EgyetlentaIáIaton múlott a diadalmas premier
Csalóddsok és örömök:

emlékképekaz 1959-es budapesti víyó-vb-ről, ahol a szenzdcitjt férf parbajtőrazőink szolgdltattdk

Augusztus 5-t l Budapestre figyel a vívrívilág. Ez a harmadik alkalom, hogy 1959 és 1975 után f városunk rendezi meg a vb-t.
Az esemény jrí alkalom arra, hogy mindenekel tt l959-etidézzti < emlékezetiinkbe, amikor Magyarország a sportág vezetíjhatalma volt. A szenzácirít a magyar férfi-párbajt rcsapat szolgríltatta, mert el sz r nyert világbajnoki aranyérmet!
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gyetlen taliílaton mrílott! De
hányszor fordult el , hogy
egyetlen tus d nt tte el vív<jink
sorsát a világbajnokságokon vagy
az olimpiákonl Össze kellene írni,
utána kellene bogarászni, hogy
egyetlen picike taliíIat hány esetben

szerzett tirtimet a sportág barátainak. Ez a tus azonban egy hosszrí

folyamat elindít ja volt, amelynek
állomásaként megsztiletett a világver magyarpárbajt rcsapat.
De haladjunk sorjában. Óriásí

érdekl dés nyilvrinult meg az 1959es budapesti vb iránt, és a krizvéle-

mény joggal várta a

j

szereplést a

Nemzeti (ma Gerevich Aladár)

Sportcsarnokban és a Jégszínházban. Aztán kapott hideget is, meleget is... Hideg zuhanyként hatott,
hogy mindjárt az elejénférfi'twív tnk (Czvikovszlcy, F litp, Gyuri-

cza, Kamuti J., Pacséry, Pap) az
egyéni versenyen helyezetlenek

Rejt, D m llq, Montay, Marva-

els sorban az egyéni versenyen gyengélkedtels Juhász t dik
lett, a tribbieknek nem sikertilt
semmi. Ám csapatban kiktisz riillr'cs)

ték a csorbát azza|,hogy megszercztékaz aranyat. A dtint ben 8:6ra gy zték le a szovjeteket. Kard
egyéniben még rendben volt minden, de rígy is írhatjuk, hogy a korábbi két év sikertelensége után
megint rendben volt minden, hiszen Ktírpáti Rudolf nagyszeríi vívással nyert Mendelényi el tt. (Horyíírfut't dik lett, Gerevich a hetedik.

zeteÍÍ4'.z-re, Habarov azonban

t

év után

szeqvedett veieséget világbajnokságon a kardcsapatunk! Nem volt

k nni'ííezt

megemészteni. Kétség-

telen, hogy Kovács Pál sériilés
miatt nem vívott, de hát ott voltak a

fiatalok _ Horváth, Mendelényi és
Delneky _, akik ezríttal alatta maradtak a várakozásnak. Kárpátinak
5:l-re kellett volna nyernie az utolstj cs<irtében Pawlowski ellen, hogy

nokságon Ftiltip aranyérmes lett, és
a csapat is az els helyen végzett.)
Mellesleg az egyé nilb en abrítJ ay
nyert, ezután trta Peterdi Pál: ,,A
hét legborzaszt bb _ de egyel re -

legtalríl bb sz vicce: _ Tudja, mit
kiríltottak szerdiín este a magyar
t rvív k? - ??? - Jay nekiink!''
N i t rvÍwjink (Juhdsz, Nyári,

az élménysziímba ment. Kausz ve-

dással kellett tudomásul vennie'
hogy éppen idehaza megd lt egy

hegem nia: harminc

maradtak, és a csapatban megszer_
zett harmadik helyért sem járt ktiltin elismerés. (Azok után, hogy két
éwel korábban a párusí világbaj-

Axrnpís

sa kcivetkezik. Ehelyett keserií csa-

l

a magyar csapaté legyen az arany-

lGusz lstván:

'NekÍ

kellett

j

nnie...'

