Églpástokon
ELHullYT FENWESI csABA háromszoros olimpiai bajnok
párbajtőröző, aki l972-ben iskolát adott a vívÓvitágnak
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Rövid lefolyású, súlyos betegség
utén 72 éves korában elhunyt
dr. Fenyvesi Csaba hiáromszoros

olimpiai bajnok

parbajtőrvívó,
sportvezető, orvos és riíkkutatÓ.
A BVSC klasszis versenyzője a
hatvanas évek végétőI több mint
egy ér'tizedig a úlág vívÓelitjé-

nek meghatiírozó tag)a volt. Két
fegyvernemben, tőr- és párbaj-

is

tőrvívásban
eredményesen
versenyzett, tizénkétéven keresz-

tül _ l967-től l979-ig _ mindkét
fegyvememben magyaÍ viílogatott volt.

Párbajtőrrel a kezében megríllíthatatlan volt a páston. Pálya-

futása csúcsát három olimpiai

bajnoki győzelme

jelentette.

1968-'ban Mexikóvárosban a párbajtőrcsapat tagjaként lett ötkarikás győztes, l 972-ben, München-

ben pedig dupliízott: egyéniben
és a csapatversenyben is diadal-

maskodott. Az egyéni döntő két
magyar vívó, Fen1vesi Csaba és
Kulcsár Győző közös műveként

maradt meg a nézők emlékezetében; a finiíléban, amellett,

hogy természetesen mindketten
magukért ktizdöttek, adott pillanatokban mindent elkövettel'< a
másik sikeréért is. A két magyaÍ
eg1'rniás

elleni csörtéjéről elra-

gadtatással beszé]t a sporMlág'
egybecsengő volt a vélemény:a
sebészorvos Fen1vesi és a mérn<ik Kulcsár leckét adott párbajtőrvívásbóI. ,,Mindent el tudtam
uolna uiselni, csak azt nem, hogt
ne kettónk közül nyerje ualaki az
aranyérmet. Akkor elbujdostam
uo
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mindkettejük véleményét

másnapjiín a Népsport hasábjain a végtiü bronzérmet szerző Kulcsar Gy,őző. ,"Ahogt ment
a finiálé

elóre

a uerseny, úgt uíuott jobban

és jobban.

Az elsó fordulóban még
im.ádkozni kellett érte, a dijntóben

uiszont már szinte nem lehetett
megszúmi" _tette hozzá Kulcsar.

Az újdonsiiüt olimpiai bajnoknak és az egyéni verseny bronzérmesének aztan a csapatversenyen is kulcsszerep jutott,
ketten együtt voltak az együttes
fláradhatatlan motorjai' A szov-

jet és a magyal válogatott,

a
mezőny két legjobb együttese,
már az elődöntőben összekerült

-

eg1'rnással, és az ellenféI vívói
ahogyan később bevallottiák- 5:3as vezetésüknél miír a zsebükben

&ezték az atanyérmet (a másik

ágon meglepetésre döntőbe jutó
Svájc ellen nem lehetett kérdéses
a siker). ,,Nem lesz semmi bai" nyugtatta a hátrányban lévő vá_
logatott tifusait Fenyvesi Csaba. És
igaza lett. A Ynagyal úvók üssza_
hoztiík a meccset, Fen1vesi - aki
az egyéni versenyben mutatottvívását messze felülmúlva, prílyafutása ta]iín legjobb teljesítményét
nyújtotta a csapatért - Valetov elleni 5:0-ja után pedig újfent egyöntetú volt a vélekedés: a magyal
klasszis iskolát adott ellenfelének
párbajtőrvívásból.

Fenyvesi Csába a nyiíri olimpiák történetének nyolcadik legeredményesebb magyar úvója
lett' és - a négyszeres olimpiai
bajnok Kulcsiír Győző utián _ a
második legeredményesebb párbajtőrvívója. Világbajnokságokon
összesen nyolc érmet közte
hiárom csapatalanyat _ szeruett.
Hazai páston 1964 és 1978 közitt

-

egyéniben és csapatban együt-

tesen tíz országos bajnoki címet
syujtött.

Bar igazi fegyvere a párbajtőr
volt, a hazai mezőnyben tőrben
legjobbak kozé taÍtozott.T,őrrel a kezében öt magyar bajnoki
címet szelzett _ egyet egyéniben,
is

a

négyet pedig csapatban. A nemzetközi porondon két ielentősebb
eredményt jegyzett a szakágban:

az l972-es müncheni olimpian
negyedik lett a tőrcsapatta], az
1967-es világbajnokságon pedig
- ugyancsak a nemzeti együttes
tagjaként _ hatodik helyezést ért
el. Prályafutását Az év magyar vtvója címmel (1972), a MoB olimpiai aranygyurújével (1995) Papp
László Budapest Sportdíjial (201 1)
és MoB Érdeméremmel(2014) is
elismerték.
Fenyvesi Csaba 1980-ban fejezte be sportolói karrierjét; 19B6-tóI
1993-ig a BVSC vívószakosztályának elnöke, 1989 és 1993 ktizött a
Magyar Vívószövetség elnökségi
tagja volt. 2001_ben a viílogatott

párbajtőr szakágrínak fegyvernemi menedzsere ]ett, 2011_től

a Ha]hatátlan Magyar SportolÓk
Egyesületének elnökségi tagjaként tevékenykedett.
Pazar pályafu tását követően az
orvosi pályán is elismert szakem_

