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A szert a testünkben kialakult vegzetes szi
lfciumhiany orvoslasara is ajanljak, am erre 
szerencsere igen kicsi az esely. Minthogy szen
alapu letformak vagyunk, szervezetünkben 
csak eleg keves helyen talalunk szilfciumot: a 
haj , a köröm, a bör, a csontok, a porc mind
össze 1-1,5 grammnyi szilfciumot tartalmaz. 
Val6szfnuleg rendszeresen szüksegünk van 
nemi bevitelre belöle, elettani szempontb61 
azonban korantsem tisztazott a szerepe pel
daul az elasztin es a kollagen nevu szerkezeti 
feherjek szinteziseben, vagy a kü ltaka r6nk es 
a csontrendszerünk bioszintezise, egeszsege, 
megujulasa szempontjab61. Es meg ha be is 
bizonyosodna a fiziol6giai jelentösege, ehhez 
akkor is felesleges es hasztalan volna földet 
ennünk, hiszen taplalekunk fgy is, ugy is kiele
gftö szilfciumforrasnak bizonyulna. 

Minden bizonnyal a verrendszer megtisztf
tasa, a koleszterinlerak6dasok, plakkok eltavo
lftasa is abszurd kfvanalom: a szajon at bevett 
kovaföld nem szfv6dik fel, j6reszt haborftatla
nul megy vegig a tapcsatornan, mikent azt a 
vele kemiailag j6reszt megegyezö (javareszt 
szinten szilfcium-dioxidot, ez esetben kvarcot 

tartalmaz6) homok is teszi. Egyes, egeszen 
meresz hirdetesek a ver-agy gat atlepeset fge
rik, amire az apr6 kovaföldszemcsek kepesek 
lehetnek ugyan, am ez meg ennel szofisztika l
tabb reagenseknek sem nagyon sikerül. 

EI a kezekkel a belfl6rat61! 

Mivel a kovaföld a tapcsatornan halad vegig, 
a belek tisztftasa legalabb elmeleti szinten lehet
seges volna, mindez azonban csak ujabb kerde
sekhez vezet. Beleink ugyanis korantsem mocs
kosak, meg ha a közhit az onnan tavoz6 salak
anyagokat tisztatalannak tartja is. Az ott lak6 
termeszetes, sok tekintetben hasznos, velünk 
szimbi6zisban elö belfl6rat amugy sem kene ki
ürfteni a szervezetböl- szerencsere ezt a kova
föld sem teszi meg, alljon barmennyi finom, 
mikromeretU hengerböl is. A haj, a köröm vagy 
a bör egeszsege szempontjab61 talan tenyleg 
lehet szerepe a szilfciumnak, am a fentiekhez 
hasonl6an, a kültakar6nkra, csontjainkra gyako
rolt hatasat sem igazoltak klinikai tesztek. 
. Amilyen sokat fger e rettentö sokoldalunak 
reklamozott csodaszer, olyan keveset fog az 

Ket magyar futballzseni kalandjai 

fgeretekböl bevaltani . Ha a hasznalati utasfta
sokban sejtjeink legfontosabb alkot6reszenek 
nevezik a szilrcium-dioxidot, bi ztosak lehe
tünk abban, hogy olyanok pr6balj ak rank s6z
ni termeküket, akiknek foga lmuk sincs az elö 
szervezetek muködeseröl. Az olya n megallapf
tasok pedig egyenesen Paracelsust es alkimista 
kollega it juttathatjak eszünkbe, hogy kalcium
hiany eseten a szilfcium kepes "transzmuta
ci6" reven e masik elemme alakuln i. Ehhez 
kepest ki fejezett elörelepes, amikor eszmetör
teneti elözmenykent Adolf Butenandtot, a No
bel-dfjas nemet biokemikust (es Ieikes nacit) 
hozzak elö, noha allftasaikkal szemben ö so
sem "bizonyftotta be", hogy az elet nem letez
ne sz ilfc ium nelkül. 

