Cs alődások és sikerek után
Hogtan került az 1972-es müncheni olimpiai arany

a

pdrbajtőrvívó osztrics lstvdn

Megismernémaz utcán, ha szembejtinne velem, pedig harmincvalahány éve nem láttam. A vonásai megkeményedtek, de a régi
arcot Íormázzák, a régi osztrics István ktisztin rám. Családi tennival k okán járt Budapesten, s megragadva az alkalmat, teára
invitáltam. Emlékeznek még rá?
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piai bajnok

Kri AwnnÁs

TrT usy csal dást okozott neki,
l\ ami az 1969-es genovai ifrisági

vív -vb el

tt

t

rtént. Els szá-

mri utaz ként várta, hogy val ra
válthassa áImát, és a párbajt rver-

az

tiszteIetére játszszák majd el a magyar Himnuszt.
)oggal volt bizakod , hiszen a torna el tt s rban nyerte ahazai juniorviadalokat. Az utaz csapat
tisszeállítását k zolte a sportlap' s
aztán, három nappal az indulás
el tt vív társai sz ltak rá: Te miértjársz az edzésekre - kérdezték
-, hiszen nem utazol a vb-re? Hivatalos ktizlés és magyarázat néIseny végén

párbajt rcsapat

(1972) tagja volt )sztrics Istvdn.
Tíz évig ottusázott, de a fizikai

m di! -

számokban gyengének bizonyult,
ezért Ldszl Istvcín, aHonvéd edz je ajánlotta neki, hogy pr báljon
szerencsét a vívásban. Akkor ezt
Osztrics nehezen akarta elfogadni,
de kés bb ráj tt, hogy Lászl nak
mennyire ígaza volt: hiszen ttusáz ként is megverte a vív kat! Az
1968-as londoni ifrisági vb-re még

ttusáz ként keriilt ki, de utána
sportágat váltott, és a Honvéd színeiben lett 1970-ben magyar csa-

patbajnok. (A második csapatgy ze\em idején, 197l-ben már az
oSC-t er sítette.) Frenkl R bert, az
orvosegyetemiek akkori szakosz-

táIyezet je csábította el azzal,

egy

hogy jelentkezzena fogorvosi egye-

évre bevontÁk az ritlevelét. ,,Egy

temre, s akkor nríluk folytathatja a
vívást. El tanulmányok után a második évben vették fel: a maximálisan elérhet pontszám h sz volt,
és Osztrics 19,5 pontjával biztos be-

ktil

-

ez volt akkor a

világ omlott ossze bennem
mondja ma.

-

Nehezen tudtam
feldolgozni. S ez is hozzájárultkés bb ahhoz, hogy más hazát választottam. Ha három éwel kés bb azt mondják, nem visznek ki
a mtincheni olimpiára, azt mondorn magamban: semmi baj, lesz
egy
nyaram végre; de az ifrisági
vébéttagadták meg...'' Véleménye volt? Nem tett lakatot a szájára? Nem lelkesedett az oroszokért?
A mai napíg nem. tudja, mi volt

j

val 'jában a,,bííne''.
Az I9J,fu p.'B.l+'F.$s'Als.$$;'i,f.gl.
lás és a pénzbiintetés után, mert
el z leg,,lebuktak'' a határon tril
sok nyakkend anyaggal... ,,Hol

vetk ztetett, hol rilt ztetett (engedett), hol btintetett a rendszer ahogy éppen kedve tartotta'' *
mondja. Mikozben már az olim-

fut

lett.