berként dolgozott. CMl pályáját
a MÁV Kórház kórboncnokaként

és alorvosaként kezdte,

1974-

től riákkutató sebész szakorvosként és klinikai adjunktusként
dolgozott. Az amerikai Egyesült
Virginia Rákkutató IntéZet ven'
dégkutatójaként és egy amerikai
alapíwiíny rákkutató intézetének
orvos-igazgatójaként jelentős
eredményeket ért el a daganatse_
bészetben.
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Á Rádqiy utca4$,"lien,gyerekéstedett,s ezzel minden eidrílt, Ne.
vézhetci aranyhaznak az épüet, hiszen jegyzett sportolók sora
cseperedett á, falai,között, Fenyyesi Csaba esetében a Kamuti fi1
Vérek emelendők ki,főként az olimpiai eZüstérmes' világbajnok
Jenő. Ó volt a legnagyobb hatással rá, aiig}ra véletlen, hogy felnőve ő is a BVSC űvisikeÍeit.öre$bÍtette, s az sern' hogy Bay Bélát
taÍtotta a Világ valaha élt legiobb mesterének.
,,Ha ó nincs, semmire se viszem" - szerénykedefl üssza-üssza]térőenla hallgptoságá,pedigelnézően,mosofuott' hiszen a messzólhat nagyo6 ha mindketten
tér.tanítvány.vi$zony.cffi
élhivatottak', s perve a tttdásuk isvjltícms'ó]ó.,'
Debrecenben, kollégistaként kezdett vÍvni, emlékei szerint ott
jtitt rá ana ís; hog}l
,iiá*ti éraéke;hiszen levitézlett szalmazsákját is el tudta adni. A páston sokiíig szinte észre sem Vették,
még 1966"ba{l' 23 esztendős kÓlábÉnÍs csaklegyintettekrá. Aztán
egy év mtrlva beindult a szekér. Hogy aztán hiáromszoros olimpiai
bajnoknak vallhassa magát fél évtizeden belÍil.
arany._törféhéte filmre kívránkozik, persze
,, A.,müncheni,egy_éni
ho gy holly,,loo di köritéssel. A te rro rtiím adás szörn5,'tiségei t még
játékoknak
,mé$ sem.em{sztet{e ,a,világ' alig,denil1ki, hogy ',a
fo\tatrdniuk keil]|',arrlikor élételegnagyoliö,leckéje következett'
:Kqlcsái Wőzőyel vi\'{aaz' B]ső.asgzót ame5!\Ói bajrlok ntegszrirta
a sisakjrín, a gép nem jelzett, végül Fenyvesi 5:2-re nyer't. ,,Furcsa,
nagyon vegyes érzésvolt őt legyőzni, de életem legjobb formájában vívlaql| n rög4{tette, rnlntegy igazolásául annak' hogy mé}táit
vette át tőle a staÍétaborot
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ú"sy *,,í' ;;purn* .n.go.nételjékMexikót,

s együ tt nyerjeamnyat {Eidós]sáhdbrral,,osztríccsal és Schmitt-tel).
'nék
ttt érdemes megiíl|ni egy pillanatra és kiemelni, mennyire más
Úolt akkór a világ. Hiába voltak roppant ertis egyéniségeka klaszszÍbok, acsl4pat az csá_$at,voltEs' ez arrrentalitrás beléjük ivódott.
ú,jább,

senyvesiről,például. ány.vélemé1]y,annyimeg{llapít'ás,hogy
roppant ,,dörzsölt",
habozon.
-_---_'-_
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iím ha segÍtenie kellett, egy pillanatig sem

Es az sém viíltozott.nála,.hogy égy-e6y jó,b.ulit-vÉtékkiha8Y11i.
A mexikói csapatdiadal neg'edszazados éúorclulójaínaz enrlé-

kezésnékhelyet ádr ;káV&ázzfu órát hiidetett', miközben a hősök
(éskri'önsé8!!k} rnÉ$;sdVesen novtalgiáaak volna egy kicsit. Már

bátj.qt41'6.,41i6165gn':amikErF,en}-v,gp!e_l!tiÍr.l hí,s{
néhzury perccel.késóbb]azzal jtijjtiru.^ vissza* hog1l ahajnalig elég in.
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raindjáfi .ho?{{t' a hilós lneg,a zse_béberr, tábíztÍk a zárást.
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n,'.flöinácá, ii b'őnen. b$endó 4hhoz;'hog]a íikgres legyen
égy átlagos emberi élet'

Fenyvesi Csaba mindig tenni akart' többet és tÖbbet tudni $|(t'zbeü,, úg}l volt',péltla&_éF;. hog5l.:tgygtgzett, a}kalmatlffi ak
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AkÍnekvolt ti1é a hallásrai meghallotta,

.',,Iómagarnszívesenfiilelnéktovátrib',
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,Na8fon
vasrok, hogy haltgatott Ém, tgétxont
is kiivetet(a BUlt be iüfi.Ba yBéla lett
a mestere, és orvos lett' ahogy Én is' vóltam a Íőnöke''mm vdt e8ysreili eset'
de a Íáisúlygs eryÉnis{ge*nól ez &ltnÉ=
54te5. Céltudatos vdt, kjtan4 intemív
élgtet Élt'qllgílesí€n: a,,tdnaq' aki
utánxsiniília.
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ileín tudrlq mit mondani..; Ár a Ím;

8eteg közos élmény,a nagy sikerek''.
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