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Csapatépítés kirándulással
Kínában
1. Menjünk kirándulni –, mondtam a Szövetség vezetőjének a hegyi edzőtábor első
hétvégéjén. A Catania-i VB-re készültünk
Közép-Kínában (Anhuj tartomány hegyei
között.) Jó lesz a csapatépítés szempontjából, meg egy kicsit kifújjuk magunkat az
egész heti meló után. Szóval vasárnap kirándultunk. Reggel 6.30-kor volt a reggeli, majd (valóban) több mint három órás
buszozás után megérkeztünk egy buddhista templomvárosba. 99 hegycsúcs és
99 szentély várt minket. Itt jó 40 percet
még várakoztunk, aztán újra buszra – de
most már a Kolostorhoz (Tintai Monastery) vivő buszra szálltunk. Rettenetes tömeg volt, és bár a sárga buszok percenként
indultak, tumultusos jelenetek között jutottunk csak fel a „miénkre”. Az út több
hegyen át vitt fel 1600m-re. Annyira kanyargott, hogy arra gondoltam, a családom biztos rosszul lenne. És tényleg, (az
engem kísérő) tolmácsfiú mellett ülő öregember hányni kezdett. Rögtön adtak neki
a földről egy piros nylonzacskót, így abba
folytatta. De másoknak is hányhatnékjuk támadt, így kinyitottak egy kis ládikót, amiben erre az esetre rendszeresített
fekete (egyen) nylonzacskót adtak a „betegeknek”. De a busz nem állt meg, mert
mögöttünk is jött a következő transzport;
a lefele jövő buszok miatt alig-alig fértünk
el a keskeny hegyi szerpentineken.
2. Végre felértünk; a szép kilátásból semmit sem láttunk, mert rettenetes köd volt
mindenfele. Állítólag itt született Buddha; ráadásul aznap, augusztus 28-án volt a
születésnapja. Ezért aztán leírhatatlan tömeg lepte el a kolostor-várost. „A köd azt
jelenti, hogy Buddha boldog, az eső pedig
nagy örömöt jelent” – mondták a kínaiak,
és őrületes mennyiségű füstölőt és gyertyát vettek. A vívóim is. (Később láttam,
hogy a szentélyekben összetett kézzel nagy
komolyan körbe-körbe járnak (háromszor). Mint kiderült, csak akkor szabad a

2

I. évfolyam 6. szám 2014. december 18.

templomokba bemenni,
ha viszel magaddal gyertyát, füstölőt…
3. A templomokban egyre többen lettek. Kint
ugyanis a csendes eső
igazi trópusi esővé vált,
így mindenki bemenekült a szentélyekbe. Volt,
aki a tömeg ellenére térden csúszva, a legtöbben lassan araszolva
– énekelve jártak körbe. (A vívók is.) Mivel esett az eső, nem háromszor, hanem
33-szor.
4. Az eső-szünetet kihasználva, gyorsan
felsiettem a legmagasabb templomhoz: leírhatatlanul sokan voltak, a füstölők egymásba értek. Hihetetlen volt (jó képeket
csináltam). De egyszerre csak elöntött
minket a köd és olyan eső lett, amit még
nem láttam. Szerencsére egy fél óra után
elállt, és mi elindultunk tovább – de már
lefele. A lépcsősor végén megállt a tömeg,
nem értettem, mi van. A lezúduló esőtől a
kapu-küszöbök miatt térdig állt a víz! Nem
volt mese, át kellett gázolni. Én – ügyesen
– kissé visszamentem, és levéve a cipőmet
és a zoknimat, két kis piros nylonzacskót húztam a meztelen lábamra (nem azt,
amit az öreg használt a buszon!) és átgázoltam a vízen. Kicsit megszárítkoztunk,
majd hosszú lépcsősorokon lementünk a
bejárathoz. Itt is nagyon szép volt minden:
a kilátás, (most már kissé látni is lehetett),
az üzletek, az út melletti szentélyek…
Alig akartam hinni a szememnek, mert
két-három gyaloghintó is közlekedett velünk. Akár, mint a császárkorban, elölhátul egy-egy kuli (serpa) a vállán vitte
a gyaloghintóban ülő utasát (ezek szinte csak nők voltak) a lépcsőkön le és fel.
Nem semmi, gondoltam, mivel akkor
még nem tudtam, hogy a teljes visszautat gyalog kell majd megtenni lefele –
így nem is irigykedtem nagyon… Időnként egy-egy zarándok is jött. Bottal és
tarisznyával. Hangosan kiáltva nagyot lépett ki, majd leborult az útra, visszaállt és
teljes hosszában a földre vetette magát.
Majd minden kezdődött előről. (A hegytetőn lévő szentélybe tartott….) Elég drámai volt, az emberek és a gyaloghintók
félreálltak. Persze mindene csupa sár volt
az esős idő miatt.
5. A bejárati kapunál a tömeg már feketéllett mire leértünk. A sárga buszok elakadtak, így a már fönnlévők sem indultak

vissza. Egyszerre csak olyan köd borult
ránk, hogy szó szerint nem láttam két
méterre sem. És hamarosan rákezdett az
eső, de mi csak álltunk rendületlenül. Már
nem is tudom, hogy jutottam át, de elképzelni sem tudtam, hogy fogunk a buszra
felférni. Nem is jutottunk fel, mivel újabb
fél óra után bejelentették, busz már nem
jön, mindenki induljon haza, gyalog.
6. Jó két órába telt, amíg lejutottunk a
hegyről. Eleinte a szerpentineken, majd
úgy félúttól kezdve a hegyi lépcsőkön.
Gondolom, ez volt a zarándokút. Bár csak
lefele mentünk, de komolyan mondom,
még ma (két nap múlva) sem érzem a lábfejemet, olyan izomlázam lett, pedig mindennap vívok! Már jól besötétedett, mire
mindenki visszaért a kirándulóbuszhoz,
és elkezdtük a három órás visszautat a
sötétben. Éjfélre érkeztünk meg. Szerencsére a tábor melletti faluba telefonáltak,
így vacsorával vártak minket egy vendéglőben. Már elmúlt éjfél, és ebben a világ
végi, primitív faluban nagyszerű vacsorát
kaptunk – nagyon jó volt a kaja és nemcsak azért, mert ki voltunk éhezve……
Ez is Kína!
7. Másnap (hétfő reggel) tó körüli futás
volt a programban, de ezt a pihenőnapi zarándokútra való tekintettel, eltörültem………még most sem hevertem ki a
pihenőnapot…
PS: bár a csapatépítés sikerült, a cataniai
VB nem igazán. Erre még egy évet kellett
várnunk.
(Szepesi László)

Vívómagazin

Készül a Vívómagazin

Viccek a vívóteremből
szilveszterre
(Kevés a vívással foglalkozó vicc, alig néhányat találtunk. Minőségük is hagy maga után némi kívánnivalót, de ha már rájuk leltünk, megosztjuk őket.)
Két neves vívóedző
összefut edzés után:
– Mondd csak, te hogy
vizsgáztatsz?
– Szúrópróbaszerűen.°
Egy férfi meséli a barátjának:
– A múltkor, amikor
hazamentem a munkából, a feleségem szexi
fekete fehérneműben
fogadott, két fekete bársonypánttal a kezében, és azt
mondta:
– Kötözz meg, és azt tehetsz, amit csak akarsz!’
– Mire te? – kérdezi türelmetlenül a barát.
– Megkötöztem, és lejöttem vívni.
– Drágám, ha én meghalok, lesz utánam valakid?
– Nem tudom, egyetlenem…
– Muszáj, azt akarom, hogy boldog legyél!
– Hát, ha ragaszkodsz hozzá, akkor jó, akkor igen.
– Vajon ő is vívó lesz, akárcsak én?
– Honnan tudnám, persze akár az is lehet.
– Vajon használni fogja a vívófelszerelésemet?
– Nem drágám, ő balkezes.

