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VIVOHIRADO

MEGTonrÉNT A MAGYAn vívoszovETsÉc rlszTuJíro rcoz-
cvŰt_Ése 1996. oxroBER 12-ÉN

Elmaradt a pengecsata
Tus heIyeLL gesztus

Elnokváltás avívoknál
A Magyar Vívo Szovetség szombati kozgyl'ilésén koztestr'iletté
a;akult a szelvezet, és az eseményen tisztujításra is sor keri.iIt. Az
elnoki poszton váltás tortént: a kovetkez négy évben Kertai
Gyula, a RlCoH Hungary Kft. vezérigazgatoja irányítja a sportágat.
A fcítitkár Kovács Edit, a technikai igazgato Kovács Tamás maradt.

Nagy volt a tomeg szornbaton a Hotel Stadion R-szint(j kulÖnterme el tt. A vívoszÖvetség kÖzgy11lését

várták a kuldottek, a sportág ,,egyszer '' képvisel i, akik csak érdekl d ként voltak jelen, no és a sajto

munkatársai.
-Már csak áttohety Van -fogadták zrikálvaa késve érkezoket a tÖbbiek. Persze ez csak vicc volt, mert

a fokozott érdekl dés ellenére jututt hely mindenkinek. A fokozott érdekl dés magyarázata pedig

egyszer i: tisztÚjítás elcjtt áll a sportág.
A gyors létszámellen rzés - a 1 1O szavazati jogÚr kuldottb l 94 megjelent __ a levezeto elnoki tisztet

elláto dr. Fetkay András dr. Kamuti Jeno elnokÖt kérte fel beszámoloja megtartására, az eltelt négyéves

ciklus értékelésére'
Az egykori kituín t rvívo szolt arr l, hogy az ut bbi id szakban mind tobb gonddal kellett

megkÜzdeniuk a szakosztályoknak, mégis sikerult eredményesen felkészulni a világversenyekre. Szo-

moruan jegyezte ffieg, hogy csÖkken a Versenyzok száma, kÜlÖnosen a husz év feletti korosztályraigaz
eZ aZ állítás. Megnyugtato viszont, hogy a szÖvetségnek nincs tartozása' A válogatott szereplését
értékelve kiemelte, hogy bár Atlantában nem szuletett aranyérem, buszk k lehetunk arr'a, hogy minden

fegyvernemben pontszerz k voltak Versenyz ink. A kadett- és junior-világLlajnokságok magyar sikerei

puoig azt sejtetik, hogy a fiatalok mélt ut dai lesznek a jelenlegi nrenokrlek' A sportdiplomáciát
elemezve kitrjn nek nevezte versenybíroink ténykedését, kÜlon kiemelve az olimpiát megjárt Erdei Péter

és Hidasi Jozsef munkáját.

-A tények után engedjetek meg nekem egy szemétyes megjegyzést! tisztességge/ 7srobáltam végezni

a munkámat az etmutt nyolv évben' Bizonyára voltak hibáim, de a sikerekben is volt részem. Ezekre a

sikerekre buszke tehetek, és ez alapjái méttán pátyázhatnek ujra az elnoki posztra. Én azonban

visszavonom kandidátásomat. Úgy érzem, jetenteg elsosorban menedzser típusu elnokre van szuksége

a sportágnak. Szerelmem a vívás, és továbbra is szolgátni fogom.- fejezte be beszédét Kamuti Jencj.

A sokakat megdobbent - bár egyesek szerint várt - bejelentés után Ga\lov Rezso államtitkár' az

OTSH elnoke lépett a mikrofonhoz. Méltatta a legeredményesebb hazai olimpia sportág sikereit, majd

kitért az ut bbi napok, a kozgy lés el tti kampány eseményeire, Kamuti Jeno és Kovács Tamás általa

keménynek nevezettcsÖrtét' Reméfi k, megtalálják majd hetyuketavívásban -Íejezte ki reményét Gallov

Rezscí.
Kovács Tamás elismerte,.hogy az olimpia el tt val ban elkezdcjdott egy csÖrte, ám ez nem Kovács

kontra Kamuti párharc volt.,,Én a magyarvívásért harcoltam, Jeno a maga igazáért. Megkoszonom Kamuti

Jeno gesztusát, nagyvonatu bejelentését, és javaslom, hogy válasszuk meg ot tiszteletbeli elnoknek."

Javaslatok' szavazások kÖvették a beszámol t, majd a sporttorvénynek megfelel en koztestÜletté

alakult a szovetség.A résztvev k dontottek a szakÍelÜgyelcíi állás megszuntetésér l, helyette létrehozták

az utánp otlás-igazg atoi posztot'
Az elnokválasztás Kamuti Jen visszalépése után már csak formaság volt' az egyedulijelÖltet, Kertai

G y u l át e gy h an g r l ag m e g s zav azta a kozgy Úi l és.
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-Sohasem voltam vív , mégis rengeteg szállal kotodom a sportághoz. ot éve, a budapesti világbaj-
nokság idején kerultem a vív családba, amely, (lgy érzem, befogadott. Kosz nom a bizalmaf, és
koszonom Kamuti Jeno gesztusáÍ is mondta az ÚrjdonsÜlt elnok'

A legtovább az elnÖkségi tagok megválasztása tartott, ugyanis hosszÚr id be telt a szavazatok
osszeszámolása. Végul felállt azuj elnokség, amelynek tagjai lettek az egyesÜletek képvisel i' (UTE-
Falcon Solyom Sándor', Honvéd-Kim'. dr. M na István', Vasas: Kunfalvy Péter; Tapolca: Borosné Eitner
Kinga; MTK: Hidasi Jozsef ; Békéscsaba: Hajtman János; BVSC: Kamuti Lászlo; BSE: Rymorcz Pál), 13
személy a szavazás eredményeként (Kovács Tamás 86 szavazat, Kovács Edit 76, Kamuti Jen 70,
Gémesi Gyorgy 60, FelkayAndrás 65, Sz cs Bertalan 63'Szabo Bence 56, Bakonyi Péter és SzenÍistvány
Jozsef 53-53, Mészáros Jozsef és Nébald Gyorgy 52-52, Vida János 49, Lászl Dezs 48). Három helyet
szabadon hagytak a SZponzorok képvisel inek.

A két alelnok Gémesi gyorgy (a vidék képvisel je) és Felkay András (általános) lett.
A kozgyrÍlés után osszeult az uj elnokség, és két tisztségr l dontott. A technikai igazgato Kovács

Tamás maradt, és a fcítitkári poszton Sem tÖrtént változás: Kovács Editet kérték fel a teend k ellátására.

Kovács Tamás:
,rA vivásban maradok!''

A kÖzgy11lés a legtÖbb szavazattal (86) választotta elnokségi taggá az egykori világbajnok kardvívot,
Kovács Tamást, a technikai szovetségigazgatoját.

Kovács Tamás neve az ut bbi id ben az OTSH (egyik) leend elnokeként szerepelt a hírekben,
ugyanakkor Kertai Gyula hangoztatta: megválasztása esetén a technikaiigazgat i poszton csak.Kovács
Tamást tudja elképzelni.

Vívás Vagy sportirányítás? Dontenie kell, mégpedig hamarosan' Mi lesz a választás eredménye?
-A vívásban maradok! * jelentette ki az elnokségi Ülés után Kovács Tamás. _Ezt a sportág dontotte

el' olyan sokan kértek maradásra, hogy nem tudtam nemet mondani. Az is meger sített dontésemben,
hogy a legtÖbb szavazattal lettem elnokségi tag. No meg Kertai Gyula kérése is az volt, hogy maradjak,
kezdo elnokként szÜksége Van a segítségre' Sajnálom, hogy Kuncze Gábor sportot felugyel belÜgy-
miniszter ur a sajt b l tudja meg a dontésemet, de hétf nél el bb nem tudok vele beszélni. A
vívotársadalom bizalma nagyon jolesik, ercjt ad, és ezt a bizalmat nem szabad elveszteni még akkor
Sem. ha komoly ajánlat áll a másik oldalon. Márpedig az OTSH elnoki posztja pályafutásom csucsa lett
volna. ' Az Új elnok bizonyítani.akar' és ez a vágy magával ragad majd minket is, akik már régota
tevékenykedÜnk a sportágban. Ujult er vel látunk munkának, és bízom benne, hogy a beígért feltételek
mellett a világ élvonalában marad a magyar vívás.

