
Dupla kardcsapás után pezs gőfnrdő
Az au{usztus 5-én kezdődő budapesti vívó-vildgbajnoksóg előtt hdrom eddigi hazai rendezésiÍ vb-re tekinthetünk vissza

Bdr a v{vds a kezdetels 1896 óta jelen van az újkori olimp ik műsordry a
sportdg nemzetközi szövetsége csak 191j-ban alnkult meg vildgbajnokó-
got pedig mindössze 1937-tőI renilez. Augusztus 5. és 12. között Budapest
negledszer lesz hdzigazda múltidező sorozatunkban az előző hdromra te-

kintijnk vksza. S bizony több elszenvedett csapdsra.is, mint amennyit az
olimpiai sikereink kmer etéb en gondolhanónk.
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étségkívul formabontó megol_
dás volt, amikor az idén száza-
dik születésnapját niílunk ün-

I- \ neplő FIE (Nemzetközi Vívó-
szövetség) I937-ben a soron következő
Eb-t egy tollvonással világbajnoksággá
léptette eIő. Ezzel az Eur óp a-bajnokságok-
nak jó időre befellegzett, a következőre
egészen l981-ig kellett várni, ám a döntés
akkoriban logikus volt, hiszen a pengék
világában jószerível kontinensünk jelen-
tette azegész világot. Legfeljebb sajnálhat-
tuk, hogy a FIE nem lépett már l926-ban
vagy l933-ban, mert ezekben az években
történetesen Budapesten rendezték az Eb-
t. Világbajnokságnak eddig 1959-ben,
1975-ben és l99l-ben adhattunk otthont,
mindannyi szor fővárosunkban. A 2000-es
évszámot ebbe a sorba nem illesztjük be,
dacára annak, hogy az ekkor még csak
bimbódzó női kard szakágban mi rendez-
tük meg a második vb-t.

Vereség harmincijt év utdn

Az 1959-es vb-n a nagyköz<inség joggal

várhatta, hogy kardozóink, akik 1928 óta
minden olimpián megnyerték az egyéni és

a csapatversenyt, a Nemzeti Sportcsar-
nokban is lekaszaboljrík riválisaikat. Az
egyéniben így történt, Kdrpdti Rudolf all-
hatott a dobogó legfelső fokára, Men-
delényi Tamds a másodikra, Horváth ZoI-
tdn otödikrként zárt, s még Gerevich AIa-
ddr is ott volt a nyolcas döntőben, ő hete-
dik lett. A csapatversenyben azonban be-
következett, amire senki sem számított:
együttesünk harmincöt év után éppen itt-
hon bukott világversenyt, a döntőben Kár-
páti, Horváth, Mendel ényi, Delneky G db or
összeállításban 9:7-re kikapott a lengye-
lektől. Kárpáti hiába nyert három asszót, a
többiek ktlzul senki nem tudott felnőni
melléje. Az akkor hatszoros olimpiai baj-
nok Gerevich már 49 éves volt, a sportve-
zetés kiadta azukázt,hogy azöregeket fél-
re kell tenni, ezértnemvívott.

,,Tudatában voltunk, hogy mit vát tő-
lunk a sportszerető ktizönség. t. . .] Felte-
hető, sőt a magam részérőL biztos vagyok
benne, hogy fiatal vívóink éppen ezt aha-
zai drukkot nem bírták . Y ív óp aly ám legke -

servesebb percei voltak, amikor kiderült,
hogy az utolsó mérkőzésemen 5-0-ra kell

győznöm Pawlowski ellen ahhoz, hogy a
csapat nyerjen. Hát eznem ment. Jurek|<t-
védte egy fej-oldal támadásomat, és máris
elment ahajó" _ emlékezett vissza Kárpáti
utóbb a Karddal a világ ktlrtll című kciny-
vében. (Azt azért errrlítstik meg, hogy egy
év múlva csapatunk á római olimpia drin-
tőjében visszavágott a lengyeleknek, Kár-
páti pedig egyéniben megvédte a mel-
bourne-i címét. Ő és a budapesti vb-n
megsérült Kovdcs PtÍl hatszoroJ, Gerevich
Aladár hétszeres olimpiai bajnok lett.)

