
Egy barát emlékére 

Memento Lászay Dénes

énessel 1982-ben egy focimérkőzésen ismerkedtem meg. A gyerekkori 
barátom Árvay Ferenc - aki az ő főnöke volt a MAHIR-nál - mutatott be 
minket egymásnak. A sportmérkőzést követően Dénes rövid időn belül 
beszervezett a MAHIR foci csapatába. Itt játszottunk a Futapest Klub 

elnökké választásáig. A 80-as években, hazánkban erős volt a tömegsport, és Dénes 
ebben hatékonyan részt vett. Kezdetben HSB V. ker. szervező vezetőjeként. Ekkor 
még  számos  nagyvállalat  és  kisebb  cégek  is  támogatták  a  tömegsport 
rendezvényeit.  Főbb  rendezvények  voltak  a  verőcei  és  tatai  több  napos  a 
sportnapok.  E  rendezvények  általában  hétvégén  zajlottak,  néhány  évig  részese 
voltam Dénes felkérésére a HSB keretén belül a rendezvények lebonyolításában.

D
Az 1980-as évek  végén Dénes  munkahelyet  váltva a  Futapest  elnöke lett.  Nagy 
intenzitással  vetette  bele  magát  a  munkába.  A  futóversenyek  szervezésében 
szüksége  volt  sportrendezvények  bonyolításában  jártas  tagokra.  Néhányunkat 
átszervezett  a  HSB-ből  a  Futapest  klub  rendezvényeire.  A  futások  ebben  az 
időszakban  Budapestre  korlátozódtak.  A  90-es  évek  elején  a  városi  futások 
szervezése  egyre  több  nehézségbe  ütközött  a  felmerült  költségek  miatt.  Ezt 
nehezítette  a  rendszerváltást  követően  a  cégek  megszűnése  miatt  a  korábbi 
támogatások is megszűntek. Változtatni kellett. 

Dénes,  aki  már jártas volt  a túrák szervezésében felismerte a terepfutásban rejlő 
lehetőségeket. A crossfutásokat sokan szerették, a futók létszáma megnövekedett. 
Dénes egyre újabb és újabb országrészeket fedezett fel, melynek remek futóhelyei 
voltak.  Tevékenységét  számos megyére  kiterjesztette.  Terepfutásoknak  megvolt  a 
remek  hangulata,  melyet  sokszor  a  szeszélyes  időjárás  sem  tudott  felülírni.  A 
futóversenyekről  éves  pontrendszeri  futóverseny  lett,  melyek  kialakították  maguk 
légkörét.  A futások  előkészítése  gyakorlott  15-20  fős  rendezőgárdával  történt.  A 
rendezők egy része részt vett a pályabejárásokban és kijelölésében. 

A futókkal a Dénes remek családi kapcsolatot alakított ki. Sokan úgy tekintettek rá, 
mint második apjukra, testvérükre, családtagjukra. A futókat név szerint ismerte és a 
versenyeken a rajtcélban személyesen köszöntötte őket. 

A crossversenyek mellett felélénkült a városi futás, mely tömegeket mozgatott meg 
közelsége  miatt.  Néhány  sportiroda  szponzorok  segítségével  a  nagy  versenyek 
rendezésére  állt  át,  de  ő  nem  ezt  az  utat  választotta.  A kis  helységek  meghitt 
hangulata, családi-barátias légköre szívéhez nőtt.  A kis létszámú tagság és a Dénes 
terepfutásokban  találta  meg  a  boldogságot.  Nem  volt  családja,  a  Futapestet 
tekintette annak, minden nehézségével együtt. 

Az elmúlt  évek gazdasági válsága miatt  az önkormányzatok elszegényedtek és a 
támogatásokat jelentős mértékben csökkenték. A pénz hiányában sokszor őrlődött. A 



rendvények lebonyolítása nehézségbe ütközött. A hosszú kitartó munkája eredménye 
következtében a klub folytatja a munkáját.

Dénes hosszú klubvezetés után tavaly lemondott, feladatait Koren Tamás vette át. Az 
új vezetés folytatja a crossfutás hagyományait. Ha Dénes tehette eljött a versenyekre 
és megnézte a rendezés körülményeit. Neve örökre összefonódott a klub nevével. 
Hirtelen halála nagy veszteség a futó társadalomra. Több évtizedes hosszú kitartó 
munkáját sokáig fogják emlegetni a versenyek során. Nekem hosszú kapcsolatom 
miatt, mely nemcsak a futóversenyekre szorítkozott különösen nehéz feldolgozni. Így 
van vele számos barátja és sporttársa, aki közeli kapcsolatba került vele. 

Nyugodj békében Dénes. 

Szeretettel gondolok Rád és gyakran felidézem a múlt emlékeit. 

Barátod és sporttársad

Zöldi Kovács György


