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Németh Árpád házi múzeuma
Az 1700-as évek végére a 
különböző párbajfegyve-
rekből (pl. repier) kialakult 
a maihoz hasonló igazi ví-
vó fegyver. A  penge hossza 
azóta sem változott, a mar-
kolat egyenes (a mai francia 
markolat elődje), spárgával, 
selyemmel vagy bőrrel von-
ták be. 

A kezet védő, mai ne-
vén kosarat az alakja miatt 
nyolcasnak, vagy (lunettes) 

szemüvegnek nevezték. Sok változata volt, a mű-
vészibb kivitelű fegyvereket gálákon, bemutatókon 
használták. 

Ez a fajta kosár még nem nagyon védte a kezet, 
ezért vastagon bélelt kesztyűt használtak, később 
egy vastag, hasonló alakú bőr lapot raktak a mar-
kolat és a kosár közé. 

Mint tudjuk, a veterán világbajnoksá-
got Magyarországon rendezik 2014 októ-
berében Debrecenben, a Főnix csarnok-
ban.   Így a debreceniek szerveztek egy 
akklimatizálós három napos edzőtábort 
napi 2×2 órás edzéssel, esti vacsorázós 
programokkal. Volt, hogy táncolni is el-
mentek egyik este hajnali négyig…veterá-
nok…komolyan mondom, jobban bírják, 
mint a fiatalok. Jómagam először vettem 
részt ebben, mert még „fiatalka” vagyok, 
de Serráéknak   és Ferdinándy Györgyi-
nek köszönhetően mehettem én is. (Vá-
rom, várom, várom már, hogy „igazi” ve-
terán legyek. Van még egy évem. 40+-tól 
lehet veteránnak lenni, és akkor aztán 
megnyílnak előtted a jobbnál jobb ver-
senyek, illetve a társasági élet, amit szin-
tén Györgyi tart össze nagyon csodálat-
ra méltóan „Csacsival”, Csák Attilával.) 
A 2×2 órás edzések teljesen ki voltak hasz-
nálva közös bemelegítéssel, vívással. Sőt 
mi több, a kardozó férfiaknál itt vívta le a 
döntő párbajt két nyert ötös asszóval Glo-
wacz Miklós és Árpási Tibor, hogy ki in-
dulhat negyedikként az 50+-os férfi kard-
ban a vb-n.

A harmadik napon volt egy kis háziver-
seny, ahol én is dobogóra állhattam, meny-
nyei érzés volt főleg, hogy vííívhattam. 
Három napig az egekben éreztem magam.
A Veterán vb indulói:
 FÉRFI TŐR  50+ Csák Attila, Riesz Gá-
bor, Szabó Imre, Péntek Tamás     
FÉRFI TŐR 60+ Hasszán Attila, Szabó 
István, Imreh László, Pap Jenő dr.

Ráhangolódás a vébére

FÉRFI TŐR 70+ Szentkirályi István dr., 
Boros Péter, Póka László, dr. Kamuti Je-
nő dr.
NŐI PÁRBAJTŐR 50+ Ferdinandy Györ-
gyi dr., Kolczonay Ernőné, Szilágyi Csilla, 
Kovács Zsuzsa
NŐI PÁRBAJTŐR 60+ Hoffmann Ibolya
NŐI PÁRBAJTŐR 70+ Markovics End-
réné
FÉRFI PÁRBAJTŐR   50+ Thuránszky 
István, Halmos András, Münnich Dénes, 
Szórády István                       

FÉRFI PÁRBAJTŐR 60+ Pap Jenő 
dr., Marczali László, Várnay Ernő dr., Im-
reh László             
FÉRFI PÁRBAJTŐR 70+ Szentkirályi Ist-
ván dr., Póka László dr., Erdős Gábor
NŐI KARD 60+ Hoffmann Ibolya
FÉRFI KARD  50+ Gasztonyi Károly dr., 
Takácsy László, Nagy András, Árpási Tibor           

A következő számunkban lesznek benne 
az eredmények, addig is sok sikert kívá-
nunk! (Gáborján)
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1. A kormányzó (Hunyadi János) fiának  
majdnem párbaja

Amikor Brünn mellett, a morvaországi harcmezőn a két vetély-
társ tábora egymással szemben állott, Podjebrád ajánlatot tett 
Mátyásnak. Amennyiben a magyar uralkodó nem hajlandó az 
ország meghódításáról lemondani: ők ketten párviadalban mér-
kőzzenek meg, és a győző szabadon rendelkezzék a legyőzöttnek 
sorsa fölött.

Mátyás írásban válaszolt. „Csodálkozunk uratok vakmerő-
ségén, hogy az ország elhagyására és az elfoglalt terület átadá-
sára merészel minket fölhívni. Törvényesen választattunk meg 
Csehország királyává, a szent-atya és a császár hozzájárulásával; 
az egész keresztény világ elismert. Bízunk Istenben, hogy a ki-
rályi méltóságot személyünkben jogban meg fogjuk óvni, mint 
uralkodótok. Ha azonban a békebíróságot közöttünk hajlandó a 
pápára és császárra bízni, kötelezvén magát, hogy ítéletök előtt 
meghajol: mi készséggel letesszük a fegyvert, és úgy viseljük ma-
gunkat iránta, hogy háladatos lesz itt a földön és még a túlvilágon 
is. Ami pedig a párbajra való kihívást illeti, azt is örömmel elfo-
gadjuk… és ha Isten is úgy akarja, lovagias módon, keresztény fe-
jedelemhez illőn megvívunk!” 

Azonban a párbaj nem jött létre. Mátyás kiegyezett Podjeb-
ráddal, hogy élethossziglan uralkodjék Csehországon, Podjebrád 
 halála után a cseh korona Mátyásra szálljon; ha pedig ő fiúörökös 
nélkül hal el, Podjebrád fiaira száll vissza a cseh korona.

A történet tanulsága az, hogy óvatosan kell megkötni az ilyen 
szerződéseket, sok zűrzavart okozhat a későbbi történelemben, 
ha nem olvassuk el rendesen a kisbetűs részleteket. 

Mátyás uralkodóként eltörölte a perdöntő párviadalokat

2. A későbbi kormányzó majdnem párbaja
1846-ban egyik országgyűlési 
felszólalásában Kossuth Lajos 
élesen kikelt az ellen, hogy az 
uralkodó magyar állampolgár-
ságot adományozhat bárkinek, 
még olyanoknak is, akik híre-
sek voltak magyarellenességük-
ről, vagy más egyéb okok miatt 
voltak érdemtelenek. Waldstein 
János gróf, mint tiszteletbeli 
magyar főrend ezt magára vet-
te, személyes sértésnek vette, és 
párbajra hívta ki Kossuthot, aki 
azt visszautasította. Mondván, 
hogy ő az országgyűlésen nem 

Kossuth Lajos, hanem 
Pest vármegye követe! 
És csak az országgyű-
lés bezárta után adhat-
na választ a kihívásra. 
Így a párbaj elmaradt. 
Ráadásul az ország-
gyűlés is közbelépett, 
határozatban mondták 
ki, hogy „az ország-
gyűlésen tett nyilat-
kozatokért a követek 
senki által felelősségre 
nem vonhatók”.