Nagy fordulatot jelentett az éle-

tében, hogy a mtincheni olimpia
évébenNemere Zoltdn disszidált,
és a megtiresedett helyre lehetett
A legendás fot a nagy csapatr l: Fenyvesi Csaba Schmitt Pál, osztrics
aspirálni. Abban az évben a válo
lstván, Erd s Sándor és Kulcsár Gy z Mt]nchenben FOTÓ:MTl/PÁLtAlGÁBoR
gat versenyeken osztrics érte el a
legt bb pontszámot, továbbá meg- stílusban vívott, gyors volt, és fanilyenkor technikailag is sok minképességei dent meg tudtam csinálni. Persze
nyerte egyéniben a magyar bajnok- tasztikus versertyz
ságot. (A másodikat 1976-ban,) voltak. Schmitt akkor hozta a ketcsak akkor, ha a francia mondás
Így kerii.l1 be ÖJ dik$pt.a, c"qap.atba t g, vgreséggket, amikor keffio,.g66
szerint >napja voltn az embernek.
Mindenesetre amire a nagysziileim

i

vív volt, akit
az ahajdani pár-

a legtechnikásabb
láttam

-

mondja

bajt rÖz , aki maga is technikás

v

ví-

és a sztileim tanítottak, azt a páston

éIte az életét,nagyon megbízhat

csapatembervolt.''
Hogy osztrics Istvánnak mi volt

hírében állt. - Nemcsak elmé- azer ssége? ígyva\J,err l:,,AktizIetben és papíron tudta a technikát, d képességem! Ennek ktisz nhethanem meg is tudta val sítani. tem, hogy sok versenyt megnyerMindent tudott. Fenyvesi ortodox tem. Beástam magam a foldbe, és

és azon kívtil is sohasem feledtem.
Megtanultam, hogy bizonyos alapvet normák rettenetesen fontosak.
Mindig kerestem az éIet értelmét,
és trilságosan is nagy igazságérzetem volt. Számomra a balkéz használata a páston elképzelhetetlen

volt! Nem tudtam volna aludni, ha
földszúrással nyerek meg egy csör-

tét, illetve nem mondom be, ami
megesett."

Kulcsár, Nemere és Osztrics
mestere az OSC-ben a legendás
Vass Imre volt. A mester titkáról

beszélgetőtársam így vall ,,Ő is hitt
magában. Elhitte, hogy nincs nála
jobb edző. Ésa visszajelzések is őt
igazolták a tanítványok hozták az
eredményeket. Óriási me$iszteltetés volt, hogy a tanítványa lehetett
valaki. Amit mondott, az szentírás
volt! Énis elhittem, hogy a világ legjobb mesterének a kezében vagyok,
s ez óriási bázis volt.''
A magyar bajnokságokra terelődtitt a szó. Annak idején vérre menő, izgalmas, fordulatos egyéni és
csapatversenyeken dőIt el az arany érmek sorsa. ,,Nagy rangnak számított, ha valaki magyar bajnokságot tudott nyerni _ állítja Osztrics
-, hiszen általában a viílogatott ker et tagjaivívtak a nyolcas dontőben
körmérkőzéseket egymással. Gyakorlatilag világszínvonalú volt a hazaif:r;ráIé

-

esetleg még bekerült az

öttusázó Balczó vagy TÖrök Feri _, s
ennek megfelelően a vetélkedés is
presztízsharcnak számított.''
A müncheni olimpián először
esett meg, hogy csak azok kaptak

érmet az eredményhirdetéskor,
akik a dtintőben vívtak, tehát az a
a fináléban nem lépett pástra, és az
ötödik párbajtőröző volt, ezért neki
a helyszínen nem adták át a jutal-

négy versenyző.Mive|osztrics

mát. (Csak némi késésselvehette át
ő is az olimpia után.) A jól ismert
felvételen azonban Osztrics nyakában is ott 1óg azaranyérem. Az történt, hogy a fiúk felvitték őt is a dobogóra, és Kulcsár Győző levette a

a saját aranyérmét, és
osztrics nyakába akasztotta. . .
Végezettil: dr. osztrics István
ma Gerstettenben él, elismert fogorvos' aki néha-néha'ellátogat Budapestre is egy jóízuteára.
nyakából

