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KÜRÜLTATEREM negyven éve is: a névadó Szőcs Bertalan Szerintaz

edző személ'yétol'fÜgg minden, éS nem a korszaktól, amelyben él'Ünk
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Az igazi mesterekkel'való találkozás egy életre megérinti az embert. Ahogy Szőcs Berta]an, közel a nyolcvanhoz, az irodájában

nemrég megmutatta a tehetségek
kiviílasztásiínak egyik alapgyakorlatát, ahogy elmagyaríata a szökdelés fontosságát és hatékonyságát a sportoló felkészítésében,azt
az ember nem felejti e}, mert érzi,
minden szavának hinni lehet.

De ami mindennéI sokkal lé-

nye gese

b

b' az edzőtár sada]omb an

a péIda: szeretet
arad a szeméből, ahogy a taníwányait figyeli.
Vagy figyelné. A legutóbbi mamégis kevés rá

gyar bajnokságon,

a

párbajtőr

egyéni döntője alatt megállt előtte
valaki a lelátón' miközben Szényi
Péter küzdött az egyik olda]on, de
a mester úgy kérte meg az udvariatlan idegent, hogy lépjen egyet

jobbra, úgy mondta ki a taníwányom szót, hogy arra a környéken mindenki felfigyelt: ő tényleg

főtábláÍa Szényi Péter, akiből néhány nappal később a csapat tag-

jaként világbajnok lett'
Ez volt a 113. alkalom, hogy valamelyik versenyzője érmet nyert
ülágversenyen, az e1sőt még öt-

ven élvel ezelőtt szerezte Gábor

Tamás, szintén párbajtőrrel. Esetünkben a feg1vernemet meg kell

jelölni' hiszen Szőcs Bertalan

',Nagton

szen az egészet én építettem' persze
nem a két kezemtrtel - mondta a

csütörtöki névadó ünnepség kapcsán, felidézve a klasszikus történetet: először a kisterem volt az
Óvék, aztán a nag),terem' aztán
mindkettő, majd a szervező készségénekköszcinhetően megépüIt

a

ealéria. íw tizenhat beéoített

edző.

A nagy viadalokra régóta nem

utazó, a versenyzők öniíllóságát
előtérbe helyező Szőcs Berta]an

a

budapesti ülágbajnokságon

persze ott volt, így közelről látta,
milyen imponiiló vívással jut fel a

a

tőrnek ugyanúgy mestere, Tordasi IIdikó l976-ban így lett olimpiai
bajnok. Edzője pedig mostantól a
,,saját" vívótermében oktathatja a
fiatalokat, ami persze eddig is az
övé volt, az MTK tulajdonaként.
Mostantól az ő nevét üseli.
jólesik ez a gesztus, hi-
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alatt, ami eltelt az első és a legutóbbi világbajnoki érem között.
Szívesen panaszkodunk' hogy a
mai tinédzserekmár nem olyanok,
mint a régiek _ pedig sosem voltak
olyanok, Szőcs Bertalan szavaiból
ez derül ki.

,,Amíkor Tordasi Ildikó az első

junior-uilágbajnokságán kiesett,
ualakí azt írta, hogt a mai gterekek mór nem olyanok. Énazt uálaszoltaru erre, hogy más a helyzet
ahhoz képest, amíkor téuésem uolt.
Amikor példdul a Tenkes kapittinya ment a teleuízióban, kiürült az
egész uíuóterem - emlékezett üsz-

sza a négy-öt évtizeddel ezelőtti

a mester. _ Tordasi Ildikó
ekő junioruébéje tényleg nem sikerüIt, a kijuetkezőt uiszont simán
megnyerte, én pedigbeírtam az újságnak, hogy mit szóltok, mennyit
fejlödött egy éu alatt?"

állapotra

A, tévéés az internet ellenére
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nyertek Szőcs

Bertalan versenyzői

Lágversenyen

vi

páston lehet forgatni a fegyvert. _
Ezerötszdz négyzetméternyíterüle'
tünk uan, ez messze a legnagyobb
uíuóterem az országban. Ha ualakinek, hót neketl ez az otthonom,
a nagyterem számomra maga cl
mennyorszóg."
Rengeteget Változott a ülág' és
változtak a gyerekek is fél évszázad

Szőcs Berta]an abban hisz, hogy
az edzőtől, a taniártól ftigg, meg

tudja-e szóIítani a versenyzőt. Ha
olyan szemé$iség, akkor vezetni
tudj a a taníwiíry't, mindegy melyik

korbanjárunk.

Élményhallgatni, ahogyan
mesél. Arró], példáuJ' hogy miért
Moszkvát választotta annak idején
tanulmrínyútjacéljaként' és miért
nem Piárizst. Sokan viccesen megjegyezték' hogy ,,biztos a kis piros
tagsági miatt", pedig ő tudta, hová
megy és miért' Előszcir két hónapot tölthetett az otosz vivótársadalomban, minden kérdéséreviílaszt
kapott, tanult és ellesett mindent.
Korábban az olasz-francia vegyes

szisztémát oktatta, aztán

szép

csöndben ráál7t az oroszra, de rá
kellett jrinnie,hogy ,,az sem igazán
a nliénk, az orosz sokkal nyugodtabb típus. Ezután nég'öt éu alatt
kialakítottam a saját stílusomat,
ma is e szerint oktatok."
Negyven éve a legszorgalmasabb edzőket vette maga mellé,
létrehozott egy rendszeit, amelyben a szakemberek egymást is fejlesztették, éwől éwe egy csoport
éIérekerülhettek azok, akik addig
segítettek, a szakosztély pedig a
következő másfél évtizedben több
világbajnokot adott Magyarországnak, mint az összes többi együtt.
Szőcs Bertalan nemcsak vívótermet épített, hanem iskolát is.
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',Gondolhatnánk,
miként a nagy

mesterekáltatában, Berci ennyi
siker után csak
a tegiobbakkat

fogtatkozik, csak

felnőtt tanítványai
vannak' Szó sincs
róla! A mainapig

saiát nevetésíí
kicsiket és nagyokat

tanít, korántsem
középiskotás fokon!

Pétdakénthadd

hozam felaz idei
esztendőt. Tanítványai közÜt Szényi

Péterfetnőtt-világbajnokiaranyérmet
nyert párbaitőrben,
Batogh Orsolya
pedig kadét Euró-

pa-bajnoki aranyat
tőrben. lgen, párbai-

tőrben és tőrben!

Merta Mesterkét
fegwernemet
oKat, va[ószínűleg
menne a harmadik
világszínvonalon.
Gondotjunk csak

is,

bele: rohanó világunkban, rohanó ví-

vásunkban ezt sem
sokan mondhatiák
etmagukrót... És
még egy teg. Ami

biztosan az egyik
legkedvesebb siker
a sok közÜl Berci

számára, mégis
keveset emlegeti,
Úgyhogy tegyÜk ezt
meg minden lehet-

ségesalkalommal
mihelyette' Lánya,
éstermészetesen
taníWánya, Szőcs

Zsuzsatudomásom
szerint az egyedÜli

olyan nőivÍvó a
vitágon' aki két
fegyvernemben lett
fetnőtt-vitágbainok."

