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A nemrégiben,  az  újság  hasáb-
jain  tett  felvetésünket  –  misze-
rint  egyre  több,  korábban  nem 
művelt sportág kér helyet magá-
nak az érdi sportágak palettáján 
is  –  támasztja  alá,  hogy  létezik 
thai box szakág is a városban.

Tollár Lászlót, az  Érdi Muay 
Thai  Box  Egyesület  elnökét, 
edzőjét,  mindenesét  kérdeztük 
a  thai  boxról,  erről  az  egyre 
szélesebb körben ismert, de tel-
jesen még ma sem ismert keleti 
küzdősportról.

– Az érthetőség kedvéért kezd-
jük a legelején… Azt, hogy léte-
zik thai boksz, azt már többé-
kevésbé tudják az emberek, ha 
máshonnan nem, hát a „vere-
kedős” filmekből. Az azonban 
szinte mindenki számára titok, 
hogy mit is jelent a muay szó az 
egyesületük nevében?
–  Semmi  különös  nincs 

ebben, Thaiföldön ez a sportág 
teljes, hivatalos neve, így hívják 
őket, s a mi klubunk is belevet-
te  a  nevébe  a  muay  kifejezést 
– mondta a 41 éves szakember.

– Ha thai box, akkor az embe-
reknek  azok  a  tucatfilmek  jut-
hatnak  az  eszébe,  amelyeknek 
a  végére  „mindenki  meghal”  s 
a jó diadalmaskodik. Bruce Lee 
volt  a  legnagyobb,  az  Egyesült 
Államokban  tisztelik,  Seattle-
ben található sírját ma is renge-
tegen keresik fel.
– Aki a kiokusin karate-szak-

ágban  Oyama  Masutacu,  az 
nálunk Bruce Lee. Ő volt az, aki 
világszerte ismertté és elismert-
té tette a thai boxot.

– Biztosan tiltakozni fog, de 
ön is hallhatta, hogy sokan egy-
szerűen csak verekedésnek tart-
ják ezt.
– Nekik azt javaslom, látogas-

sanak  el  az  edzőtermünkbe,  s 
akkor rájönnek, mennyire nincs 
igazuk.  Szabályok  közé  szorí-
tott  harcművészet  ez,  s  nem 
arról  van  szó,  hogy  ész  nélkül 
lehet rugdalózni, s ütni az ellen-
felet.  Pontosabban  fogalmazva, 
aki ész nélkül  teszi, az padlóra 
kerül, vereséget szenved.

– Amint tudom, ön nem 

„agresszív szakmát” választott. 
Történelmet tanít tizenévesek-
nek, s bizonnyal messzire esik 
egymástól mondjuk az Anjou-
ház története és a thai box. 
A diákjai tudják, hogy mivel 
foglalkozik civilben?
– Nem  lehet,  de  nem  is  aka-

rom eltitkolni. Tudják, s abból a 
szempontból  respektem  is van, 
hogy tudják, hol a határ.

– Nézzünk be egy kicsit az 
érdi edzőtermükbe… Hányan 
vannak, hányszor edzenek, 
milyenek a lehetőségeik?
–  A végén  kezdem,  mert 

ezt  röviden  el  tudom  intézni. 
A lehetőségeink nagyon is szű-
kösek.  Kapunk  ugyan  támo-
gatást  felszerelésre  az  önkor-
mányzattól,  de  ezen  túl  nincs 
bevételünk,  ha  csak  az  egy-
százalékos  felajánlásokat  nem 
számítom  ide.  A tagdíjakból 
élünk, ebből fizetjük ki a Budai 
úton lévő edzőtermünk bérét, s 
minden olyant, ami a működé-
sünkhöz  kell.  Sokan  vagyunk 
ugyan,  de  a  többség  amatőr, 
csak  hobbi-szinten  űzi  a  thai 
boxot. Akik versenyeken indul-
nak,  jóval kevesebben vannak. 
A számuk  nem  éri  el  a  tizet 
sem, de ők odateszik magukat. 
Győrfi Csaba  kétszeres  ama-
tőr és egyszeres profi Eb-győz-
tes,  s  van  vb-aranya  is. Dudás 
Zoltán  a  hivatásosok  között 
lett Európa-bajnok, Jakab Zsolt 
pedig  nemzetközi  bajnoki 
címet nyert.

– Valóban népszerű a thai 
a fiatalok körében, vagy pedig 
csak múló divatról van szó, 
ami, ha megfutotta a köreit, 
lecsendesedik?
– Akárcsak a többi sportágnál. 

Sokan  jönnek  kíváncsiságból, 
meg  azért,  hogy  kipróbálják 

magukat.  Sokan  mennek  is, 
mert  az  edzőteremben  jönnek 
rá  arra,  hogy  itt  bizony melóz-
ni,  szenvedni  kell.  Jópofizással 
nem  lehet  előre  jutni.  Sok gye-
rek jön be hozzánk, s nem csak 
érdi, így aztán Százhalombattán 
és Budafokon is van kihelyezett 
részlegünk. A thai box szép las-
san  belesimul  a  magyar  sport 
egészébe, s azt a helyet foglalja 
el, amelyet kivív magának.

– Hogyan lesz valakiből, mint 
például önből, thai-os?
–  Mint  a  legtöbb  fiatal,  én 

is  karate-szakágból  érkeztem 
meg.  Előbb  a  filmek  bunyói 
fogtak  meg,  aztán  a  Lőrinci 
Sportcsarnokban  látott  karate-
verseny.  Műveltem  is  a  soto-
kant,  ám  végül  a  thai  boxnál 
kötöttem ki. Ma pedig már arra 
lehetek  büszke,  hogy  tizenegy 
éves az érdi klubunk.

– Amikor az interjú miatt 
kerestem, az édesanyja azt 
mondta, külföldön van, s pon-
tosan thai boksz-ügyben. Hol 
járt?
–  Ukrajnában,  Lvovban  vol-

tam, ahol nemzetközi bírói sze-
mináriumon vettem részt, mert 
ez is érdekel.

– Mint ahogy bemerészkedett 
az ökölvívók szorítójába is, mint 
mérkőzésvezető…
–  Mivel  a  Magyar  Ökölvívó 

Szövetség égisze alá  tartozunk, 
annak  társult  tagja  vagyunk, 
képben  kell  lennem  ebben  a 
sportágban  is.  Elvégeztem  egy 
bírói tanfolyamot, károm bizto-
san nem lesz belőle.
Íme,  Tollár  László,  aki  az 

osztályteremben  tanít,  de  azon 
kívül maga is tanul, hogy minél 
közelebb  kerüljön  a  szívügyé-
hez, a thai boxhoz.
  R. F.

Tollár László tanít, de néha még maga is tanul

Bruce Lee mester követõi a Budai úton

Az érdi Pap Sándor (felül) a pécsi Asztalos János ellen vív MMA-szabály 
rendszerû mérkõzést a „Ring Királyai” elnevezésû rendezvényen.
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