Ezt a határozatot saj-
nos a mai napig érvény-
ben tartják…

3. A kormányzó úr tervezett párbaja
1934-ben Franciaországban 
meggyilkolták II. Sándort, Ju-
goszlávia királyát. Mivel a me-
rénylőknél magyar pénzt és 
útlevelet találtak, az összeskü-
vés szálai Budapest irányába 
mutattak. A csehszlovák sajtó-
ban komoly támadások érték 
a magyar kormányt, valamint 
név szerint a magyar kor-
mányzót is. Vitéz nagybányai 
Horthy Miklós egyből tollat 
ragadott, hogy párbajra hív-
ta ki Masarykot, a csehszlovák 
köztársasági elnököt.

Következzen néhány részlet leveléből:
„A háború befejezése óta a cseh sértések és gyanúsítások per-

gőtüzének vagyunk kitéve: feltehető, hogy ezeket hivatalos szemé-
lyek sugalmazzák és vezetik. Amikor a prágai magyar nagykövet a 
személyem ellen irányuló sértések ellen (tudtomon kívül) tiltako-
zott, azt a választ kapta, hogy sajnos, semmit sem tehetünk, mert 
Csehszlovákiában sajtószabadság van, ugyanakkor az ellenzéki la-
pok naponta cenzúrázva jelennek meg fehér foltokkal. Minthogy az 
úgynevezett békekötés országunkat nem csak területe és lakossága 
2/3-ától fosztotta meg, hanem népünk felfegyverzését is lehetetlen-
né tette, nincs lehetőségünk arra, hogy az államok létezése óta szo-
kásos formában követeljünk elégtételt.

Minthogy az utóbbi napokban Magyarország ellen szórt alan-
tas gyanúsítások messze meghaladják a megengedhető határokat, 
és én felelősnek érzem magam hazám becsületéért, nem marad 
más kiút számomra, minthogy személyes elégtételt követeljek az 
államfőtől. Ha ön nem hajlandó a kívánt formában bocsánatot 
kérni, ragaszkodom a fegyveres elintézéshez. Minthogy azonban 
ön beteg aggastyán, az ön jobb kezével, Benes külügyminiszter-
rel kívánok megverekedni, akinek meggyőződésünk szerint, egész 
szerencsétlenségünket és az eddig elszenvedett sérelmeket köszön-
hetjük…”

Az írást pár sorral később félbeszakította, talán ráérzett a hely-
zet abszurditására, anakronizmusára. A levél csak a háború után 
került elő Horthy titkos irattárából.

A nagyok is néha majdnem
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Rovatunkban egy-egy vidéki egyesüle-
tet szoktunk bemutatni, most talán kissé 
rendhagyó módon, hiszen az egyesület és 
edzője meglehetősen különös szereplője a 
magyar vívóéletnek. Ráadásul szétválaszt-
hatatlanok.

Szabó Istvánnal a szombathelyi edző-
táborozás első estéjén ismerkedtünk ösz-
sze, éppen születésnapja volt (hatvanadik), 
ezért inkább pályafutásáról illett volna kér-
dezgetnünk, de arról a neten éppen elég in-
formációt szerezhet be az érdeklődő. 

(A Wikipédia szerint munkás család gyer-
meke, aki volt postás, matróz, rakodómun-
kás, zöldséges, valutaváltó, gondnok, újság-
író és sportoló, ráadásul tőrvívóként veterán 
magyar bajnok.) Az internetes portál felso-
rolja egyesületeit: Budapesti Honvéd, Cse-
pel, Kecskeméti Repülő és Vívóklub, KRV-
SE Kunszentmiklósi Vívóegylet.

Honlapján írja például: 

Ha ehhez hozzátesszük, hogy humo-
ristaként dolgozott a Gálvölgyi showban, 
egyik ünnepelt szerzője volt a Szeszélyes 
Évszakoknak, a Móricka viccújságtól a 
Kismalacig mindent teleírt, könyvei jelen-
tek meg, akkor igen hosszúra nyúlhatott 
volna ez a beszélgetés. 

Szerencsére a felsorolt eredmények el-
törpülnek ahhoz képest, hogy Kunszent-
miklóssal ő ismertette meg a  VÍVÁST!

– Így igaz, 2011. február 7-én én alapítot-
tam meg a kunszentmiklósi vívóegyesületet.

– Hogyan szedted össze a gyerekeket?
– Iskolai toborzással. 16-an voltak az el-

ső edzésen. Tornacipő, klott gatya, saját 
fegyveremmel kezdtem az oktatást.

– Bocsánat, de saját fegyver ide, saját 
fegyver oda, segítség nélkül nehezen lehet 
egyesületet alapítani.

– A polgármester, Bődi Szabolcs és az is-
kolaigazgató, Baráth Julianna, és persze a 
szülők támogatták a kezdeményezést.

– Ha utánaszámolok, még négy éve se 
vagytok, veterán tanítványaid még nem 
nagyon lehetnek.  

– Öttől tizennégy éves korig vannak gye-
rekek, de hadd dicsekedjek velük. 235 érem 
51 kupa külföldön és itthon. OB csapat har-
madik hely, Diákolimpia egyéni, csapat ér-
mek, ennyit szedtünk össze három év alatt. 
Vidékbajnokok lettünk, Párizsi tőrvívó ver-
senyen második helyezés, Poznanban az 
Európai Tőrfesztiválon a legfelső dobogó!

Az egyesület honlapján találtuk:

 Valamivel alatta a beszámolót is elolvas-
hattuk:

– Összesen 13 gyerekünk van, közü-
lük hatan hozták ezeket az eredményeket. 
Ami pedig a terveinket illeti, szeretnénk 
a fiú tőrcsapattal előrébb jutni, és jó len-
ne versenyzőt delegálni a négy év múlva 
esedékes Buenos Aires ifjúsági olimpiára. 

– Van valamilyen titkotok?
– Titok nincs! Meló van! Sok az elméleti 

oktatás. A mit miért csinálunk! Például min-
den verseny után átbeszéljük az előző nap 
történéseit. Videót elemzünk, azon a gyerek 
és ellenfele mozgását, és a mindenkori zsű-
rit kiértékeljük. (Azt kell vívni ugyanis, amit 
a zsűri megad.) Nem engedem szidni a zsű-
rit! Nálam nem lehet arra hivatkozni, hogy 
a zsűri miatt esett ki valaki. Adj fiam egy 
lámpás tust, azt elég nehéz elvenni, szoktam 
mondani. Nagyon sok a technika, a lábmun-
ka. És nagyon fontos a motiváció. Az pedig 
mindig a soron következő verseny. Tavaly tíz 
országban vívtunk. 

– Ez azért anyagilag is komoly megter-
helés…

– Szerencsére a szülők és a polgármes-
ter segítenek. Kell is a segítség, nem olcsó 
ez a sportág. Egy ruha is belekerül hatvan 
– hetvenezerbe. 

