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A magyar vívás üsszatért a Viga_
dóba. Több mínt egy évszéaada

ide tartozik már, hiszen a patinás pesti éptiLletben, ahol Liszt

Ferenc is adott koncertet és ahol
először ismerhette meg a közönség Fischer Annie zongorajáté'
két (akiről aVirtuózok című műsorból is tudjuk, hogy csak sziíz
évente születik ilyen tehetségű
múvész), miár 1894_ben is tartot-

vívóverseny.
Pedig akkor még nem is létezett a Magyar Vívószövetség,
azthűsz élryel később, 1914-ben
alapítottiík,v agyis a szénas sziim
tak

most is aktuáli

s:

az idén százév es

szeÍvezet gálaműsorát tartottíák
kedden este a Pesti Vigadóban.

Ió néhányan ví'r,tak már ezen

a gyönyörű

helyszínen, persze
nem az 1800-as évek hanem a

nyolcvanas évek üada]ain, rangos nemzetközi eseményeken,
hiszen a férfi prírbajtőrözők Tokaj Express_kupáját, illewe a női
pá_rbajtőröZők Martini_kupáját
réndszeren itt tartották.
,,A nyolcas döntőig a Nemzeti Sportcsarnokban jutot- t-l
runk el, utrina folytatűanuk l

lft

-

mondta

a barcelonai

t,

olimpia ezüstcsapatiínak tagja, Hegedús Ferenc, aki ütt l
haza bronzérmet a Vigadó- É9
bÓl, de a Duna rutotaaáolis
ffi
van jó ern]éke . _ olyan is uolt, r,
hogt a Hiltonban uíuhattunk ;.'
az érmekért. De az ilyen jelle- q
gű helyszínek, koncerttermek, &
sztilLodtÍk, nem uoltak szokatw

po-

*

nekünk uersenyeket. Engem

I

lanok, Franciaországban a

irters-i kastélyban is tartottak t

nem zauartak a külsóségek, teljesen a uíuósra koncentróltam."
,,Ehhez a pásthoz sok jó emlék

fuz a Martini-kupákrÓl"

-

mar Horváth Mariarrn, az

ezt
est

háaiasszonya mondta, és nem
a kiállítóteremben (ahol a több
mint széaéves magyar űvásnak
ií]lítottak em]éket, hősi korokat
idéző szablyákkal, kardokkal,
fejvédekkel, fotókkal), hanem a
Vigadó színpadiin, az ünnepség

elején. Horváth Mariann a kilencvenes évek elejéig ura]ta a
női prárbajtórt' ami akkor még,
nagy balszerencséjére,nem
szerepelt az olimpia műsoriín.
Legszebb érmei így a4 l991_es
budapesti vb-n nyert aranyak
egyéniben és csapatban.
De a budapesti világbajnok-

ságnak vannak aktív párbaj_
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,,Az idén huszonhárom érmet
szereztÜnk a vi[ágversenyeken.
Van mire

atapoznunk
jövőt' Ahhoz
a hagyományhoz,
amelyet az elmÚlt
a

százév ránk
hagyott, a kovet-

kezőszázév is
méltó tehet.''

ffi

ffi
Á kétszercs olimpiai bainok l{agy Tímea
(középenI anyaként is nyeÍni tudott

schmitt Pál

tőtöző aranyérmesei is, igaz,

nem az 1991-esnek, hanem az
2013-asnak' Nekik még nem
adatott meg, hogy a Vigadóhoz
hasonló, szÓ szerint pompás
helyszínen lépjenek pástra itthon, mivel azonbanjövő éVtől
a fegyvernem nagy versenyei
üsszatérnek hozzánk Grand
Prix formájában (ahol a szervezőket kötelezik a különleges
környezetre),
eljön.

taIán ez az idő is

KtjLlfcildön mar volt hasorrló_
ban résziik.

,,Vercelliben eg színház nyikorgó színpadán szoktá,lc megtartani a négt nernzet csapatuersenyét, érdekes érzés' és a tét sem

és szekercs Pál jókedviien

idézte íel azemlékeket

Atokiói bainokcapt tagiail Juhász Katalin (balníl},
Reitő lldikó és Só*ovitsné Diimölky Lídia

nyomja rá a bélyegét az élményre''_ mondta Szényi Péter.
'Áz ilyen környezetre mindig
emlélcszik az ember _ tette hoz'
zá RédIi András. * Párizsban, a
Louure melletti kastélyban szobrok és tükrök között is uíutunk
már uilágkupán, feldobja az em'
bert az ilyen rendezés."