Megjelent a Vívómagazin

Ez viszont nem vicc
(A történet helyszíne az UTE Király utcai vívóterme volt.)
Az edző, miután megmutatta a próbavívásra jelentkező tíz év
körüli fiúnak a fegyvereket, és elmagyarázta a kardvívás, tőrözés,
párbajtőrözés közötti
különbségeket, megkérdezte:
– Na fiam, ezek
után milyen fegyvernemet választanál?
Mire a srác kapásból: – Fénykardozni szeretnék!

Németh Árpád házi múzeuma
„Addig, amíg meg nem jelentek a telt kosarú tőr fegyverek, kénytelenek voltak vastagon
párnázott kesztyűkben vívni. De a fegyverek
– éppen úgy, mint a már bemutatott fejvédők
– változtak, fejlődtek, megjelentek a telt kosarú, francia és olasz markolatú tőrök. A francia
markolat már ismert, itt nagy változás nem történt, de az olaszok egy teljesen új fegyverrel jelentek meg a keresztvassal, rikasszóval ellátott
markolattal.”

(Az utóbbi viccnek megtaláltuk az angol
eredetijét.)
„Honey, if I die, will you date?”
„Well, maybe, I don’t know.”
„You should, I’d want you to be happy.”
„Well, if you say so, I guess I will.”
„Would she be a fencer?”
„Well she would have to be, to keep up
with me.”
„…Will she use my gear?”
„No dear, she’ll be a lefty.”
*Silence.*
Vívómagazin 
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– Anekdoták a vívóvilágból
A végül ezüstérmet szerző Békessy
Béláról (Hajdú János kéziratban
megmaradt memoárjában) olvashatjuk Tóth Péter beszámolóját az 1912es stockholmi olimpia Fuchs-Békessy
karddöntőjéről, ami előtt, viccesen,
az akkoriban divatos dzsentris szalonzsidózással megjegyezte, hogy
„ha Jenő győz, megint zsidó lesz a
bajnok!”
De Békessy megrovóan rászólt:
– Mindegy, hogy zsidó, vagy nem
zsidó, az a fő, hogy magyar nyerjen!

Tóth Péter, aki az 1912-es olimpián tagja volt az aranyérmes magyar kardcsapatnak, gyönge testalkatú, de villámgyors agymunkával rendelkező versenyző volt, és
valóságos showman. Csörte közben kiejtette kezéből a fegyvert, vizet kért, cipőpertlijét
kötögette. Egy-egy vitatható találatnál pedig
lekapta fejéről a sisakot, és hangosan elemezte, hogy miért az ellenfelénél ült a találat. Olyan határozott volt,
hogy a bírók sohasem merték kétségbe vonni elemzéseit. A csibészség se állt távol tőle. Egyszer Krencsey Gézával küzdelmes
asszót vívott, melyben a döntő találatnál (Krencsey már 3:2-re
vezetett) elvágta magát Krencsey hasa előtt, mire az tisztán fejen
ütötte. Tóth viszont felkiáltott:
– Bocsáss meg édes Gézám! Nagyon erőset vágtam, nem akartam…
Krencsey szóhoz sem tudott jutni a megdöbbenéstől, csupán
halkan dünnyögte, hogy nem is érte el a penge. Későn, a bíró addigra kimondta az ítéletet: Tus Krencseynél!

Képes Sport, 1957. január 13.
„Kárpáti Rudolfot döntő győzelme után
gyűrűbe fogták a friss sütetű ausztrál vívásrajongók. Kézfogás, vállveregetés, kérdésözön – ahogy már lenni szokott. Aztán
egyszerre csak kettévált a tömeg. Egy óriás
termetű, mosolygós képű néző tört át verejtékezve az embergyűrűn, nagy bocsánatkérések közepette. Egy mázsa felhevült jóindulat. Megállt Kárpáti előtt és – elkérte a kardját. Megmarkolta,
megsuhogtatta egynehányszor, aztán pedig a pengét ragadta meg
és tűnődve vizsgálgatta a kosarat és a markolatot. Egyre tanácstalanabbul.
– Mondja uram – tört ki végre –, mi az ördögtől mozog ez
olyan nagyon?”

Amikor én voltam a sólyomszem
előttöt, valahogy bejutva az esti emelt pástra, ahol aztán
13 évesen apám egykori nemzeti sportos kollégája, Febrillíroztak.
leki Laci bácsi benyomott a Népsportba, külső tudósíNéha azt is láttam, hogy valaki lazsál, Peti utána eltóként egy Fradi ifi meccsről kis cikket is írtam, mert
mondta, az illető tartozott, mivel még nem egyenes kiegyikük hat gólt rúgott, de nem hozták le, kár, mert ez
esés volt, hanem csoportok, kettő ment tovább, olykor
lett volna talán az első cikk Albert Flóriról. Szóval korán
leadva egy csörtét, ha már nem kellett és legközelebb
profi lettem, vívásra nem küldtek, de Szlávy Géza oszvisszakapták, noteszbe könyvelték. Peti egyszer gyönyötálytársam a Honvédban kardozott Pézsával, többször
rű találatokat vitt be, így hamar vége lett, örömmel ugmegnéztem, aztán Éva barátnőmet lecsapta a kezemről
rok a nyakába, mire dühösen kapar le:
Marót Peti, el is vette, gyakran felment hozzájuk a két
Marót Péter
– Te barom, 5:0-ra kikaptam.
Kovács, a két Gerevich és Gedővári asszonyostul, rajtuk
Jó, néha tévedhet az ember, hiszen legalább egy méterre állkívül én voltam az egyetlen nem vívó.
Így inkább hallgattam, pedig már jártam a Hungária Kupák- tam tőlük.
ra és a BEK döntőkre, mindig az oroszokkal. A selejtezőket szeA müncheni olimpián Szigyak verte az egyéni döntőben, keserettem, mert egész közel állhattam, néha magam is majdnem rűen mondta utána:
kaptam egy találatot, nagyon figyeltem, a főnök külföldiül kér– Nem is tudod, mekkora különbség van az arany és az ezüst
dezett, az oldalbírók külföldiül mutogattak, hisz még nem volt között!
találatjelző, s eredményjelző sem. Többen végigbetlizték a délSajnos azóta Péter és Éva között is.
(Farkasházy Tivadar)
4
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Mesterkeringő
Egy veszélyes témáról szeretnék írni a Vívómagazin idei utolsó számában, de hát
miért is ne? Lehet, hogy megköveznek, de
ez az én látáspontom. A vívóedző képzésről szeretnék dumálni, ha mással nem is,
csak úgy, magamban.
Nemrég óta dolgozom edzőként. 2011ben kezdtem, tehát fogalmazhatunk úgy
is, hogy még kezdő edzőnek számítok.
A TF-en az OKJ-s edzőképzőn végeztem,
amin hát valljuk be, nem lehet elsajátítani az edzői gyakorlatot, ráadásul az egy év
alatt két hétig tartott az összes gyakorlat
mindhárom fegyver szakágból, és ha ebből leszámítjuk a négy nap hétvégét, akkor durván tíz nap állt rendelkezésünkre,
hogy vívóedzők legyünk. Persze csak papíron, de ugyan már, hiába van a leendő
edzőnek vívómúltja, edzőnek állni azért
nem kis dolog.
„Gyorsan nyerni küzdésből”, ez tíz,
húsz, harminc év alatt beépül a versenyző
tudatába (nálam akkor éppen huszonöt),
majd hirtelen engedje magát " legyőzni",
méghozzá plusz segítséget nyújtva, hiszen
ez az edző dolga – átadni a tudását, a vívás
oktatását. Na de hogyan? Hiszen mi vívóként nem tankönyvből tanultunk. A szakszavaktól a berögzült mozdulatokig ugyan
mindent tudtunk... de amikor a vívóedzőin azokat "szavakba öntötték", csak álltam
bambán, hogy mi is az a félkör, vagy az iskola felépítése, vagy csak egy bemelegítést
megtartani "pedagógus" módra, hiszen itt
már repkednek a hangos és határozott vezényszavak. Itt nem lehet gügyögni a tanítványnak, mint egy barátnőnek, hogy
„légysziszi” csináld meg a kedvemért...
Ezt nem lehet „csak úgy" elkezdeni. Véleményem szerint ez a tíz nap eszetlen kevés, hiszen aki elvégezte az edzőit, utána (vagy előtte) „segédedzőként" üzemel.
De mi van akkor, ha valaki úgy jár, mint
én? Mert biztos vagyok benne, hogy akad
olyan. (Rólam annyit – csak hogy képben
legyünk – hogy a versenyzés mellett tizenhat évig vendéglátóztam, 11 üzletem
volt, a büfétől a 150 fős éttermen át a benzinkutakra, közértekbe szállított, levédett
szendvicsgyártásig.) Teljesen mással foglalkoztam. Tehát nekem nem is volt lehetőségem arra, hogy folyamatosan igénybe
vegyem valakinek a segítségét. Az OSCben sokat segített ugyan Horváth Balázs
és Beszédes Zoli, de sajnos ez csak pár hétig tartott. Így maradtak a videók, a könyvek, a figyelések.
(Ezért örültem nagyon, amikor a Rozsnyai utcában megleshettem Bernát Zolit,
Vívómagazin 

