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Sportág vívás 

Születési idő 1942-05-13 

Születési hely Budapest 

Olimpia Helyezés Sportág Versenyszám Egyesület 

1968 1  vívás pb.tőr csapat Bp. VM SK 

1972 1  vívás pb.tőr csapat VM Egyetértés 

1976 4  vívás pb.tőr csapat MTK-VM 

1972 21  vívás párbajtőr egyéni  

A kétszeres olimpiai bajnok párbjajtőrvívó, közgazdász. Az önállóság visszanyerésekor, 

1989ben került a MOB élére.  2009  januárjában hatodszor  választották újjá. A MOB első 

olimpiai bajnok elnöke. Tizenhárom elődje közül eddig gróf Andrássy Géza, a NOB tagja 

töltötte be leghosszabb ideig  (1908 – 1928) az elnöki tisztséget, de  Schmitt Pál lett a 

rekorder elnök. .  

Köztársaságunk madridi, majd berni nagykövete volt. Majd 2004-ben  az Európai Parlament 

képviselõjévé választották, 2009 júniusában  megerősítették megbízatását. Ezt követve a 

parlament alakuló ülésén a kulturális bizottság első alelnökeként és a horvát csatlakozást 

előkészítő bizottságban végzett tevékenysége elismeréseként  az Európai Parlament 

alelnökévé választották.  Ezzel az Európai Unió addigi legmagasabb magyar tisztségviselője 

lett.. . Diplomájának megszerzése után a szállodaiparban dolgozott, a Népstadion és 

Intézményeinek fõigazgatója, az OTSH elnökhelyettese, a MOB fõtitkára (1983–1989) volt. 

Kétszeres olimpiai bajnok párbajtõrvívó, Mexikóban és Münchenben szerepelt a gyõztes 

csapatban, hét világbajnoki érme közül kettőt ötvöztek arannyal. Sikeres pályafutása idején 

csak egyetlen szakosztály, a Vörös Meteor, majd az MTK színeiben versenyzett.  

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak 1983 óta tagja, a Végrehajtó Bizottságban is 

tevékenykedett (1991–1995), majd alelnökké választották (1995–1999).  Megalakítása  (1995) 

óta vezeti a Sport és Környezetvédelmi Bizottságot, tagja a Nemzetközi Bizottságnak, s 

elnöke volt 1999-2007 között a közel százezer sportolót tömörítõ Olimpikonok 

Világszövetségének (WOA). 



A 2010-es parlamenti választások után hazahívták először az Országgyűlés elnökévé, majd 

köztársasági elnökké választották. Így kénytelen volt lemondani a MOB elnöki tisztségéről. A 

novemberi  közgyűlésén a Magyar Olimpiai Bizottság  örökös tiszteletbeli elnökké 

választották. 

 

Felesége Makray Katalin, a Tokióban ezüstérmet nyert tornásznő. Mind a három lánya 

versenyszerűen teniszezett, a középső Petra, a WTA világranglistán is szerepelt. Többek 

között a müncheni Iphitos csapatát is erősítette. 

Az aranyérmek történetei 

Schmitt Pál írása 

 1968. párbajtőrcsapat 

A mexikóvárosi olimpia első tizenhárom napja csupán négy aranyat hozott a magyar 

küldöttség számára. Az utolsó kettőn viszont hat olimpiai bajnokságot nyertünk, s ezek egyike 

a párbajtőrcsapat győzelme volt. 

Együttesünk megvédte Tokióban kiharcolt elsőségét. Hosszú út vezetett a szovjet csapat 

elleni, október 25-én sorra került döntőig, amelyet egyébként emlékezetes kiruccanás előzött 

meg. Kulcsár Győző ugyanis hallatlan izgalmas, hármas holtverseny utáni küzdelemben 

olimpiai bajnok lett. S Nemere Zoltánnal, az olimpiai falu közelében lévő kis sörözőben 

akarta megünnepelni győzelmét. Kicsit aggódtunk, hogy a sörözést borozás követi, s esetleg 

még tequila is kerül az asztalra. Így mi hárman, Fenyvesi Csabával és B. Nagy Palival utánuk 

mentünk, hogy ne csak ketten ünnepeljenek, ha már öt versenyzőből áll a csapat. A 

sörözőben, legnagyobb meglepetésünkre, már ötven üveg sör sorakozott Győzőék asztalán. 