A kovafölddel kapcsolatban az egyetlen sze
rencsenk, hogy helyesen hasznalva (folyadek
ba , turmixba , joghurtba keverve, szigoruan 
nem letüdözve!) a kockazatok csak igen cseke
lyek. Egy biztos: teljesen felesleges naponta 
pupozott kanalakkal tömni magunkba ezt az 
etvagygerjesztönek semmikepp sem mond
hat6, piszkosfeher vagy homoksarga port. 

Barotanyi Zoltan 

Bejcitszottcik az egesz pcilycit 
Bacskapalankan születtek. az aranykorat elö MTK-ban telje
sedtek ki. sikereiken elöbb Pest. majd Becs amult. Trenerkent 
is Eur6pa elvonalaba tartoztak. szarmazasuk miatt azonban 
menekülniük kellett. A Konrad testverek. Jenö es Kalman az 
elsö magyar futballsztarok köze tartoztak. 

Ha a szerencsejatekokat kedve
lö Konrad Vi.lmos nem veszfti el a 
csaladi vagyont, a delvideki kisva
rosban születö ket gyerekeböl 
sem lett volna vilaghfru futballis
ta, majd edzö. Am a csöd utan a 
karpitosmester es csaladja a föva
rosban probalt szerencset, fgy a 
csaladfönek 1900-ban mar Buda
pesten, a Damjanich utcaban volt 
bejelentett lakcfme. Az öt Konrad 
gyerek közül a harom fiU hamaro
san megismerkedett a fövaros
ban viharos gyorsasaggal nepsze
ruve val6 sportaggal. Az 1887-ben 

született Salamon az akkoriban 
elsö osztalyt is megjar6 Typogra
phia jatekosa lett, Jenöt 14 eves 
koraban, 1908-ban igazolta le a 
BAK. A legfiatalabb fiUt 15 evesen, 
1911-ben a Nagymezö utcai polga
ri iskola meccsen fedezte fel Fri
scher Karoly, az MTK intezöje
a Csaminak becezett Kaiman il
lusztris tarsasagba csöppent. Ek
kor került a kek-feherek ificsapata
ba Hertzka Lip6t, aki husz evvel 
kesöbb edzökent elsö spanyol baj
noki dmehez segftette a Real 
Madridot, illetve az ötvenes evek-
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ben a Milannal es a Benficaval 
bajnoki aranyig jut6 Czeizler La
jos is . Alig egy evvel kesöbb Jenöt 
is leigazolta az MTK, s a Konrad 
testverek hamarosan a kek-fehe
rek alapembereive valtak. 

A britek bejövetele 

A korszak kiemelkedö klubja a 
Ferencvaros volt, a zöld-feherek 
1903 es 1913 között tfz bajnoksag
b61 nyolcat nyertek, de az 1910-es 
evek elejetöl az MTK tudatosan 
keszült atvenni a vezetö szerepet. 

Brit edzöket es kival6 jatekosokat 
igazoltak, 1911-ben az angol Jo- . 
seph Lane, egy evvel kesöbb hon
fitarsa , Robert Owen, azutan ket 
magyar csatarklasszis került az 
MTK-hoz: elöbb Schaffer Alfred , 
majd a Ferencvarosb61 a valoga
tottsagi rekorder Schlosser Jmre. 
1911-ben trenernek szerzödtettek 
john Tait Robertsont, a Glasgow 
Rangers es a Chelsea egykori sk6t 
valogatott jatekosat, akiröl ke
söbb Konrad Jenö, de meg Brüll 
Alfred klubelnök is ugy velte, hogy 
neki köszönhetöen lett nagy csa
pat az MTK. Robertson utan 1913-
ban az angol Holmes lett az MTK 
edzöje, s vele 1908 utan 1914-ben 
ismet bajnoki cfmet ünnepelhet
tek a kek-feherek. 1916 tavaszat61 
mar Jimmy Hogan ült az MTK kis
padjan, neki köszönhetö a Duna 
menti iskola, vagyis a közep-eur6-
pai stflus születese, melyet rövi -



