
a batvlaután
Ment

A héten hatvanesztend s Né_,
batd Cyorgy gyerekkori sport-
ágviílasztása nélkÍiltjzcitt min-
denfajta tudomiinyos felhan-

1ot. .,Mentem a brirydm után!"'
- így a r vid válasz, b vebben
pedig: ,;Víuni kezdetÍ a Hon^
uédban, hazahozta a kard:
jfu, A, ftiegtetszett. Naryszer
eda im uoltak, Papp Berta,lan,
Pezs;a .Tipar, Frijhlich Péte.\, de
a legtt)bbet a bárydmnak k -

sz nhetem, rajt4 n ttem fel,
ígt a sors nag aj ndéka, hogt
nyolcuaneglfuen eg/i)tt lett nk
u i l á gbaj n okok csa pa rban.''

Rudolf és elviilaszthatatla-
nok, egyiitt jií.rtak aVeres Piílné
Gimnáziumba' egytit t végeztek
az ELTE jogi karán' s ery idéig
iigyvédként is k zos írodájuk
volt.

A pást felemás világ volt.
Edzéseken élet-halál harcot
vívtak egymással, a veszekedé-
sek' sért dések sem voltak rít:
kák, ám minden konfliktus el-
simult, amikor letették a fegy-

vert. A versenyeken viszont
nyoma sem volt a feszÍiltség-
nek. Mindig az kapta az asz-
sz t, akinek legjobban kellett
a gycizelem, ha létezik ,,testvéri
bunda'' a sportban, élharcosai
voltak.'

Mikrizben Nébald Gyorgy
nagy k zdcí vol[' sohasem adta
fe]' A szouli olimpián (]9BB) a
Szovjetuni elleni csapatd n.
t ben B:4-re vezetett az ellen-
fél, Kilátástalannak látszott a
helyzet.

,,Pszichíkai haduise!ésbe
kezdtem. Odamentem a t b-



biekhea, sk liin.ktil nmind-
egikiiknek elmondtam, itt
már níncs sok esély, de ne
Iegyen uz, aki miatt nagyon
kikapunk. Ez hatott, min-
d enki be I ea d o tt apait - en yait.
Olyannyira, hogy nyolc nyalc
lett a uége, s taláIataránnyal
a miénk az arany'' _ mesélte,
elárulva, hogy a d nt tust
nem látta, mert Ged vári
Imre lssz ja kozben kiment a

teremb l izgalmában. A gy -
. zelein titkába viszont beavat:
,,Ötiinknek, Ged uárinak,
Bujdosl ]mrének, Szab Ben-
cének, Csongrddi Ldszl nak
és nekem azért sikerÍjlhetett a
csoda, n'tert kijzijttiink mindig

, aliadt, kett , akí, az adott na-
po;n htXAta & 1sep "tot.t'

Neki is fáj pontja Los Ange-
les (1984) ttojkottja, meggy -

z dése, hogy nyerhetett volna.
Bizonyság rá, hogy egy éwel
kés bb világbajnok lett, de _
mint mondta - ,,az olimpia
éuében jobban ment a uíutis'''

Barce]onában (1992) is volt
esélye az olimpiai sikerre,
az el zmények alapján min-
denképpen.'El tte egyéniben
(t990) és csapatban (l991)
egyaránt volt világbajnok, az
dnbizalmával sem volt baj'
de: ,,Kint már nem uíutam iga-

Wffi
Ged Várin,ák, Buj'
dosÓnák' SzabÓnak,
Csongrádinak és
nekem azértsikerÜ[-
hetett a csoda, mert
kÖzÖttÜnk mindig
akadt ketto, aki az
adott napon hÚzta
a csapatot,

zd,n j l, pedig éreztem, hogy
bennem uan a gr zelem. Azt
hiszem, t lg rcs ltem a szitu-
áci t, uan ilyen. De nincs miért
szégtenkezne'in, a csapateziist
csak sszej tt.",

Ha már 1990, jelIemz ,rá a
világbajnciki gy zelem utáni
gesztusa. Aligh ogy megérkezett
a csapat a csarnokb l a szá.l|o-
dába, az els dolga volt, hogy
kinyittassa az emeleti bárt, és
pezsg l' hozatva koccintson
mindenkível a világb.ájnoki cí-
rrlére", Aho$1r az tlríernbereknél
szokás, márpedig a magyar ví-
vás nemes hagy o márty uhoz az
emelkedett viselkedési m di is
hozzátartozik.

Tapasztalatait négy éven át
sztivgtségi kapitányként kqma-
tortatta, á sztntpétervári világ-
bajnokságr l (2007) kilenc ev
utiín hozoft aranyat a kardcsa-
pal soraitr4r-r a kes bbi olimpi.
aí bajnok Q\lz),'akkor 17 esz-
tend 5 Sz.ilágyt Arog1ql' allir l
sommás a véleménye: ,,Zseni."

: Á kapitányi posztrÓl 2010-
ben távozott. ,,Úg ldnam j -'

nak, ha lemondok"- mondta,
eltekintve a részletektcil. Ahát-
térben t rténhetett egy s más,
legalábbis erre utal, hogy némi
faggatás utitn hozzáteÚ'e; ,,Nem
láttam biztositékot ar eLképze-
lései m m a radékt al an megual -

sttdsara."
Ma sem eseménytelen az

,éléte' az EMMI_ sportsiqlimai
f osztályát vezéti' utolérní nen
korrnyu, van dolga éppen ele-
gend . S n acsa]ád, s tvív -
család, hiszenfelesége az o]im.
piai bronzérmes, világbajnok
prírbajt rriz , Mincza Ildik q

viálogatott keretedz je. Két kis-
lányuk van, Franciska (l0) és
Melinda (7). Csak korábbi prír-
jával ktizos fia, olivér (27) ért el
a pástt l távol sikereket' az Eger
pÓl kapusaként Iett bajnok'

"' 
',;Boldog házassdgpai éle,b|'

_ mondta még, majd siewe
hozzátette: ,,Remélem, a fele-

. ségem is...


