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A 25 EvvEL EzELoTTl oLimpial bronzérmesek szerint agresszivitás
váltotta fel a technikát, pedig az ovék volna a tegjobb fegyvernem
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HuszonÖt éve a férfi- és a ntli
csapat nyerte a magyar tőrví-
vás legutóbbi olimpiai érmét. A
női szakág erős maradt itthon'
a férfi azonban majdnem el'
tiint. Az l988-as szöulijátékok
bronzérmesei között iíllamtit-
kár-helyettes és segédmunkás
is akad, de néhány vívómester
is. Alegkevésbé láwányos fegy-
vernem szerelmesei, ők tudjak
(és el is mondjak), miétt. Igaz,
amit ma a páston látnak, attól
rosszul vannak, a fegyvernem
hazai helyzete pedig majdnem
kilátástalan. De mégsem telje-
sen az.

Busa István a magyar férfi tőr-
űvás egyetlen egyéni Euró-
pa-bajnoka 1991-bői' Jelenleg
segédmunkából él' hol búto-
rokat cipel, hol díszleteket ríllít
össze filmforgatáshoz. Amíkor
utolértük, éppen f|iggönyöket
varrt, de cigiszünetet tartott' A
tőrt viszont miír letette, báÍ két
éve még indult a veterán Eb-n
a Kecskeméti Repülő és Vívó
Sportegyesület színeiben.

,,olykor'olykor focizom még,

de masnapra megbánom, mert
két hétig Íáj rnin den e m _ mond-
ja. - A uíutissal annak idején
nekünk rnég szerencsénk uolt,

sok idrjt áldozhattunk rá, és ál-
doztunk is. Pedig számunkra az
anyagiak még nemigen kerül-
tek elótérbe, az 1992-es olimpi-
ai negredik hely utuin itthon be
sem engedtek bennünket az ün-
nepségre, míg most annyi pénzt
keresnénk uele, hogy többé nem
kellene dolgoznunk. Ami ma fo-
Iyik a páston, az már élet-halól
harc. Az agressziuitds dominól,

fellegvára is árnyéka

,,
GÁTAI RóEenr
otimpiai bronzérmes

Már a németek

mint korábban.

az egik mór a földön fekszik,
a másik a nyakdra lép, és még
hasba szúrja kétszer. Eltúntek
azok a gtönyörti, briliáns akci-
ók. Itthon uíuókomplexutn fel-
építéséuel próbálkoznak Kecs-
kenléten, mert rnég nem tudtdk
a uíutis szeretetét kiölni az em-
berekből. Epzók uiszik saját
pénzükból versenyekre a gye-

rekeket, csirpdljdk és csindljdk.
Nagton tisltelem őket, hogt a
mostani körülmények között is

folytatjók. A uíutist és a sportot
az államnalp nem szabadna ki-
engednie a lpezéből, mert sport,
tudomány [s műuészet néIkül
nem él az o|szóg."

ualaki megt elóre, még nem
támadó. Ez egt moslék, pedig
a szabá,Iyokat nem uóltoztattók
meg. A küIföldiek közül sokan
uerekszenek: amikor uédeni kel-
Iene, akkor is szúrnak, ha nem
jó az ekő támaddsuk, szúrnak
még kettőt, pedig ha ellenfelük
uéd, el kellene ueszíteniük a td-
madas jogtit. Ezzel szemben a
miénk uolt a klasszikus uíutis,

máshogtan nem is tanulhatnak
meg tórrel uíuni az emberek. En
is nagt mesterekkel iskolózhat-
tam, Hátszegi lóska bócsiuaL
Bay BéIa bácsiual, Gyuricza JÓ-
zseffel, Fülöp Mifuillyal. Régeb-
ben mindenki trirrel kezdte a
tanul'á.st, technika nélkül nem
dllhatsz oda, ismerni kell az ak-
ciikat. A magnrok technikdja
most sem rosszabb, mint a kül-
.földieké."
Érsek Zsolt egy éve a férfi után.
pótláskeret szövetségi edző1e.
Évtizedek utián otthagyta egy-
kori mesterét, Beliczay Sán-
dort, és perben iáll vele osváth
Richárd tavalyi paralimpiai
bronzérmének edzői javadal_
mazása miatt. Érsek Zsolt tíz és
tizenew éves fiai az MTK-nál,
Szelei Istvánniál kezdtek ősszel
tőrvívást tanulni.