„Szabó István vagyok, Budapesten szü-
lettem. Óvoda nem volt. De volt iskola, 
meló, Rákosi, Kádár, Németh, Antall, Bo-
ros, Horn, Orbán, Meggyesi, Gyurcsány, 
Bajnai, Orbán, azt már itt is vagyunk. 
Hogy szalad az idő, mi?”

Hetedikén reggel ötkor az ÁMK elől van az 
indulás Poznanba! Hosszú az út! Kaja, pia, 
személyazonossági vagy útlevél legyen 
nálatok! Az sem egy hátrány, ha hoztok 
magatokkal vívófelszerelést, mert ha nem 
mondtam volna, vívóversenyre megyünk!

Az első versenynapon, a 2003-ban született lányok versenyében hatvannyolc versenyző 
kezdte meg a küzdelmeket, köztük Szabó Vanda Fruzsina, aki jó vívással jutott a direkt ki-
eséses táblára. Itt folytatta remek szereplését, és került a legjobb nyolc közé.
Aztán következett a három muskétás, Szemes Gergő, Bődi Zámbor, Csongrádi Zsombor, 
no és a 2003-ban születettek versenye. Hetvenhét indulóval ez volt a két nap legnépe-
sebb mezőnye. A három kunszentmiklósi simán bejutott a legjobb hatvannégy közé. Itt is 
folytatták remek menetelésüket, oly annyira, hogy kiváló vívással mindhárman a legjobb 
nyolc közé kerültek. Zsombor a lengyeleket „irtotta”, Zámbor pedig a litvánokat. Gergőnek 
vegyes ellenfelek jutottak. Aztán a legjobb nyolc között, ahogy az lenni szokott az utóbbi 
időben, összekerült két kunszentmiklósi. Gergő verte Zsombort, és máris a legjobb négy-
be került. Zámbor hatalmas asszóban maradt alul az egyik franciával szemben, de nyolca-
dik helye így is remek teljesítmény, ahogy Zsombor 7. helyezése is. No és a döntő! Egy ma-
gyar, Szemes Gergő, egy franciával, Tam Geugelinnel szemben. A francia fiúnak most már 
támadnia kell. Jön is előre, de Gergő egy remek védés visszaszúrással megállítja. Máris két 
tus az előnye, és ketyeg az óra. Fél perc sincs hátra, mikor Tam mindent feltesz egy lapra, 
és utolsó rohamára indul. Gergő azonban egy fantasztikus tempó szúrással beszúrja ne-
gyedik találatát, és ezzel eldőlt, hogy 2014-ben, az Európai Tőr Fesztivál fiú tőrversenyét, 
ebben a korcsoportban, a kunszentmiklósi Szemes Gergő nyeri.
Az eredményhirdetésnél derült ki, hogy a verseny pénzdíjas! Az egyik vívó sportszereket 
gyártó cég ajánlott fel vásárlási utalványt az első három helyezettnek. Így Szemes Gergő a 
szép kupa mellé kapott díjából rögtön vehetett magának egy vadonatúj vívó cipőt, no és 
egy szép pólót, mely talán mindig erre a pazar győzelemre fogja őt emlékeztetni.

Versenylázban Kunszentmiklós
Edző: Szabó István

A Szabó család  
(a mester és tanítványai)
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Egy rendes pást akár egymillió is lenne, 
ezért aztán mi ipari gumiszőnyegen dol-
gozunk.

– Az edzések?.
– Napi két, két és fél óra. Szinte minden 

hétvégén verseny. Tavaly például 27 verse-
nyen vívtunk. Minden nap minden gyerek 
kap iskolát.

– És te? Veterán vívóként, edzőként ho-
gyan képzed magad?

– Sokat filózok, aztán összeállítok egy 
valamiféle edzéstervet, amit aztán meg-
változtatok. Mert ha fáradt a versenyző, 
vagy van valamiféle nyűge, akkor bizony 
változtatnom kell! Ők emberek és nem gé-
pek. Ezt szem előtt kell tartanom. Igyek-
szem személyre szabni például az iskolát. 
Van, hogy szezon közepén pihenőt ren-
delek el. Viszont a hazai hagyományokkal 
ellentétben, nyáron sem állunk le. Tisztá-
ban vagyok azzal, hogy módszereimben 
sokszor szembe megyek a magyar vívóha-
gyományokkal. Sokat beszélgetek edzők-
kel, mert a szakkönyvek szerintem régiek 
és jórészt elavultak. Nem szerencsés sze-
rintem, ha a gyerek olyan akciókat tanul 
be, melyek már nem működnek a mai ví-
vásban. Ráadásul vannak olyan akciók is, 
amik kétértelműek. Ezeket nem tanítom, 
mert bizonytalan lesz tőlük a gyerek.

– Milyenek szerinted a mai magyar 
edzők?

– Jól képzettek. Én ezt nem mondha-
tom el magamról, de nyitott szemmel já-
rok, és igyekszem lépést tartani a világgal. 
Meggyőződésem, hogy a kis műhelyek-
ben dől el, milyen lesz a versenyző. Nem a 
válogatottban. Az a csúcs, ha valaki a ha-
záját képviselheti. Hatalmas megtisztelte-
tés. De hogy oda eljuss, a napi edzéseken 
kell megszakadnod, abban a bizonyos kis 
műhelyben. Ott pedig kis túlzással csak 
ketten vagytok. A  mester és te… szóval, 
nem mindegy sem az, hogy mit ad át az 
edző, sem az, hogy azt hogyan fogadja a 
versenyző. A könyvekben minden benne 
van, de van, amit el kell felejteni, és ki kell 
találni helyette valamit. Valami mást, va-
lami újat, valami ütőset. Ami működik a 
páston.

– Tehát fenntartásaid vannak a mai ma-
gyar edzőkkel szemben?

– Dehogy! Tisztelem és becsülöm Őket! 
Sokukra felnézek, és vannak jó néhányan, 
akikre jó szívvel, nagy tisztelettel emléke-
zem. Például imádom, amikor Solti Tó-
ni megnéz és segít, vagy mikor Beliczay 
mester véleményt mond arról, ahogy va-
lamelyik versenyzőm vív a páston. Azt 
mondhatom, remélem, nem tévedek, 
hogy minden mesterrel jó viszonyt ápo-
lok.  Egyébként a szakma véleménye kü-

lönösebben nem érdekel, nem tartom ér-
telmét a kerekasztal-értekezleteknek, a 
szerintem ez a jó módszer mondatoknak. 
Hisz minden gyerek más, minden tanít-
vány más, minden gyerek mellé más hasz-
nálati utasítást kell elővennünk. És úgyis 
a versenyeken dől el, hogy milyen mun-
kát végzünk. Elméletem szerint az edzők 
a versenyeken vizsgáznak! Egy valami vi-
szont nagyon fontos! Az, hogy szülő és 
gyerek mindig elégedett legyen.

– Egy versenyre elviszek öt gyereket, és 
mind döntőben van! Ez nekem bőven elég 
dicséret helyett, hogy a tanítványom, Sze-
mes Gergő például a két évvel idősebbek 
között másodikként az országos ranglis-
tán, kerettag lett!