Márkót, Babos Petit, Kovács Editet, a Japánból jött Takét, mert az OSC-ben rajtam
kívül senki sem edzősködött. Most viszont
szerencsém lett, amikor az UTE befogadott, mert ott is lehet tanulni. (Szombathelyen az edzőképzésen is tanulgattam, tíz
nap három fegyver szakág, persze hogy
mentem, de az szintén kevés volt.) Aztán
most ősszel Lukovich István és mellette
Kun Csaba lett a TF-en tartott nemzetközi
edzőképző tőr szakágának edzője (Lukovich volt a tanárom a TF-en, nagyon sokat jelentettek az órái). Bevallom őszintén,
Kun órái is nagyon tetszettek, elsősorban a
stílusa. Egy teremben dolgoztunk, közben
lestem miket csinál, és kérdezgettem. Segített nekem, úgy hogy továbbra is segítséget fogok tőle kérni, hiszen egy edzőnek
ugyanúgy szüksége van a folyamatos fejlesztésre, mint a vívóknak! Tetszett, hogy
nem dumál, dumál, hanem csináltatja velük a feladatokat. Angolul beszélt, de így is
értettem, mert a gyakorlati vívást, ha mutatják, minden edző érti. Olyan jó lenne,
ha Magyarországon is lenne folyamatos
edzőtovábbképzés. Akár két hónapig ös�szezárva, ahogy a nemzetköziek. És magyarul!!!
Csináljuk meg! Csak összefogás kérdése!!! Ja és ne ellenségeskedjünk! Mert ezt
így utálom! „Hogy ez ilyen béna, az olyan
béna, ennek van eredménye, az semmit
se ér, húúúúú, képzeld, milyen bénán iskoláztat, stb. stb. stb. pfffffff. NE! Legyen
összefogás! Egyszer Solti mondta nekem,
hogy bármikor benne lenne ilyesmiben,
csak szóljunk. Most hétvégén például
Szatmárnémetiben készítettünk egy riportot Sutivel (10–11. oldal), aki büszkén
mesélte, hogy Romániában neki van a második mester oklevele az egy-két hónapig
tartó FIE edzőképzőről, ami Bukarestben
volt. Szeretnék én is egy hasonlót, magyar
nyelven, magyaroknak! Ahol megismerhetjük a különböző oktatási módszereket,
az edzők egyéni stílusát, melyekből összerakhatjuk a magunk eszköztárát.
A Vívómagazinban megjelenő iskolák
is inkább edzők részére vannak kitalálva,
szoktam belőlük ötleteket meríteni, hi-

szen a mondás szerint is, ahány ház, an�nyi szokás.
Ugyanakkor én például, ha részt veszek
egy edzőképzőn, akkor lenullázódom, egy
egyenes szúrást sem tudok reprodukálni,
hiszen aki tartja, annak is teljesen más a
stílusa. Így hát ugye nyilván nem azzal a
stílussal fogom megtanulni, mikor nekem
is van sajátom, hanem szívom magamba.
„Nullázás” és jön a felépítés, a saját magam
stílusában. Na ez a fejlődés, a tanulás. Szerintem. Remélem, hogy itthon is lesz majd
ilyen.
Magam részéről talán tettem most egy
lépést afelé, hogy ez téma legyen, hátha
valaki elkezdi kivitelezni, ugyanis Magyarországon jobbbbbbbbbnál jobbbbbb
edzők vannak. Nem is tudom, kit, kiket
választanék az álomcsapatba, de azt hiszem, bármelyiküknek örülnék.
Szívem szerint úgy csinálnám – csak
egy alapötlet, hogy közösen tudjunk gondolkozni –, hogy kellene egy mesterközpont, ahol a szálak összefutnak, ahova az
összes edzőt be lehet regisztrálni. Évi két
hétvégi kurzus. Nyáron szerveznénk egy
mesteri edzőtábort. Mondjuk, két hét lenne napi három oktatással. Jó kis szállodában… wellnesszel. Akár külföldön is. Vagy
egy eldugott tengerparti szigeten. Nem
kell mindig vívóterem, egy edzőnek nem
kell villanypást, viszont kell a lelkének egy
olyan kikapcsolódás, ami róla szól. Hiszen
minden héten a versenyzőkért élünk, halunk, ami azért valljuk be, elég fárasztó.
Szeretnék tartozni edzőként én is valahová, ahogy a veteránok is pár éve összeálltak, „kell egy csapat”!
De térjünk vissza ötleteimhez: mesterek tornája (régen volt ilyen)…mesterek bálja, de vívók bálja is lehetne. Ahol
az összes létező vívó, idősek, fiatalok, aktívak, már nem aktívak, edzők, régiek,
újak, 
segédedzők meg lennének hívva.
Hogy több ezren lehetnek? Na és? Vannak
nagy helyek, rétek, termek, rendezvényközpontok. Nincs ilyen esemény? A
 kkor
csináljunk egyet! A vívás is arról szól:
csak merni kell. En Garde!!!! Építsük ki a
maestrovárat!
Gáborján Rita
I. évfolyam 6. szám 2014. december 18.
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Tipp: X-eld be magadnak a versenyedet!

A sport ereje

Eredmények

A hatalmas Boeing gép begurul majd háromszáz utasával Boston
nemzetközi repülőterére. Sorállás az útlevélvizsgálatnál, ráadásul ujjlenyomattal együtt. A hatalmas sorok lassan fogynak. Hiába van vagy tíz kapu. Érkezik az újabb gép. Egy illetékes átzavar
minket a helyi lakosoknak fenntartott kapuhoz. Előttem a nővé
rem, Lidi. Átadja útlevelét, valamint a belépési papírokat, amiket már a repülőgépen kötelező kitölteni. A hatalmas fekete tiszt
megnézi, majd ingerülten visszazavarja nővéremet, hogy rossz
színű papírt töltött ki. Lidi így újra egy óriási sor végére kerül.
A pasas megnézi a papírjaimat, én rendben vagyok, tovább hajtana. Valahogy kikívánkozott belőlem: – Tudja, hogy egy olimpiai
bajnokot, többszörös világbajnokot zavart hátra? Azt hittem, engem is kioszt, az amerikai beléptetés köztudottan legszigorúbb a
világon. De ami akkor történt az engem is meglepett. A pasas felugrott a helyéről otthagyva a vagy félszáz várakozót és elrohant
Lidiért. Szabadkozva, nagy elnézéseket kérve átkísért minket a
féltve őrzött határon, még a csomagjait is segítette átvinni. Persze
közben élénken érdeklődött, melyik olimpia, melyik sportág bajnoka Dömölky Lídia. Boldogan mesélte, hogy egyszer ő is majdnem kijutott egy olimpiára mint atléta. Ja és a kötelező kitöltött
nyilatkozatot elfelejtette elkérni…
Marczali Laci.bá. Veterán vívó. Vagy mi.