desen a legtöbb magyar csapat 
atvett, es a huszas evek elejere 
a kontinentalis futball csucsara 
emelte a magyarokat. Az MTK 
tehat folyamatosan erösftett, · a 
Fradi utan egy evvel, 1912-ben sta· 
diont is epftett, es mfg az FTC 
az eröfutballt preferalta, a kek-fe· 
herek az akkor legfejlettebb jatek· 
rendszerben, az összjatekra epü
lö , de a jatekosok egyeni techni
kai kepzettsegere is alapoz6 stf
lusban jatszottak. Az ujszeru , in
novativ jatekrendszerben minden 
jatekos ke pes volt labda nelkül is 

olyan helyzetbe hozni magat, 
hogy könnyen megjatszhat6 le
gyen. Az MTK megallfthatatlan 
volt, 1914 es 1925 között m i nden 
bajnoksagot megnyert, nemegy
szer imponal6 fölennyel . 

Ennek a csapatnak voltak meg
hataroz6 jatekosai a Konrad five
rek, de Jenö csupan az elsö vilag
haboruig. 1915 tavaszan palyara 
lepett a valogatottban, a debüta
las azonban egyuttal a bucsUfel
lepese is volt. Önkenteskent be
vonult, összel az orosz frontra ve
zenyeltek, ahol fogsagba esett. 
A csodaval hataros m6don ma
radt eletben: a foglyokat felsz61f
tottak, hogy a tisztek lepjenek elö, 
a nyugodt termeszetU Jenö azon
ban inkabb maradt a helyen es en-

nek köszönhette az eletet is, mert 
az oroszok minden tisztet azon
nal kivegeztek. Hosszu, sziberiai 
fogsagot követöen csak az orosz 
forradalom kitörese utan , 1918-
ban terhetett haza . A nemetül , 
olaszul, angolul folyekonyan kom
munikal6 Konrad a hadifogsagot 
is igyekezett hasznosan eltölteni , 
es megtanult oroszul is . 

Batyja tanacsara Kaiman Buda
pesten maradt, s alig 18 evesen, 
g61szerzökent mutatkozott be a 
nemzeti tizenegyben. A haboru 
alatt biztos tagja lett az MTK csa-

KONRAD JENÖ 

patanak, s reszese iehetett a vaio
gatott egyik legjobb korszakanak 
is . Az ekkor mar Eur6pa-klasszis 
magyar csapat kivai6 eredmenye
ket ert ei , s ebben a cfmeres mez
ben 1919-ig tfzszer palyara iepö 
Konrad Kaimannak is kiemeikedö 
szerepe voit. A haboru vege azon
ban a kettestver budapesti palya
futasanak lezarasat is jelentette. 
1919 nyaran az MTK nemet-oszt
rak turan vett reszt, es a zavaros 
magyar poiitikai heiyzet több jate
kost is elriasztott a hazaterestöl. 
A ket Konrad az akkoriban meg 
Amateure nevet viseiö, kesöbb 
Austria Wienre keresztelt , becsi 
klubot valasztotta. Az amatör kor
szakban jatekukat hivataiosan 
nem honoralhattak, Hugo Meisi , 

a csapat edzöje, majd ket evtize- · 
den at szövetsegi kapitany segf
tette hozza Konrad )enöt egy 
banktisztviselöi allashoz, fivere-

. nek pedig tözsdeügynöki enge
delyt biztosftott. 

