D/ Frenkl Róbert hagyatékából

1) Frenkl Róbert: A TF és a magyar sport belülről. Félévszázad a sport szellemi
centrumában.
Budapest; Fair Play Sport Bt., 2003. 261 p.
Ár: 800,Aligha szükséges részletezni azt a jelentős, meghatározó szerepet, amelyet a magyar sport
fejlődésében, sikereiben az 1921. évi első sporttörvényünk alapján az 1925-ben létesült
Testnevelési Főiskola, majd egyetemi rangot kapó felsőoktatási intézmény játszott az elmúlt
évtizedek során. Az itt érvényesülő felfogás, módszerek, változások erős nyomokat hagytak
sportéletünkön, s ezeket igazán csak azok ismerik és érzékelik, akik maguk is itt élték át a
történelmi metamorfózisokat.
Érdekes, tanulságos erről olvasni, főként mert a szerző nemcsak valóban belülről, az
intézménnyel együtt járta be a társadalmi-politikai és sporttörténelmi utat, hanem mert számos
tekintetben különleges, mondhatni egyedi típus ő maga is, a huszadik-huszonegyedik század
ritka jelensége, személyisége. Dr. Frenkl Róbert, a szerző, a szó szoros értelmében és
bizonyítottan a sport polihisztorának tekinthető: orvos, tudós, egyetemi professzor –
tanszékvezető – évtizedeken át gyakorló sportvezető volt, a legmagasabb hazai és nemzetközi
szinteken, aki minderre ráadásul lebilincselő előadó és nem különben remek tollú, méltán
népszerű publicista hírében állt.

2) Frenkl Róbert: Töprengéseim. Egészségügy: értékek és veszteségek
Budapest; Literatura Medica Kiadó, 2006. 224 p.
Ár: 700,Reform vagy zsákutca? - tette föl a kérdést egyik írásában dr. Frenkl Róbert, a hazai egészségügy
nagy alakja, aki tizenöt éve sürgeti a gyökeres változásokat.
E mű - mely a hazai egészségügy tizenöt évét mutatja be - segítő üzenete által talán
könnyebb megérteni a rendszerváltás óta eltelt időszakot, amelynek e kis kötet hiteles
dokumentuma is egyben. Etikai és morális üzenete azonban túlmutat ennek az időszaknak a
keretein.
Részletek a szerző néhány egészségüggyel kapcsolatos gondolataiból:
„A király meztelen, és ez egyre kínosabb. Mindig csak pénzről és visszaélésekről, illetve
ezek gyanújáról van szó. Ez az, ami a nyomorgó egészségügyben már nehezen viselhető el.”
(1997)
„Hatalmas, rosszul szabályozott piac az egészségügy. Ennek tudatában sanyargatja az
állam az orvos-egészségügyi társadalmat, tűri ez fogcsikorgatva a kölcsönös zsarolás jellemezte
háborút.” (1998)
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3) Frenkl Róbert, Gallov Rezső: Mi történt Athénban? Doppingtitkok nyomában.
Budapest, Paracelsus Bt., 2004. 248 p.
Ár: 750,2004 októberében a szerzők így fogalmazták meg a könyvvel kapcsolatos észrevételeiket:
Az athéni doppingesetek súlyos árnyékot vetettek a magyar sportra, háttérbe szorították a
ragyogó olimpiai szereplést és sokkolták a közvéleményt. Könyvünk nem igazságot akar osztani,
még kevésbé ítélkezni, hanem minél többet megmutatni - sötétítés és szépítés nélkül - abból a
hazai és nemzetközi világból, amely az események színteréül szolgál, és sajátosságainak az
ismerete nélkül nehéz megérteni, hogy mi történt és miért történt. (...) A sport - szokták mondani
- az élet tükre. Ezen gondolatok jegyében ajánljuk könyvünket mind a sportban élőknek, mind a
sport iránt érdeklődőknek, mindazoknak, akiket érdekel a háttér, a miértekre adható válaszok.

4) Pályakép és jövőkép: tihanyi visszhang Frenkl Róbert szakmai és egyházvezetői
életútjára (Lelkigondozói kiskönyvtár 2.)
Szerk. Debrecenyi Károly István, Aradi György. Budapest; Semmelweis Egy. TF, Dialógus

(Párbeszéd) Alapítvány, 2002. - 71 p.
Ár: 250,Frenkl Róbert, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának
orvosprofesszora 2001-ben zárta le aktív tanszék- és intézetvezetői munkáját. A Mentálhigiéné
Tanszék munkatársai ebből az alkalomból ünnepi összejövetelt szerveztek Tihanyban a
professzor tiszteletére 2001. július 23-án.
Ennek apropóján jelentette meg a tanszék ezt a kötet is, amely két részből áll. Találunk
benne egy interjút Frenkl Róberttel, amelyben Tóth Olga szociológus kérdezi őt egyházvezetői
munkájáról és annak előzményeiről. Másfelől a könyv tartalmazza azt a tihanyi kerekasztalbeszélgetést, amelyen a professzor mellett különböző felekezetekhez tartozó lelkészek, egyházi
személyek vettek részt. A beszélgetőtársak: Debrecenyi Károly István, Hafenscher Károly, Aradi
György és Korzenszky Richárd. A téma az egyház jövőképe volt.

5) Szentkereszty György: A magyar Pax Romana mozgalom történetéhez:
szemelvények, gondolatok, adalékok (egy nyugati paxrománás kortanú kutatásaiból
és emlékezéseiből)
München ; [Nemesbük]; KMÉM - Pax Romana, 2008. 100 p.
Ár: 600,A szerző a kötet előszavában ezt írja: „Aki a múltját nem ismeri, nem igen tudja a helyét sem a
jelenben megtalálni, sem magát a jövőjére betájolni. Ehhez nem elég a tények puszta ismerete,
szükséges hozzá a tények elemzése, megítélése s ha úgy tetszik, kritikája is.” E gondolatokat
követve jegyzi le Szentkereszty a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom (továbbiakban csak
KMÉM) által összeállított történeti áttekintést, majd kiegészíti azt a KMÉM – Pax Romana
irattárában található, addig nem publikált anyagokkal, illetve saját emlékeivel, gondolataival,
hogy egy átfogóbb kép alakuljon ki az olvasóban a mozgalom múltjáról.
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6) Arató László:
.
Veszprém; Új Horizont Alapítvány kuratóriuma, 2001. 16 p.
Ár: 100,Az 1956-os forradalom és szabadságharc fehér foltjai közé tartozik a foglyok kiszabadítása a
börtönökből. Néhány általános információn túl ugyanis keveset tudunk a konkrétumokról. Mi
történt például a Gyűjtőfogházban, ahol nagyon sok politikai elítélt szenvedett? Hogyan
szervezték meg a felkelők az elítéltek kiszabadítását a Budapesti Országos Börtönből?
A szabadulás részleteit firtató kérdéseket kilenc akkori rabtársával Luka László válaszolja meg a
körinterjúban.
A megkérdezettek: Arató László (mérnök); Bogner Ferenc (mérnök); Darvas Iván (színművész);
Esztergár Pál (mérnök); Gorka Pál (építészmérnök); Juhász László (közgazdász); Kosztolányi
Károly (vegyészmérnök); Luka László (orvos, ideggyógyász); Mohos Endre (orvos,
ideggyógyász); Perjésy Ildikó (banktisztviselő).
A 16 oldalas munka
.
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