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Négy éwel kés bb R mában aztán
egyéniben is világbajnok lett. Ráadá-
'sul rigy, hogy séri.ilése miatt csak az
utols pillanatban vallalta a részvételt.
Kozvetleniil a vb el tt dr' Bay Béla va-
dászházábaís elutazott, hogy p tolja az
elmaradt edzéseket, végr.il azt mondta a
BVSC legendás mesterének, hogy ,'Béla
bácsi, gy ztti szeretnék R mában". Az a1<-

kor 75 éves mester erle ezt vá{aszolta:

,.]entílrrm, uagy pajzzsal uagy pajzson gyere

haza..." Pajzzsalj tt, amikor pedig r -

mai diadalát kcjvet en a siker osszetev -

ir 1faggatták, így vélekedett: ,,Beszélnek
anyagialcr l, nem hiszem, hogy ez sarkallja
az embert. En kíuáncsi uagyok ara, hogy mi
a tel j esí tokepessé ge n h ata rn.''

Nos, akkor nem gondolta voina hogy
mennyire id táll a nyilatkozata. Pap
Jen ugyanis a veteránok kozott napja-
ink egyik legjobb pengeÍorgato1a. Igaz,
nemrég még a régi dicsciség révén toltott
Szingaprírban majd' két hetet. Kolczo-
nay Em - akit a r mai vb_n az egyéni
aranyhoz vezetcí Úton a legjobb négy
kozolt' gy zolt le - fia Gábor, az ázuaí
országban dolgoz vív edz meghívta
egy ottani rendezvényre, amelyen az
egykori világbajnok jelenléte emelte az
esemény rangját. Mint általában a szeni-
orversenyeken. De mi vezette arra Pap

Jen t, hogy ne lépjen le a pástr l?
,,Nem lehet azt mondani, hogy huzamo-

sabb idrire elszakadtam uolna a uiuast l. Pi-

Pap |eh t egykor az aezéreltqhogy megismerje teljesít kfilességehatárait

sil<erélményre, gyakran ugy 6zem, minden-
ki az én skalpomra aadászík. Én pedig nem

hagyom. Mint ahogyan néhány teoes bír i
ítéleten is tudok bosszankodni, persze nem

sokaig, mert nem azért lepek a pastra, hogy

dilh ngek" _ így Pap. De azért ha vitás
ítéletekr l kell beszé]nie, egy rát mini-
mum hrd mesé]rri, így megtudom, hogy

Fot kKSésTekn sMikl s

néhány éwel ezelcítt a zsiiri Fischer ellen
jogtalanuJ vette el egy találatát... AZt le-
számíw4 hogy mindenki t akarja meg-
vemi, barátságos hangulat uralkodik a

szenioroknál. Bár a barátságr l Pap Je-
n nek az 1984_es Barátság-verseny, na
me1 az elmaradt olimpiai szereplés is
eszébe jut. ,,Azért bojkoftaltam a Los An-
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azt ugy kell kihuzni bel le, hogy fek-
ve 140 kil t is ki tud nyomni, a ni 64
évesen bizony nem rossz teljesítmény.
Amrigy családi vállalkozásban hir-
adástec}rnikai céget visz - és késziil
a németországi világbajnokságra. A
kérdésre, hogy miért csinálja, már nem
azt válaszolia, mint 1982-es gycízelme
után, hogy kíváncsi teljesít képessége
határaira hanem sa}átostumor áva! az
egykori viccet idén: ,,,Ugy t-íinik:uan éIet

a halal elritt. Egy biztos: jobb a paston, mint
az 5Z'[ K-ban Íics r gni 

"'Ennél jobb befejezés nem is kell.

Iyafutásom befejezése után t éaig Saájcban

edzrisk dtem, aztan uissza-uisszalerlem a

pastra, r\e csak n mozgas l<edaéérÍ" _ mond_
ja a sportágahoz valo viszonyárol Pap

Jen ' 
aki szerényen elhallgatja hogy ta-

nítványa apárbajt roz Anja Straub az
L989-es denveri vb-n a svájci vív sport
elscí aranyérmét szerezte meg' Pap azok
táborát er síti, akik kanierjtik után sem
álltak le a sportolással. olyan kivál fut-
ballisták, mint például Sándor Károly
vagy Bene Ferenc a visszavonulásukat
kcivetcíen nem rugtak labdába, az olim-
piai bajnok oftusáz , dr. Tcirok Ferenc
viszont rendszeresen riszik. A kép tehát
Vegyes/ kérdéS, hogy a párbajt rvíVáS
egykorí nagymen i koziil a r mai vi-
lágbajnokon kívtjl kjk állnak a vártán
idcísebb korban is?

,,Talán Volker Físcher az 19L7-es egyéni
ailágbajnok a legneaesebb az indulk kbziil.
De a t bbséget a kor bbi derékhad alkotja.