FELNŐTT

Városi legenda
Október harmadikán Pannonhalmán tornacsarnokot avattak.
A megnyitón Simicskó István sportért felelős államtitkár mellett
részt vettek a kosárlabda, atlétika, vívó és tornaszövetség vezetői
is. Az ünnepi beszédek után játékos kosárra dobálás következett,
amit színesített, hogy a kosárlabda szövetség elnökének állítólag
ez elsőre nem sikerült. Ezzel szemben a vívószövetség képviselőinek igen! (A helyszínen tartózkodó egyik gyerek mesélte ezt
papájának, aki történetesen nálunk vív, de újságíróként nem adhatjuk ki informátorunk nevét.) Próbáltuk ugyan elérni elnökünket, Csampa Zsoltot, de mivel nem sikerült időpontot egyeztetni,
most minden ellenőrzés nélkül bocsátjuk útjára ezt az új városi
legendát.
(Várszegi Asztrik főapátnak persze ugyancsak sikerült bedobnia a labdát, igaz, ebben spirituálisan sokat segíthetett, hogy előtte fölszentelték a csarnokot.)

Női tőrcsapat Világkupa, St. Maur, 14 induló. Végeredmény: 1. Oroszország, 2. Olaszország, 3. Franciaország, …7. Magyarország (Knapek Edina,
Mohamed Aida, Nattán Sarolta, Varga Gabriella).
Női tőr B kategóriás, magyar válogató verseny, Mosbach, 91 induló.Végeredmény: 1. Golubytski (német), 2. Mohamed Aida, 3. Schmél Viktória és
Scmitz (német), 5. Knapek Edina, 6. Gólya Fruzsina
Női tőr egyéni Grand Prix Torinó. Végeredmény: 1. Errigo (olasz), 2. Di
Francisca (olasz), 3. Blaze (francia) és Zagidullina (orosz), …7. Varga Gabriella (edző: Szelei István, válogatott edző: Érsek Zsolt)
Női párbajtőr egyéni Világkupa-verseny, Legnano, 219 induló. Végeredmény: 1. Pocskalova (ukrán), 2. Branza (román), 3. Szász Emese (edző: Kulcsár Győző, válogatott edző: Kovács Iván) és Heidemann (német)
Női párbajtőr Világkupa-verseny, Xuzsu, 152 induló. Végeredmény:
1. Szász Emese (edző: Kulcsár Győző, válogatott edző: Kovács Iván), 2. Branza (román), 3. Semjakina (ukrán) és Logunova (orosz).
Női párbajtőr egyéni Grand Prix, Doha, 121 induló. Végeredmény:
1. Gherman (román), 2. Kirpu (észt), 3. Szász Emese (edző: Kulcsár Győző,
válogatott edző: Kovács Iván) és Del Carrotto (olasz).
Női párbajtőrcsapat Világkupa, Xuzsu, 20 induló. Végeredmény: 1. Kína,
2. Olaszország, 3. Svédország, …5. Magyarország (Antal Edina, Révész Julianna, Szász Emese, Tóth Hajnalka).
Férfi kard egyéni Gerevich–Kovács–Kárpáti Világkupa-verseny, 205 induló. Végeredmény: 1. Gu Bon Gil (Korea), 2. Szilágyi Áron (edző és válogatott
edző: Somlai Béla), 3. Montano (olasz) és Jakimenko (orosz), …6. Szatmári András (edző: Riba Ferenc és Szabó Bence, válogatott edző: Somlai Béla)
Férfi párbajtőr egyéni Világkupa-verseny, Bern 219 induló. Végeredmény: 1. Lucenay (francia), 2. Imre Géza (edző: Dancsházy-Nagy Tamás,
válogatott edző: Gelley István), 3. Robeiri (francia) és Grumier (francia),
Felnőtt férfi párbajtőr válogató, Óbuda Kupa, 2. nap, 65 induló. Végeredmény: 1. Pádár Tamás (BVSC), 2. Szényi Péter (MTK), 3. Imre Géza (Honvéd) és Somfai Péter (Honvéd), 5. Hanczvikkel Márk (Balaton), 6. Budai Dániel (Honvéd), 7. Siklósi Gergely (Balaton), 8. Cho Taeun Sándor (Honvéd).
Férfi párbajtőrcsapat Világkupa, Bern, 26 induló. Végeredmény: 1. Franciaország, 2. Svájc, 3. Korea, …6. Magyarország (Boczkó Gábor, Imre Géza, Rédli András, Somfai Péter).
Férfi párbajtőrcsapat Világkupa, Tallinn, 29 induló. Végeredmény: 1. Korea, 2. Franciaország, 3. Németország, …8. Magyarország (Boczkó Gábor,
Imre Géza, Rédli András, Somfai Péter)
JUNIOR
Junior női tőrcsapat Világkupa-verseny, Pozsony, 16 induló. Végeredmény: 1. Oroszország, 2. Japán, 3. Lengyelország, …6. Magyarország.
Junior női kard Világkupa-verseny, Sosnowiec, 120 induló.
Végeredmény: 1. Scsukla (ukrán), 2. Kosztyina (orosz), 3. Záhonyi Petra
(edző: Szepesi László, válogatott edző: Gárdos Gábor) és Balzer (francia)
Junior női kardcsapat Világkupa, Sosnowiec, 13 induló. Végeredmény:
1. Franciaország, 2. Magyarország (Kelecsényi Léna, Mihalik Nóra, Papp
Borbála, Záhonyi Petra), 3. Egyesült Államok.
Junior női párbajtőrcsapat Világkupa, Helsinki, 14 induló. Végeredmény:
1. Franciaország, 2. Németország, 3. Olaszország, …6. Magyarország (Bohus Réka, Felker Adrienn, Kun Anna, Nagy Kinga).
Junior férfi kard egyéni Világkupa, Dormagen, 163 induló. Végeredmény: 1. Danyilenko (orosz), 2. Gert (német), 3. Bancsics Máté (edző: Navarrete József, válogatott edző: Varga József) és De Visscher (belga)
Junior férfi párbajtőr egyéni Világkupa-verseny, Pozsony, 253 induló.
Végeredmény: 1. Freilich (izraeli), 2. Bányai Zsombor (edző: Halla Péter,
válogatott edző: Borosné Eitner Kinga), 3. Siklósi Gergely (edző: Szalay
Gyöngyi, válogatott edző: Borosné Eitner Kinga) és Dabija (román)
SERDÜLŐ