Kertai Gyula:
,rlJgy érzeJn' értek az irányításhozn'

-orulok annak, hogy a kozgy lésen sikerult elkerulni a ,,szakma Vagy a pénz'' csapdáját, amely
szerintem mesterkéltszembeállás volt - mondta az jonnan megválasztott sportági elnok, Kertai Gyula.
- A magyar vívás olyan szerkezet, amelyet irányítani kell, és tigy érzem, értek azlrányításhoz. A gondok
nem fognak varázsÜtésre megsz nni, hanem egy Íolyamat eredményeként, de ha nem bíznék ennek
sikerében, nem vállalkoztam volna a feladatra' És nem csak a pénzre gondolok ilyenkor. A magyar
vívásban rengeteg kihasználatlan er forrás van, ilyenek például a kit n szakemberek, akiknek talán
csak egy gesztus hiányzik ahhoz, hogyenergiáikat Íelszínre hozzák. olyan elnok akarok lenni, aki
állandoan jelen van, neln pedig a háttéb l irányít, még ha ez j val tobb energiát igényel is. A
szemléletmodot is át kell alakítani: mindenkinek tisztába kell lennie azzal, hogy számon kérhetcj, azaz
nem elég csak elvállalni valamit, teljesíteni is kell.
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TISZTELGES I(OVACS PAL ELOTT

Az ATLANTAI EzÜsrÉnuEs KARDcsAPAT

Kovács Pál
(1e12-1 ees)

Ncru nchcz rncgcrteui a lcrtrcl kcl .

()lyarr jri lchet a vilhgt(rl clzirrkitzva, Ittagltttyosatr lni. tttiltt a

l'aclak az crcl(jbett, csak az itl(í.jlir'iissal kcll rlregkiizclcrriiik. élclrllct

re'jt a vadon biivcu.
,\z crntrcr rn uscrri viilaszlhrl.i r lt t'clnctck clct t. ltt. czcll a liilcliilt

Ús cllllcrt irz itl(íllcrr kell rrlcr:iillrri a IlclytiIlkct. Nettl Irlerrckiil-

hctiiIrl< cI sclttrr'it. tlrtir' itz crtliík scrrl a Lcgiek.. '

l:s arrtikol az cntbcl cljLrt gorrtlolataittak ezclt

I(orrulcsszr-rsi l(cizlt<lrrt Phtlia-tct tttcbc. ahol

rlczr r ek.

/ror',ir'.r /iil errrl.'kr-'le .

viclékérc, belép a
kartlvcrscrtvt t'ctt-

Ntllttt it l'iatal<lk k(izLil sokirrl stlha tlcttr isIltcrték szcttl lycsctt

l(or,rics I'iilt. csak aunv-it trrrlttak rtila, hogy sziittit;tlatt ttiruy,

l'illlg()S l,ct'scttyl ttyct't és s1lortvczet kéIlt is a legjobbak kcizé

tart()Z()tt. rrlégis Írgy érzik. I(tlr'ács Pál ktilonleges Íérfj volt.
( )l-varr. aki1 ttta is Írg1, .jcllclrrczrrck: ,.az ítrie ttlbcr". Aki ttcttlcsak

it s1ltrt'tllatt alktlttrtt tttaI'atlattilrjt. lrattctlt az élet rltirs teI'tilcteiIl is.

ttcttt itllttttltltt Il]cg, sttlta. ttag1'tltt Íittlttts vol1 száttlát'ir Ilogv gcriItcc

stlhit ttc szcItvecl.jcrt .'sériilcst."
,'\ tirrtiis. ,\z tcttc iil l(oi,iics I',rllii.

I{crtlctc vtllt' ()lyarr. irki l1elll tt-tclott azotltlsuIIti a világ

szcllcttlcvcl. Netlt vtlttr'rlt ki a kijzcli crcliíbe. l]elll tt vatlclItba

t(jltilttc clctét, clc csztttéivel tirlárr rnégis egy kicsit kLilijrrcrrek

szlitttíttl1t. Igaz' csalziclja cs r'e rscttyz társai Irlegértették' s(it, igazi

tiirsr'lr lclt llcrrrltik. Ilgy rllyalr t;sa1lltttlt alkottak, attlcly tttég rttiIt-

tlig lrirtlissltl r'ittl it r'íl'rjsll()l'tl'il. a l,ír'iis szcrcltlrcseirc.
\'lir rrrtir rrcrrr kcrcsltet.; Lik lcl 1<crtlcscinkkcl. tavaly (ilirkrc tltvo-

r()tt. . .

l)e l<i niorrtlanri azt, hog1, a szcllctrc ttirtcs vcliittk'J
lliszcn r''clscnvt t'ctttlczttck ttz cttrlekcrre, olyirtt vcrscllyt, alttll a

r'ír'iis rttcllc1t itz ettlbct'i i:r't k,-'k lcgirlribb rll1'aIt tttcghaltit'tlztiak.

StlLittl cliiittcl<. stlkarr irgy gorlclolták' Irtlgy jclcrllctiikkcl iS

lrtltizrtir I< l( rlr.'iics PtiI crlll ckÚ'rr,:I<.

I'rs bizrrnvirr rr vrllt olyrttt is, itki ,rzclt

cr(ít rttcrítscrr. Att(ll cscttjctt el cgy
Iiis tlrtrist. nl<i rtttir nincs kiizijttiink

l:itogatott cl a vcrscttvt c, ltogy

kis tucltist, egy kis cr t, ogy

Szab Bence bevitte az utolso találatot Sztanyiszlav
Pozdnyakovnak. Véget érta találkozo... És valami

rnas ls

Talá/,ati elzo
Péntekcn este a KongresszLtsi Kozpontban rendeztek meg a

Magyarorszag-Világválogatott kard CSapatnlérkcjzést. Az

eseményen me0jelent Rene f]och, a Netnzetkozi VÍvo

Szovetség elnoke, Gallov Rezso, aZ 0TSH elnÖke és Kertai

Gyula, a Maqyal' VÍvÓ Szijvetseg elnoke is A csapat-

mérkozés els taiálatat a rlag.v"ar egyuttes adta - KÓves

Csaba révétt, és ettcjl kezdve a hazaiak e0yetlel] egy perCre

sem adták ki kezukbrjl a Vezetést' A pástra lepÓk a Szpon-

Zorok _'a Novodata Rt., a Falcon BrÓker Rt és a Ricoh

Hungary Kft - 1ovoltábÓl ezerdolláros penzdijat vehettek at,

a legsikeresebb magyar VerSenyZO, Navarrete JÓzsef plusz

ezer dollarral gazdagodott

Végeredmény: Magyarorszag-Vilagvál0gatolt 45:39

(KÖves-Pozdnyakov 5 3; Szabo B '-0lech 5 3, Navar-

rete-Becker 5:3; Koves-Olech 5.4; Navarrete-Pozdnyakov

5:5; Szabo B.-Becker 5:5, Navarrete-Olech 5.3,

KÖves-Becker 5'.7',Szabo-Pozdnyakov 5:6)

Navarrete JÓzseÍKoves (lsaba Szabo Bence

A remete
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ol i rnpikonok az ava táson
A veszprémi Dozsa Gyorgy Általános lskola fcíépuletében unnepi mrÍsor keretében adták át ren-

deltetésé nek az egykori neves vívoedzorol, Bors Ágostonr l elnevezett tornaszobát és vívÓtermet,
amelyet stílszerLjen a D zsavárosi Diáksport Egyesulet vívoinak szánnak. El szor Csabi J Csaba
vezényletével a helyi kamarakorus rovid mrjsorát hallgatták meg a megjelentek, majd Toll Kata hatodik
osztályos tanulo adta elcj gÖrog bÖlcselcjk mondandoját a sportrol.

Ezt kÖvetcíen Diossy Lászlo polgármester, országgy lési képviselcj avattafel atermet,majd végezetÜl
a nagy tornateremben Kovács Tamásnak, a Magyar Vívo Szovetség technikai igazgatojának a Verseny-
bíráskodása mellett Navarrete Jozsef és Koves Csaba, az atlantrri olimpián ezustérmes kardcsapat tagjai
tartottak egy csÖrtéig tartÓ bemutatot' A pogrammal egy idcjben az érdekl d k megtekintették az
iskolatorténeti kiállítást is'

Hat egyesulet részvételével rendezte meg a Várpalotai.,Bányász a serdulcj országos noi tÓrversenyt'
A verseny dr. EÖtvÖs Pál emlékére kerult megrendezésre. o volt az, akiVárpalotán megalapította a vívást
és haláláig mrÍvelte és tanította azt. A pontversenyt és ezzel a Népszabadság f szerkesztoje által
felajánlott Eotvos-kupátaz MTK nyerte a Csata DSE és a Vasas elcjtt. A díjakat Eotvos Pál, a Népszabad-
ság ÍcÍszerkeszt je adta át a Versenyzoknek.

1 ' Nagy Sarolta, MTK; 2. Mezei ZsoÍia, Csata DSE; 3. Takács Zsuzsa, MTK.

Vívog; ála Puskás Bertalan emlékére
.\ .tl1lt'tltti l'ltrtl'ttllli;t-Aictl_lItltcl l1il!]Y silttr'íí

t'tt'tlgliilittltli lrtltrtt trttlttlttt, itttltl\,'et lt vártls cgvl<tlri
\,í\'tll1tts1ct't:' I)ttsI<lts ['}er't;llarl elrr[él<élrek szert1eltel<.

,'\z cscIltétt),ctl eltísz()r lr ji)víí rentéttvségei, ll ltaclett
l<tlrtt t'erscn1,z l< szlittuirlt l<iírt l)trsl<ás [Jertalal]_elll-
lclit'cr'settt' clilrltríirc l<tlriilt sttr' lltajc1 llelntrtattit tllrttlt-
tlrll l<itiírrtí iit1rrsÍztiirlI< és víl,riirll<: Al1zr rtirrc l< .| á tltrs,

lJlrrrzély AI<.rls, Szitbti Betlee, li(it,cs
llrillert és [:r'stll< Zstllt.

