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ffi
országos bajnokságot megnyertem. S tudja' hogy ez miértVolt fontos?A cím egyben
azt is jelentette, hogy nem lehetett kihagy-

ni a vébére utaz keretb l, mert volt egy

Remélem, nem bántom megvele, b knak szánom: noha március kilencedikén
a nyolcadik iksz kapujába lép' fiatalkori
vonásai olyarrnyira megmaradta\
hogy a sportpályafutása során készített
fényképekalapján is azorrnal tinre lehet

szabély, hogy a bajnok biztos résztvev .
Zsabka Magdát szorítottam ki a csailatb t.
Ésha az el bb arr l beszélttink' milyen is
volt akkoriban avív tilrsadalom, volt az
els , akit l gratqliál táviratot kaptam.
n Volt mihez, mert hatvan éwel ezel tt
R mában két aÍanyat is nyerL Esyéniben a nyolcas dtint ben mindenkit megvert, a végiil harmadÍk Elek tlonát is.
Ezigaz, s t hiárom magyar volt fináléban,

ru

Hatvan éve,az,
1955-os mai'vílágbajnokságon, tizenkilénc''évesénnyert

i

ismerni.

két arányé'rrnét.A

n it

ked
,

Igen, éftem, nem is sért meg vele, bár én

miír egy mondást érzek pontosabbnak,
arr-'l ícy sz l ,Ábba a korba értem' amit

rvíváskiemel-

egyénisége
a,

negy olimptán;art'
R mábán és Mexik varosban éziistérffis,vo1t#idBffiat+d;r
1964-bén Toki ban
glimpiai bajnok lett
Agoston ludit,
Juhász Katalin,
Marosi Páulá, Reit
Íl 1.l
,
,
,r'
''
ltcllKo tarsasagaDan.
ra
. ^
Feqef baKovtcs
J zsef is a magyar
t r- és párbajt r:

'viri*gftofán

egyik meghauíroz
alakja volt. Amít
rí nem tud a sportágr l, asporff l,
azt nem is érdemes

tudni.

'

'

fiatalonnagyon regnektartottam."
mAztismondhattamvolna, asport
korzerviíl.

Kovácsné Nyári Magda ellen is gy ztem,
de lényeges tényez , hogy ez volt az els
világbajnokság, amelyen talátatjelz t aI-

jl

Éninkább mozgást mondanék, s

t,

kalmaztak.

mozgásmíivészetet, amit Berczik Sárát l sajátítottam el. Ha nem is az o
szintjén, de még hetente egyszer tanítok a koreográfiája szerint. És ha már
mozgás, hetente háromszor letiszom

nEztmiértemelikí?

Hát' hogy is mondjam? Egy vív nemzet
otthonában, o|aszországban rendezték
a versenyt, a gép pedig klzárta a szubjektív dontéseket.
ideig a zsíiri is tiszteletben taÍtotta a taláLat1elz ítéletét'De nem
csak nekem sikerÍiLlt R mában minden: t
aranyérmet nyertijnkl ÉsG1uri cza gy zelme férfit rben igazi szákrnai csemegének
számított.

I

ezer métert, és már nemcsak mellriszás-

ban, hanem megtanultam háton is. De
ez csak azért érdekes, mert nem vagyok
nagy tehetség.
g Ha avfuben nem is, a páston igen.
Tizenhét vesen már ott volt az l953-as
briisszeli világbajnokságon, és az els
helyezett csapat tartaléka lehetetL
Azzal a kiegésátéssel, hogy ugyanrigy
megkaptam az arartyérmet, mint a t bbiek tehát világbajnoknak sziámítok.
n Érdekes, ezt egy statisztika sem említi.
Ezek szerint csapatban nem háromszo_
ros, harrem négyszeres

világbajnok?