Mese a vívóteremről
Hol szólt, hol nem szólt, szólt egyszer egy találatjelző. A fegyvermester viszont azt mondta, hogyha a párbajtőrömnek vége nem
lett volna, az én mesém is tovább tartott volna…
8
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GKK-Reménység serdülő leány kard verseny Vasas SC 23 induló: 1. Pusztai Liza (BVSC), 2. Malomsoki Boglárka (DVSZ), 3.Marton Dóra (DVSZ),
Nagy Valentína (BVSC), 5. Széplaki Virág Zsófia (UTE) 6. Balaton Annabelle (VASAS), 7. Kaliszky Kinga (KÁRPÁTI), 8. Kotán Adrienn (UTE)
GKK-Reménység serdülő női kard Budapest Bajnokság UTE, 21 induló:
1. Malomsoki Boglárka (DVSZ), 2. Széplaki Virág Zsófia (UTE), 3. Balaton
Annabelle (VASAS), Nagy Valentína (BVSC), 5. Pusztai Liza (BVSC), 6. Felföldi Kata Zsófia (UTE), 7. Mádé Réka (NTE 1866), 8. Kotán Adrienn (UTE)
Olimpici serdülő leány párbajtőr GP1 Debrecen–Derecske – Fülöp GyuVívómagazin

la Emlékverseny 73 induló: 1. Gnám Tamara (TSC), 2. Fekete Laura (DHSE-PMD), 3. Talida Enache (ROM-BR), Kardos Edina (VASAS SC), 5. Kazár
Dóra (AVA), 6. Vértesi Lili (DHSE-PMD), 7. Dékány Kinga (AVA) 8. Borsody Emma (BVSC)
Olimpici serdülő leány párbajtőr GP2 Szolnok Kupa 86 induló: 1. Borsody Emma (BVSC), 2. Vértesi Lili (DHSE-PMD), 3. Dékány Kinga (AVA), Mihaela Leonte (ROM-BR QUARTO), 5. Gnám Tamara (TSC), 6. Petri Renáta
(AVA), 7. Kazár Dóra (AVA), 8. Kardos Edina (VASAS SC)
GKK-Reménység serdülő férfi kard Budapest Bajnokság UTE, 37 induló: 1. Kaiser Balázs (UTE), 2. Mogyorósi Márton (KVSE), 3. Baaken Mátyás
(KVSE), 3. Plank Máté (VASAS), 5. Vass Domonkos (GEAC), 6. Tóth Benedek (VASAS), 7. Nagy Kristóf (UTE), 8. Rabb Krisztián (VASAS)
Olimpici serdülő fiú párbajtőr GP1 Debrecen–Derecske – Fülöp Gyula
Emlékverseny 83 induló: 1. Mácska Ádám (ROM-SZAT), 2. Alexandros
Gkogkos (ROM-BR), 3. Csere Bence (SZ-L BAU BALATON), Fóti Adorján
(VASAS SC), 5. Csiliga Károly (ÓBUDAI FLESS), Szlachányi Samu (MTK),
7. Filippos Gkogkos (ROM-BR), 8. Szakmári Nándor (VVSK)
Olimpici serdülő fiú párbajtőr GP2 Szolnok Kupa 88 induló: 1. Mácska
Ádám (ROM-SZAT), 2. Csere Bence (SZ-L BAU BALATON), 3. Fóti Adorján (VASAS SC), Majnik Roland (KVSE), 5. Alexandros Gkogkos (ROMBR), 6. Filippos Gkogkos (ROM-BR), 7. Alex Ianos Oroian (ROM-SZAT),
8. Szappanos Attila (MTK)
KADET
Kadet női tőr egyéni európai körverseny, Mödling, 181 induló. Végeredmény: 1. Ebert (német), 2. Hajas Nóra (edző: Szirmai Benedek, válogatott
edző: Kiss Tibor), 3. Pimuguet (francia) és Patru (francia), …6. Kondricz
Kata
Kadet női tőr egyéni európai körverseny, Tauberbischofsheim, 202 induló. Végeredmény: 1. Binder (amerikai), 2. Partridge (amerikai), 3. Pásztor
Flóra (edző: Beliczay Sándor, válogatott edző: Kiss Tibor) és Deschner (amerikai), …6. Tóth Janka (edző: Gátai Róbert, válogatott edző: Kiss Tibor)
Kadet női párbajtőr európai körverseny, 222 induló. Végeredmény:
1. Cagnin (olasz), 2. Isola (olasz), 3. Bozza (olasz) és Treudt-Gösser (német),
…8. Fekete Laura
Kadet férfi tőrcsapat európai körverseny, Halle, 20 induló. Végeredmény:
1. Japán, 2. Magyarország (Bellovicz Gábor, Bényei Erik, Frűhauf Benjámin, Mészáros Tamás, válogatott edző: Marco Goncalves), 3. Németország 2.
Kadet férfi párbajtőr európai körverseny, Klagenfurt, 225 induló. Végeredmény: 1. Kondrig (német), 2. Preziosi (olasz), 3. Horowitz (amerikai) és
Marenco (olasz), ...6. Nagy Dávid, 7. Andrásfi Tibor
Kadet férfi párbajtőr csapatverseny, Klagenfurt, 34 induló. Végeredmény:
1. Olaszország, 2. Magyarország (Bányai Botond, Bende Bence, Mestyanek Máté, Nagy Dávid), 3. Egyesült Államok 2.
ÚJONC
GKK-Reménység újonc leány kard Budapest Bajnokság UTE, 24 induló: 1. Pusztai Liza (BVSC), 2. Nagy Valentína (BVSC), 3. Balaton Annabelle
(VASAS), Széplaki Virág Zsófia (UTE), 5. Mádé Réka (NTE 1866), 6. PótzNagy Fanni (BVSC), 7. Felföldi Kata Zsófia (UTE), 8. Kotán Adrienn (UTE)
Olimpici újonc leány párbajtőr GP1 Debrecen–Derecske – Fülöp Gyula Emlékverseny 71 induló: 1. Talida Enache (ROM-BR), 2. Dékány Kinga (AVA), 3. Fazekas Dalma (SZ-L BAU BALATON), Horváth Lili (MTK),
5. Máté Anna (MTK), 6. Melany Pfeifer (ROM-SZAT), 7. Mihaela Leonte
(ROM-BR), 8. Gábor Ágnes (VASAS SC)
Olimpici újonc leány párbajtőr GP2 Szolnok Kupa 77 induló: 1. Dékány
Kinga (AVA), 2. Muhari Eszter (MTK), 3. Mihaela LEONTE (ROM-BR),
Turcsák Bianka (BVSC), 5.
Kolczonay Borbála (ÓBUDAI FLESS), 6. Talida Enache (ROM-BR), 7. Máté
Anna (MTK), 8. Ana Diaconu (ROM-BR)
GKK-Reménység újonc férfi kard verseny Vasas SC 43 induló: 1.Baaken
Mátyás (KVSE), 2. Dobó Ádám (NTE 1866), 3. Horváth Gergő
(NTE 1866), 3. Noseda Szabolcs (DVSZ), 5. Kaiser Balázs (UTE), 6. Moreno
Márk (MTK), 7. Rajkai Barnabás (MTK), 8. Fröhlich Bálint (BVSC)
GKK-Reménység újonc férfi kard Budapest Bajnokság UTE, 43 induló:
1. Baaken Mátyás (KVSE), 2. Kaiser Balázs (UTE), 3. Horváth Gergő (NTE
1866), Noseda Szabolcs (DVSZ), 5. Rajkai Barnabás (MTK), 6. Rabb Krisztián (VASAS), 7. Dobó Ádám (NTE 1866), 8. Kis-Tamás Bence (VASAS)
Olimpici újonc fiú párbajtőr GP1 Debrecen–Derecske – Fülöp Gyula Emlékverseny 68 induló: 1. Régely András (VASAS SC), 2. Keszthelyi Zsombor (AVA), 3. Osman-Touson Maruan (MTK), Sárvári Simon (VASAS SC),
5. Sárosdi Soma (VVSK), 6. Nagy Marcell (VASAS SC), 7. Filippos Gkogkos
(ROM-BR), 8. Péter Bence (BHSE)