A gála végérr it stlprtrni I)et li Sziilltz ttlLt't'tlszr:i

I<or'abeli drll<tttttentutnoIi segítségér,el clctcttítct1cli
fel ir ttllrgrl;11' 1'i1l;1s rlirgv pilllrrratait, s ízelítrít .ttltill< lt

vát'tlsban 7() éves nrírltrll t'isszirtel<itrthttrí 5ll()l'tli!-
bril

Em léke zés egy vívomesterre
1919 juniusában, a ludovikás ellenforradalom idején Er di Öoont a vorosok az akadémia épÜletében

megolték' o volt az idotájt az akadémia vívotanára. A Farkasréti temet ben lévcí sírját a nevét visel
egykori cserkészcsapat rrrég életben lévcj tagjaivalamint a honvéd hagyományorzo egyesÜlet képvisel i

1 996 november 9-én megkoszorÚzták.
(Rabe Gusztáv)

Vívovezet munkásság ának elismerése
A november '16..'án Zalaegerszegen rendezett nemzetkozi kadettverseny alkalmával Kovács Tamás

technikai igazgaIo ur MlSZoRY BÉLÁnak a Zalaegerszegi Vívoegylet elnokének, munkája elismeréséul
emléklapot adott át'

E magatartással a Magyar Vívo Szovetség a vidék vívásában elért eredmények egyikét is kívánta
honorálni

Dr' Bálits Károly
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Bevezet() Dr. zold Ferenc irásához
Ebben aZ évben Ünnepelte

90.-ik szuletésnapját Dr. Zold
Ferenc, aki az Amerikai Egyesult
Államokba távozott, ott és azota
aktív egyetemi tanár. l-Josszu
évekig a Magyar Vív SzÖvetség
titkára volt, tagja a Sajto lfjusági
és és Vidéki Bizottságának,
késcíbb aZ Elnokség tagja és
hosszu ideig fcjiskolai kapitány.

Alaposan ismerte és barát-
ságban volt olyan személy-

iségekkel, akiket mi csak a vívo
torténelemkonyvekb l

cikkgytíjteményt mint a magyar
vívotorténet részét, késcjbb
konyv alakban is kozreadni.
Szíves ajánlással kÖzoljuk az
elscj írást, amely Santelli ltalo
hazánkban mrjkÖdcj neVeS olasz
vívomesterrol szol s amelyet Dr.
Zold Ferenc 1975 szeptember-
ben készített.

(Dr. Felkay Andras
- Mészáros Jozsef)

is-
merÜnk. Dr. zold Ferenc saját
magát - szerényen - a vív sport
epizodistájának tekinti, de a
vívotorténet megorokítésében
f szereplcí.

Ez az ismeretség és barát-
ság, amely az akkor mrjkod
személyekhez kototte, hitelesíti
írásait, amelyeket szeretnénk
lapunkban megjelentetni és e

EGY EMLEIGESZED ARNYEIGBAN

TÖbb mint tizenkét évvel halála után Budapesten, a Kerepes utitemet ben most állították fel Santelli
ltalo szereny síremlékét. A levelek, amelyek beszámolnak felejthetetlen nagy Mesterem errol a halál
utáni állornásárol, tudattak azt is, hogy az emlékbeszédet a régi-régi bajnok: Toth Péter nlondotta.
Félévszázadra tekinthetett vissza, hiszen éppen Toth Péter volt az, aki látta Santellit oktatÓi és verse nyzoi
mr'ikÖdésének teljes ragyogásában, az a Toth Péter, akinek oroszlánrésze volt a magyar vívÓsport
világhegenomiájának kialakításában. Ma már mindenki tudja - még ha nem is foglalkozik sporttal, -
hogy a magyarok a vívásban, elscjsorban a kardvívásban' szinte verhetetlenek. Az' hogy idáig érkeztunk,
ebberr éppen Santelli ltalÓnak orÖk és hervadhatatlan érdemei vannak' _ Nem hallhattunk Toth Péter
ernlékbeszédéI, errol nenl írtak barátaim és éppen ennek a távoli sírnál elhangzott beszéd árnyékában
szeretnénk elmondani Santelli ltaloig a magyar vívosport utját és a nagy Mester jelentŐséget pár sorban
méltatni kÍvánjuk.

A XlX század elején indult meg a modern kardvívás, ekkor alakult a Pesti Nernzeti VívÓintézet,
amelyet Széchenyi lstvánnal és Kossuth Lajossal egyutt az akkori kiváloságai látogattak. Ebben az
idcjben francia és porosz vívotanárok mr-ÍkÖdtek. ugyanakkor Kolozsvárott is vívni kezdtek itl tLinik fel az
elscj o|asz vívÓmester és ;a legkiválobb tanítvány: Wesselényi Miklos.

A mult század leghíresebb magyar mestere Keresztessy Jozsef volt. Végigkuzdotte a szalladsághar-
cot' annak leverése után két évet bortonben toltott. Amikor kiszabadult, Budapesten a mai Veres Pálné
utcában (akkor Z ldfa utcának hívták) onállÓ vív termet nyitott' Egyszerr'i és világos vívÓrerrcjszere az
císi magyar harci vívás alapelemeire épÜlt fel. Tudnunk kell' hogy ebben az idcíben vastag, nehéz
kardokkal vívtak, a vívok 1laplanszer en bélelt zubbonyt, hatalrnas fejvédcíket viseltek és a vívÓkesztyLl
szara is talpbcír vastagságu volt. Önként kovetkezik, hogy mivel a fegyverek a Íelszerelések nehezek
voltak, a vívo mozgása is nehézkessé vált. Ebben a korszakban a vívást mint versenysportot a világon
sehol sem ismerték' az els;cí nyilvános bemutatÓk 1B90 táján kezdcjdtek. Ekkor rnár azolasz vívás magas
fokon állt és 1B93-ban a fcívárosi Vigado nagytermében kerult Sorra az elscj nagy nernzetkÖzi
vívoakadémiára, ahol olasz vív mesterek szerepeltek. Két évvel kés bb, "1Bg5-ben, a legjobb magyar
és osztrák vívok részvételével megtartották Magyarországon az els nyilvános vívoversenyt' A kard-
versenyt a magyar lványi Gyula nyerte meg, a tobbi számot az osztrák vívok, akiket a viláqhírLjvé vált
olasz trlester: Barbasetti llészített elo'

lgy érkezett el vívosportunk a legjelentcísebb állomásához, az 1896 évi Milleniumi Emlékversenyhez,
amelyen Magyarország vívoin kívÜl osztrák, olasz, francia, orosz' horvát és spanyol versenyzok ossze-
sen mintegy száznegyvenen indultak. At rt Mérignacfrancia rnester nyerte, kardban Santelli ltalo lett
az elso' Az olasz kardvívclk nagy hatást keltettek. Ekkor tájt a rnagyar vívoiskolára ercjs hatássaI volt a
wiener rleustadti katonai erkadémia rendszere, ahonnan számos magyar vívomester kerÜlt ki. Az olaszok
mozgékolly' gyors technikával vívtak, a kardot nem csuklobol, hanem kÖnyokbcíl vezették' a szinte láb
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mozgásnélkÜli magyar vívással szemben a láb-technikára nagyobb sulyt fektettek, gyorsasagban,
robbanékonyságban és látványosságban forradalmat hoztak. A magyar vív tnesterek és antatcjrok a
Milleniumi verseny tapasztalatait felhasználták és nagy lelkesedésse| láttak munkához. Santelli ltalot
gy zelem után meghívták, Budapesten telepedett le, s részben magán iskolájában részberl a vezetcj
egyesÜletek termeiben krjzel otven éven keresztul dolgozott es világsikert arato tanítványokeit nevelt
Santelli az olasz kardrendszerbe a már virágzo magyar kardvívás értékes tulajdonságait is bekapcsolta
és alig egy-két évi muÍkodése után, az Új, mozgék ony kéz és lábtechnikáju sportvívás volt láthatÓ' amely
állandoan továbbfejl dve kezdte és érte el páratlan diadal utját' Az els magyar bajnokságot 1900-ban
tartották meg egyre tobb rls tobb kivál olasz és magyar mester dolgozott amat rjeinkkel, majd 190B-tÓl
kezdodoleg azoIa szakadatlanul a világ kard vívosportjában - Magyarország az elscí!

