
Aki megállítja a lándzsát 
- beszélgetés Kovács Péterrel, a székesfehérvári kungfusok edzőjével - 

 
Kortalan arc, mosolygó kék szemek, a nyílt tekintet bizalomra ösztönöz. Kovács Péterrel, a 
fehérvári kungfusok edzőjével, ahogy ők mondják, jiao-lian- (tyiaolien-)jével beszélgetek. 
Mint megtudtam, 2005 óta van hivatalos kungfu-oktatás Székesfehérváron, Péter 2006 óta 
vezeti az edzéseket. 

Szerk.: 2006-ban már oktató voltál, 
kérlek, mesélj a saját pályafutásod 

elejéről – hogy csöppentél a kungfus 
körökbe? 

K.P.: Egészen kisgyerek korom óta – az első 
Bruce Lee filmek megnézése óta – tudom, 
hogy kungfuzni szeretnék. Amikor 
Budapestre kerültem egyetemre, akkor vált 
ez álomból valós lehetőséggé. A shaolin 
kungfusok első edzése, amit megnéztem 
meditációval kezdődött, és igazi embert 

próbáló testi-lelki gyakorlatok sorával folytatódott. Rögtön tudtam: jó helyen járok. Így 
kerültem a XI. kerületi „ősegyesülethez”, majd a budaörsi egyesület alapítói közé, ahová 
azóta is tartozom. 
A jelenlegi kungfu tanárokat egy 1999-ben Kínából, a Shaolin templomból érkezett és azóta 
Magyarországon élő shaolin szerzetes, Shi Xing Hong tanítja, a tudásunk tehát elsőkézből, 
hiteles forrásból származik. 

Szerk.: Hogyan került a budaörsi egyesület (Budaörsi Szabadidő és Versenysport 

Egyesület, www.gongfu.hu) Székesfehérvárra? 
K.P.: A shaolin kungfu oktatását Székesfehérváron a Hagyományos Kínai Harcművészeti és 
Kulturális Egyesület képviselője, Szentirmai Béla meghívására kezdte el Shi-fu Serflek 
József, a Magyar Wushu Egyesület vezetője és mestere 2005-ben. A fehérvári kungfus csapat 
megalakulása, illetve a kezdeti hely- és időpontkeresések után a mester az oktatást saját 
segédtanáraira bízta. A csoportot 2006 márciusában vettem át. Az egyesület 2013-ban 
egyébként megalakította a Székesfehérvári Szakosztályt, így mostantól jogilag is elkülönülten 
működhet az itteni csapat. 

Szerk.: Mekkora a fehérvári csapat? Mit 

kell tudni a fehérvári kungfusokról?  
K.P.: Az első nagy generáció nemrég repült ki. 
Ők huszonheten voltak, mára felnőttek. 
Közülök nyolc-tíz tanítványom a mai napig 
aktívan kungfuzik. A felszabadult helyekre 
most ismét várjuk az általános- és 
középiskolás diákokat. Korábbi versenyzőink 
egyébként általában dobogós helyezéseket 
értek el a magyarországi versenyeken, de 
például 2012-ben a Nemzetközi Chan Wu 
Szövetség egyhónapos edzőtáborában is részt 
vehettek páran Kínában, a szövetség 
Guangdong tartománybeli központjában. 

 



Szerk.: Ha odamegy hozzád a szülő, és megkérdezi, hogy mivel jár a heti kétszeri 

elfoglaltság, mit válaszolsz neki? Mit kap a gyerek, ha beáll kungfuzni? 
K.P.: Kungfuzás közben a gyerek teste-lelke-szelleme együtt fejlődik. A mozgáskoordináció, 
az állóképesség, a fegyelem-figyelem már-már közhelyszámba megy. Fontos, hogy a gyerek a 
testén és a mozgáson keresztül megtanulja, hogy ha elég sokat és elég kitartóan küzd, övé 
lesz, amit el akar érni. Egy olyan pályát nyújtunk, ami nem csak a heti két edzésből és a bottal 
hadonászásból áll. Gyerekként megtanulja az önvédelmet, és mire 18-20 évesen felnő, már az 
önvédelemre sem lesz szüksége, mert olyan belső tartással fog rendelkezni, hogy el tudja 
hárítani a támadást. Nagyon érdekes egyébként, hogy a kínai nyelvben a wushu 
harcművészetet jelent, ahol a wu a harc, a shu a művészet. Ha a harc írásjelét elemeire 
bontjuk, akkor a lándzsa és a megállít írásjelét kapjuk meg. És attól, hogy meg tudjuk állítani 
a harcot, válik az egész művészetté. 