Vívómagazin 

Olimpici újonc fiú párbajtőr GP2 Szolnok Kupa 85 induló: 1. Filippos
Gkogkos (ROM-BR), 2. Régely András (VASAS SC), 3. Abu Jubere Arkan
(AVA), Nagy Marcell (VASAS SC), 5. Sárvári Simon (VASAS SC), 6. Enrico Piatti (ITA), 7. Kupecz Levente (DHSE-PMD), 8. Osman-Touson Maruan (MTK)
GYERMEK
Fülöp Mihály gyermek női tőr Budapest-bajnokság UTE, 31 induló:
1. Mai Morita (JAPAN), 2. Tóth Jázmin (MTK), 3. Fekete Hanga Barbara
(TERÉZVÁROS), Nekifor Erika (TÖREKVÉS), 5. Körössy Melissa Mária
(SATU-MARE ROU), 6. Nagy Timea
(UTE), 7. Szalai Zorka (TÖREKVÉS), 8. Czékmán Luca (SZTE-VK)
GKK-Reménység gyermek leány kard verseny Vasas SC 42 induló: 1. Batai
Sugár Katinka (DHSE-PMD), 2. Jankovics Anna (UTE), 3. Beviz Dorottya
(KVSE), Kozári Dóra (NTE 1866), 5. Báthory Kata (MTK), 6. Missurai Pálma (GEAC), 7. Tóth Rebeka (VASAS), 8. Nagykáldi Emese (UTE)
GKK-Reménység gyermek leány kard Budapest Bajnokság UTE, 40 induló: 1. Jankovics Anna (UTE), 2. Együd Eszter (NYVSC), 3. Beviz Dorottya (KVSE), Pápai Viktória Zoé (UTE), 5. Kácsor Karina (TÖRÖKBÁLINT), 6. Báthory Kata (MTK), 7. Kozári Dóra (NTE 1866), 8. Missurai
Pálma (GEAC)
Olimpici gyermek leány párbajtőr GP1 Debrecen–Derecske – Fülöp Gyula Emlékverseny 43 induló: 1. Muhari Eszter (MTK), 2. Kató Zsófia (ROMSZAT), 3. Fazekas Dalma (SZ-L BAU BALATON), Wetzker Laura (VASAS
SC), 5. Nekifor Erika (TÖREKVÉS), 6. Bödecs Pálma (OMS-TATA), 7. Kiss
Astrid (ROM-SZAT), 8. Kálmán Gyöngyvér (DHSE-PMD)
Olimpici gyermek leány párbajtőr GP2 Szolnok Kupa 57 induló: 1. Bödecs Pálma (OMS-TATA), 2. Kató Zsófia (ROM-SZAT), 3. Kálmán Gyöngyvér (DHSE-PMD), Muhari Eszter (MTK), 5. Fazekas Dalma (SZ-L BAU
BALATON), 6. Wetzker Laura (VASAS SC), 7. Kollár Kincső (SZVSE),
8. Szarvas Rita (ÓBUDAI FLESS)
Baksay Kupa törpici leány tőrverseny Kunszentmiklós, 20 induló: 1. Názer Lili (UTE), 2. Csik Flóra (TÖREKVÉS), 3. Olha Lyaver (UKR), Sara Nedeljkovic (UTE), 5. Kalocsai Luca (TÖREKVÉS), 6. Demeter Diána (TÖREKVÉS), 7. Balogh Virág Luca (TERÉZVÁROS), 8. Kis Liza (SZTE-VK)
Olimpici törpici leány párbajtőr GP2 Szolnok Kupa 35 induló: 1. Balogh Bella (VASAS SC), 2. Scharek Angéla (VASAS SC), 3. Emilie Bernigaud
(FRA), 4. Demeter Diána (TÖREKVÉS), 5. Gyovai Lilla (BVSC), 6. Cserny
Adél (VASAS SC), 7. LAZARENKO Oleksandra Lazarenko (UKR), 8. Kiss
Emma (SZVSE)
Baksay Kupa csibe leány tőrverseny Kunszentmiklós, 9 induló: 1. Marosi Gréta (TÖREKVÉS), 2. Frommer Éva (UTE), 3. Nádasdy Anna (SZIGETSZENTMIKLÓSI TE), Terjék Tímea (TUS), 5. Parádi Lenke (NYVSC),
6. Tóth Viola (MTK), 7. Tóth Boglárka (GYULA), 8. Holop Sára (SZENT
GYÖRGY VE)
Baksay Kupa bambi leány tőrverseny Kunszentmiklós, 24 induló: 1. Boda Barbara (SOMORJA SVK), 2. Szalai Zorka (TÖREKVÉS), 3. Julia Jelicic
(SRB), 3. Roza Luca (TÖREKVÉS), 5. Szabó Vanda Fruzsina (KRVSE), 6. Jovana Zdravkovic (SRB), 7. Zsoldosi Emília (TERÉZVÁROS), 8. Cséfalvay
Rebeka (SOMORJA SVK)
Fülöp Mihály gyermek férfi tőr Budapest-bajnokság UTE, 37 induló:
Shunsuke Baba (JAPAN), 2. Hiroto Mori (JAPAN), 3. Konosuke Matsuzaki (JAPAN), Mihályi Andor (TÖREKVÉS), 5. Asuka Teshigawara (JAPAN),
6. Sztankovics György (TÖREKVÉS), 7. Tóth Gergely (TÖREKVÉS), 8. Szemes Gergő (KRVSE)
GKK-Reménység gyermek férfi kard Budapest Bajnokság UTE, 57 induló: 1. Horváth Gergő (NTE 1866), 2. Kis-Tamás Bence (VASAS), 3. Kun Tamás Máté (NYVSC), Révész Márton (GEAC), 5. Fekete-Kovács Máté (KVSE), 6. Illés Kornél (VASAS), 6. Lukács Antal (NYVSC), 8. Kondor Botár
(SÁRVÁR)
Olimpici gyermek fiú párbajtőr GP1 Debrecen–Derecske – Fülöp Gyula Emlékverseny 71 induló: 1. Michal Sopoliga (SVK-KOSICE), 2. Georgios Popa (ROM-BR), 3. Kesztelyi Zsombor (AVA), Kó Benedek (VASAS
SC), 5. Tusjak Adrián (AVA), 6. Osman-Touson Mauran (MTK), Sztankovics György (TÖREKVÉS), 8. Bálind Bence (BVSC)
Olimpici gyermek fiú párbajtőr GP2 Szolnok Kupa 93 induló: 1. Michal
Sopoliga (SVK-KOSICE), 2. Enrico Piatti (ITA), 3. Bálind Bence (BVSC),
Szabó Bence (AVA), 5. Tusjak Adrián (AVA), 6. David Ciopata (ROM-BR),
7. Sztankovics György (TÖREKVÉS), 8. Vic Petrovic (SRB)
Baksay Kupa törpici fiú tőrverseny Kunszentmiklós, 22 induló: 1. Skorka Csongor (TERÉZVÁROS), 2. Guba Zétény (BHSE), 3. Bagdány Albert
(SZIGETSZENTMIKLÓSI TE), Parodi-Máhr Orlando (MTK), 5. Makk Balázs (TÖREKVÉS), 6. Gömöri Levente (TÖREKVÉS), 7. Girus Kristóf László
(TERÉZVÁROS), 8. Boros Ákos Bendegúz (SZIGETSZENTMIKLÓSI TE)
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Olimpici törpici fiú párbajtőr GP2 Szolnok Kupa 39 induló: 1. Fekete
Ádám (SZ-L BAU BALATON), 2. Németh Zétény (SZ-L BAU BALATON),
3. Florin Mirica (ROM-BR), 4. Paulik Tamás (AVA), 5. Gömöri Levente (TÖREKVÉS), 6. Hirtling Márton (ÓBUDAI FLESS), 7. Szabó Szabolcs
(ROM-SZAT), 8. KALÓ Ádám (SZ-L BAU BALATON)
Baksay Kupa csibe fiú tőrverseny Kunszentmiklós, 10 induló: 1. Bagdány
Albert (SZIGETSZENTMIKLÓSI TE), 2. Benyus András (TÖREKVÉS),
3. Budaházy Ambrus (TÖREKVÉS), Schmél László (UTE), 5. Dél Ákos
(SZIGETSZENTMIKLÓSI TE) 6. Andai Balázs (TÖREKVÉS), 7. Czakó
Ágoston (KRVSE), 8. Gergely Zoltán (SZIGETSZENTMIKLÓSI TE)
Baksay Kupa bambi fiú tőrverseny Kunszentmiklós, 33 induló: 1. Szemes
Gergő (KRVSE), 2. Leo Kuchta (SOMORJA SVK), 3. Farkas Mátyás (TÖREKVÉS), Kessler Vilmos (SZIGETSZENTMIKLÓSI TE), 5. Horváth Soma
(GYULA), 6. Iváncsics Ambrus (TÖREKVÉS), 7. Hubik Márton (GYULA),
8. Vanyó László (GEAC)