Korrekt urak 

Hugo Meisl azt varta a Konra
dokt61 , hogy bajnoki eselyest fa
ragjanak az addig közepcsapat
kent szamon tartott becsi lila-fehe
rekböL Nem okoztak csal6dast, 
mar bemutatkoz6 meccsükön 

KONRAD KALMAN 

megvertek a rekorctbajnok Rapi
dot, a szezon vegen pedig csak 
rosszabb g6ikülönbseggei szoruit 
kiubjuk a masodik heiyre. 1923-
ban ieigazoitak Schaffer Alfredot, 
a Konrad fiverek egykori MTK-s 
kiubtarsat; 1924-ben az Amateure 
- törteneteben elöször- bajnoki 
cfmet szerzett, es az osztrak ku
pat is elh6dftotta. Hugo Meisi ugy 
velte, fökent a magyar testverpar
nak köszönhette sikereit a csapat: 
"A ket Konrad vai6sagos oazis. 
Szfnamatörök es abszolut korrekt 
urak, a sz6 iegigazibb ertelme
ben. En tudom a iegjobban, hogy 
mennyi köszönettel es halaval tar
tozunk nekik, hiszen talan elsö
sorban nekik köszönhetö a becsi 
futballiskoia mai magas nfv6ja ." 
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Az Amateure az asszimilalt kö
zeposztalybeli becsi zsid6k csa
pata volt. A varos szegenyebb zsi
d6i inkabb a cionista Hakoah-t ta
mogattak, s a ket csapat szurko
i6i között szinte kibekfthetetlen 
ellentet feszüit. Egyszer egy Ha
koah-szu rkoi6 taviratot küidött 
Konrad Jenönek: "Barcsak ugy 
16gnai, mint egy csillar!" Az ellen
tet azonban csak a drukkerek kö
zött ietezett, a ket klub vezetöi es 
jatekosai sokszor j6 baratok vol
tak, Jenö 1929-ben egy rövid ideig 
"diktatori" jogkörrei feiruhazva 
vezette is a Hakoah-t. 

Konrad Kaiman es Schaffer vi
szonya azonban· nem volt feihöt
len, a fiverek ezert 1924-ben atiga
zoltak a Viennahoz. Am miutan 
Schaffer tovabballt, Konradek visz
szatertek, es becsi paiyafutasuk 
legsikeresebb idenyet produkal
tak. igaz, Jenö egy terdserüles 
miatt immar a kispadr6i dirigalta 
a lilakat, de a csapat, öccsevel a 
csatarsorban mindent megnyert, 
amit csak iehetett. Az ösi rivaiis 
Rapidot elöbb hazai palyan 5:1-re, 
majd tavasszal idegenben 5:0-ra 
ütöttek ki, ut6bbi taiaikoz6n Csa
mi negy g6it is szerzett. Magabiz
tosan nyertek a baj noksagot, s 
egy ideny alatt ketszer is elh6df
tottak az osztrak kupat 

Ausztriai sikerei csucsan Kai
man titokban haj6ra szallt, es az 
Egyesült Allamokba szerzödött. 
Amerikaban csak egy evet töltött, 
hamarosan hazatert, es az eiözö 
evben indftott magyar profiiigaba, 
regi csapatahoz, az ekkor Hunga
ria neven muködö MTK-hoz csat
lakozott. ismet paiyara iepett a va
iogatottban, de serüiese miatt 
csak a bajnoki meccsek feien jat
szott. Az ideny vegen visszavo
nuit, s batyjahoz hasoni6an ö is 
edzösködni kezdett, 1928-ban a 
Bayern München kispadjara ült le. 

Streicher hörög 

Konrad Jenö 1930-ban iett az 
1. FC Nürnberg edzöje, ket even 
at iranyftotta a huszas evek egyik 
legjobb nemet csapatat. Az ut6-
kor halaval telve emiekezett meg 
)enö es a csapat kapcsolatar61: a 
2012. november 12-en rendezett 
1. FC Nürnberg-Bayern München 
talalkoz6ra a hazai ultrak a fei sta-
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diont betölto transzparenssel ke
szültek, ami Konrad )enot abrazol
ta, a trener 1932-ben megfogalma
zott gondolataval: Der Club war 
der Erste und muss der Erste wer
den (A klub az elso volt, es ujra el
sonek kelllennie). 