Befejezésül, ha már Szombathellyel in-
dítottuk a beszélgetést, számoljunk be a 
szombathelyi edzőtábor – melyen huszon-
hat ország 570 versenyzője vett részt –, zá-
ró versenyeiről, ahol a gyerekek mesterü-
ket, Szabó Istvánt szülinapi ajándékként 
azzal örvendeztették meg, hogy a 2001-
ben született fiú tőrözők versenyében Sze-
mes Gergő végzett az első helyen. A kun-
szentmiklósiak közül Bődi Magyar az 
ötödik, Gál Botond a tizedik, Bődi Zám-
bor pedig a tizenhatodik helyen fejezte be 
a versenyt. A  lányok versenyében Szabó 
Vanda Fruzsina végzett az ötödik helyen.

A Baksay Sándor Református Gimnázium 
és Általános Iskola tanévzáró ünnepsé-
gén hat versenyzőnk vehette át a Jó tanu-
ló, eredményes vívó elismerést. Szemes 
Gergő, Szabó Vanda Fruzsina, Csongrádi 
Zsombor, Bődi Zámbor, Bődi Magyar, Gál 
Botond. Vívóink nem csak pástokon bizo-
nyítottak, hanem kiváló bizonyítvánnyal 
zárták a tanévet. Ezen kívül Szemes Ger-
gő megkapta az Általános Iskola Legjobb 
Sportolója elismerést is.

Elcsíptünk egy 
E-MAIL-t 

Augusztus 18-án Szepesi László 
az alábbi üzenetet küldte el ta-
nítványainak a neten:

Kedves Barátaim!             
Átadták ma 
délelőtt a Pes
ti Vigadó
ban a Magyar 
É r d e m  r e n d 
Lovagkereszt
je kitüntetést, 
Áder János 
nevében. 
A francia Lovagkeresztet épp 20 
éve, 1995ben kaptam Jacques 
Chirac-tól, Párizsban. Így ma dup
lán lettem lovag!! 

Amikor a francia kitüntetést 
kaptam, odajött hozzám gratulál
ni Rerich Béla, a svéd párbajtőr
vívás megalapítója. Átölelt és azt 
mondta: „Kedves Barátom, az 
csak természetes, hogy a franciák 
kitüntetnek, mint magyar Santellit, 
hiszen nemzetközivé tetted a fran
cia kardvívást” – de azt tudode, 
hogy Santellit az olaszok is kitün
tették – pedig Santellinek köszön
hetően 50 éven át vertük kardví
vásban az olaszokat; Santelli az 
olasz királytól kapott kitüntetést, 
az olasz kultúra, a sport és Olasz
ország nemzetközi tekintélyének 
hozzájárulásáért! Az lesz az igazi, 
ha majd Magyarországon is elis
mernek” – tette hozzá Rerich. Az
óta eltelt húsz év, és már nem is 
reméltem, hogy ez bekövetkezik.
Az örömöm így ma kétszeres!
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Szombathelyi edzőtábor. Nemzetközi szom-
bathelyi edzőtábor. Mi is ez? Nincs web-
lapja. Nem reklámoz. Szájhagyomány út-
ján terjed egyre több és több ember, ország, 
nemzet felé. 570 ember. 25 országból. USA, 
Venezuela, Paraquay és még sorolhatnám.

26 éve csinálják…ez volt a 26.!!! évük. 
Tudja az egész világ, csak mi magyarok 
nem nagyon. Pedig magyar csapat szerve-
zi. A Solti Team.

De kezdjük az elején. Erről az edzőtá-
borról sosem hallottam. Illetve tavaly hal-
lottam először, egy embertől és olyan szin-
ten leminősítette, hogy isznak, vedelnek és 
rossz, a gyerekemet sose engedtem oda, és 
nem is fogom… Mondja ő… Elhittem…
ugyanakkor mégsem hittem el, odavitt 
a kíváncsiság. Hogy ne menjek egyedül, 

próbáltam összeszedni embereket, de mi-
után semmi konkrétat nem tudtam mon-
dani, így Selmeczit magammal cibáltam, 
hogy induljon el az utolsó napokban zajló 
veterán versenyen. Annyiból nem volt ne-
héz rábeszélnem, hogy akkor jelent meg a 
közös könyvünk (Vívókönyv) és azt kap-
ták jutalmul az eredményhirdetésen, amit 
a Solti Team megrendelt tőlünk már az 
edzőtábor előtt pár nappal. Tehát dupla 
kíváncsiság hajtott, hogy mi is ez? 

Elmentünk. Vívott és ennyi. Eljöttünk, 
mert közben dedikáltunk a felnőtt vb-n 
Pesten. Nem láttunk bele. De láttam, hogy 
valami szuper szervezés lehet. Így aztán el-
döntöttem, hogy jövőre, 2014-ben próbá-
ra teszem magam és a tanítványaimat, így 
oda szerveztem az edzőtábort a gyerekek-

nek meg a felnőtteknek, akinek volt kedve.  
Így kezdődőtt…

Szabó Andrással (edzőm volt) e-mail-
ben értekeztem, hogy kik jönnek, mikor, 
stb. Nem voltam egyszerű eset számára, 
hiszen a gyerekek között volt, aki csak öt 
napot maradt, volt, aki hármat, aztán né-
gyet nem és újra hármat. Akadt, aki csak 
hétvégére jött. Voltak, akik csak a második 
hétvégére jöttek volna, de bevallom, lebe-
széltem őket, mert – miután hobbi vívók-
ról lévén szó –, nem élvezték volna csak 
a versenyeket, ahol rendesen megverték 
volna őket. Tanulság: ha felnőtt kezdő ví-
vóról van szó, akkor inkább az első hétvé-
gén jöjjön, mert a napi 2×2 órás edzésen 
a saját fegyvernemében is annyit vív, vív, 
vív és gyakorol, ezért megéri akár egy-két 
napot is ott lenni. De nem a végén, hiszen 
azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon jó ví-
vók is találhatóak, mint pl. most a diák-
olimpiára Partali Csaba itt készítette fel 
Esztergályos Patrikot. 

Szóval … ez a tábor egy fenomenális do-
log volt számomra is, aki gyerekkorom óta 
benne vagyok a vívásban. Edzőként is na-
gyon sokat fejlődtem, tanultam, eljártam 
az edzőképzésekre is és veterán verseny-
zőként is vért izzadva döntőbe vívhattam 
magam, míg a „gyerekeimet” terelgettem 
ide-oda és a napi meg nem szűnő progra-
mokra. Az étkezés háromszor volt, reggeli, 
ebéd és vacsora. A reggeli…svédasztal. De 
a négycsillagos szállodákat is felülmúlva 
a nutellától a téliszalámiig a csirkén át az 
arabok miatt a vegetáriánus ételekig, a to-
jásrántottán át a debreceniig minden meg-
található volt. Az ebéd rá se fért a tálcára, 
leves, főétel, savanyúság, süti vagy gyü-
mölcs, a vacsora pedig szintén nyammm-

nyamm. Nekem egy kicsit nehézkes volt a 
dolog, mert paleo diétázom de a konyha-
nénik így is maximálisan segítettek a vege-
táriánusoknak ill. a laktózérzékenyeknek. 
Szóval itt azt éreztem, hogy nincs ciki, 
nincs tabu, mindenre van megoldás. 