Santelli ltalo olyan vívoegyéniség volt, aki minden százévben egy szuletik. Vannak kiválo versenyz k'

akikbcjl sohasem lesznek pedag gusok, sohasem tanulnak meg oktatni és vannak olyan kiválo oktatok,
akik a Versenyzésben alul maradnának' Santelli ltalo ugy Versenyzésben, mint oktatásban páratlan volt.
A budapesti verseny után elindult a párisi mester-versenyen, a;lt is megnyerte. Évtizedeken kt;resztul a
kardban verhetetlen volt )s ugyanakkor a tanítványok és oktatok egész nemzedékeit nevelte Íel. Miben
állt a titka? Egyéniség volt és tÚl a víváson mélyen kulturált, nagy pedagogíai felkészultségil. rnindenki-
nek adott egy bizonyos fokÚ alap-mechanikát, amely hasonlatos a Zongoraskálázásához. ezt meg kell
tanuIt'ti, t'tlint az abc-t enÓlkÜl fejlcídés nincs. ez alatt az ido alatt minden egyes tanítványárrak rnegis-
merkedett lelki világával, fizikai adottságaival, figyelem koncentráciojával, egyéniségével. Es trlirrden
egyes tanítványának tula1donképpen'egyéni iskolát adott. Pontosan tudta, hogy mit és meddig lehet
forszÍozni, például a pas:;zív lelkialkatu vívobol nem lehet elscÍrangÚ támad Versenyzcjt nevelni A lelki
és Íizikai adottságokbol alakított mindenki számára iskolát, soha sem sablont kovetelt es olyan
VL-rSerlyzcjk' akik más rnestereknél elkallodtak már, az o keze alatt, szinte szárnyakat kaptak.
Evtizedeken keresztul járt kÖzépiskolai és ifjusági Versenyekre, az ott felcsillano tehetségek gytiltek
kÖreje és volt olyan korszak, amikor Santelli neve adta, az cj iskolája,a kardvívás fémjelzését' l'latalrrlas
alak1at, ragyogo tudását az egész világon ismerték, ahol csak vivásrÓl beszéltek. Sok-sok tanítványa lett

magyar bajnok, Europa-, világ-, olimpiai bajnok. Magyar beszédének, vívotermének az ott lengo
hangulatnak egész kÜlÖn varázsa volt. Éppen Toth Péterrel az élén, régi tanítványai megírni és kiadni
kívánják tanításainak, tÖrténeteinek gyiÍjteményét, amely a magyar sport egyik ragyogo fejezete. Mr-Ívelt

és szellemes ember volt, enélkÜl igaz pedagogia nagyság el sem képzelheto. Száz és szaz- tÖrténet
kering rola, amely egyben felidézi aszázad eleji Magyarország, a magyar sportélet levegcíjét, herngulatát,

majd a két világháboru és az azt kovet osszeomlás tragikumát. Nehéz gátat szabni annak, hogy err l

ne szoljunk rnost. - Talán megemlítjÜk, hogy az Egyesult Allamok kard vívásaira is Santellinek rrlily nagy
hatása volt. Egyik legkiv;rlobb tanítványa, Dr Foldes Dezscí, - aki magyar kardbajnok volt, - az elscj

világháborÚ idején Clevelandba vándorolt ki és ott a Santelli iskolának további megbecsÜrlést szerzett
Fia, Santelli GyÖrgy, - ugyancsak a magyar kardbajnokság megnyerése után' kozel harmincot éve el

New Yorkban és apja iskolájának mélto képviselcíje és folytatoja.Tíz éve oktat Philadelphiában Csiszár
Lajos, aki Santelli ltalo iskolájában kapta vívomesteri képesítését és hosszu évekig a nagy Maestro
irányítása alatt dolgozott' Santelli GyÖrgy és Csiszár Lajos' az amerikai olimpiai csapat mesterei' - Az
elscj es rnásodik világháboru kozÖtt érkezett Amerikába Dr. Nyilas Tibor es Worth (Vitéz) GyÖrgy, akik
Santellitanítványok volta E}udapesten, S azota, egyre-másra nyerik az amerikai kardbajnokságokat, ] 94B
ota tag1a az olimpiai cserpatnak és mindketten az olimpiai clontcík tÖbbszorÖs résztvevÓi voltak. A

'''ásoJit 
világháboru után és a mult esztendcj végén is tobb ',santellista" érkezett az EgyesÜlt Államokba

és részint' mint Versenyz k, részint mint oktat k a Santelli-iskolának tovább-Íolytatoi lettek'
A Maestro hagyományait orzi a Canadába, Dél-Amerikába és Europa kulonbozo városaiba szét-

szorodott tanítványainak nagy serege. MindenÜtt van Santelli tanítvány. Sokan oktatok lettek. Nem
kozelítik rrreg mesterÜket. de utánozni igyekeznek azokat a tanításokat, amelyeket tcjle láttak'

Terrnészetesen a magyar vívosportra hatott leginkább. Dr. Duronelly Lászlo, Skaliczky Géza, Szabo
Lászlo és még oly sokan tanulták tcíle a mesterség és hivatás titkát. Most már Dr. Duronelly Lászlo sem
él, fiatalon kovette mestt;rét, kinek mrjkodését élete utolso pillanatáig propagálta. Cikkeiben, Test-
nevelési Fcjiskolaitanári elcjadásaiban mindig szolt Santelli hervadhatatlan érdemeircjl, utolérhetetlen és
tundokl tudásárÓl. És távoli, kÜlfoldi mesterek kuldték fiaikat hozzá, mert volt valami varázslat benne,
melytol nem lehet szabadulni soha.

A rnagazinban kozolt l_rárom fénykép egyike Santelli ltalot mutatja be a másik képen Özvegye láthato,
amikor az olasz és magyar vívok által alapított Santelli-kupát Siennában a gyoztes magyar karc]ozoknak
nyujtja át. A harmadik kép a temet , az egYszerr-Í sírk , amely elcítt leghr-íségesebb tanítványa: Szabo
Lászlo egyetemi vív mester teszi le az emlékezés és szeretet kis csokrát'
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Toth Péter, aki nemcsak a maga korának egyik legragyogobb vívoja volt. - hanem kitrjncj sportírÓ
szonok is évtizedeken keresztul Santelli tanítvány, - biztosan arányosabban és pregánsabban jelolte
meg Santelli ltalo helyét a magyar kardvívás és az egyetemes magyar sport torténetében. Ez a kis írás
villanás és tisztelet adás kívánt csak lenni, nem szakszer elemzés nem méltatás. E sorok íroja Santelli
ltalo tanítványa volt. Nem vehetett részt a sírk -leleplezésen, nem állhatott megilletcídotten a gyászolo,
- a rnindég gyászolo-tanítványok kozott. lgy gondol megindultan a nagy Maestrora, akinek alakját,
munkáját, jelent ségét teleszorjuk a szeretet és emlékezés csillagporával'

Dr. Zold Ferenc

A DEBRECENI VIVOSPORT HEIXZETE
A RENDSZERVALTAS UTAN

(1989-1996)
Nem véletlenul választottam az egészségÜgybcÍl ismert szot bevezetcjm címéÜl.
mai világunkban az rlktatás, az egészségugy és a sport is szinte kozÖs problémakkal kuzc1,

átalakítások sora pr bálgatja, keresi a kivezet utat.
Az aránylag csendben (fegyveres harcok nélkul) lezajlott változások után e három trem a ter_

melcjszférához tartozo, de igen fontos ága a társadalomnak, egyre inkább magára maradt. A Íokozatos
pénzÜgyi karcsusítások hatására mind eszkozi-tárgyi, mind személyi feltételekben már-már pattanásig
Íeszultek a hurok'

A forint folyamatos inflálodása, vásárloértékének fokozatos csokkenése a bérbol-fizetésbcíl élcj
kozalkalmazottak életszínvonalának jelent s csokkenését eredményezte. A két.(oktatás, egészségugy)
ágazatban a feszultségek már sztrájkot is eredményeztek.

E kis rÖvid ,,el zményes társadalmi korkép'' után tekintsuk át a vívásnak, mint az egyik legeredménye-
sebb olimpiai sportágunknak akálváriáját Debrecenben' 1989-tcjl napjainkig'

Bevezetés
1 9B2-ben végeztem a Testnevelési Fcjiskola Vívoe dzoi Szakának nappali tagozatán ' mint pályakezdo

és kétgyermekes családapa kapva kaptam a debreceni ajánlaton, ami rjgy szolt, hogy vívÓedzcjrrek
soronkívuli lakáshozjutási lehet séget biztosítanak. (Ebben az idcjben kb.7-15 évet is lehetett várni egy
lakáskiutalásra. ) Ígv kerr'lltem 19B2. oktober 4-én Debrecenbe, a DMVSC (Debreceni Munkás_Vasr'ttas
Sport Club) vívoszakosztályának élére.

ltt szeretném még mu.gjegyezni, hogy Debrecenben igen régi és nagy hagyományai vannak a
vívásnak' A 60-as években még 4! (négy!) szakosztállyal rendelkezett a város'

A szocialista sport néhány jellemzcíje
'l982-ben' idekerÜlésem idcípontjában a DMVSC-n kívul még a Városi Sportiskola foglalkozott

vívással, illetve egész porrtosan fogalmazva a két klub mrjkodtetett egy szakosztályt.
Hogyan is kell ezt értelmezni?
A szocialista rendszer Sportjának támogatási rendszerében kiemelt szerepet kaptak es elcjnyt

élveztek a sportágak, így a vívás is. A vívásban abban az idcjben a Magyar Vívo Szovetség (MVSZ)
edényesség alapján a s,zakosztályokat rangsorolta, el re megadott és meghatározott szempontok
szerint.

