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a estefelé a Kossuth Lajos utcán sétálva felnézünk a Puskin Mozi fölé, a villanyfényben
sisakos, fehér ruhás alakokat láthatunk a méretes VIVÁS felirat mögött egymásnak
ugrani – az orvosi egyetem történelmi termében a mai napig versenyzőpalánták és szabadidős
vívók csörgetik fegyvereiket.
A hely történelmi, ez Európa egyik legrégibb vívóterme. A vívásoktatás itt az 1870-es évektől
folyik, eleinte vívni óhajtó katonatisztek edzés és versenyzési, valamint szórakozási lehetőségeit
biztosította. A városi legenda szerint az utolsó párbajt is itt vívták Magyarországon, amikor még
politikusok és zsurnaliszták, valamint féltékeny férjek karddal intézték el nézetkülönbségeiket. A
második világháború előtt Gerencsér László egyetemi vívómester (a legendás Italo Santelli egykori
segédmestere) „paukolta” a párbajra készülő amatőr feleket. De természetesen nem csak a szív- és
becsületbeli ügyek harcosai fordultak meg itt, itt iskolázott egy időben Gerevich Aladár is.
A háború után Szabó László csinált minőségi, olimpiai bajnok vívókat „untauglich” (alkalmatlan)
egyetemistákból, ebben a teremben nem veszett el vívó a sportág számára. Ekkoriban a
Semmelweis Orvosegyetem (OSC) vívó szakosztálya köteles volt helyet, mestert és felszerelést
biztosítani a vívni kívánó hallgatóknak, a vívni tudókat még ezelőtt elszipkázták a komolyabb
egyesületek. Szabó vívómester tehát hozott anyagból dolgozott, és olyan bajnokok kerültek ki kezei
közül, mint az olimpiai- és világbajnok Juhász Katalin.
Az OSC 1958-77 közt olimpiai-, világ-, és magyar bajnokok egész sorát adta, a hatvanas évek
elején minden szúrófegyvernemben nyert csapatbajnokságot. E falak között vívott. Dr. Kausz István
olimpiai bajnok, aki 1965-ig volt a magyar párbajtőr válogatott tagja, Dr. Szerencsés József ifjúsági

világbajnok tőröző, Dr. Préda István világ-és olimpiai bajnok tőröző, Sákovitsné Dömölky Lídia
olimpiai bajnok tőröző. A mexikói, majd a müncheni olimpia győztes párbajtőrcsapatából itt vívott
Kulcsár Győző, Nemere Zoltán és Osztrics István.
A bajnokok olyan mesterek irányításával készültek, mint Dr. Bay Béla (a folytonosságot
garantálta, hogy az ő mestere Gelencsér László volt), Vass Imre, valamint Gyuricza József az első,
és Fülöp Mihály, a második tőr világbajnokunk.
Ma az utánpótlás-nevelés és a szabadidős vívás tölti ki a terem mindennapjait. Esténként
lelkes, és a profikat megszégyenítő tudásszomjjal beoltott amatőrök hódolnak gyermekkori
álmaiknak, lábmunkáznak, szúrópárnáznak, iskoláznak, munka után. Az asszójukra várakozók a
régebbi korok hőseiről, Giorgio Santelliről (a nagy Italo fia), Schenker Zoltán tőrbajnokról, Werkner
Lajos kardbajnokról készült muzeális értékű karikatúrákat nézegethetnek - mert a vívás ugyebár
szellemi sport is.
Ebben a különleges teremben az edző is különleges. A vívópalánták, hobbivívók fejlődése
Gáborján Rita kezében van, aki hároméves kora óta hallókészülékkel él, és akit a vívás segített
hozzá az elmúlt huszonöt évben ahhoz, hogy magabiztosan és sikeresen önálló életet éljen. Rita a
vívásba vetett hitét, hogy ez a sport koncentrálóképességet, önbizalmat ad, hogy itt egyszerre van
jelen a gyorsaság, az izgalom, a tudás, az ügyesség, az erőnlét, és az elegancia, kimeríthetetlen
vidámsággal és a régi időket idéző fegyelemmel és figyelemmel adja át tanítványainak, több
fegyvernemben is. A szakmai munkát Fodor Andrea szakosztályvezető irányítja, aki 1968-ban
kezdett itt tőrözni. Andrea azon két hölgy egyike, akiket Vass Imre egyedüliként tőrvívásra oktatott az
OSC-ben.
A hobbivívók a bevezető harminc alkalmas, a lelket megedző – én ezt soha nem fogom
megtanulni – szakaszban kezdenek ismerkedni a vívás rejtelmeivel és egymással, aztán szépen
lassan összebarátkoznak, beleszeretnek az európai harcművészetbe, és innen már nincs visszaút:
vívás után esténként, a mozi kávézójában a prímek, szekondok, kvartok igazsága mellett az a tétel is
bizonyítást nyer, hogy az azonos hobbit űzők tényleg hasonlítanak egymásra, sisak nélkül is.
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