Vívók péntektől Szombathelyig
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im úgy nyerték meg 
a versenyt, hogy 
16 tussal vezettek a 
svédek. Aztán for-
dítottak. Öröm volt 
így zárni. Fáradtak 
voltunk már mind-

annyian. Jött a buszba pakolás. Külön a 
transzfereseknek, külön azoknak, akik az 
Építőkhöz mentek vissza. Az utazás a ma-
gyaroknak ingyenes volt, sőt az edzőtá-
bor is nagyon olcsó volt, mint megtudtam 
azért, mert ezzel támogatják a magyar ví-
vást. Szép dolog, jó dolog, köszönjük! Há-
lás vagyok ezért az edzőtáborért, egy biz-
tos: minden évben oda fogom vinni a 
gyerekeket és a hobbivívó felnőtteket, akik 
a tömérdek napi kétszeri vívástól meg a jó 
szervezettségtől sokat-sokat-sokat fejlőd-
tek. Köszönet mindenkinek !

 Gáborján Rita

Most térjünk a vívásra…hiszen ezért 
volt ott mindenki. Három külön épü-
letben folytak az edzések. Az egyikben 
az A, B kategóriájú női, férfi tőr, az alag-
sorban tőr iskolák, a második épületben 
női, férfi párbajtőr, az alagsorban a C 
(gyerek) tőr és a párbajtőr iskolák foly-
tak, és az edzőképzés is itt volt, és a har-
madik épületben a kard. Mindegyik épü-
letben volt fegyvermester és iskoláztatás, 
fix összegért lehetett iskolát adni. Az is-
koláztatásért fel kellett iratkozni ahhoz az 
edzőhöz, akihez akart menni a vívó. Masz-
szőrhöz is fel lehetett iratkozni. Minden 
volt, ami egy edzőtáborba szükségeltetik, 
sőt, ami plusz, hogy minden épületben, 
beleértve a kollégiumokat is, szódavíz volt 
elérhető műanyag poharakkal, kikészítve. 

Akármerre mentem vívó, akármer-
re néztem vívó, akármerre fordultam ví-
vó, akárhova ültem be  a városban – vívók 
voltak. Hihetetlen érzés volt. Egy különle-
ges zárt világú ér-
zés. Aminek örü-
lök, hogy a részese 
lehetek. Mindig is 
az voltam, de vala-
hogy ez   most tu-
datosodott ben-
nem. A  strandon, 
a szabadnapunkon 
is a büfében arra 
lettem figyelmes, 
hogy egy gumi-
szerkezetet mutat-
nak egymásnak ví-
vóállásban. Persze 
hogy egyből oda-
mentem érdeklőd-
ni mi ez. Email cse-
re stb. Mindenki 
„külföldiül”  beszél.  
Jópofa. Betelítet- Csendélet vívótábor után (Müller Réka, 14 éves)

tük egész Szombathelyet. És ami jó még 
benne, hogy abszolút a központban van, 
így bárhova eljutottunk. Amúgy is egész 
nap csak mentem, mentem, mentem, jöt-
tem, mentem, jöttem-mentem. Van egy lé-
pésszámláló a telefonomon …napi hat-tíz 
kilométer…

Aztán eljött az utolsó három nap… Ez 
már a versenyekről szólt. Itt is jó volt a 
szervezés, hiszen verseny is volt, de akik-
nek nem, annak edzés. És másnap for-
dítva. Akiknek már volt versenye, azok-
nak edzés, akiknek pénteken edzésük volt, 
azoknak meg verseny. Jujjjj, közben… 
nem semmi…beszélgetek Vadász János-
sal…akit mindig csodáltam, hogy hetven 
felett milyen jól bírja. Mesélte, annyira le-
esett a cukra, hogy kómába esett és kór-
házba vitte a mentő előző éjjel. Reggel meg 
vígan ott ugrált, és döntőbe került (persze 
saját felelősségére jött el a kórházból)…
Eszem megáll…most még jobban csodá-
lom őt… Szombat este meg egy hatalmas 
eredményhirdetés minden korosztályból, 
fegyvernemből. Aztán saját készítésű mű-
sor klubonként illetve országonként, már 
akik csináltak. Táncos  vonatozással zárult 
az este, és szakadó esőben rohantunk haza. 

Utolsó nap délelőtt aki akart, az csapat-
versenyezhetett. Mondanom sem kell, már 
a 80 százaléka el se jött, de Salamon Beával 
egy hullámhosszon voltunk és kitaláltuk, 
hogy a gyerekeknek legyen kötelező. Sze-
rettek minket nagyon… de végül élvezték 
persze. Én is, hiszen a férfi párbajtőröző-Vadász kalandok
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FELNŐTT
Női párbajtőr egyéni világbajnokság, Ka-
zany, 135 induló. Végeredmény: 1. Fiamin-
go (olasz), 2. Heidemann (német), 3. Semjaki-
na (ukrán) és Kirpu (észt), 5. Szász Emese, … 
26. Révész Julianna, …32. Budai Dorina, … 
42. Tóth Hajnalka.
Női párbajtőrcsapat világbajnokság, Kazany, 
29 induló. Végeredmény: 1. Oroszország, 
2. Esztország, 3. Olaszország, 4. Magyarország 
(Budai Dorina, Révész Julianna, Szász Emese, 
Tóth Hajnalka).
Férfi kard egyéni világbajnokság, Kazany, 
132 induló. Végeredmény: 1. Kovaljev (orosz), 
2. Gu (koreai), 3. Dolniceanu (román) és Jaki-
menko (orosz), 5. Szilágyi Áron, …28. Decsi 
Tamás, …33. Gémesi Csanád, …55. Szatmári 
András. 
Férfi kardcsapat világbajnokság, Kazany, 25 
induló. Végeredmény: 1. Németország, 2. Ko-
rea, 3. Magyarország (Decsi Tamás, Gémesi 
Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron. Mes-
terek: Decsi István, Navarrete József, Somlai 
Béla, Szabó Bence).

Férfi párbajtőrcsapat világbajnokság, Ka-
zany, 36 induló. Végeredmény: 1. Francia-
ország, 2. Korea, 3. Svájc, …8. Magyarország 
(Boczkó Gábor, Imre Géza, Rédli András, 
Somfai Péter). 

KEREKESSZÉKES
A Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsa, Dani Gyön-
gyi, Juhász Veronika összeállítású kerekesszé-
kes női tőrcsapat a varsói, paralimpiai kvalifi-
kációs versenyen aranyérmet nyert.