Az első hazai rendezésu vb-n mégis-
csak született két magyar arany. Férfi pár-
bajtőrcsapatunk (Bártiny Árpdd, Gtibor
Tamds, Kausz Istuón, Sdkovics Józsefl
győzelme a döntőben a szovjetek ellen
naw szenzáció volt, hiszen addig nem
nyert világversenyt. S első lett női tőrcsa-
patunk (Dt)mtilky Lídia, Juhdsz Katalin,
Nydri Magda, Rejtő lldikó) is, a fináléban
ugyancsak a szovjeteket verve. Ezzel
együtt az éremtáblán a Szovjetunió vég-
zett az élen három arany-' három ezüst-
és három bronzéremmel. Magyarország
kevéssel szorult a második helyre (3,2,I|,
az összmérleg.mindenképpen viíllalható
volt, de a kardcsapatdöntő lidércnyomá-
sától nem lehetett szabadulni...

,,Szemet ek, le adt átok! "

Másftl évtizeddel később kardozóink hege-
,1f

móniája már csak fakuló errrlékként hatotl
Azl973-as gÖteborgi vb-n az volt a megle'
petés, hogy egytittesünk a döntőben haj-
sziíllal, 8:8 mellett jobb talrílataránnyal le-
győzte a szovjeteket, akiknél olyan korsza-
kos egyéniségek forgattiík a pengét, mint
Viktor Szig1lak, Wagyimir Nazlimov és Vik-
tor Krovopuszkov. 1975-ben a Nemzeti
Sportcsarnok közrins ége bízott benne,
hogy a bravúr megismételhető. Már az
egyéni döntő is aranyesélyt kíniílt, hiszen a
hatos finiíléba három magyar jutott be. Ám
a körmérkőzéses lebonyolításban Marót
Péter, Gedővdi Imre és Kovtics Tamáskör-
beverte egymást, s végül csak a harmadik,
negyedik és ötödik helyet szerezte meg. A
dobogó tetejére Nazlimov masírozott fel,
amit a publikum nehezen emésztett meg. A
csapatverseny fináléja utrín pedig egyene-
sen lincshangulat alakult ki! A Gedővári,
Kovács, Marót, Gerevich Príl összetételű
csapatunk az elődöntőben 9:6-ra verte a ro-
mánokat, és a döntőben 6:5-re, 7:6-ta,



Huszonkét éve hazai páston szezett vbaranyérmet a női párbajtőrcsapat Volt mit ünnepelni a dobo$ón

majd 8:7-re is vezetett a szovjetek ellen. Ám Ha mi valahol kikaptunk, nem iíllhattunk

rosizabb volt a ta|alataránya, így azutolsó meg előtte. Ezek vezettek ahhoz, hogy az

párban Gedővárinak nyernie kellett volna elbukott dontő után aNemzeti Sportcsar-

Nazlimov ellen. Ehelyett 5-1-re kikapott, nok alagsorán keresztül kellett elmenektil-

így a 8:8-as döntetlen a szovjetek gy őze\mét nünk a tömeg elől, mert meg akartak verni
jélentette. Ezutánaközönségsoraibólaleg- bennünket'' _ mondja Kovács Tamás, aki

enyhébb bekiabrílás az volt, hogy ,,Ti sze- a harmadik budapesti vb-n aztán ine$a_

metek, leadtátok!'' (A döntőben Gerevich pasztalhatta a dicsfenyt is, hiszen 1986-tól

három, Marót és Gedővári kettő-kettő, Ko- már ő volt a szövetségi kapitány.

vács T. egy asszót nyert.)

Az 1975-tis vb azéttis hatalmas kudarc
volt, mert egyetlen aranyérmet sem sike-
rült itthon tartanunk. Női tőrben csapa-

tunk a második, Bóbk lldikó harmadik
lett, s bronzérmet szeÍzett férfi-párbajtő-
regytittesünk, valamint egyéniben osztrics
Istvtin is. Pedig lgyaÍ\ez a csapat (Kulcsdr

Győző, Fenyvesi Csaba, Schmitt Pál, Erdős
Sdndor, osztrics) volt a regniíló olimpiai
bajnok, s Fenyvesi I97 Z-ben,Mtinchenben
az egyénitis megnyerte. Azegyüttes itthon
az elődöntőben a svédektől kapott ki 8:3-

ra, ami e|égé kellemetlen volt - a port
mégis a kardozóinkon verték el.. .