A korabeli nemet bajnoksago
kat rajatszasos rendszerben ren
deztek, a kerületi bajnokok egy
egy orszagresz bajnoksagaert, 
majd a nemzeti bajnoki dmert jat
szottak. )eno mindket nürnbergi 
szezonjaban könnyeden nyerte a 
kerü leti bajnoksagot, a selejtezok 
soran azonban mar kevesebb sze
rencseje volt. Az 1932-es rajat
szasban a delnemet nagy rivalis 
Bayern Münchennel kerültek ösz
sze, akik eilen nem sikerült kihar
colni a tovabbjutast. Nürnberg
ber ekkor mar eros pozfci6kkal 
bfrt a naci part, s a kiesest követo 
napon a naci partlapban, a Der 
Stürmerben maga )ulius Streicher 
sz61ftotta fel dörgedelmes cikk
ben a klubvezetest, hogy "vegyen 
jegyet )eruzsalembe az edzoje
nek". Az termeszetesen nem za-

varta a nacikat, hogy a gyoztes 
Bayern kispadjan az ugyancsak 
nem igazan arja, korabbi MTK-ja
tekos, Dombi (Kohn) Richard ült. 
A Konrad csalad- a klub ragasz
kodasa ellenere - nem vette fel
vallr61 a nacik fenyegeteset, es ta
vozott Nemetorszagb61. 

A testverek edzokent bebaran
goltak Eur6pat, mindketten meg
fordultak Romaniaban (a fiatalabb 
Konrad szövetsegi kapitany is 
volt) , Nemetorszagban es Cseh
orszagban, mfg )eno Ausztriaban, 
Olaszorszagban, Franciaorszag
ban es Portugaliaban, Kaiman 
Svajcban es Svedorszagban is 
dolgozott. Arra is volt pelda, hogy 
a csapataik egy bajnoksagban 
szerepeljenek, h iszen 1934-ben 
Kaiman a pragai Slaviat, )eno a 
brünni Zidenicet iranyftotta. 

Konrad Kaiman treneri palyafu
tasanak legsikeresebb idoszaka a 
pragai volt. 1933-ban ült le a Sla
via kispadjara, bajnokok is lettek, 
megelozve a Szedlacsek Ferenc 
trenfrozta Sparta Prahat. 1934 nya
ran törtent mindez, amikor Cseh-

tanc 1 film 1 bab 1 kiallftas 
szfnhaz I irodalom 
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szlovakia a vilagbajnoki aranyert 
jatszott, s a döntoben Kon rad 
nyolc (!) jatekosa lepett palyara. 
Meg egy evet töltött Pragaban, es 
sikerült megvedenie a bajnoki d
met. Raadasul 1935-ben a kupat 
is megnyertek, megis csunya kö
rülmenyek között tavozott. Bepe
relte a klubot, s a bfr6sag neki 
adott igazat, fgy a Slavia kenyte
len volt sooo pengonyi koronat 
fizetni . 

Szarmazasuk miatt azonban 
egyre inkabb beszukültek leheto
segeik. Konrad )eno a Triestina 
edzoje volt, amikor mas magyar 
zsid6 edzokkel, peldaul a harom
szoros olasz bajnok Weisz Arpad
dal együtt el kellett hagynia az or
szagot. A Triestina fasiszta elnöke 
igyekezett a Konrad csalad erde
keben a part berkeiben közben
jarni, de csak azt erte el, hogy az 
elsok között utasftottak ki oket 
Olaszorszagb61. Ekkor erkezett 
egy csabft6 ajanlat Montevide6-
b61 , de )eno nem teljesftette a 
megbfz6 feltetelet, nem volt haj
land6 elhagyni osei vallasat, fgy a 
lehetoseg kutba esett. 