IFJÚSÁGI OLIMPIA
Női tőr egyéni ifjúsági olimpia, Nanjing, 14 
induló. Végeredmény: 1. Massialas (ameri-
kai), 2. Mijavaki (japán), 3. Huang (kínai), … 
6. Pásztor Flóra. 
Női kard egyéni ifjúsági olimpia, Nanjing, 13 
induló. Végeredmény: 1. Moszejko (orosz), 
2. Crovari (olasz), 3. Záhonyi Petra.
Férfi párbajtőr egyéni ifjúsági olimpia, Nan-
jing, 13 induló. Végeredmény: 1. Esztergá-
lyos Patrik (Mester: Partali Csaba), 2. Islas Fly-
gare (svéd), 3. Limarev (orosz). 
Ifjúsági olimpia, kombinált kontinentá-
lis csapatverseny, Nanjing, Végeredmény: 
1. Ázsia 1, 2. Európa 1. (Esztergályos Patrik), 
3. Európa 2. , …7. Európa 3 (Pásztor Flóra, 
Záhonyi Petra).

Eredmények

JUNIOR
Junior férfi párbajtőr Világkupa, Luxem-
burg: 1. Josef Mahringer (osztrák), 2. Yan Sych 
(ukrán), 3. Bányai Zsombor, 3.Hamar Balázs 
Junior női tőr Világkupa, Temesvár: 1. Mali-
na Calugareanu (román), 2.Iman BLOW Iman 
(amerikai), 3. Elisabetta Bianchin (olasz), 
3. Kondricz Kata, 5. Caterina Pozzan (olasz), 
6. Pásztor Flóra
Héraklész Kupa junior férfi tőr Világkupa: 
1. Tommaso Ciuti (olasz), 2. Dósa Dániel

SERDÜLŐ
VI. Veresegyház Kupa 
serdülő fiú párbajtőr csa-
patverseny. 1. Veresegy-
ház I. (Nagy Boldizsár, 
Sallay Zsombor, Szakmá-
ry Nándor), 2. MTK (Csi-
szér Ferenc, Szappanos 
Attila, Szlachányi Samu), 
3. Óbudai Fless (Csiliga 
Károly, Kolczonay Balázs, 
Rohrböck Adrián, Zentai 
Gergő), 4. Honvéd (Balo-
gh András, Hosszú Dáni-
el, Péter Bence, Réthelyi 

Gergő), 5. SZVSE (Kisari Péter, Szűcs Dániel, 
Zarándok Levente), 6. Veresegyház II. (Nagy 
Balázs, Sárosdi Soma, Szabó Marci), 7. BVSC 
(Fatsar Ágoston, Lendvay Norbert, Pierson-
Bartel Róbert)
VI. Veresegyház Kupa serdülő leány párbaj-
tőr csapatverseny: 1. Óbudai Fless (Debrecze-
ni Noémi, Kolczonay Borbála, Szarvas Rita), 2. 
VASAS (Gondos Vera, Kulcsár Hedvig, Pakány 
Luca, Róna Alíz), 3. SZVSE (Kollár Kincső, Tö-
rök Karola, Tóth Zsófia), 4. VERESEGYHÁZ 
(Gonda Réka, Kálózi Anna, Szőke Napsugár), 
5. NKE-SE (Fazekas Réka, Juhász Lilian, Var-
ga Dominika)

KADET
Európai Körverseny férfi kard, Gödöllő, 202 
induló: 1. Andrew Doddo (amerikai), 2. Erwin 
Cai (amerikai), 3. Anatoliy Kostenko (orosz), 
3. Vladislav RUS Pozdniakov (orosz), 5. Mark 
Stepanov, 6. Darkó Botond (VASAS), 7. Mé-
száros Balázs (UTE)

ÚJONC
VII. Fehérvár Kupa újonc leány párbaj-
tőr verseny: 1. Dékány Kinga (BÉKÉSCSA-
BA), 2. Turcsák Bianka (BVSC), 3. Máté An-
na Zsófia (MTK), 4. Muhari Eszter (MTK), 
5. Tóth Zsófia (SZVSE), 6. Horváth Lili Flóra 

(MTK), 7. Bödecs Pálma (OMS-TATA), 8. Kol-
czonai Borbála (FLESS)
VII. Fehérvár Kupa újonc leány párbajtőr 
verseny: 1. Kolczonay Balázs (FLESS), 2. Ré-
gely András (VASAS), 3. Sárvári Simon (VA-
SAS), 4. Tkálecz Kolos (VASAS), 5. Kupecz 
Levente (DHSE), 6. Perei Botond (VASAS), 
7. Sárosdi Soma (VVSK), 8. Vígh Domonkos 
(SZOMBATHELY)

GYERMEK
VI. Veresegyház Kupa gyermek fiú párbajtőr 
verseny:
1. Keszthelyi Zsombor (BKLVE), 2. Os-
man Maruan (MTK), 3. Kó Benedek (VA-
SAS), 4. Zala Kristóf Miklós (VASAS), 5. Pet-
ró Levente (ÓBUDAI FLESS), 5. Sztankovics 
György (TÖREKVÉS), 7. Róna Milán (VA-
SAS), 8. Gergely Bányai Balázs (MTK)
VI. Veresegyház Kupa gyermek leány párbaj-
tőr verseny: 1. Muhari Eszter (MTK), 2.  Ne-
kifor Erika (TÖREKVÉS), 3. KÁLÓZI An-
na (VVSK), 4.  Debreczeni Noémi (ÓBUDAI 
FLESS), 5. Fóti Neszta (VASAS), 6. TÓTH 
Jázmin (MTK), 7. Tánczos Emma (VASAS), 
8. Máthé Csenge (VASAS)

AMATŐR
VI. Veresegyház Kupa B kategóriás férfi pár-
bajtőr verseny, 43 induló: 1. Dudás Balázs 
(BVSC), 2. Harsányi Gergő (BHSE), 3. Deák 
István (NKE-SE), 3. Kukucska Dániel (BVSC), 
5. Boncz László (BVSC), 6. Serra Solt Töhötöm 
(DHSE-PMD), 7. Bánsági Barnabás (VVSK), 
8. Enyedi Tamás (SZOLNOK)
VI. Veresegyház Kupa B kategóriás női pár-
bajtőr verseny, 27 induló: 1. Andracsik Eme-
se (ÉRDI VSC), 2. Lambert Regina (MTK), 
3.  Csomós Flóra (VASAS), 3. Szombath Bar-
bara (MTK), 5. Bárdy Andrea (MTK), 6. Szini 
Andrea (BVSC), 7. Babinszki Dorottya (DH-
SE-PMD), 8. Hajdú Kitti (KRVSE)

Szőcs Bertalan 80 éves!
A magyar ví-
vás legendája, 
Szőcs Berta-
lan július 18-
án ünnepelte 
nyolcvanadik 
születésnapját. 

Boldog születésnapot, jó egészséget – és 
természetesen további sok vívósikert kí-
vánunk!

