnég homályából valósággal má-
ról-ho'napra vá'tak országos és bal
káni bajnokokká és az egész világ 
előtt közismert sportc'ókká. 

Hadseregünk bo'csőíe volt és ne
velőjévé vá't úi demokratikus nó~>i 
sportunknak. Hadseregünk testnevelé
sének irányítói azonb?.n nem csak a 
rendezmények tehnikai eredményeit 
és sikereit tartották lényegesnek. Első
sorban b'zto*ították harcosainknak a 
sokoldalú testedzés lehetőségét, nép
szerűvé tették és kifejlesztették kö
zöttük a sportot. így tíz és tízezer ü-
i'ival kedveltették meg a testneve
lést, akik leszerelésük után v i ssza 
térve falvaikban, vagy városaikban, 
már mint tevékeny sportolók, vagy 
m':nt sportvezetők kapcsolódhattak be 
testnevelési mozgalmunkba. 

Hadseregünk testnevelési politikája 
egész testnevelési mozga 1munknak ha
talmas új tömegeket adott. E z tette 
lehetővé azon s ; kereket. amelyeket 
testneve^«? terén felszabadulásunk 
óta, hazánk határain belül és külföl
dön elértünk. 

Miért szükséges ilyen nagy súlyt 
fektetni testnevelési mozgalmunkra? 
Miért kell bevonni egész ifjúságunkat 
és dolgozóinkat ebbe a mozgalomba 
sé miért szükséges, hogy minden ifjú 
és dolgozó megszeresse a sportot és 
azt sokoldalúan űzze? 

Mert haladni, állandóan fejlődni 
apaiunk, mert újjáépítünk, villamosí
tunk és iparosítunk. Alig két eszten
deje, hogy országunk felszabadult és 
már újjáépítésünk második szakában 
vagyunk, tervgazdálkodásunk megva
lósításáért harcolunk. Ezért kell a fej
lett testnevelés, a tömeges és sokol
dalú sport. Amikor az újjáépítésünk
ben elért eredményekről beszélünk 
testnevelés- mozgalmunk eredményei 
is benne értendők. Elválaszthatatlan 
a kettő egymástól. 

Mindenütt ahol a munka folyik, 
ahol termelés van, nélkülözhetetlen a 
tervszerű testedzés. E z megmutatko
zott eddigi munkánkban is. Amint a 
háború befejezése után megkezdődött 
az ország újjáépítéséért vívott óriás 
harc, ezzel egyidejűleg megkezdődött 
testneve'ési mozgalmunk fejlődése is. 
Célkitűzéseinket csak úgy valósíthat
juk meg. ha teljes iminkát végzünk, 
teljes munkát pedig csak egészséges 
ember végezhet. Ezért kell és né'kü-
lözhetett!enül szükséges a testneve
lés. M ; nt tény: kell azonban megál
lapítani, hogy testnevelési mozgal
munk hata'mas fejlődése .ellenére is , 
nem trdott lépést tartani általános 
újjáépítésünkkel. Testnevelési moz

galmunk még mindég nem tudta be
vonni a rendszeres testnevelésbe dol
gozó tömegeink szé'es rétegeit, még 
nrndég vannak vidékek, ahol egyál-
ta'án nem sportol ifjúságunk, vagy 
még mindég csak egyoldalú sportot 
űz, — labdarúgást. 

A nagy sikerek mellett az ilyen 
hibák vagy mulasztások nem marad
hatnak meg. Ezeket csakis a Jugo
szláv Testnevelési Szövetség határo
zatának teljes keresztülvitelével tün
tethetjük el. Sportszervezeteink és 
sportaktivá'nk de elsősorban sportn-
ióink munkájától függ testnevelésünk 
további fejlődése és s r kere. 

Lázár Péter 


