
Csányi Béla



1950. május 23.-án született Szegeden. Gyerekfejjel Alsóvároson, a Ko-
lozsvári téri iskolában tanult.  A móravárosi úttörõkben kergette  a labdát
és a szertornával sem állt hadilábon. Délutánonként hol fociedzésre, hol
pedig a Sánta kocsmába járt, ahol nyugdíjas öreguraknak állítgatta a bá-
bukat. Hamar kiderült, hogy  van érzéke a tekéhez, így már 14 évesen a
Szegedi IKV ifjúsági  csapatához került.  Elsõ mestere pedig Harangozó
Géza volt Õ adta a kezébe a tekegolyót. Õ mutatta meg elõször  a sport-
ág fortélyait. A fiatal sportoló igyekezett  ellesni a  fogásokat, szorgalmas
tanítványnak bizonyult. Hozzájárult csapata feljutását 1966-ban az NB II
-be.  Egy  év múlva megnyerte  az ifjúsági  bajnokságot. Kezdtek rá felfi-
gyelni a szakemberek is.  Az eredmény: 1968-ban ifjúsági válogatottság.
Tehát szinte  évrõl - évre  egy - egy  elõrelépés.  Ez a sorozat  1969-ben 
sem szakadt meg. Hívták, menjen a fõvárosba játszani. Nem is akárme-
lyik egyesülethez igazolt:  az  FTC  csapatának lett tagja.  Közben a na-
gyobb követelmények  több  edzést  kívántak:  Béla  a kötelezõkön kívül 
még magán szorgalomból is lejárt gyakorolni. Eddig  csak az ifjúsági vá-
logatottban számítottak rá,  de ebben az  évben a felnõtt válogatottba is
meghívták.
Töretlen volt a fejlõdés, ami néha a szakembereket is meglepte. Csányi
továbbra sem fukarkodott a meglepetésekkel. A következõ évben 1970
-ben már  tagja  a felnõtt  világbajnoki csapatnak, 1971-ben  pedig meg-
nyerte az ifjúsági Európa Bajnokságot. Megtudta,milyen érzés a dobo-
gó legfelsõ fokán állva hallgatni a magyar himnuszt.
A következõ években - mivel  megszokták  Tõle - újra  valamilyen  látvá-
nyos elõrelépést  vártak  tõle. Ez  azonban  nem  következett  be. Így  a 
sportág berkeiben ezekben  az idõkben róla  beszéltek a  legtöbbet. Pá-
lyafutása meredeken ívelt felfelé, mi történhetett hát?
Tulajdonképpen semmi különös. A krónikához azonban szervesen hoz-
zátartozik,  az is: a hullámvölgy. Tagadhatatlan, hogy  létezett, hiszen  a 
legutóbbi világbajnokságra eddigi eredményei alapján  Csányi Bélát tar-
tották a csapat  reménységének, utána viszont  õ keltette a  legnagyobb 
csalódást is. Persze  ehhez talán az  is hozzájárult, hogy  a világbajnok-
ságon megfeszített erõvel akart - bizonyítani. Nem sikerült.
- Nem  az  volt  a  baj, hogy nem tanultam meg tekézni, hanem az, hogy 
nem tanultam meg versenyezni! - mondta késõbb.
Kihagyott egy nagy lehetõséget. De hát fiatal még és nincs veszve sem-
mi. Staffa Károly - az FTC akkori edzõje - akkor is nagyon meg volt elé-
gedve tanítványával, hiszen szerinte  a  bizalom a  legnagyobb hajtóerõ.
De Csányi Béla már megtanulta, hogy  milyen  érzés  úgy  pályára lépni, 
hogy sokat várnak tõle, hogy nem szabad csalódást okozni.
- 19 évesen kerültem a Fradihoz, ahol majdnem 20 évig játszottam.
- emlékezett vissza.
A világbajnoki aranyérmekkel párhuzamosan az ismertsége is az egek-
be szökött. Õ mosolygott a Népsport címlapjáról, egy - egy mérkõzésé-
re többszáz szurkoló is elzarándokolt. Amikor 1989-ben letelepedett     