Bronzszelfi

Patrik-tus
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Clair Vilmos: Magyar párbaj
A párbaj története – 
Magyar párbajok – 
Párbajkódex
A szerző összegyűj-
tötte a kezdetektől 
az 1923. év végéig 
vívott nevezetesebb 
magyar kard- és 
pisztolypárbajok tör-

ténetét, amelyek egyrészt a bennük szerep-
lő történeti személyiségek, másrészt a pár-
bajok okai, eredményei vagy más egyéb 
vonatkozásai miatt a maguk idejében az 
egész országot foglalkoztatták. A kötetnek 
nem az a célja, hogy reklámot csináljon 
a párbajnak – sőt ellenkezőleg. A  máso-
dik rész a Párbajkódex című kötetet fog-
lalja magában, amely első megjelenése óta 
(1902) számtalan kiadást megélt.

Kárpáti Rudolf: Karddal a világ körül
Hatszoros olimpi-
ai bajnok kardvívónk 
pályafutásának élmé-
nyeit meséli el, csep-
pet sem szárazon: 
„Gyuricza József egy 
nagydarab argentin 
formaruhás egyéntől 
nem látta jól a tán-

coló párokat, s idegesen odaszólt nekem: 
Mindjárt bedobom a Wurlitzerbe és egy 
zsírpacni lesz belőle. Mire az illető meg-
fordult és tökéletes magyarsággal így szólt: 
Édes fiam, ha én doblak be a Wurlitzerbe, 
akkor az rögtön gyászzenét fog játszani. 
Zombori Ödön vagyok, a berlini olim-
pia birkózó bajnoka, s most Argentínában 
edzősködöm.” Hát igen, Róma tényleg a 
meglepetések olimpiája volt.

Elek Ilona, Elek Margit: Így vívtunk mi
Két érdekes, színes 
egyéniség sportpá-
lyafutásának elbe-
szélése. Két testvéré, 
akik sem külsőleg, 
sem alapvető lelki tu-
lajdonságaikban nem 
hasonlítanak ugyan 
egymáshoz, de akik 
lélekben mégis va-

lahogy ikrek. Ilyenné tette őket az együtt 
megtett hosszú út. Ám ez az út sem egy-
formán sikeres. Ilona kétszer lépett az 
olimpiai dobogó legmagasabb fokára, há-
romszoros egyéni és nyolcszoros csapatvi-

Szeretünk vívni, szeretünk írni, szeretünk olvasni…
Könyvajánló

lágbajnok. Margit pályafutása sikerekben 
nem ilyen gazdag, ő „csupán” a nyolcszo-
ros csapatvilágbajnoki érmekben osztozik 
nővérével, de személye ugyanolyan ismert 
a nemzetközi sportvilágban.

Dávid Sándor: Arany évtizedek
A magyar vívás törté-
nete. Először, egész-
ben. „A magyar ví-
vás története azonban 
nem áll egyedül, ön-
magában a világban, 
ezért a vizsgálódást 
célszerű a kályhánál 
kezdeni, onnan elin-

dulni, s úgy haladni. A  közfelfogás álta-
lában úgy tartja, hogy a vívás egyidős az 
emberiséggel, s ezt a megállapítást nem 
célszerű vitatni, hiszen könnyen belátha-
tó, hogy amikor az egyik ősünk felemelte 
a bunkót, hogy a másikat fejbe verje, s az 
erre feje fölé kapta a maga husángját, az a 
mozdulat lehetett akár egy teljesen szabá-
lyos kvint védés is, amiből aztán egy bor-
zalmas erejű visszavágást eresztett meg el-
lenfele hasára. Lehetett.”

Syposs Zoltán: Villanó pengék
Nagyszerű életrajzok, 
rengeteg sztori, felejthe-
tetlen mondások. Aki el-
olvasása után nem kezd 
el vívni, vagy jobban vív-
ni, az már sohasem fog. 
A  vívás története, eszté-
tikája, etikája élettörténe-

teken keresztül. Ahogy Italo Santelli mes-
ter mondaná: „Mágá nem mondani be a 
tus, ma ezt csinálja, holnap váltót hamisít.”

Gáborján Rita–Selmeczi Tibor:  
Vívókönyv

Két fanatikus vívóbo-
lond, egy edző – aki 
ugyan szőke nő, de 
nem ezért szeretjük –, 
és egy kissé túlkoros 
tanítvány – aki melles-
leg nyugdíjas humoris-
ta –, elhatározták, hogy 

könyvet írnak a sportág népszerűsítésére. 
A  kötetben természetesen komoly edzői 
magyarázatokat is találunk, hogy a hobbi-
vívók akár tankönyvnek is használhassák, 
de megismerhetünk érdekes sportembere-
ket, és bepillantást nyerünk a vívóélet mu-
latságos hétköznapjaiba.

Serényi Péter:  
Kovács Tamás parádriposzt

„Van egy ember Ma-
gyarországon, hogy si-
keres sportember, az 
eleve jelent számára 
némi pluszt, aki egész 
életében híres volt – 
időnként bizony nyers 
– szókimondásáról, 
nyíltságáról, aki az át-

lagtól és a kis hazánkban megszokott köz-
felfogástól eltérően mindig mindenkinek 
megmondta a véleményét. Szemtől szem-
be. Soha nem rejtette véka alá álláspontját, 
ha valami nem tetszett neki. Kovács Ta-
másnak hívják. Róla szól ez a könyv.”

Arturo Pérez-Reverte: A vívómester 
avagy a nő árnyéka a férfiszíven

Madrid, 1868. Forr a 
nyár, forrong a politi-
ka. II. Izabella királynő 
hatalma megrendült, 
az ellenzék emigrá-
cióban szervezkedik, 
egymást érik az ösz-
szeesküvések. A  ha-
talmi harcoktól meg-

csömörlött Ayala márki nyakig merül az 
élvezetekbe: szerelmi kalandokkal, sze-
rencsejátékkal tölti napjait, és vívólecké-
ket vesz Spanyolhon legjobb mesterétől. 
Maestro Astarloa nem ártja magát a poli-
tikába. Ő másféle ideálok követője, divat-
jamúlt Grál-lovag. Urakat és úrfikat oktat 
a kardforgatás nemes művészetére, eljár 
kávéházi asztaltársaságába, esténként pe-
dig, otthoni magányában szakkönyvet ír: 
a védhetetlen szúrás titkát keresi. Mígnem 
egy napon levelet kap egy rejtélyes ifjú 
hölgytől, és minden megváltozik…

Jó olvasást!
 Dávid Zsófia

Impresszum: 
Kiadja: Hobbi Vívó Sportegyesület  

a Magyar Vívó Szövetség égisze alatt
Szerkesztőség: 1111 Bp., Budafoki út 14.
Főszerkesztő: Dávid Zsófia 
Szerkesztő: Gáborján Rita
Munkatársak: Baksa Gáspár, Szórády István Ödön
Fotók: Kreiss Gábor
Felelős kiadó: Selmeczi Tibor
E-mail: engarde@vivoterem.hu
www.vivoterem.hu
ISSN: 2064-4647 00005