Annak, hogy a néhány éotizeddel uel tti leg-
j obb ak nem índulnak, az a magy ar ázata, ho gy
aktío korukban elegiik lett az éles cs rtékb L
Ugynnakkor a kozepmez nynek sziiksége uan
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Hoffmann Ibolya neve kevésbé ismert, mint Pap }en é. Legalábbis a ktizvélemény el tt, mert szalmai berkekben ugyan-
olyan j l cseng. A 62 esztend s hiilgy fiatalon a Gy ri Magasépít t rvív ja volt, ugyanott az akkor gyerekcip ben jár n i tit-
tusával is megpr bálkozott. Olyanok ellen vívott, mint az olimpiai bajnok Tordasi lldik{ Stefanek Gerhrid vagy Kovács Edit,
de a toki i aranyérmes Rejt lldik és B bis lldik is egykori ellenfelei kiiziitt voltak Tizenhat évesen a vidékbajnokságon 2.

lett, Gy rb l Csepetre keriilt, de 23 évesen íziileti problémiíí miatt eltanácsoltiík a sportolást l. Itt véget is érhetre a tiirténet.
Am 24 éves sziinet után Ibolya rígy diint tt, ismét megpr bálja. S láss csodát, az íziiletei nem rakoncátlankodnak, hasp,or_

tol - ,,Rájiittem, rosszabbat tesz, ha nem moz 1ok" _,az adrena]infriiccs meg viszi el re, mint régen. A masterssikerek pedig
krárp toljrík azért, hogy Íiatalon nem teljesedhetett ki a pii'lyafutás+ 200&ban iittusában vb-bronzérmes lett,majd 2007-ben ,

a pástra is visszaÍéÍt. Az taÍ számaapátbajt rvívás, ttibbek kiiztitt Eb-t nyert (2013), volt Eb-3. (2011), vb-3. (2013,2014l, a
2015- s kontinensbajnokságon bronzérme mellé kardban eztisttit szerzett. Legnagyobb sikelének a 2015-ben elért vb-gytí-
zelmét tartja, a limoges-i diint ben az amerikai Elizabeth Kocab ellen gy ziitt 10:9-re. A legy z tt aktív korában Greg Kocab
néven nevezett a versenyekre - apaként egy fia és egy lifurya van -, iím id vel átopeníltatta Áagát n ve, s n nemiiként tarolt a
mastetsversenyeken. Mindaddig, amíg Hoffmann le nem gy zte. ,lr/.iÍszl ehhez? - sz gezte nekem a kérdést Ibolya. Hogy
mit sz lok? Sz hozsem jutok.



geles'i olimpiát, mert nem érutem mngntn

és társaim bizlonsngat garnntalua _ idézi
fel az akkori időket a világbajnok, majd
kerekre nyílt szememet iáwa e]neveti
magát és így íolyiatja: * Annak úszont
örültem, hogy sportaezetőink úgy lófták, az

ő biztonságt'tk nincs aeszélyeztetae, így aé-

gül elutaztak." Majd komolyra fordítva
a szőt hozzáteszi, nagy törést okozott
karrierjében' hogy nem vehetett részt az
olimpián, az azt helyettesítő a Barátság-
versenyt pedig nem vette komolyan.

Vívásara továbbra is az ,,tt'tdién" sh^

lus a ielJemző, .,uégül tn is negtanultam
a klasszikus tecl'Lnikát, igaz, azt sem úgy,

ahogyan a nagy könyabm ffie1 aafi íroa" , ez
manapság máí egyre többeknek sajátja
_ álJapíla meg ironikusan' Azt viszont
elhallgatja hogy Bay Bélanál azakat az
akciókai amelyeket a versenyeken beve-
tett az ellenfelekkel szemberr' maÍmális
p reciz i tá ssal kelJ e tt r' ég reh aj tani, s re n ge-

teget kelJett gyakorollri, Ha álrnából fel-
kelt, akkor is meg tudta csinálrri azokat'

Hogy mekkora a mezőny egy-egy
szeniorversenyen? Nos, férfi tőrben
es párbajtőrben a 64-es tábla biztos,
de gyakori, hogy a 128-as is betelik.
.,Többen összejöuünk, mint egy-egy hazai

felnőttaersenyen 
_ jegyzi meg Pap Jenő,

s maradjunk annyiban, tgaza van. Azt
hinné az ember, hogy az ő korában az
ember rengeteget gyakorof hogy visz-
szajöjjön a mozgás, de a 20 l5-ös limo-
ges-i vb óta a szenior B-kategóriában
is világbajnok párbaitőrözö - 201 3-ban
Eb-győztes, tőrben Eb-2., vb-3. _ kiáb-
randít: ,,Hn hiszi, hn nem, nent uagyok

annyira oda érte, csak szerddnként aiuok
az oSC ueteránjai között." Mielőtt 1elo-

hadna a lelkesedesem' így folytat;a:

,,Viszont rendszeresetr jeglcorongozor"r es

sielek, mondjuk n térdemnek ez nem tesz

jot - cmiatt nem szoktant frtni -, uiszortt

nagyon rakaptnm a badizasrn. Négyszer-
ötször is nekiaeselkedem hetente." Azétt
azI úgy kell kihúzni belőle, hogy íek-
ve 140 kilót is ki fud nyomni, anri 64

évesen bizony nem rossz teljesítmény.
Amúgy családi vállalkozásban hír-
adástechnikai céget visz - és készül
a németországi világbainoksagra. A
kérdésre, hogy miért csinál|a, már ncm
azt vá\aszolia, mini ]982-es győzelme
utáry hogy kíviÍncsi teljesítőképessége
határaira, hanem sajátos humorával az
egykori viccet tdézi: ,,Ugy tiiník, aan élet

a halal elótt. Egy biztos: iobb a piston, mint
az 5Z'f K-ban ücsörögni."

EnLrél jobb befejezés nem is kell.
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