Bambergben, már  hét világbajnoki címet gyûjtött be.  A tizedik aranyat öt 
évvel késõbb, Ljubjanában szerezhette volna meg, ám 44 évesen - ekkor
már 20 éve járta  a  világversenyeket - végül a  2. helyen végzett.  Ezután
 még három világbajnokságon indult, de már nem sikerült dobogóra állnia.
Az egykori klasszis remek kondinak örvend. A  bambergi  öregfiúkkal har-
madik éve hódítják el a bajnoki címet. Ha szükség van  rá, akkor a máso-
dik csapatba is beszáll játszani.  A  rendszeres edzések mellett  120 - 140
dobás ma sem jelent nehézséget számára.
Egészen kivételes képességeit remekül jelzi, hogy 15 éven keresztül min-
den  évben dobogóra  állhatott valamelyik világversenyen. Sokan kérdez-
ték már tõle, hogy  mi volt a  titka, hogyan  tudott folyamatosan megújulni,
újabb és újabb világbajnoki címeket szerezni.
-Nincs itt nagy titok - tárta szét  a  karját. - Azzal voltam jobb riválisaimnál,
hogy felépítettem  egy  edzésmódszert, aminek  a  segítségével mindíg a 
legtöbbet  tudtam  kihozni  magamból.  Pszichilailag  jobban bírtam a ver-
senyhelyzetet. Teljesen kizártam a külvilágot.  Még  a p ontokat sem szá-
moltam. Egyszerûen megéltem a dobásokat.
2009-ben edzõként is a csúcsra ért: a német Bamberg együttesével meg-
nyerték a Bajnokok Ligája sorozatot.
-Kimondhatatlanul boldog vagyok! Edzõként még nem volt komoly sike-
rem. Hiába értem el korábban már mindent játékosként. Három éve edzõ-
ként segítem a csapatot. Nagyon hiányzott már ez a siker, de nem tesz e-
légedetté a BL arany. Világkupát például még nem nyertem. 
A kor talentuma volt, kivételes klasszis, akit lehetetlenség volt legyõzni.
Minden idõk legjobb tekésének tartják, õ volt a teke Puskás Ference. 

Világbajnokok egymással:
Csányi Bélát Kakuk Leven-

te és Kiss Norbert fogja
közre 

A magyar Szövetség Elnökhelyettese
 - Karsai Ferenc Csányi Bélával



Eredményei:
Ferencvárosi Torna Club (1969 - 1990)
Ifjúsági EB - 1. hely
- 1973 Ifjúsági Európa Bajnokság - Prevov (Csehszlovákia)
                                                      csapat
                                                      páros - Révész Józseffel
                                                      egyéni

Világbajnokságok: 
- 1976 Bécs - Ausztria                   csapat 3. hely
                                                      egyéni 3. hely
- 1978 Luzern - Svájc                    csapat 2. hely
                                                      egyéni 2. hely
- 1980 Mangália - Románia         csapat 2. hely         
                                                      páros 1. hely - Makkai Miklóssal
                                                      egyéni összetett 1. hely
- 1982 Brno - Csehszlovákia       páros 1. hely - Mészáros Józseffel
                                                      egyéni összetett 1. hely
- 1984 Ljubjana - Jugoszlávia       egyéni 2. hely
- 1986 München - NSZK              csapat 1. hely
                                                      egyéni összetett 1. hely
                                                      páros 3. hely - Makkai Miklóssal
- 1988 Budapest                           csapat 1. hely
                                                      egyéni 2. hely
- 1990 Innsbruck - Ausztria         napi egyéni 1. hely
                                                      összetett egyéni 1. hely

Világkupa
- 1977         FTC-vel csapatban   1. hely

- 1989                            egyéni 1. hely

Országos bajnok:
- csapat: 1970, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981             
- páros: 1975 Sütõ Lászlóval
              1976 Sütõ Lászlóval
              1977 Sütõ Lászlóval
              1978 Sütõ Lászlóval
              1982 Sütõ Lászlóval
              1983 Matiszlovics Tiborrral
              1985 Mráz Lászlóval
              1986 Mészáros Józseffel
              1987 Fekete Mátyással
              1988 Mészáros Józseffel
              1990 Nagy Lászlóval              
- egyéni: 1973, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 
                1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
                                                                                        

                            

                    

                                            



Országos Tizenkettek (korábban Tízek) Bajnoka
1974 (891 fa), 1978 (903 fa), 1979 (951 fa), 1980 (1 001 fa abszolút csúcs),
1981 (885 fa), 1982 (900 fa), 1983 (966 fa), 1985 (959 fa), 1986 (936 fa)
 

SKC Viktoria Bamberg (1990 - )
Német egyéni bajnokság: 1990 1. hely

                                               Elsõ             Második            Harmadik hely

Csapat:
Bundes Liga 
DKBC - Pokal

Világkupa
Europa Kupa
Bajnokok Ligája                             

9                    4                           5
7                    1

4                    2                           1
4                    1
3                    1                           1

Több, mint 200-szor volt válogatott

2006 óta Viktória Bamberg férfi csapatának az edzõje.

Még hajdanában a Kõbányai Sör pályán Bertold Józseffel 



Az FTC pálya bejárata

A tartalék csapat, ahova ma is szívesen “beszáll” játszani

Vajon teljesül-e Béla nagy álma, hogy Magyar-
országon rendezett világvarsenyen a mai fia-
talok elõtt léphessen pályára? Meglátjuk....



‘84-ben Bécsben az
Osztrák - Magyarra
készülõ válogatott

‘86-ban Lozanban egy meghívásos mérkõzésen a válogatott

‘88 as Budapesti világbajnokság
képeslapjai





A “régi” Albert stadion márványtábláján               
                                                                            és 2011-ben a Kristyán Zs. emlékversenyen
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