I. évfolyam 5. szám 2014. október 16. Vívómagazin10

Készül a címlap



Vívómagazin  I. évfolyam 5. szám 2014. október 16. 11

Húúú de Király! Vívóterem a Király utcában
UTE vívó és kerekesszékes szakosztály

László Dezső 
 szakosztály igazgatót, 
aki korábban fegy-
vermesterként, edző-
ként, technikai veze-
tőként és nemzetközi 
bíróként is dolgozott 
már a világ külön-

böző vívótermeiben, faggattuk Király utcai 
 otthonáról.
– A nagyteremben a falon lóg egy hatal-
mas molinó, rajta a felirat, hogy az UTE a 
londoni olimpián a legeredményesebb ma-
gyar klub volt, és…
– Leszakadt már.
– Ennek szimbolikus jelentése is lehet, hogy 
inkább a jövővel kellene foglalkozni.
– Meg hogy már ránk férne egy nagyobb 
felújítás. Ha minden igaz, jövőre összejön. 
Nyáron, amikor szünetet tartunk, lecserél-
jük az összes pástot, nyugdíjazzuk a kissé 
öreg ’76-os gépeket.
– 1976-os gépeket?
– Akkor jöttünk ide. Előtte az Eötvös ut-
cában voltunk, de azt éppen abban az év-
ben újították fel.
– Arról a vívóteremről hallottam, azt kap-
ta ajándékba Kabos Endre a berlini olim-
piai győzelme után. Nagyvonalú ajándék 
volt.

– Az, de van egy 
érdekes magya-
rázata is a dolog-
nak. Amikor ’76-
ban felújították, 
falakat bontottak, 
és akkor derült ki, 
hogy előtte istál-
ló volt. Befalazott 
márványitatókat 
találtak.

– Istálló az Eötvös utcában?
– Persze, csak hogy a harmincas években 
már kiszorultak a lovak a közlekedésből, 
jöttek az autók, nem volt többé szükség a 
márványitatókra.
– Érdekes, de azt hiszem, ennek a mostani 
vívóteremnek is különleges a múltja, szín-
ház volt korábban.
– Nagyon régen, ez volt a Király színház. 
Fellépett itt Fedák Sári, Rátkai Márton, 
Latabár Árpád. Az a hátsó kisterem volt a 
színpad, ahol most a kerekesszékesek meg 
ti, a hobbivívók vívtok. De ’76-ban már te-
kercselő üzemként funkcionált, Gyarmati 
Béla intézte el, hogy megkapjuk.
– Mi lett az Eötvös utcai teremmel?
– Odaköltözött az utánpótlás. Elképesz-
tő nevek fordultak meg benne. Aztán öt 

évvel ezelőtt elvette a kerület. Eladták, a 
pénzt persze nem a vívósportra fordítot-
ták.
– Eléggé megnyirbálták a támogatásokat.
– Először az állami támogatást vonták 
meg, ha jól emlékszem ’96-’97-ben, aztán 
az egyesületeken belül is átcsoportosítot-
ták a pénzeket, szerencsére voltak szpon-
zoraink, lelkes segítőink. A csodálatos Kő-
bel Emiltől Csizmadia Gáboron, a Falcon 
Bróker és Selectrade Kft-n keresztül egé-
szen a mai PBT Hungary-ig. Ne legyek 
igazságtalan, az Újpesti önkormányzatnak 
és a Belügyminisztériumnak is sokat kö-
szönhetünk, segítségük nélkül nehezem 
tudnánk talpon maradni.
– Ez volt a reklám helye…
– A legfőbb szponzorainkról majdnem 
megfeledkeztem, azokról a szülőkről, akik 
pénzt áldoznak a gyerekeik felszerelésére, 
versenyeztetésére.

– És az edzők?
– Kossuth Feri, Kovács Laura, Gergácz 
László, ők a kardozókkal foglalkoznak, 
mellettük segédedzőként Kun Kolos dol-
gozik (akiről nem találtunk képet. Szerk.) 
Tőrözőink mesterei: Kreiss Gábor – aki 
egyben a női tőr válogatott vezetőedzője 
is, Kun Csaba, aki éppen a FIE nemzetkö-
zi edzőtábor oktatója, Feczer Viktor, a ke-
rekesszékesek edzője is, Karvalics Ádám, 
 Bíró Péter segédedzőkkel este felnőtt ama-
tőr tőrözőkkel is foglalkozik. Valamint 
 Gáborján Rita – aki a gyerekek mellett 
párbajtőröző hobbivívókat is oktat. Per-
sze a régi mestereket is meg kellene emlí-
tenünk, akiknek a keze alatt Kabos Endrék, 
Elek Ilonák, Somodi Lajosok nevelkedtek.

– Hagyjuk a nagy neveket, a mostani ver-
senyzőket sem kell felsorolnod, nincs annyi 
helyünk az újságban, de nevektől függet-
lenül elmondhatnád, mire lehet büszke az 
egyesület.
– Minden gyerekre, minden kis vívóra 
büszkék vagyunk, nem csak a nálunk vívó 
világklasszis Mohamed Aidára, Krajnyák 
Zsuzsannára vagy Juhász Veronikára.

Az UTE „csinálta meg” Magyarországon a 
női kardvívást, a válogatottat is mi adtuk. 
Más kérdés, hogy a BEK és más nemzet-
közi versenyen elért győzelmek után Nagy 
Orsiék a 2003-as vb-n kikaptak a dön-
tőben, pedig az elején annyira vezettek, 
hogy már elővettük a pezsgőt, hogy ün-
nepeljünk. Azért persze így is megittuk. 
A női kard mellett minálunk indult be az 
úgynevezett veteránvívás, és amikor Fel-
letár György átjött hozzánk edzőnek, vele 
jöttek a kerekesszékesek is. Még dicseked-
hetnénk az iskolai vívással is.
– És a bajnokok? 
– Rejtő Ildikó, 
Marosi Paula, Ste-
fanek Gertrúd, Ér-
sek Zsolt, Szeke-
res Pál, Gedővári 
Imre, Csongrádi 
László, Szabó Ben-
ce, reggelig sorol-
hatnám a csilla-
gok nevét, és akiknek nyomában jönnek a 
fiatalok, Kreiss Fanni a női tőrvívás nagy te-
hetsége, kadett-világbajnok, a felnőtt válo-
gatott tagja. Gólya Fruzsina, Hajdu Melin-
da és a 2013-ban kadet világbajnokságot 
nyert Schmél Viktória, aki a világbajnok-
ság mellé begyűjtötte az Európa bajnoki 
címet egyéniben és női tőr csapatban is…
– A beszélgetésünk alatt öten nyitottak ránk, 
volt, aki csak egy aláírást akart, volt aki bo-
nyolultabb kérdéssel keresett meg, én megőrül-
nék egy ilyen munkahelyen, te hogy bírod?
– Apám valamikor a Veszprémi Dózsá-
ban dolgozott, én ott születtem, nekem ez 
az életem. (selmeczi)

Kabos Endre  
olimpiai bajnok

Szabó Bence 
Újpest díszpolgára

Londoni paralimpiai csapatunk 
Dani Gyöngyi, Juhász Veronika, Krajnyák Zsuzsa




