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A XX. század második felétől a sport nagyon felértékelődött. Már nem csupán az egészség 

fejlesztésének, a test és a lélek nevelésének fontos eszköze, hanem komoly Üzleti vállalkozás, 

a turizmus egyik  húzó ágazata,  nem utolsósorban egy ország,  egy nép megismertetésének, 

népszerűsítésének kitűnő eszköze. Tudjuk, hogy a nemzetközi szinten szereplő sportolók nem 

csupán önmagukat, hanem nemzetüket is képviselik a világban. Ennek köszönhetően ők szinte 

állandóan  a  figyelem  középpontjában  vannak.  Sokkal  kevesebb  szó  esik  azokról,  akik 

felkészítik  a  versenyzőket,  vagy előkészítik  a  versenyeket,  illetve  megteremtik  a  sportolás 

feltételeit.  A  sportot  szerető  és  azt  figyelemmel  kísérő  közvélemény  sem  tudja,  hány 

szakember  lelkiismeretes  munkája  van  egy  sportteljesítmény  vagy  sportrendezvény 

hátterében.

Gyulai  István  egyike  azoknak,  akik  egész  életüket  a  sport  világában,  annak szolgálatában 

töltik. A már fiatalon tehetségesnek mutatkozó atléta nem csupán sporteredményeivel, hanem 

egész eddigi életútjával a szorgalom, a kitartás példaképévé vált. Az édesapját korán elvesztő 

fiú  sportbeli  képességeit  ifjúsági,  majd  felnőtt  válogatott  atlétaként  huszonhárom  magyar 

bajnoki cím megnyerésével bizonyította a különböző sprint és váltófutó versenyszámokban. 

Kilenc éven át volt a magyar atléta válogatott tagja. Nemzetközileg kiemelkedő eredményt a 

4x100 és a 4x400m-es váltóval ért el universiade I. és II. helyezéssel 1963-ban, illetve 1965-

ben.  Részt  vett  az  1964-es  tokiói  olimpiai  játékokon.  Élsportolói  pályafutása  mellett, 

tanulmányait ugyanolyan komolyan véve, angol-német szakos tanári diplomát szerzett. Még 

egyetemi hallgató és válogatott versenyző volt, amikor a Magyar Rádió angol nyelvű adásának 

külső munkatársaként  kereste kenyerét,  segítve ezzel özvegy édesanyját.  1970-ben került  a 

Magyar  Televízióhoz,  ahol  munkásságával  felbecsülhetetlen  szolgálatot  tett  a  magyar 

sportnak.  Huszonkét  éven át  volt  a  TeleSport munkatársa,  majd főszerkesztője.  Felkészült, 

színes  és  mindig  pozitív  szemléletű  közvetítéseinek  köszönhetően  számos  sportág  vált 

ismertebbé és népszerűvé hazánkban. Ez az objektíven pozitív és a sport iránti alázatot tükröző 



riporteri stílus ma már csak elvétve látható, hallható Magyarországon. (Igaz, nem csak a sport 

területéről hiányoljuk az objektív tájékoztatást.)

Gyulai Istvánt 1984-ben a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (angol nevének rövidítése: IAAF) 

tanácsa tagjává választották.  Az IAAF, mely kétszáztíz tagországával a világ legtöbb tagot 

számláló  sportszervezete,  1991-ben főtitkárává  választotta.  Az öt  nyelvet  kitűnően beszélő 

sportdiplomata  olyan  közmegelégedésre  végzi  ezt  a  szinte  huszonnégy  órás  készenlétet 

igénylő munkát, hogy eddig minden tisztújításnál a legnagyobb szavazatszámmal választották 

újra. Sportdiplomata tevékenységét úgy végzi, hogy közben mindig kiemelt figyelmet fordít 

hazánk érdekeinek,  a  magyar  sport  célkitűzéseinek  maximális  képviseletére.  Egyértelműen 

Gyulai István érdeme, hogy Magyarország több atlétikai világeseményt rendezett az elmúlt két 

évtizedben, mint a világ bármelyik országa, beleértve az úgynevezett sport nagyhatalmakat is! 

(E versenyek megszerzéséért egyre nagyobb küzdelem folyik világszerte.) Világ- és Európa-

bajnokságok,  nagy  nemzetközi  konferenciák,  szemináriumok  sorozata  népszerűsítette 

hazánkat  az egész világon. Ezek a rendezvények kivétel  nélkül  komoly anyagi  és erkölcsi 

sikert hoztak országunk számára. Gyulai István kiemelkedő sportdiplomáciai tevékenységének 

köszönhetően nagyon sokan ismerték és szerették meg a sokak számára addig ismeretlen, de 

számunkra oly sokat jelentő Magyarországot.  Sportdiplomáciai  tevékenységével hozzájárult 

ahhoz, hogy a sport világa Magyarországot nem csupán egynek tekinti a volt szocialista tábor 

országai  közül,  hanem  Európa  más  országaival  egyenértékű,  korrekt,  megbízható  és 

vendégszerető országnak.

Önzetlensége, irigylésre és bámulatra méltó munkabírása, kiemelkedő diplomáciai készsége 

példamutató minden, hazánkat külföldön képviselő szakember számára.
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