Pontosan.
n olyan nagy egyéniséggel vívhatott,
mint Elek llona, akí mfu 1936-ban és
19,18-ban is olimpiai bajnok lett, s t

csapatban az l956-os londoni világbajnokságon még dobog ra áIlt

rA három magyar csiirtéjébl tizenki-

Ne is mondja, áldom a szerencsémet!
Nagy megtiszteltetésnek tartottam,

hogy bekeriilhettem abba a vív társa-

dalomba, csupa remek sportol vett

krjriil, Nemcsak Elek Ilonára gondolok,
hanem péIdául Gerevich Aladárra, Ko_
vács PáIra, Sákovics I zsefre, Kárpáti
Rudolfra. Krizttik csiszol dtunk mi, fiatalok _ GyuticzalÓzsef, Morvay Zsuzsa
és én _' j vív kká és értékesebb emberekké. Ésnem utols sorban imádtunk
vír.ni.

n Kis trilzással , azifrmez nyben nehezebb volt nyerni, mint a febr ttek kiiztitt.

lenc éves kora ellenére két gy zelemmel
keriilt ki. A ttibbielcrek le kellett adníuk
azassz t?
Nem yolt megbe'szélve, én a fiata]ok vak_
mer ségévelvívtam. S nem mondaniím,

Áz 1954-es kiizépiskolai n í tÍírversenyt
aVeres Pálné Gimnáziumba jár Marosi

hogy a vezet

Fon ipariTechnikumtanul jaként,

cjrtiltek. Aztrín persze mondtiik, ha miír én
kertjLltem ki gy ztesen a krjrb l, nyerjem

Parrlanyertemeg, nlett amásodika

harmadik pedig

a

Ruhaipari Techni-

kumb lRejt Ildik .Kés bbrnindhárman olimpÍaÍ bajnokok lettek
Van benne igazság mert 1955-ben a budapesti i! sági vébéna gy, ztes Kelemen
Vera m gdtt harmadik lettem, viszont az

k

ennek rnaradékalanul

megavébét.
n Ezek után a melbourne-i olimpián
esélyesként simán kíesett a kiizépdiin-

t

ben.

Nem menteget zni akarok, de nem tudtam koncentrálni a páston. A forrada.lom

alattszinte mindent megnyert' amit lehetcttn é5
később ÚiságÍtóként, a legendás Bertzik Sálával
közös munkáiában is a tiikélyle tölekedett
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BEAC (]9a9'195'l)' Bp. Há-

tadás (1951-1956), Vasas (1956_
, 1958)' Bp. VÖrÖs Meteor (l958-

:

1970)
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olimpiai bajnok (1964, tőrcsapat _
Agoston Judit, Dömolky Lídia, Juhász
Kata|in' Marosi Paula' Rejtő ltdikÓ)'

olimpiai ezÜstérmes (l960, 1968,
mindkettő tőrcsapat ). világbajnok

(l955, tór egyéni, l953, l955. l959,
l967 mind tőrcsapat)' viláÉbainoki
ezÜstérmes (l963, tir eByéni. l96l.
', 19ő31 1966, mind tőrcsapat), világbajnoki bronzérmes (i956, torcsapai), egyéniben hétszeres magyar
,

bainok

után az foglalkoztatott, mi van az otthoniakkal. A későbbi olimpiai bajnok angol
Gi]lian Sheen a legyőzésem után hitte el,
hogy megnyerheti aversenlt. Azt mondta,
ha a regrráló világbajnokot le tudja győzni, képes megnyerni az olimpiát is. Meg is
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mAz ötkarikás iátékok után későbbi
fériével' a szintén vívó Sákovics Józseffel azért nem tértek haza mert ő attól
tartott, itÍhon háboní lesz. Részt vettek
a Sports Illustrated amerikai túráján,
aztán San Frarrciscóbarr ön műszaki

rajzolóként dolgozott. Majd' egy év elteltével miért jöttek haza?
Egyrészt már nem kellett háborutól tartani, de legfőképpen hiányzott az otthon.
Ennyi és nem több'
wAz 1959-es világbajnokság nemcsak arról nevezetes, hogy csapatban
mindketten aranyérmesek lettek,
hanem arról is, hogy a vébétBudapesten
rendezték.
Csodá]atos volt! Nincs anná] jobb érzés,
mint hazai versenyen dobogón allva
hallgatni a Himnuszt. Illetve, varjon, van! Lecsendült az utolsó
taktus, néma csend volt a Neme^^*^---^1.1-^-
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csapataÍanyat nyert BÚsszelben l953-ban. A hat magyu vM között 17 évt
vényle, és miközben felkúszott a győzelmi áÜotta a magyat ás