Így minden Versenyévad után kialakult egy élcj sorrend, ami alapján a szakosztály elnyert egy
besorolást A, B, C, D me;lyhez egy bizonyos osszegii forintÖsszeg járt, ami állami támogatás névre
hallgatott.
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Ez az akkori árakat figyelembe véve a szakosztály mrjkodési feltételeít fedezte. Ehhez a klubnak
annyit kellett hozzátennie, hogy fizette a szakosztályi dolg ozok bérét' vasutas egyesÜletként a Versenyre
utazás megoldott volt, hiszen a vas ti utazás teljesen ingyenes volt' (HelyÍoglalás is.) Hálokocsival tÖrtént
utazás esetén, ami abban az id szakban szintén nem volt ritka,'a szállás is térítésmentes volt' Azokban
az esetekben, amikor a hál kocsis megoldáS nem jott szoba, a szállást vasutállomásokon ked-
vezményesen sikerult megoldani' ami ugyan nem a Hotel Hilton kategoria volt, de tokéletesen megfelelt
annak a célnak, hogy ne hajnali négykor kelljen kelni, ha torténetesen Budapesten a Honvédban kellett
Versenyen résztvenni reggel kilenc orai kezdéssel.

Feltétlenul meg kell említsem a felszerelés beszerzését is, hiszen napjainkban ennek az ára a
csillagokat éri.

Abban aZ id ben a szocialista tábor t lunk keletre es tagjai el szeretettel utaztak hozzánk
Versenyekre illetve csak baráti, turista utra'

Azígy országba kerult sportfelszerelések toredékébe kerultek az itthoni hivatalos árfolyamnak, tehát
érdemes volt veluk foglalkozni.

A sportolonak a befektetett munkáján kívul nem kerult pénzébe a sport, s t ha eredményes volt egy
picit, akkor beutazhatIaazországot, esetleg a kornyez országokat, ha elért egy aranyjelvényes szintet,
akkor azért már pénzbeni juttatást is kapott' (Késcíbb e mogé már odakerÜlt a kiskapus szo ADHATÓl)

RÖviden ennyit az 19B9 elcjtti idcíszak, a sokat,,Szapult'', de anyagilag finanszírozott tehát el re,

hosszutávo n terve zheIo s po rtjárol.
Tehát két egyesulet kozosen uzemeltet egy szakosztályt...
Mint már említettem, nem volt ritka eset, hogy egy városon belÜl tÖbb szakosztály is mLikÖdott.

Természetesen onállo gazdasági egységet alkotva onállo gazdasági egységet alkotva Önállo ered-
ményeket elérve s az eloz ekben leírt modon támogatva.

A csavaros észjárásÚ gondolkodás szulte a kovetkez megoldást'
Adva van két kulon eg;yesulet, mind a kett rendelkezik vívoszakosztállyal, tehát jár nekik (mind a

kettcínek) a támogatás. Ez eddig helyes is lenne. ltt jon a két egyesuleti vezet : megegyeznek,1B éves
korig a Városi Sportiskola finanszírozza a vívokat, 1B éves kor után pedig a DMVSC. A koltségek
felezcjdnek, kvázi marad a támogatásbol, hiszen egy egyszer egyÜttm kodési szerz déssel máris
legalizálva Van, hogy a sportiskolás versenyzok ingyenesen utazhassanak a vas ton. A tobbi azaz a

létszám, eredmények már egyszeru kézimunkázás, restaurálás eredményeként megoldhatÓ volt'
Az edzok is jol jártak anyagilag, hiszen vállaltak mellékállást ugyanott, ugyanabban a teremben,

ugyanabban aZ id ben, Llgyanazon gyerekekkel, de plusz pénzért a másik egyesÜletnek.
Mint az eddig leírtakb l kiderÜl, ,,éltunk,mint Marci Hevesen''. Egy kis seft, egy kis munka (csak

szigoruan a szakmában) egy kis szerencse, 2-3 tehetségesebb gyerek kerÜljon a kezunkbe és még az
eredmények is megérkez|ek.

Az'1912-ben még D kiltegoriás vív szakosztály B kategoriás lett és 25 év után ismét rendelkezett l.

o. csapattal. ..

A rendszelváltozás Debrecenben
1gB7-BB-ban már éreztette hatását a gazdasági bizonytalanság. Egyre jobban meg kellett harcolni

minden gurulo forintért.
Személyi változások sokasága a kitorni készul demokráciában jellemezte aZ egyesÜletek életét.
A kiszorulok az utolso lehet ségeket kihasználva, az ujak az adodoakat megcsapolva csaptak a

gurulÓ forintokra, amik egyre kevésbé kezdtek gurulni.
Akezdcíd gazdaságiszigor Debrecenben a DMVSC-re, mint mamutegyesuletre Űrgy csapott le, hogy

aZ egyesulést annak idején ellenzo tábor azonnal el retort, bizonyítottnak látván igazáI, no lám
mégsenm mukÖd képes az uj tozszÜlÖtt.

19B9 má1usában a város vezet i, sportvezetoi kimondták az egyesek által már nem kivánatos
házasság Íelmondását. Újra létezett DMTE (Debreceni Munkás Torna Egylet) melynek patronáloja a

TIG^Z, TITÁSZ, MGM volt és Úrjra létezett a DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club) támogatoja a vasut.
Acegeket szemlélve láthatjuk' hogy csupa nagyhírrÍ, nagypénz állami cég, amelyek abban aZ

idcjben még a rendcsinállis, privatizálás el tt álltak.
Avívoszakosztály a DVSC-hez kerÜlt vissza, aminek még orultunk is, hiszen onállo vívÓtermet és

ingyenes utazást biztosított a vasut'

r0
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AÍuzio felmondását a sportba befoly állami támogatás drasztikus megcsappanása idézte elcj, okot
és lehet séget biztosítva a patr nusoknak a ,,ki-mit vitt a házasságba és mit tett azért, hogy tonkremen-
jen" cím torzsalkodáshoz.

Aváltás természetesen szintén nem zajlott le viták, marakodások nélkul. SikerÜlt azon kevés
sportszeret , sportért és nem csak a sportb l él embert megsérteni és kizsigerelni, kiutálni a sportbol,
akik tényleg tettek is valamit érte.

VáItozások ujra
Az 19B9 májusában, a felbomlott Íuzio után a DVSC-nél marad vív szakosztály, amely akkor már

B kateg riába kÜzdotte magát és igen j eredményeket mondhatott magáénak egy 19B9. szeptember
2o-án megtartott elnokségi ulésen, tobbségi szavazás Útján megsz ínt 19B9. december 31 .-i hatállyal'

lndoklás: sz kos anyagi lehet ségek, 1986-ban 350 000 Ft volt a koltségvetés, 1989-ben 120 000 Ft.

Erre mondják derult égbcíl villámcsapás. A rendelkezésre állo 3 honap alatt minden kovet meg-
mozgattu nk azért' hogy patr nust találjunk a 1 B év Íeletti sportoloknak, mert ha nincs átvev egyesÜlet,
akkor a Sportiskola is,,kénytelen" megszuntetni a vív szakosztályt.(Amivel már nem egyszer kísér-
letezett, sikertelenÜl még abban az id ben.) Ha találunk is mecénást elÚszott az ingyenes Önáll terem,
az ingyenes vasÚti utazás, olcs szállás lehet sége.

Személyes kapcsolatok révén kerultunk kapcsolatba a P|REMON Kisvállalat vezet jével, aki mint
utobb kiderÜlt szemben állt a városi sportvezet kkel és ,,csakazértis'' megmentette a szakosztályt,
segít kezet ny jtott és nem kevés pénzt invesztált a szakosztályba.

Adolog szépséghibája csak annyi volt, hogy a PIREMoN Kisvállalat mozgássérulteket és szellemi
Íogyatékosokat foglalkoztat vállalat, ami mint ilyen, adokedvezményt élvezett az államtol, amit a sérult
emberek életkorÜlményeinek, lehet ségeinek javítására kellett volna visszaforgatnia.

Egy egészségeseket foglalkoztato szakosztály m kodtetése természetesen tobbszÖros támadási
feluletet biztosított, amit a kornyezetben s rrjn Íellelhetcj ,,joakarok'' terméSzetesen ostoroztak is.

Az ercjs szelet kifogván a vitorlábol, létrehoztuk az országban els ként a mozgássérulteket foglalk-
oztato kerekesszékes vívoszakosztályt, mely fél évvel megel zte a budapesti nregalakulását.

Majd ezen Íelbuzdulva 1992-ben kerekesszékes világversenyt szerveztunk a PíREMoN égisze alatt,

amelyre még Ausztráliábol is érkeztek versenyzok. A Verseny 9 h napos intenzív szervezomunkát
igényelt, igen sikeres volt, pozitív visszhagot váltott ki szerte a világon.

A három szervezo a munkája és fáradozásajutalmául a vezetcjkt l (MVSZ' PlREMON) még csak egy
barátságos, gratulálo kézfogást sem kapott'..