Kispadkereses 

Közel ket evtized vandorlas 
utan Konrad )eno egy rövid idore 
visszatert Budapestre. Novere 
muviragügynökekent Franciaor
szagba utazott, hatha talal maga
nak egy kispadot. Ajanlatokban 
nem volt hiany, es a veszelyesnek 
ftelt, nemet hatarhoz közeli Metz 
helyett inkabb a Lilie ajanlatat fo
gadta el, ahol csapataval a kupa
döntoig menetelt. Az mar a törte
nelem fintora , hogy egy ev mulva 
a Belgium felol bevonul6 neme
tek elobb ertek Lilie-be, mint 
Metzbe ... Egy borus ejjel sikerült 
elcsfpni az utols6 vonatok egyiket, 
es a közeledo nemetek elol Portu
galia feie menekült a csalad. Nem 
kaptak vfzumot, fgy napokig a 
spanyol-portugal hataron veszte
geltek egy hatar6rb6deban, majd 
mint ismert edzonek, Salazar el
nök megadta a beutazasi enge
delyt. Csak nehany h6napot töl
töttek Lisszabonban, ezalatt )eno 
Szab6 )6zsef segftojekent a Spor
ting segededzoje volt, ami egyut
tal treneri palyafutasa veget is je
lentette. Portugalia ugyan semle-

ges volt a haboru soran, de in
kabb a nemetekhez huzott, ezert 
a csalad az Egyesült Allamokba 
szeretett volna utazni. Erre ma
gyar allampolgarkent keves ese
lyük lett volna, de Konrad Jeno 
születesi helyenek köszönhetoen 
jugoszlav kv6ta alapjan kaphattak 
beutazas i engedelyt. 1940-ben 
egy parafaszallft6 haj6 utasaikent 
erkeztek meg New Yorkba. )eno 
eloször a Singer varr6gepgyarban 
helyezkedett el , majd felesegevel 
egy függönyboltot nyitott Newark
ban, amit nyugdfjas koraig veze
tett. A futballt61 teljesen eltavolo
dott Konrad )eno 1978-ban, 84 
eves kora ban hunyt el. 

Konrad Kalmannak is menekül
nie kellett a nacik elol, de 6 to
vabb maradt a sportag közele
ben . A Zidenice edzoje volt, ami
kor egy regi berlini , ekkor mar 
Svedorszagban elo zsid6 ujsagfr6 
ismerose , Peter Brie megke reste, 
hogy erdekelne-e egy munka az 
Örebr6nal . Nem sokaig habozott, 
a par eve meg vilagbajnoki dön
tos jatekosokat edzo Konrad a 
sved harmad ik Iigaban dolgozott 
tovabb. Harom evig szolgalta az 
Örebr6t, innen a masodosztalyu 
Atvidabergshez került , majd öt ev 
utan, 1947-ben vegre ismet egy 
elso osztalyu csapat kispadjara 
ülhetett le. A Malmovel harom ev 
alatt ket bajnoki dmet szerzett, 
de ahogy Pragab61 , ugy itt is sike
rei csucsan , a vezetokkel össze
veszve tavozott. Hiaba maradt a 
csapat veretlen közel felszaz mer
kozesen, a dohanyzast es az alko
holt vilag eleteben megveto Kon
rad nem tartotta a versenysport
tal összeegyeztethetonek, hogy 
klubja a meccsek utan itassa a 
jatekosait. A Helsingborgga l be
gyujtött meg egy bajnoki ezüs
töt, vegül als6bb osztalyu csapa
tokat edzett. 1956-ban vonult 
vissza az edzosködestol , stock
holmi elelmiszerboltjaban dolgo
zott, 1980-ban, batyjahoz hason
l6an 84 eves koraban, a sved fo
varosban hunyt el. 

Karpati Tamas-Szegedi Peter 

(A szerzök köszönik Konradjenö 
lanyanak, Evelyn Konradnak, es 
Konrad Kaiman fianak, Peter 
Konradnak a cikk elkeszftesehez 
nyujtott segftseget.) 
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