Zeti Spoflcsamokban, és akkor

megsz lalt egy cibl s hang. ffirl
,,K szonjtik, lányok!" Mind- si1ffi

menjek el Berczik Sára mozgásrénra. Nagyonj

annyian beleborzongnurk.
ilAz még érthet hogy Mel'

bourne-ben az ismert okok

miatt gyszerepeltek,ahogy,de
az 1960-as r mai olimpián miért
nem sikeriilt aranyat nyerni? Ugyanott, ahol iit éwel azel tt tarolt...
Az egyéni verseny során a szabadnapos
sportol k is kijottek nektink snukolrri. Éppen én vfi,tam, amikor hoztiik a hírt' hogy
az ijttusaz Németh Feri olimpiai bajnok
lett. Egyszerre mindenki otthagyott. Ami
nem lett vo]na baj, mert a páston mindig
egyediiLl van az ember, csak olyan furcsa
volt. A torténtek elvontiák a flgyelmemet.
A csapatversenyen a szovjetekríl nem volt
szégyen kikapni a d nt ben. A zsíirit egy

vív ne min

sítse, de elég az hozzá,hogy a

vereség után megfogadtuk' Toki ban ttirténjen bármi, mi nyerÍink. Mar csak azért
is' mert vívásban a második hely akkoriban kudarcnak sziímított.
n Ez eszébe jutott' amikor 1964-ben az
olimpián aszovietek elleni diint ben Sisovával szemben abainoki címr l diinttí
egyetlen talrilatért vívott?

Isten

rizz|, Ilyenre nem szabad a kiéle_
zett helyzetekben gondolni. Csak akkor
gy zhetsz, ha hiszel benne. De ha hiszi, ha

nem, sokszor eszembe jutott, hogy Sisová_
nak miJyen rossz leheten.

m

Tavaly ott volt

Toki

baÍl az olimpia

iitvenedik évfordrrl ja alkalmáb l rendezett eseményen' ami iinmagában is
visszaadhatatlan élménylehetett. Mégis'
mi fogta meg a legjobban?
Elmentiink a versenyek helyszínére,a
Vaseda-csamokba' ahol a gy ztesek nevét
aÍanytáblan or kítettékmeg. Képzelheti,
mit ére'.?tem citven év mrj]tránl Ésmit ta_
gadjaÍnl eszembe jutott férjem, Siíkovics
J zsef is, aki miár nem lehetett ott a jubileumon, pedig igaziin megérdemelte volna,
meft az 1964-ben négy aranyat szerz l,l-

v k szovetségikapitányavolt.

Tiibbsziiriis világbajnokként' olimpÍai
aranyérmesként' két évtizednyi sportom

l im

lttalhogyanilleszkedettbe acivil

életbe?
Nagyon nehezen. Ésnem azért, mert ki_
viíltságosnak tartottalT magam. Amikor
abbahagy'tam, legjobban a rendszeres
edzések hiiínyoztak' szinte lelki toprongy
Voltam. AZtán az

ismer seim noszogattak,

volt a tarsaság is,

e gykori szítlészeksp ortol k j átak
le' például Torday Teri, Ftildi Teri'
BékésItala, Ducza Anik ' Visszaj tt
az életkedvem, nem mellesleg olyan
emberi és alkot i kapcsolatba keriiltem
Berczik Saráva], amiért csak háás lehetek
a sorsnak. Konyveket írtunk az esztétikus,
harmonikus mozgásril.
mAz írás nem állt távol tint l' évekig dolgozott a Képes Sportnál ríjsáqír ként
Igen, de nem vá]t igazénbe, hiába adott
lehet séget a lap akkori f szerkeszt je,
Kutas Istvián, aki egyébkénttiímogatta, hogy az egykori versenyz k írjanak a
sportr l. Szerettem az rijságírást, hiszen

én miár átéltem, ami egy sportol val megtofténhet. Az írásaimra sem volt panasz'
ám a Kutast &ovet f szerkeszt rám sti't tte, tulzottan sportol párti vagyok. De

a Berczik Srárával írt kon1vek mindenért

kárp toltak.

Lát esélyt arra, hogy Budapest olimpiátrendez?
Négy olimpian j,á'tam, mit mondhatnék?!
Ha val ban az az elv érvényesiiLl, amelyet
Thomas Bach * aki maga is olimpiai és
világbajnok vív Volt _ NoB'e]n k is képm

visel, hogy emberibb léptéktijátékokat
rendezzenek, és ez lehet séget ad kisebb

varosoknak is, akkor elvben mindenképpenvan sanszunk.
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