A gazdasági élet hanyatlása nem állt meg. A fokozatos kedvezményelvonások a mozgáskorlátozot-
takat foglakoztato intézményeket, vállalatokat is elérte. Ami sajnos várhatÓ volt, bekovetkezett. A
csokkencj lehet ségek miatt gazdasági v rendszabályokat bevezet vállalat els ként az egészsége-
se ket fo g l al koztato vívos zakosztályát é p ítette le 1 995 szeptem be ré ben.

Az Újra utcára kerulo sportolokat négy, a víváshoz kotodo vállalkozo mentette ffieg, akik a

m kÖdéshez szÜkséges rninimum feltételeket anyagiakban biztosítják. (Terembérlet')
1995. december 31-én a Sportiskola az Önkormányzat Sportbizottságára
mutogatva szintén kivonult a sportágat támogatok koréb l.
(Biztos forrásbol tudom: a Sportiskola igazgat ja javasolta - immár sokadszor - a szakosztály

megszuntetését, melyet az uj sportbizottság _ g-bcil 3 f volt ezekbcjl a sporttal Íoglalkozo - 5''4 arányban
elfogadott. )

Jelenleg tehát Debrecenben letezik a vívás.
Anyagi támogatása régi vívokb l állo sz'Űk vállalkozoi réteg. Bevételek a pango gazdasági élet miatt

minimálisak. Felszerelések megvásárlása a sportolokra illetve szuleikre hárul' A versenyeken valo
részvétel szintén'

Debrecenben a vívás elmondhatjuk,,pénzIárca szelektív'' sport lett. Csak azíizheti, tudja uzni, aki
meg tudla fizetni.

Azedzonek nem szaberd szankcionálni, orulnie kell minden ugyetlen, rendetlen, kotyagos, de gazdag
szul kkel bíro tanítványnerk.

Amirrcjségi munka hát1'érbe szorult' senkit nem érdekel (az MVSZ kb. 100 embert figyel, menedzsel,
edzcjkkel egyÜtt) az itteni érdek. minél nagyobb tagdíjfizetcj létszám legyen.

Hosszu távon eZ nem lenne hátrány, hiszen a tehetség elcíbb-utobb utat tor magának Amit én
hibának érzek''

I
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lgen sok a bizonytalansági tényezo, nincs anyagi biztonság. (Bármelyik vállalkoz megszorulhat'
azonnal felbomlik az egyons tly.)

Nir-rcs sok kis szakosz:tály (széles alapokra építkezés elve). Nincs meg a kozelebbi kis verserryek
lehetcísége' A vívás nagyon Budapest-centrikus. A versenyek So%-a Budapesten,25%"-a DunántÚlon,
25oÁ-a a Dunán innen kerul megszervezésre.

Debrecenb l a Versenyeztetés 997"-a utazással megoldhat , csak 75%-a 500 km Vagy tobb
megtételével. ez id ben és anyagiakban igen jelent s.

Összefoglalás
Atársadalmi-gazdasági átalakulások Debrecenben a vívosportot igen hátrányosan érintették'
Helyzete a mai napig nem megoldott, instabil.
Véleményem Szerint a szakosztályok létszáma tovább fog csokkenni, amíg kozpontilag nem kerÜl

' szabályozásra a finanszírozási rendszer az egész társadalomban. Pillanatnyilag trjzoltomunka
(kapkocjás) folyik mindenhol.

HosszutávÚ, satbil elképzelésre lenne szÜkség,amit pártállástol fuggetlenÜl, az ország érdekét
Ígyelembe véve mindenki igyekezne megval sítani.

Ehhez sztÍkség lenne stabil gazdasági helyzetre, kiforrott, korrekt adÓrendszerre, jol gondolkozo
politikusokra, vezet kre, r;légedett alkalmazotti, dolgozo rétegre.

Ezekel a problémákat így 1996 oszén végiggondolva egy szo jut eszembe UToPlAl
Hosszu idonek (fogalmam sincs mennyinek) kell eltelnie ahhoz, hogy azok ismét a sportban lassák

a megelhetésÜket akik valamit konyítanak is hozzá|
Patocs Zsolt

szakedzo
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VERSENYEREDMENYEI(
A BH9E-K\M 1unior ferÍi párbajtor válogatÓt rendezett

szept. 5-en.

1 HORVATH Zoltán

2' NAGY lolIán
3 KRE|TER Gábor

KOZMA Sándor
5 K0LONCZAY Gábor

6 K0LLAR Attila

7 BOCZKO Gábor

B L OYAL András

I SANIA Miklos
10' rÜLop Ar1Úr

11 FlSCHER Dávid

12 K0ML0Sl Tibor

13 H0RVATH Arpád

14. SAMU Péter

15' LABANT Arpád

16 KOVACS András

BSE-KIM

ALBA
BVSC
BHSE-KIM

FLESS
BHSE-KIM

Tapolca

MTK

MTK

Tapolca

FLESS
KSI

MTK

B H S E-KIM

THAC

Tapolca

MTK
Vasas
MTK
BVSC

Csata

MTK

Csata

MTK

Csata

Csata

MTK

Zranjeniv

UTE

Somorja

Csomork.

MTK

Csata

Szt. János
UTE

UTE

Csomork.

MTK
MTK
UTE

MTK

Csepel

Csepel

Bcsaba
Szt' János
Gyula

Szeged

?

Sonrorja

MTK

MTK

Zalaegersz.

MTK

MTK

Zalaegersz.

UTE

Sonrorja

MTK

Csepel

Szt. János
MTK

Somorja

Csomork,

MTK

Somorja

UTE

Gyula

Gyula

Csomork.

Zalaeg

Csomork.

Gyula

MTK

Zren1.

UTE

Csomork.

Gyula

Csomork.

UTE

Bcsaba

22. STANAL ZsÓÍia

23. GULYAS Katalin

24. KABAI Veronika

25. KISS Linda

26. PÉCSI Brigitta

27 ' nÉzuŰvrS lvett

28. KALAROVSZKI Emese

29. BALINT Adrien

30. SZAU0 Zsanett

31 TORNYAI Aniko

32' DUtvll GlÓria

1' MEZEY Lászlo

2' CRlSAN LászlÓ

3. BRANDT lmre

4. V|ZLER Adám

5 ELBERT András

6. BAKODI Péter

7. DUKAl Zoltán

B. KARASZ Endre

9. KATONA Attila

10' SlPOS Sándor

1 1' NAGY András

12. SZABAD0S Gábor

13. FEKETE Zsolt

14 RYBEA Vlagyimir

15. SAPI Ferenc

16 GRANOWSZKY .János

17 ' LEMECZKY Zoltán

1B. BOTFALVA| Gábor

19. SAFRANY Balázs

20. FRIDRICH Aron

21' NAGY LászlÓ

22. DUKAI Attila

23' tuÁnxus LászlÓ

24' CSlKl Dávid

25' SZAB0 Gábor

26. MlClC RÓzsa

27 SZAMOS| Dávid

28. KOVACS Donát

29' KARASKÉNYl KristÓf

30 TAKACS Arpád

31. GYOR Adám

32. PROKOP Gyozo

HÓdmezcjvásárhely adott otthont a hagyományos

Csonorkany-kupanak, amelyen ujonc ncÍi tcjr- és

serdulo ferÍi toryerseny volt szept. 5-6-án'

1

)L.
n
J.

J.

5

6

7
o
Ö.

L
10

11

12

13

14.
15

16

17

F0LDl JÚlia

KOVACS Éva

PAPP SzidÓnia

B0GDAN Fruzsina

BERTA AdriCN

PAL0S Andrea

MEZEI Zsofia

GÉVAl Erzsébet

NAGY Andrea

BERTA Krisztina

SZíVOS Kitty

DRUDAWSZHI Jadvanka

MOLNAR ViktÓria

K0NTSEK Judit

0LAH Zsanett

GRANOWSZKY Ágnes

KOVACS 0rsolya
TOTH JLrdit

KASA ViktÓria

VALKUSZ ZsÓfia

LŐRlNCZ Dorinka

1B

19

20,
21

13
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Ujonc kardversenyt rendezett a BSE szept. S-en.

JANKl lstván

B0KOR GergcÍ

PALFFY Dávid

DALOS EtA

CSAKAI lstván

NAGY Pál

PRUTUAY Zoltán

F0RGO Balázs

MITCSENKA Atti|A

CSlKANY Mihály

IKUBLICS Benedek

NAGY Zsolt

Z0LTAN Tamás

TREBlTSH MiklÓs

PALFALVY Zoltán

SARKÖZl lstván

CSANYl Barnabás

r EKEl t Balázs

VARGA Tamás

VíGH Arnold

K0CSIS Zsolt

D0MgÓvnnt Gábor

SZANlSZLO András

.]UHASZ LászlÓ

20' HOTOCZ Gábor

21. GLATZ Andor

22 GÖtvtÖxt

23. GRAND LászlÓ

24. TAMAS Péter

25. T0R0K Balázs

26. HALASZ Gyorgy

27. FERENCZ AlÍréd

28' ÓZl .lÓzsef

29. SANDOR Csaba

30. LUKACS Dénes

31 SZABO LászlÓ

32. FARKA| Márk

Junior ncÍi párbajtorválogatÓt

szept. 3-an.