Amire Horváth Mariann utalt,
vagyis a Vigadó pástja, az valóban újra ott Volt a színpadon,

hiszen

a

be-

szédek utiín, a
vacsora fogásai kcizben bemutatót is tartottak a több száavendégnek' többek között olimpiai
és világbajnokainknak Schmitt

Páltól Szilágyi Aronig. Utóbbi

hétfőn még New Yorkban nyert
bronzot a világkupiín kard egyéniben, de a mostani közlekedési
viszonyok közcjtt nem volt aka_
dály, hogy itt legyen.
,,Itt uan a múltunk, a jelenünk
és a jöuc|nk" _ mondta Horváth

Mariann, majd utalt arra is, hogy
a magyaÍ úvás gyújtotte a leg-

több olimpiai aranyat, de nagy
tempóban közelítenek a kajak-

kenu sport tagjai' úgyhogy a fiataloknak oda kell tenniiik magukat. Korosztályos szinten nagyon
odateszik.

A nemzetközi szövetség üzbég-orosz elnöke, Aliser Usz_

manov levelet küldött a mostani
eseményre, ebben pedig utalt
arra, hogy a nemzetközi szövet_
ség' a FIE csak egy esztendővel
idősebb a magyaÍ szövetségnéI,

de nemcsak ez az oka, hogy a
sportág történetétől elvá]aszthatatlan a magyar űVáS törlénete.

De a magyaI történelemtől is.
"Kamuti
kétszeres olimpiai
Jenő,

ezüstérmes tőrvívónk a magyar
és a nemzetközi fair play bizottság nevében is büszkén kiemelhette egy tanulmrinyra hivatkozva: ,A honfogkis kora óta a kard
kíséri a nenxzet történelmét, osztozik jó és rossz sorsában.''
Giorgio Scalzo, az egykori
k]asszis kardvívó' a FIE alelnöke
személyesen tisztelte meg az tinnepi eseményt.
,Jelenleg mdr szdzötuen orszdgban uÍunak, és ebben a magtaroknak is nagt szerepük uan.
Az egész bolygót lefedó sportdg
Iett a miénk, de nem felejthetjük
el a gtökereinket" _ mondta az
olasz úriember.

A

csodálatos magyal sikereket
egy kÍsfilmen újra megnézhetti.ik. Az idén elhtrryt Gedőviíri
Imre örömlépegetését az lg88-os
ször'rJi oli mp ia ka;dcsapal'döntő-

jének végén'amikor még nem
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mert kitörő örömöt mutatni, mert várt a zsűri ítéletére' de tudta, hogy az Ítélet

neki,neki.inkiólesz.Kovács
lafiras szovetse$ Kapltany
és SzabÓ Bence összeboru-

.-!il:r lasát az 1992-es barcelonai

.;,,' játékok kard egyéni finái;]" léj{ának végénéppúgyújra
megnézhettÍ.ik, mint Horváth
4;.,
h''' Mariann budapesti világbajnoki atanyszerzését, majd
az ő kommentá]ása mellett
Szilágyi Áron győzelmét Londonban.
A kard egyéni legutóbbi bajnoka ezútta] a pást mellé lépett
és zsűrielncikként vezette Miír-

ton Anna és Záhony Petra be-

mutatóasszóját.
,,Zsúrizői képességeim nem

túl jók

-

mondta Szilágyi a

mérkőzés elején' majd a végén
hozzátette: - Könnyű asszÓ uolt
zsűriszemmel, persze &hog/ uisz-

szaiilök a helyemre, nyiluánmegkap om maj d a kritikókat. "
Aztrán újabb két, pontosabban
hiírom fiatal következett' hiszen
a p árbajtőr óző Esztergáyos Pat-

rik és Brányai Zsombor asszÓját
az l964-es tokiói olimpiai bajnokcsapat tagja, Brárány Arpád
vezette.

,,Sajnos nyolruanhórom éues

uagtok, szerettem uolna a paston

lenni inkibb" - mondta Barány

Árpaa, arc a száaéves magyar víváshoz képest pláne fiatal.
Vele pedig a honi (prírbajtőr)
vívás tényleg visszatért a Vigadóba, taliín nem csak egy estére'