,,A francia uívás hanyatlá-
sát is az okozta, hogy elmen-
tek küffildre az edzói, éppúsy,
mint a nxagyar tőrszakemberek
sokasóga. Most először is azo-
kat kellene megbecsiilni, akik
itthon maradtak, hogr teruez-
ni tudjanak, hiszen az elhiua-
tott edzőknek is uan csalódjuk,
amelyről gondoskodniuk kell
- mondja. _ Én éppen SzöuI
éuében, I998-ban uégeztem a
TF-en, utdnunk legfeljebb két
éufolyam diplomázott ott, az'
tán megszünt az edzőképzés is.
Pedig a tőruíuás nehéz szakóg,

Önmagának' sokkal
kevesebben vívnak,

tott versenyzővel is foglalkozik
(legalábbis amikor a London-
ban élő Va1ga Gabriel]a haza-
jön), de an-latőr taniwányokat
is oktat, közf{ik hawan feletti is
van' Zsúritagként és edzőként
ís aktív részivevője a hazu és a
nemzetközi versenyeknek.

,*4 tóruíuás a hátrá'nyára uáI-

tozott, nxi pedig nem jól köuet-
tük - vélí. _ A zsűri mór meg-
adja a simlit, pedig attól, hogy



nehezebben oktatható' mint
a ptirbajtőr. Csoda, hogy ua-
gyunk egyáltalón. Vissza kell
térnünk az alapokhoz. Az egyik

fontos feladat a uersenyrend-
szer dtszeruezése, ezért rende-
zünk B-kategórids nemzetközi
uersenyeket, öt-hat ország uíuói
jönnek el, így sok asszit tudnak
uíuni a gyerekek. Rendszerbe

foglaltuk a munkát a uáloga-
tottnál, a keretedzések nyíItak,
aki uíuni, dolgozni akar, az
nincs kizárua, mindenki uíuhat
a fels óbb koro sztdlyokkal. Élet -

páIyanlodellt kellene állítaní a
fiatalok eIé. Óriósi a felelősség
a szöuetségen, hogy a megemel-
kedő óllami tómogatást jól
használ'ia fel."

Gátai Róbert húsz éve tagja a
nemzetközi zsűrinek, húsz ta-
níwányt oktat a Törekvésben.
Azonos nevű fia az MTK tagja,

|unior-világbajnoki érmes, de

édesapja szerint sem tesz ele-
get aZ eredményekért.

,,Az MTK annak idején irgal-
matlanul erős uolt, hasonló,
mint Tauberbischofsheim
mondja idősebb Gátai Róbert.
_ De már a németek felleguára
is drnyéka önmaginak, sokkal
keuesebben uíunak, mint ko-
róbban' A szakdg idén előrelé-
pett, több uiltigversenyre eljut-
nak a uersenyzők, míg taualy,
az olimpia éuében csak hórom
uildgkupdn jártak a nyolcból.
Viszont nagyon keuesen uan-
nak. Éuek óta részt ueszek a
toborzdsokon, ezek lótuányo-
sak, sisakot, műanyag tőrt,
mellényt kapnak a gyerekek'
amely még sípol is találatnál,
de aki jön, többnyire az inter-
neten talól ró' a uíuásra. Egy-
egy naqy siker utón egyébként
ugrás s zerúe n megnő a létszóm,
Szilógyi Áron olimpiai aranya
után a férfi pá.rbajtőrcsapat
uilágbajnoki győzelmének is
uan ilyen hatása."
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