VÉGERED M ÉNY

1 TAKACS Emese

2. BERTOK Ágnes

3. jUHASZ Ágnes

3 K|SKAPUSI DÓra

5 PATOCS Petra

6 PATKAI Rozina

7 ' KADAS AnikÓ

B. SZíVOS Már1a

9. LENGYEL Hédi

10' FOD0R Renáta

1'l GALACZ Báta

12. BUDAI Nikolett

13' HUHN ZsÓfia

14 SZAI-LER RÓzsa

15 KOROS| Beáta

16 BARGEL DÓra

17, TAKACS ANdTEA

18. BUDAI Katalin

19. LUKACS Erika

20. 0LAH Katalin

21. TIDERLE Zsuzsa

22. VASS Krisztina

23. MAZLO Eszter

24. FLOSZNIK Zsuzsa

25. BEREcZ Ágnes

26 TREITZ Judit

27 RIZMAYER Krisztina

28. t<ŐvRnt tivia
29. MARKÓ Vera

l4

BVSC
UTE

Hodttt.

BVSC
BVSC
BHSE

UTE

BVSC
MTK

UTE

MTK

UTE

GEAC

rendezett a \IHSE-K\M

1

,)
L.

oJ.

4

5

6

7
oo.

I
10

t1

12.
1)lr).

14.
15

16

17

1B

19

20

21
oo
L i..
aÖ
Lr).

)t\L-t .

BSE

G EAC

UTE

UTE

GEAC
Vasas
BSE

BVSC

Vasas
UTE

BSE

Vasa
UTE

BVSC
Vasas
GBSE

UTE

Vasas
GBSE

GBSE

UTE

GEAC

Honvéd

G EAC

MTK

BVSC

BHSE

UTE

MTK

UTE

BVSC

BVSC
BVSC

BVSC
MTK

BHSE

UTE

BVK

Nagyk.

Nagyk.

BVSC

OSC

DHSE

Tapolca

Tapolca

BVSC

DVE

BHSE

DVE

BVSC

MTK

Tapolca

BHSE

BVK

BHSE

IVITK

BHSE

THAC

IVITK

BVSC
MTK

BVSC
UTE

IVITK

BHSE

DVE

BVSC
UTE

IVlTK

OSC

Tapolca

JLrnior ÍérJi tcjrválogatÓt rendezett a BVSC szept' S'en.

1 SOG0R Csaba

? PERZOZKIN Anton

3 MATHÉ ZolIán

3 PAPP Gábor

5 IPACS lmre

6 K0VES Szabolcs'l 
R[.lSl!1AN Péter

B KENI-SE Atti|A

9 BODA Balázs

10 KRAUSZ Ferenc

11 r-Li]SZAR Gábor

1? ()RSl Dániel

13 FECZER ViKtOr

14. AJTONY Dániel

15 SZM0D|TS Zoltán

16 TIZEDES Balázs

17 FARKAS Barna

1B' VASVARI Szilárd

19 CZAt]Al Máte



vÍvÓnÍnaoÓ

Jttnior ncji tcjrválogatÓt renclezett szept. 3-án az MTK.

B GRAND LászlÓ

9. KENESE Attila

10. MEGYERI András

11. VOGL Peter

12' ZAD0R Tamás

13 MÉR0TZ Gábor

14' DR|NDRISZ SteÍan

15 KOCSIS Attila

16 ELBERT András

17. MAUSA-DELAL Attila

1B' PAPP Ánris

19 GERA Péter

20' METZING Máfion

21' BUKTA Péter

22. gÍno Gábor

23. BAG0NYA| LászlÓ

24' KATONA Gábor

1' SZAB0 lldikÓ

2. KOLLER Kata

3. GERGULÁS Bettina

4. LAB0RCZ lzabella

5. GRANOWSKl Ágnes

6 lZSÓ Krisztina

7. KOVESDI Eszter

30 FARKAS ANitA

31 TOTH ZsÓÍia

32 S|M0KA NÓra

1 KNAPEK Edina

2 NATTAN SATOIIA

3 TAKACS ANdTEA

3 JASZO Nora

5 VARGA KAtAI|N

6 FLISZAR Judit

7 BRANDT Katalin

B CSABA Edina

9 S00S ViktÓria

1t] SZMRENCSKO NiKOIEtt

11 FELKAI Eszter

12 CZEGLÉnv Edina

13 lVANY Borbála

14 SZAB0 Orsolya

15 FONAY Barbara

16 CZlFFRA Annamária

17 M0LNAR MÓnika

1B VARGA Gabriella

19 VITALYOS Eszter

20 PEK Dorottya

21 JESZENSZKY Szilvia

22' B0LE ZsÓÍia

23 MAROSSY Linda

24. F0LDl JÚlia

25. GAB0R Eszter

26. SZEBENY Diana

27. SZ0NYI Zsuzsa
28. NAGY Sarolta

29 CSANK Zsuzsanna

30 NAGY Andrea

31 NYÉKl Ágnes

32. TAKACS Orsolya

1 SZM0DlTS Zoltán

2. FARKAS Barnabás

3 CZABA| Máté

4 BERJOZKIN Anton

5 LUKACS Dénes

6 MATHÉ zonan

7 ' RlBl András

MTK
BSE

BHSE

HSE

MTK

HSE

HSE

HSE

MTK

MTK

HSE

HSE

MTK

BVSC
MTK

Vasas
BVSC
Csata

MTK

MTK

Csata

UTE

BVSC

Csata

MTK
Vasas
MTK

MTK

HSE

UTE

MTK

UTE

Csata

BVSC

MTK

Nkanizsa

BVSC

OSC

BVSC
MTK

BHSE

BVSC

BVSC
BVSC
OSC

UTE

BVSC
BVSC
MTK
BVSC
MTK

Vasas
MTK

BHSE

Vasas
Vasas
MTK

Nkanizsa

MTK

MTK

Tapolca

MTK

Tata

MTK

Tata

Bcsaba
Lj

Tata

Tapolca
Bcsaba
IK

MTK

Tapolca
Tata

Tapolca

HSE

Tapolca

Tapolca

Tata

MTK

Tata

Tapolca

Tapolcán ttjonc ÍiÚ párbajtcjrversenyt rendeztek szept

29-én.

1. CS0M0S LászlÓ

2' nÉoLt András

3' BALAZS Adám

4. MAJ0R Gergely

5. SZP|SSAK Tamás

6 HORVATH Dénes

7 PACSIKA Ferenc

B. JEZA Jura

9. FEHÉR Gergely

10. KESZLER Dávid

11' KL|MENT Lászlo

12. PUP Gergo

13. SZALLER Zoltán

14. SZ|TA Gábor

15. LOVRANCSlCSMarcell
16. SZÓCZE LászlÓ

Kadett tŐrverseny volt a B7SC-ben szept' 2B-án.

Tapolcán ugyanezen a napon gyermek leány

párbajtorverseny is volt'

t5
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B STUBEJ Eva

I VECSEI Korinna

10. TOTH Adrienn

1'1 MOLNAR ViktÓria

12. KEMPF ViktÓria

13. KESZLER Noémi

14. SASKA Gabriella

1 5. HUSZAR Zsuzsanna
16. ZSOLDOS Edina

1 WALKER Charlotte

2 WOLF Rhena

3. ElM SteÍanie

3 LEBRUN Lucie

5. SLEDZ Magdelena

6 CATALETA Ramona

7 FEYTIE Melanie

B BURKE Jessica
I DEJEWSKA Renata

Varsoban junior nŐi párbajtcÍr Világ Kupa-verseny volt

oktober 12-en

A versenyen B magyar lány indult, oten a 32_be is

bekerÜltek' de a B kozé már senki sem jutott'

Lj

VDDSE

Tapolca
Tapolca
Tata

Tapolca
Tapolca

Tapolca
VDDSE

AUS
ALL
ALL
FRA

POL

ITA

IRA
USA

POL

HON

FRA

ITA

EST

ITA

ITA

POL

HON

HON

FRA

HON

EST

EST

ITA

ALL
FRA

HON

POL

EST

FRA

POL

FRA

FRA

10.

11

12

13,

14.
15
'16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24

25.
26.
27.

28.
29.
30.

31

32.

TAKACS Emese
ERGANDE Pascale
C0METTI Sara

SAAR Marika

FERRER0 Elisabeth

C0RTESI lsabella

CYGAN Hanna

FOD0R Renata

BERTOK Ágnes
TH0UAN Caroline
HADAR Andrea
K0BJAKOVA 0lga
PlLlP0NlS Ljudmilla

R0SSI Veronica

REDANZ Kristin

J0URDAN Claire

GALACZ Beata

SZEWCZYK Justyna
ZAITSEWA Anna

HEIN Nathalie

WOiClK Agneszka

GUSTIN Cecil

LE BESNERAIS Emese

IGDETT I(AVALI(AD

''\ lJrrcla1lcsti \/ír'ti Sz i,elts g rlkt. l8-lt)-2()-iirl rctltlc'ztc lr l}ucla1le sti S1ltlrtcsltitttllil;itll
llirlr rll< Cs fiÍrk rcszcr'c rlíji tÍírbcrr és 1;lirl;ajtíírllcrl, f rti tíírl;crl s 1llir1llrjtíÍrl.>crl i'ltllttllttlt
lrltrcil-llrll ;r r'illig lcgrllrgrrlllll kaclctt rrcrrizctkrjzi t,cl'sctivct.,\ t'crscttrcrl -169 r,ír'tj lc1;cti 1llistr'lr.