KEREKESSZÉKES
Kerekes székes Világkupa-verseny, Eger. Női tőr egyéni, A kategória, 23
induló: 1. Krajnyák Zsuzsa, 2. Hajmási Éva, …7. Juhász Veronika
Kerekes székes Világkupa-verseny, Eger. Női tőrcsapat, 8 induló: 1. Magyarorság (Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Juhász Veronika, Krajnyák Zsuzsa), 2. Olaszország, 3. Oroszország.
Kerekes székes Világkupa-verseny, Eger. Női kard egyéni, A kategória, 10
induló: …6. Hajmási Éva, …8. Veres Amarilla.
Kerekesszékes Világkupa-verseny, Eger. Női párbajtőr egyéni, A kategória, 21 induló: 1. Krajnyák Zsuzsa (edző: Feczer Viktor), 2. Veres Amarilla
(edző: Pákey Béla), …8. Juhász Veronika
Kerekesszékes Világkupa-verseny, Eger. Női párbajtőr egyéni, B kategória, 16 induló: …7. Dani Gyöngyi
Kerekesszékes Világkupa-verseny, Eger. Férfi tőr egyéni, A kategória, 33
induló: 1. Osváth Richárd (edző: Beliczay Sándor)
Kerekesszékes Világkupa-verseny, Eger. Férfi kard egyéni, A kategória, 32
induló: …7. Osváth Richárd.
VETERÁN
Veterán világbajnokság, Debrecen, női párbajtőr egyéni B kategória, 29
induló: 1. Kocab (amerikai), 2. Someroja (finn), 3. Hoffmann Ibolya és
Martin (francia).
Veterán világbajnokság, Debrecen, férfi tőr egyéni A kategória, 57 induló: 1. Blashcka (osztrák), 2. Jacoby (német), 3. Csák Attila és Marduchajew
(német)
Veterán világbajnokság, Debrecen, férfi tőr B kategória, 36 induló: 1. Galvan (olasz), 2. Jamazaki (japán), 3. Pap Jenő és Lowen (brit), …8. Imreh
László
Veterán világbajnokság, Debrecen, férfi tőr C kategória, 35 induló: 1. Aftandilov (orosz), 2. Prechtl (német), 3. Andriadze (grúz) és Spertini (francia), …7. Szentkirályi István
Veterán világbajnokság, Debrecen, férfi kard A kategória, 43 induló:
1. Carlucci (olasz), 2. Gasztonyi Károly, 3. Pimenau (holland) és Volkov
(orosz)
Veterán világbajnokság, Debrecen. Férfi párbajtőr A kategória, 83 induló: 1. Szokolov (ukrán), 2. Cartillier (ausztrál), 3. Thuránszky István és Burkardt (német)
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A végek dicsérete
Egy harcos arcképe Szatmárnémetiből
Szatmárról az átlagembernek szégyenszemre először a szilvapálinka jut eszébe
és csak utána a Rákóczi szabadságharcot
lezáró Szatmári Béke, esetleg, hogy idejárt
iskolába Kölcsey, de hogy Szatmárnémeti
(Satu-Mare) a vívás egyik közép- európai
fellegvára, az nem valószínű. Pedig gyakoriak itt a nemzetközi versenyek, mindenki tud róla, ismeri, ideutazik. A nagy
versenyekről ismert arcok is megfordulnak a Csipler vívóteremben. A háttérből egy ember mozgatja, szervezi az eseményeket, a helyiek vívását, Dan Liviu Suta Suti (Suta
Dan). Őt faggattuk elsősorban saját tevékenységéről, a szatmári vívásban betöltött szerepéről.
Ez egy egész csapatnak a munkája, a szatmári nagy vívócsaládnak. Van, aki többet csinál, van, aki kevesebbet, de hogy én ülök
ott fent a kabinban és igazgatok, az csak egy dolog. A múlt kötelez,
tudni kell erről a kicsi városról, hogy több mint tizenöt világ-vagy
Európa-bajnokot nevelt, vagy innen indultak, mert nem mindenki román színekben lett bajnok. Ha valakinek lenne ideje utánajárni, hogy a népességhez képest mennyi vívóbajnokot nevelt ez
a kis város – szerintem be tudnánk kerülni a rekordok könyvébe.
Amikor nagyon nagy volt a népessége Szatmárnak, akkor voltunk
háromszázezren, most százezren.
Azt mondják, hogy a román vívásnak is az egyik bölcsője ez a hely…
És a modern vívásnak is a két világháború közötti és a második
világháború után következő időszakban. Csipler Sándor, akinek a
vívóterem a nevét viseli, évtizedeken keresztül nevelt a román válogatottnak tanítványokat, és büszkék vagyunk, hogy manapság is
egy-két tagja a román válogatottnak, tőrben, párbajtőrben innen
kerül ki. Két nagy pólus van a vívásban Romániában, Szatmárnémeti és Bukarest. Megértették, hogy jobb nekik, ha mi is létezünk,
hiába az a főváros, mert konkurencia nélkül ők is meg vannak halva. Mi vagyunk a konkurencia, hogy a román vívás tudjon fejlődni tovább. Mivel, hogy innen járunk versenyekre, és hozzánk is
jönnek Kelet- és Nyugat-Európa felől, hozzájuk pedig a Balkán felől bolgárok, törökök. Több stílus, több iskola keveredik, és le tudjuk vonni a következtetéseket.
Van egyszer versenysport, gyerekek és veteránok. Hogy keveredtek
ide a veteránok? Már a második nagy veterán kupa volt az idén.
Itt nincs olyan gyerek, aki be ne tette volna a lábát a vívóterembe,
és ezt most nem nagyképűen mondom. Hogy megmaradt vagy
nem, az már sok mindentől függött. De majdnem mindenki vívott. Akinek tetszett, az el nem felejti, de kellett egy motor, hogy
ezt felépítse, és ez Judith Szereday (A fő támogatója és a főigazgatója a veterán kupáknak). Amikor hazajött Németországból, lassan kezdett visszakacsingatni a vívóterembe, és három éve rendszeresen jár edzésre. Aztán kezdett maga mellé vonni vívókat,
először a saját korosztályából, most már lejár néhány hölgyike,
néhány volt vívófiú, kezdenek a párbajtőrözők is mozogni, úgyhogy…
Mind a három fegyvernem működik?
Sokáig csonkák voltunk, pedig Szatmáron mind a három működött, de kardedzőink nagy része kiöregedett és kihalt, a fiatalok
pedig elmentek más tájakra pénzt keresni. Két éve sikerült vis�szahozni egy szakembert, aki önkéntesként csinálja, úgyhogy reménykedünk, hogy a kard is újra feléled. Jó visszajelzések vannak,
sikerült gyerekbajnokságon már hozni egy bronzérmet.
Vívómagazin