Kovtics Pdl sérii{ésmiatt a kiizép-

dtint ktizdelmeit lvisszalépett.)
Népsport, 1959. j lius 24; ,,A

kard egyéni bajnokság els fordul ,jában Kovács PiíI - nagy meglepetésre _ kikapott a fiatal francia
Arab t l. Fia, Attila természetesen
v égígnézteédesapj a cs rirtéit. Utána
a haverok megkérdezték t le, hogyan vesztett a papa Arabo ellen.
Attila megvonta a vállát'. _ Lezser
volt az cireg. Nem ment hátra. Azt
hitte, tudvédeni. -Így jár azuapa,
aki a fiát is megtanítja vívni'''
Kárpáti gy zelme után joggal
remélte a publikum, hogy folytatá-

érem, ez nem sikertilt.
A szenzáci t mégsem a lengyel
kardcsapat, hanem a magyar párbajt rgárda (Bártiny, Berzsenyi dr.,
Gábor, Kausz dr., Marosi) szolgiíltatta,

ame\

_ a hazatért Sákoviccsal

kiegésziilve - a vívás tÓrténetében
el sztir állhatott fel a dobogti legmagasabb fokára! Az el dcint ben
a mieink 9:4-re verték a francíiíkat,
a drint ben pedig hatalmas krizdelemben 9:7-re a szovjeteket.

Á néz k ide$ép kiizdelemnek
lehettek tamii, a magyar csapat tag-

jai azonban egymást m lták feltil.
Ahogy t rténetesen Bártíny Árpád
0:2-r l fordított Csernyikov ellen'
ahogy Gdbor Tamds 7:7-néI megverte CsemusevlcseÍ, s végÍil, ahogy
Kausz Istv nlegy zte Habaroyot -

ki-

egyenlített. Bemondtiík aZ egy percet - annak is eltelt a fele. Habarovnak csak a sima gy zelem volt a
j . De adjuk át a sz t a hajdani f -

szerepl nek
_ Ma is végigszalad rujtam egy
kriltinleges bizsergés, ha a d nt
pillanataira gondolok - emlékezik

Kausz dr. _ 8:7-es vezetéstinknél én

vívtam az

utols

assz t az ijdon-

sÍilt világbajnokkal, Habarowal'
Két gy ze\em és egy vereség iíllt a
nevem mellett. Gábor Tamás csapattiírsam mindent kiszímolt pre-

cízen az

utols

pillanaÍig. Azt

mondta, hogy ha 5:4-re kapok ki,
akkor teljesen e5{orma minden, és
elolr l keII kezdeni u egésze!' Ha
5:3-ra maradok alul, akkor a szovjetek nyernek. Ha 5:5-re kapok ki,
tehát kett s vereséggel ér véget az
assz , akkor miír mi nyertink. Tehát vagy 5:5-re lehetett volna kikapnom, vagy gy znÓm kellett a
mérk zés megnyeréséhez. Énvezettem 4:2-re, de elég meggondolatlanul hamar be akartam fejezni,
4:4lett. Végigfutott rajtam egy furcsa érzés,hogy uramisten, még
egyszer kell kezdeni az egészeÍ?
Rettenetes lesz! Szerencsémre be-

mondtiík az íd t, hogy még egy

perc van hátra. Ha én azt az egy

kih zom, akkor kiegészítik
5:5're, és akkor már mi nyeriink.
Ha nem tudom kihrízni, akkor az
el bb elmondottak lépnek életbe.
Nagyobb távolságot tartottam. Nekikellett j nnie. Nekemnemkellett
krizel mennem hozzá. Jott, Íeltarpercet

tottam, a kezén, k<izvetlen l a csukl ján szrírtam meg. (Dávid Sríndor:
Arany évtizedek' 1gaa: ,,Kausz me-

reven kinlijtott, ekil tartott t nel
lépeget, lépeget, vár, vár' vár és
k zben figyel. Habarovnak egyszer
jtinnie kelll . . . És jcin is. Pen gétÍogna! De Kausz kitér a pengetámadás

el l, a hegye azonban ott marad
el l, és Habarov szinte felszrírja tinmagát! Kausz f;íradtan elmosolyodik. - ] nnie kellettl J<innie kellett!
... - mondogatja boldogan.")
- Kigirrlladt a lámpa * folitatja

Kausz.

-

Emlékszem a dtibbent

csendre, majd sz szerint elszabadult a pokol. Els ként azért, mert a
szovjeteket vertiik meg, másrészt
azéft, merÍ el sztir nyert világbajnokságot Ínagyar párbajt rcsapat.
Egy pillanat alatt tele lett a pást' Akkor hirtelen felemeltek. . .
Aki látta ezt a mérk zést, amíg
él, nem felejti el! Mondjrík ,,felrob-

bant" a sportcsarnok. Pedig sok
megnyert csata színhelye volt. De
akkor ez az egyetlen talrílat ttjbb
volt, mint gy zelem.