'\ l'cllclczíjk és a f llírilk tr_rcl/ls1lt és rlagt'8),:lkorlatiit rl rtrtlrtja, ltogt'l;iir rlr:'ls s1lrlr'tlig r'cszci-c
igérlrllc r'ctt tutgvteretll l1eIl) l'rllt rerrclelkezésre,;l vír,ti és l;irkriztitererrlbCll 2l \'CISC]rrt g()Lclr_i-

lékcrlr crl, Zll\/ar1llctltesctl lebottvolítottl'lk.

'\ jtil si]iclrilt vc]'s(*'l]V is tltcger sítcttc a I]\/SZ-trck ltzt a tcrr' t, hclgv c't,t ',l' r,e't'setlt't a

jr)r,'ríl;crl kct o1irll1liai ciklus kozott trlillcletl vllctt Klrclctt [ir_rrr11la 13ajrloksligkí'rrt 1iíi'i'rrlja

uregrclrclczni.
fi,z,r,cl;t terr'r,eI az VIVSZ is egl,etért. l{enléij k, lrogr'll l]ag\SZcr t tcrl'sikcrtilrri frlg!

fcrfi tíírllcrt l l tlclltzct Z 1 egve sl_iletc, férfi 1ltirllajt rl,ctl 9 tre tll z,ct Z(l cgr csti1ctc. liar'cll;;irl

'J l rrt:rtlzct l8 cgr'csr-ilcJc, rlíji prir1lajtíírllctl 8 tlcltrlzet27 cgr,,estilcte, rlííi t rbcrl 1() llCl]|'t,ctZI
c'qrc'srilc'lc'kc1lr'iscltcttc rrlaglit. /\ iriclr_rl k szlirlla: Férfi tííl: 8(l, férfi 1l;irllajtíír: l()2' l..lucl: 9()'

ilííi 1llirl;lrjtíír': 
()Z, n i t r: ()().

16



VIVOHIRADO

Férti ftjr

BERJOZKIN Anton

KENESE Attila

LUKÁCS Dénes

SZM0DlCS Zoltán

CZABA| Máté

MEGYERl András

GlNZERY Tamás

MATH É zonan
FARKAS Barna

VAN ELSHANDER J

M0R0TZ Gábor

R0HLFS Matthijs

VAN D0RMAEL Fred

R0MANKOV Dimitri

KH0U DICH I araz

FERENCZ AlÍréd

NEMESKAL Stanislav

JANSEN Tashunka

CETINSKI Aljosa
SAND0R Csaba
FREDERICK Pierre

V0R0NA Andrei

HENRYCH Jakob
SZABO LászlÓ

VÉGH Roland

KIRIUKINE A.

DREVENKA Péter

ZHUKHARSKI Slava

KATKOV Serguei

RlBl András

VOGL Péter

BUCCI Massimo

Noi tÓr

1 VARGA KAIAI|N

2. SZMRECSKO N|KOIE

3 SZAB0 Orsolya

3 Dl0MlNA Julia
5 SIVAK Marina

5 JESZENSZKY Szilvia

7. FONAY Barbara

B SZEBENI Diana

9 B0LE ZsÓÍia

10 SFUN0VA Maria

11 TH0MAS Salina

HON

HON

HON

HON

HON

HON

SVO

HON

HON

BEL

HON

HOL

BEL

BLR

UKR

HON

TCH

HOL

SLO

HON

BEL

UKR

TCH

HON

SVO

RUS

HON

BLR

RUS

HON

HON

ITA

HON

HON

HON

HON

UKR

HON

HON

HON

HON

RUS

BEL

11. TOTH Annamária

13 NAGY Sarolta

14. MAROSSY Linda

15. TAKÁCS Orsolya

16. TSAPAK|NA Mária

17 ' MOLNAR MÓnika

1 B. CSANK Zsuzsanna

19 oÁgon Eszter

20. TRIBELUSTOVA Svetlana

21. S0LDAI Aurelie

22. VARGA Judit

23. FOLD| JÚlia

24. VARGA Gabriella

25. |VANY Borbála

26. PAPP SzidÓnia

27. AGNIMA Leja

28. PAUNOVA Olga

29. KHAKIMOVA Julia
30' GALLA| Tímea

31' BA|TTR0K Borbála

32' NYÉKl Ágnes

Ncii parbajtcir

HON

HON

HON

HON

RUS

HON

HON

HON

BLR
BEL

HON

HON

HON

HON

HON

RUS

RUS

RUS

HON

HON

HON

UKR

HON

HON

RUS

HON

HON

HON

HON

HON

HON

TCH

HON

HON

HON

ITA

HON

HON

HON

HON

HON

HON

HON

HON

HON

SKRYLNIKOVA GaIina

PATOCS Petra

BUDAI Nikolett

SIVKOVA Anna

KlSKAPUSl DÓra

KUBINYI Nikolett

SZÁSZ Emese

LENDVAI DÓra

KÁDAS AnikÓ

HUHN ZsÓfia

CABK0VA Barbara

CS0NTOS Szilvia

HOMOLA Judit

TOTH GAT| ZsÓÍia

SCARLALTA FlÓra

SlMORA NÓra

FRIEDL Judit

SZALLER RÓzsa

BUDAI Katalin

HÍovÉe l Georgina

rÖnÖst Melinda

BERECZ Ágnes

K0LCZONAY Judit

nÉvÉsz Julianna

t1



VIVOHIRADO

25. TOTH Zsuzsanna

26 VERESS Mariann

27. TORJEK Krisztina

28. SO0S Már1a

29 SZABO Krisztina

30. MARKÓ Vera

31 NAGY Sarolta
g2' IBRANYI Réka

Féti parbajtcir

1. PANGHY Botond

2. SOMFA| Péter

3 EFREMENKO Mihail

3 K0KA| Péter

5. TUMA Jakub

6 POLJAK0V Alexij

7 MYCHIKE Maxim

B KOVAOS Tamás

9 H0RVATH Arpád
'10 0CHAR0V Vitalij

11' BÍRO Már1on

12. KAS Péter

13 PÉNTEK Zoltán

14 NlKlTlN lgor

1 5' FÜL0P János

16 GYONGYÖS| András

17 ' FULÖP Ar1Úr

1B RUDENKOV llja

19 LABANT Arpád

20. LUBIN Roman

21. KERTÉSZ Adám

22. NÉMETH Áoam

23. SlMON János

24 B0JT| Dániel

25' NAGY Gábor

26' PADAR Tamás

27. CECI Antonio

28' NAGY Dániel

HON

HON

HON

HON

HON

HON

HON

HON

29 ' KOVACS Tamás

30. D0MAN0V Sergej

31 PART|0S Péter

32' JOLSVA| JÓzseÍ

Kard

HON

RUS

HON

HON

HON

HON

UKR

HON

TCH

RUS

RUS

HON

HON

UKR

HON

HON

HON

RUS

HON

HON

HON

RUS

HON

BLR

HON

HON

HON

HON

HON

HON

ITA

HON

1. LENGYEL Balázs HON

2. DECSI Tamás HON

3 SZELLE Gábor HON

3 TRETVAK Vladiszlav UKR

5 V0R0KN0B Alexandr UKR

6 LOVRACHENKO Vladimir UKR

7. JOLANKAI Zsolt HON

B FE0KTIST0V Valerij RUS

I KONOVALOV Vasilij RUS

10' NEUHOLq Sándor HON

11 SOBERZANSKI Dimitrij BLR

12. ZELENA Gergely HON

13 GRZEGORZ Dominik POL

14 STEPANOV BCN|S BLR

15. TYLIKOWSKI ThOMAS POL

16. MICHALSKI Marcin POL

17. NOWAK Michal POL

1B ISANYKO Sergej UKR

19' |VAN Béla HON

20. CSONGAR GergelY HON

21. GOLZA Sewrym POL

22' KURUCZ Balázs HON

23. BROMIAR CZYK Adam POL

24. SCHULCZ Marcus ALL

25. KOVACS David HON

2A. JARAMENKO AIEX| BLR

27 ' sÁnrÖzt Gergely HON

28, DURAJ Marcin POL

29' KAROLY| Balázs HON

30. TOTH Gergely HON

31. PALLAI Mihály HON

32. ANDRONOV Serguei RUS

18
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A MAGYAR VíVÓszÖVETsÉc HtVATALos LAPJA
Szerkeszt : KUNFALVY pÉrEn

A kiadásért felel s: KOVÁCS TAMÁS
Készult: cooRDlNPRESS Kft' gondozásában

1146 Budapest, D zsa Gyorgy t 1-3.
Nyomdai kivitelezés: Alfa lpari Rt' Kiad és Nyomda

1 139 Budapest, Lomb u. 22.
Példányszám:200 db.


