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Egueled, lmre!
Hosszan tartó, súlyos betegségben 62 éves korában elhunyt
Gedővári lrnre olimpiai, világ- és Etrrópa-bajnok kardvívó.

A régi iskolrához tartozott

_

ennél nem kell több GedőVári
Imréről szólva.
Azaz, nem kellene, ha a
modern időkben lenne hajlam, hogy'néha-néhaelismerő pillarrtást vessen a műtra.

Mondjuk úvásban, kard_

ban.

Ha megtörténne, tatva maradna a szájuk a mai
sztiároknak. Mert ismételgethetik' nagyobb sportági
iiLrrnepeken, hogy Gedőviíri

Imre például nyert olimpiát,
világ- és Európa- és magyar
bajnokságo(ka)t, négyszer
volt a világkupa legjobbja, iám hogy mekkora tett Volt az ilyesmi
akkoriban' csak az tudja, aki átélte' megszenvedte'
Mint Gedővári Imre. Aki tizennégy esztendőn át képüselte Magyarországot olyan versenyeken' amelyeken száaon felü volt az
indu]ók szríma, az egyenes kiesés meg a jövő zenéje, csoportokban

ilak

így Óhatatlanrrl is belefutottak egy-egyvilágklasszis_
a kettőre jussanak.
Gedővrírinak rendre sikeri'ilt . Hamar jegy'zett kardozó lett, nem

ví\'tak az

ba. Ie kellett

gylmiíik őket' hogy egyről

kellett htlzzá más, csak tehetség, elszántság s persze egy csodamester, Zarándl Csaba. Aki már Moszkvában olimpiai aÍanyat
viírt tőle, ahogy Gedővári is magától. Két minimrális ktilönbségú
vereség, s broru lett a vége, de a sors tudja, mit akar. Ha bajno(
abbahagyja Moszkva után, így kénytelen volt rátenni még nyolc
évet - az 1984-es bojkottnak is köszönhetően.
Jött Szöul' s ugyan ki lehetett méltóbb arra, hogy taliílatával legyen huszonnyolc esztendő utián olimpiai aranyérmes a magyar
kardcsapat, mint Gedővári Imre?!
A páston vele szemben Andrej A]san, kedvezményezettként, tehát együttes taliálamá övé a diadal és B:7-re vezető csapatáé. Öszszecsapnak. Értő legyen a talpián, aki látta mi történt, Monsieur
Berthier, a francia zsúri szerencsére közibtik tartozik. Miközben
levezeti az akciót, Gedővrári előbb óvatos, majd egyre bátrabb
tiíncba kezd, hogy aztiín néhiínymásodperc múlva Bujdosó Imrével, CsongrádtLászlőva7, Nébald Györggyel és Szabó Bencével
együtt ropja önfeledten. (Egyébkénthajnalig, ahogy azt kell).
Ezerszer látta az akciót, s rendre leizzadt, a tévébena1ig látszott, mi történt _ mesélte rengetegszer, mindig elismeréssel
adózla Berthier éles szemének.
Maradt a vívásná, a sporurá, volt főtítkrár a szövetségben, elnök Újpesten, de a pástot elkeriilte, nem volt kenyere az edzősködés. Pedig volt mit tanulni tőle; aki kérdezni akarta, kereste,
megtaliíIta. Tolakodni nem szeretett. A nyÍizsgésből ís elege lett,
Giárdonytla költözött, a nyugalmat megtaliálta, az una]om elkeriilte. Ésversen5,ző maradt, bizonyságrá, hogy roppant büszke
volt újabb érmeire - a csabai kolbászfesztiviá]ról.
Igazi, igaz bajnok volt, kevesebbek lettÍirrk távoztával.
Égveled, Imre,
Malonyai PéteÍ

köszönjiik!
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