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A KLAsszlKUS, MAGYAROSTECHNIKA a kard jelenlegi
szabátyai kÖzott is tusokat érhet, ez Debrecenben kiderÜtt
xÉlszÁz
Évr

pAPJEilő
19B2 egyéni vitágbaj-

nok párbajtőrÖzője

'TÚtváttattam
magam az előző
napokon azzal,
hogy tőr egyéniben
és csapatban is
indultam. Csoda,
hogy párbajtőrben

Áma8yarvgterán ka]d(sapata negyeddöntőigiutott-

AÍdayAttilaD
A mai kardvívás miír nem olyan. Nem
feltétleni-iLl rosszabb, mint a hatva-

nas-hetvenes-nyolcvanas években,
sőt a mi szemünkben még látvrányo-

Etagokiobban kedveltéka korábbi szaMlyrendszert

csi Tamásnak sem, akik előbb a juniormezőnyből emelkedtek ki' majd
felnőtt világbajnokok lettek.
Nagy Zsolt felrrőt&ént a csa]ádot
és a fogorvosi hivatást viílasztotta, de

a veterián-ülágversenyeken, immrár
sabb lett, az atlétikus képességek, a
az(tj szabélyok között, pástra lép.
gyorsaság, a ruganyosság, az ető do,,Ez szimomra már nem uíuas, haminrilnak' míg ér,'t-izedekkel ezelőtt . nem harc, aminek csak az a lényege,
a technikai tudás volt a lényeg. Akik
hogt lá mpdt gtúj tso n ualak i _mondja. _ Nem adja meg azt az érzést,mint
akkor is magas szinten ílztékezt a
versenyszámot' természetes en az akkorábban. Mondjtik ugyan a fiaim,
kori úvásra eskiisznek akik viszont
hogt tanuljak meg a mai szabdlyok
most - akiír gyerekként, akiir felnőtt
i::-sze!-i'!! uíuni, de közel a hetuenhez tétfejjel _ kezdenek úvni, már valarrri .' helyzetben a régtretlexefujönnek elő,
mást tanu]nak. A szabiályviiltozások
a régebben begrukorolt mozdulatok"'
időközben megviiltoztatták ugyanis
Mint mondja, október 23-án, nemkardűvást, a vívógép a korábbi 25 zeti ürrnepünkön nagyon oda akarta
sziázadmásodperc helyett csak fetenni magát az egyéniversenyen, ráleennyi időt enged a visszavágásra,
hangolódott a reggel kilenc órás kezsokszor érdemesebb valahogy párdésre, de az elcsúsztatott időpontbajtőrszerűen megbökni a másikat,
ban' délutrin fél kettőkor már nem
mint ténylegesen vágrri rajta egy jÓt'
érezte sem a tempót, sem a távolsáahogr évszázadokka] ezelőtt, életre- goL Másnap viszont kardcsapatunk
halálra menő kardűvásban agyőze|_
utolsó asszójában lenyűgözően vív a
met jelentette volna.
klasszikus tudásával' sorra dolgozza
A debreceni veterán világbajnokle a nyolc tusos hátrán)''t az oroszok
ságon a két iskola taliá]kozik. Induelleni negyeddöntőben, három tusra
lóink kóziil Nagy Zsolt érte el annak is megközelíti az ellenfél befejezőidején a legnagyobb eredményeket, emberét, a fordítás viszont elmarad,
a hatvanas években egyéniben két igy az érem és az öröm is'
aÍanyat és egy bronzot nyert ajuni,Jnnak ídejé1ttechníktísuolt a uíor-világbajnokságokon' Fiai büszkén
utis, uolt benne elókészítés, gondolkoszámon taftják, hogy ilyen ered_
das, miután elindultunk egmds felé
ménysora senkinek sincs, még az _ fo\ta$a. _ Volt benne játék, lehetett
játszani a mósikkal, uíutis közben kiorosz Alekszej Jakimenkónak és De-

takilni ualamit. Most ki sem mondja a zsúri rait elótt az r benit, mórís
egtmasnak esnek a felek, csitt-csatt,
birnm-bumm. Az akrobatikus képességek lettek fontosak, parádriposztra
solcszor nincs idrj, mert hamarabb
lezár ldmpa. Sokszor akkorát odasóz
ualaki, hogy híába uéd a mósik, a
pengéjéntithajlik a támadó pengéje,
odaér az éruényesfelületre és tust jelez, mielőtt pedig a uisszauágtis takilna, lezdr a lámpa és mór nem glulladhat ki' Ha a mai uíuasban ét'uényes
partidriposztot látnal: a nézrjk, nzár
odauannak a gyönyörűs égtól. "

a selejtező után
felkerÜltem a
kiemettek közé
a tábtára,

ott

viszont Marczali
Lásztó legyőzött.

Próbáltak rávenni,
hogyvÍvjakmaid
a csapatban, de
azt beszéltÜk meg,
hogy azok kerÜlnek
be, akik a

tegobbak

[esznek egyéniben.

Milyen alapon
vÍvnékén? Csak
azért, mert kétszáz
éve nyertem

valamit?"

ilzók a nÍo liyaneí, éuÉ**rj
Vntker:,Flschqr,éppén, tjgy:vJü mintl987.bÉn;,árnikoi, :párbáitőr

egyéniben' harminchét évesen megnyerte a üLasbaind6á8ot.
Akkor is volt már pocakja' akkor sem rohangált fet-atá a páston,
inkább csak tépegetett, ellenben a csukló;at zseniátisan mozgatta, n tsapátbah. olimpia1 na;nok kétszeres ezii
s,,taher rrair:
,nemet veteran moSL Debrecent}eh is gy&titt;lá:hatváhoh,fetijliek
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között. Azt vártuk, hogy tegatább egy hazai vusenyző megkilzd
majd vele, de már regge[eldőtt, hosy nem így tesz. nhogy szetey

Ándrx, a VátógatBtt mÉnedzsélefo'$átma2ott, lÉvszaeados rlro:
gyar átok'' száttta meg a Rjnix Csamokot, mert korán összekerÜtt

két honfitánunk, Marczati Lásztó pedig tegyózte Páp JentÍt, aztán

masa:iikjesett'tffin átkozott,sotsot,a

:hewén totottlét koz*t
láttunk, Erdős Gábor negyeddöntőjében. xiteni]négvre Vezetett
egy német vívó etLen, vagyis egy tusra volt az éremszerzéstő| de
épBenletiÖtla szÜnét ideie.Azt.az egy :tust pedicnéfÍtt!t$t utá
bevinni, es l0:9-cet kiesett.