A cél az lenne, hogy tovább tudjuk vinni elődeink hagyományait.
Nagyon nehéz – sok minden változott, ami nem azt jelenti, hogy
könnyű volt, amit ők csináltak, mert az ő idejükben ugyanolyan
nehéz, ha nem nehezebb volt, mint most –, hogy emelt fejjel tudjunk nézni azokra a nevekre, amelyek a vívóterem falán vannak, a
világbajnoki, Európa-bajnoki és olimpiai érmeseinkre, hogy megmaradjon a vívás Szatmáron első számú sportnak.
Mesélj magadról. Valószínűleg normális gyerekként születtél, ki rontott meg, hogy keveredtél a vívás közelébe?
Negyedikes voltam. Akkor is csináltak toborzást, minden szep
temberben járták az iskolákat, bejött egy edző – akkor még semmit sem tudtam róla – egy tőrrel a kezében, na ki szeretne jönni
vívni? Minket is megrontott akkoriban a Három testőr, a Zorro,
meg a hasonló filmek. Bejöttünk, azt hittük, egyből vívni fogunk,
hát fél év múlva is még a vívóállást tanultuk – akkor még ez volt a
szisztéma. Egy év után kaptunk tőrt a kezünkbe – most rohan az
idő, egy gyerek nem maradna meg, ha ezt csinálnánk. Utólag és
edzői fejjel nem bánom, hogy így kezdtem, mert nagyon nagy alapot tett le bennünk ez az előkészülés. Híresek is lettünk, akárhová mentünk versenyre, mondták, hogy ezek szatmáriak, mert úgy
mozogtunk, úgy vívtunk. Most mindezt másféleképpen tanítjuk,
de megpróbáljuk megőrizni a hagyományt. Visszatérve magamra,
aki behozott a terembe Matusán Ernő vívóedző volt, aki nemsokára átment egy másik egyesületbe és átadott Moise Constantin fiatal edzőnek, onnan átkerültem Lengyel Évához és File Attilához, és
mikor betöltöttem a tizennyolcat, felmentem a fővárosba az itteni
Honvédhoz. Miután ott letöltöttem a katonaságot, visszakerültem
Szatmárra, és Lengyel Éva visszaküldött a fővárosba, hogy csináljam meg a kétéves edzői iskolát. Ezt befejeztem, ’95 óta Szatmárnémetiben vagyok, jelenleg a női tőrt próbálom kicsit felerősíteni. Közben voltak nekem is kalandozásaim, nagy megtiszteltetés
volt, hogy 2010-ben elvégeztem a FIE két hónapos kísérleti kurzusát. Hét országból országonként két embert, összesen tizennégyet összezártak, se család, se semmi, tiszta Big Brother volt. Napi
kétszer három óra edzés, egy hónap jobb kézzel, egy hónap ballal.
Büszke vagyok az oklevélre, amit ott kaptam, mert ugye csak kettőnknek van az országból, és engem tőredzőnek titulál. Bár ezt az
Vívómagazin 

eredményeknek kell bizonyítaniuk, nem a papíroknak. Régebben
a nagy mesterek vívómesterek voltak, tanították mindhárom fegyvernemet. A mai világban magas szinten annyi az apró különbség
a fegyvernemek között, hogy már háromféle edző van: tőr, kard
és párbajtőr. A tőredzői oklevelem alapján meghívtak Szaúd-Arábiába is, ami mindig is az álmom volt. Ott felkészítettem a férfi
– mert női nincsen – válogatottjukat egy versenyre, ahol bronzérmet szereztünk. Voltam ott a környező országokban is, de hazajöttem, mert nekem a szatmári vívás adott mindent, és ezt vissza
akarom adni a szatmári vívásnak.
Egyáltalán, meg lehet ebből élni? Mi az, amivel itthon lehet tartani
az edzőket, hogy ne kalandozzanak szanaszét a világban?
Lehet, hogy most butaságot fogok mondani: a hazafiassággal. És a
hazafiasság alatt én a lokálpatriotizmust értem. Én hazafi vagyok,
de szatmári. Ez butaság, de ha nem így gondolkodnánk, mind
elmennénk pénzt keresni. Meg lehet élni tízezer forintból is, és
százezer forintból is, de nem mindegy, hogy hogyan. Az embernek van családja, gyereke, akit fel kell nevelni, erre a minimumot
biztosítani kell. Azért néha-néha bevállalunk egy-egy továbbképzést, vagy egy-két hónapos külföldi munkát.
Hányan vagytok?
Szatmáron jelenleg hét edző van plusz a kardedző, nyolcan vagyunk: Lengyel Éva, File Attila, Izsáki Arnold, Surducan Mona,
Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Porca Attila kardban és jómagam Suta
Dan. A gyerekek tekintetében, mint nálatok is, nem jönnek már
úgy vívni, mint régen – hadd ne soroljam az okokat, mint például
a számítógép, és az összes többi sportág, ahol könnyebb eredményeket hozni. Vagyunk, mindig tudunk indítani egy-két csapatot
minden korosztályban. Régebben indítottunk két-három-négy
csapatot, most van, hogy csak egyet tudunk.
Sokat utaztok?
Csináltuk a veteránt, akkor ti is itt voltatok Szatmáron, múlt hétvégén Tauberben volt női tőr körverseny, kadet európai tőrverseny, a fiúknak Halléban, most itt ez a December 1. Kupa, jövő
hétvégén ugyanez a kupa párbajtőrben, utána lesz egy szabad hétvégém, amikor levágom a disznót, leszívom a bort, és készülök a
karácsonyra. És remélem, hogy karácsony és újév között egy kicsit
felszusszanunk, és januárban újra ott vagyunk a páston.
Nálunk már Szilveszter Kupa is van, hogy ne legyen nyugalom…
Nekünk is van egy Szilveszter Kupánk, amit a szatmári médiának tartunk. Egész évben írnak rólunk jót-rosszat, hál’ Istennek
inkább csak jót. Először csak felvetettem nekik, hogy nem akarják-e kipróbálni, ma már a hetedik kupánál tartunk, még a fotós
is jön versenyezni. Jönnek, vívnak, majd miután leveszik a sisakot,
mondják, hogy nem is olyan könnyű, mint amilyennek a tribünről látszik.
Miért nem indítotok hobbivívást?
Tudom, olvastam a könyveteket, és egy kis égő kigyúlt a fejemben,
de én még nagyon bele vagyok kötve a profi vívásba. Engem itt az
eredményekért fizetnek. Persze a veteránvívásnak nagy jövője lehet itt Szatmáron, meg merem kockáztatni, hogy meg is lehetne
belőle élni, csak erre még nincs időnk. Nálunk még a gyerekek sem
fizetnek, mi a minisztériumhoz tartozunk. A felszerelést maguk
veszik meg, de egy bizonyos szint után már kapnak támogatást.
Pár szót a teremről…
1976-ban született meg Csipler Sándor ötlete, hogy kellene már
egy nagy vívóterem Szatmárnak, az eredmények is igazolták, hogy
szükség van rá. 1978-ban adták át. Azóta felújítottuk, mondhatni
ez a szatmári vívás bölcsője. Előtte tőlünk kétszáz méterre fent az
emeleten egy kétpástos, kicsi, szűk, vagonjellegű teremben vívtak,
a tizenöt világbajnokból tíz ott nevelkedett. Halkan megjegyzem,
a többi öt is. 
Dávid Zsófia
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