Szerk.: Mi történik az edzésen? Milyen gondolatsorra építitek fel a mozgásokat?  
K.P.: Fontos az állóképesség, bár nem mindegy, hogy milyen. Most tettem le például a 
hatodik szintvizsgát. Teljesen másféle edzettséget kíván, mint mondjuk egy lendülettel 
felfutni a Gellért-hegyre. 
Amikor elkezd formagyakorlatokat tanulni a gyerek, akkor elsősorban a saját testét tanulja 
meg irányítani. Az egyensúlyon, a lendületen, az erőn, a dinamikán és nem utolsó sorban a 
Qi-n (Chi - belső energia) van a hangsúly. Maga a formagyakorlat nem egyenlő azzal, hogy 
bottal, vagy később a szablyával és az egyéb fegyverekkel agyba-főbe püföljük a másikat. 
A pusztakezes formagyakorlatok után jön a bot. Bár már nem olyan hétköznapi használati 
eszköz, mint egykor volt, mégis jól használható. Ha ugyanis a gyakorlatnál a kéz 5 centivel 
megy félre, akkor az a szablyánál 25, a botnál pedig másfél méter. A fegyver gyakorlatilag a 
kéz és a kar meghosszabbítása, a használata pedig a pontosságot csiszolja. 

Szerk.: Az edzéseken kívül hogyan kapcsolódnak a sportolók az egyesülethez? 
K.P.: A rendszeres edzéseken kívül nagyjából az évszakokhoz és az iskolai szünetekhez 

kapcsolódóan szervezünk a többi egyesülettel közösen 
edzőtáborokat, ahová akár a 6-8-10 éves gyerekeket is 
szeretettel várjuk. Ilyen esetekben felajánljuk, hogy a szülő is 
részt vehet a táborban. Akár csak pihenni jön, akár a kísérő 
kézműves foglalkozásokon vesz részt, akár beáll edzeni – a 
felnőttek is jól szokták magukat érezni. 
A nagyobb lélegzetvételű táborok mellett egyébként gyakran 
kirándulunk együtt, vagy teázunk edzés végén. A sportolók 
között szoros barátságok szövődnek, mi felnőttek is sokszor 
kungfus társakkal, barátokkal járunk szórakozni. 
Ami a mozgást illeti, sokszor járunk bemutatókra, különféle 
rendezvényekre. Székesfehérváron legutóbb a majálison 
léptünk fel – de vendégeskedtünk már a Sziget fesztiválon is. 

Szerk.: Mindez nagyon vonzó lehet mind a gyerekek, 

mind a szülők számára. Ha valaki szeretne bekapcsolódni, 

hogyan teheti ezt meg? 
K.P.: Székesfehérváron a Kodolányi Középiskolában 
(Szabadságharcos utca 57.) tartunk edzést kedden és 
csütörtökön, 16:30 és 18:00 óra között általános- és 
középiskolásoknak is. Tervezzük továbbá, hogy a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően bemutató órákat tartunk a fehérvári 
iskolákban, az órarendi testnevelés keretén belül is. Ezzel 
kapcsolatban egyébként szívesen fogadjuk az iskolák 



megkeresését is, hiszen közös érdekünk, hogy a diákok színvonalas test- és mozgáskultúrát 
sajátítsanak el. Az érdeklődők virtuálisan a www.gongfu.hu oldalon, illetve az ott megadott 
egyéb elérhetőségeken keresztül juthatnak el hozzánk. 

Szerk.: Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok a csapatnak! 

 

 