,,Nem mi számítottunk esélyesnek, de a

közvélemény számáramindig a kard jelen-

tette a vívást, ráadásul akkoriban, legyen

szó bármely sportágról, a szovjetek elleni
mérkőzéseknek megvolt a politikai fel-

hangjuk. Az emberek elvárták, hogy nyer-
jük meg a döntőt' Ezthangoztatta Bay Bé-

/a szövetségi kapitány is, aki az erőviszo'
nyokat illetően a sajtón kereszttil egyszerti-

en félrevezette a közönséget. A párbajtőrö-
zők voltak a kedvencéi, bennünket viszont
utiílt, akkor rúgott belénk, amikor tudott'

Mint a Forma-L-ben

Ellentétben az eLőző kettővel, a legutóbbi
hazai rendezésú világbajnokságon nem
nagyon maradhatott hiányérzetünk. Ver-
senyzőink 1991-ben immár a Budapest
Sportcsarpokban - a jelenlegi Papp Lász-
ló Budapest Sportaréna elődjében _ há-

rom arany-, egy ezüst- és három brgnzér-
met szereztek; s a kardcsapatverseny
d<lntőjében az Abay Péter, Bujdosó Imre,

Köves Csaba, Nébald György, Szabó Bence

összeállítású együttesünk 9:5-re verte a

Szovjetuniót. Egyéniben Abay ezüst-,
Nébald bronzérmes lett, a férfi párbajtő'
rozőktőI Kovdcs lván szállított bronzot, a

női párbajtőrozők pedig bearanyozták a

vb-t. Mert az íj szakágban egyéniben
Horvdth Mariann lett a világbajnok,
Vdrkonyi Marina harmadikként zárt,
majd csapatunk, a Horváth, Várkonyi,
Szalay GyönglL Szőcs Zsuzsa, Eőry Didna
ötösfogat úgy nyerte meg a vb-t, hogy az

első helyért 9:1-re gázolta ela franciiíkat.

,,Éppen mostanában nosztalgiáztunk
Mariannal, hogy az oroszokkal volt nagy

meccstink, s miután őket|egyőztük, már
teljesen felszabadultan vívtunk - emléke-
zik vissza Várkonyi Marina. - l989-ben
mi nyertük azelső vb-t, a denverit, azelő-
ző évben pedig ezüstérmesek lettünk, így
volt rajtunk nyomás, de a szakvezetőnk,
Szőcs Berci bácsi mindent me$ett, hogy
egyikünknek se kalandozzon el a figyel-
Irr€l éS csakis a versenyre koncentráljunk.
A döntőben, amikor a főpáston vívtunk,
persze nem fiiggetleníthettük magunkat
attól, hogy több ezren szorítanak értÍink,
ám ott már nem lehetett megállítani ben-

nünket. Mariann amúgy a tudtunkon kí-
vül már előre elintézte,hogy ha nyerünk,
akkor a We Are the Chamipons szóljon a

hangszórókból, és becsempészett egy ha-

talmas, ötliteres pezsgőt is, amit aztán az

tinneplés közepette úgy locsoltunk szét,

mint a Forma_1-esek, nem kíméltük az

előkelőségeket és a zsutit sem. A magyar
csapatnak most hasonló pezsgőfurdős
vb-t kívánok! Egyéniben amúgy az eIő.

dontőben éppen Marianntól kaptam ki,
de a bronznak is örültem, mert nekem a

csapatverseny világéletemben Százszor
fontosabb volt'' - mondja a négyszeres

csapatvilágbajnokVárkonyiMarina. .

Bizony sajnálhatjuk, hogy az l992-es
barcelonai olimpián még nem volt prog-
ramban a női párbajtőr; de a katalán fővá-

rosban azért lett magyar arany, kard
egyéniben Szabó Bence győzÓtt,s a férfiak
még két ezüstöt (kard- és párbajtőrcsa-
pat) szereztek. Ám ez már egy másik tör-
ténet.