Nemere Zoli ugyan büszke volt spanyolnyelv-tudására, de biztosra vettem, hogy csak öt üveg 

sört akart rendelni, de mégis ötven lett belőle. Zoli azonban csak erősködött, ő ötvenet rendelt, 

hiszen legjobb barátjával csak meg kell ünnepelni ezt az olimpiai bajnokságot. Mi, akik  - 

elsősorban B. Nagy Palival - a csapat „sportszerűbb” tagjai közé tartoztunk, úgy gondoltuk, 

hogy be kell szállnunk, közös teherviselést kell vállalnunk, mert abból ha  a csapat két 

legjobbja 25-25 üveg sört leereszt a torkán a verseny előtt, semmi jó nem származhat. Így 

azután mi is hozzáláttunk az előttünk levő üvegek kiürítéséhez. Még a sör márkájára – 

Coronita – is emlékszem. S ha csak két és fél decis üvegek voltak is, de azért a lassan 

elfogyasztott, közel három liter sör alaposan megfeküdte a gyomromat. Forgott velem a világ, 

én, aki a többiekkel együtt, alig hat héttel korábban antialkoholizmust, minden tekintetben 

sportszerű felkészülést fogadtam, kidőltem. Bizony furdalt a lelkiismeret. Ráadásul a 

csapatmérkőzés előtt a bizonyítási kényszer is erősödött bennünk, hiszen az egyéni döntőbe 

egyedül az a végül győztes Kulcsár Győző jutott be, aki akkor napok óta a hóna alatt nőtt 

furunkulusával bajlódott, s alig tudta felemelni a karját. Mi pedig csak fogadkoztunk, hogy a 

csapat olimpiai győzelem nélkül nem megy haza, meg kell védeni a tokiói elsőséget. 

Csapatunk minden vívója a világ élvonalához tartozott. Az együttes erejét éppen az jelentette, 

hogy az öt versenyző öt különböző harcmodort, öt különböző stílust, öt különböző technikát 

képviselt. 

A hosszú nap részleteiről csak annyit, hogy a selejtezők során az ausztrál (14:2), a mexikói 

(12:4) és az osztrák (9:3) gárdát simán „elintéztük”, s a legjobb nyolc között, a végső sikerre 

is esélyes svédeket kiverő NDK, az elődöntőben pedig a kiváló franciák ellen nyertes 

Lengyelország csapatát ugyancsak egyaránt biztosan (9:3) győztük le. 



A döntő első csörtéjét Vitebski ellen én vívtam. S remélem, megbocsátja a kedves olvasó, ha 

erről kicsit bővebben emlékezem, hiszen mégis életem első olimpiai  döntője volt. Nos, azt az 

utasítást kaptam, hogy nem jöhetek le vesztesen a pástról. Ez akkoriban a még érvényben lévő 

kettős vereséget jelentette. Vitebski minden bizonnyal hasonló utasítást kapott, és az asszó 

kezdete után jó hat méterre megálltunk egymástól, szinte mozdulatlanul vártuk az idő 

múlását, nehogy valaki véletlenül megszúrhassa a másikat. A nézők viszont egyre 

türelmetlenebbek lettek, hiszen ezen a szovjet–magyar mérkőzésen vérre menő, igazi 

küzdelmet vártak. Mi azonban az erősödő füttykoncerttel sem törődtünk, tisztes távolban 

egymástól álltunk, s vártuk az öt perces vívóidő leteltét. Végül mind a ketten eleget tettünk az 

utasításnak, kettős vereség után, számítva arra, hogy az utánunk következő „nagyágyúk” majd 

döntésre viszik a dolgot. 

A bíztató folytatást, Nemere győzelmét számunkra kínos fordulat követte. 

Kulcsár, Fenyvesi, majd Nemere is vesztett, az ellenfél 3;1-re vezetett, s ekkor következtem 

az akkori idők egyik legjobbja, Nyikancsikov ellen, aki előtte a friss olimpiai bajnok Kulcsár 

Győzőt is legyőzte. A mai napig büszke vagyok arra, hogy ezt a fontos asszót megnyertem, 

hiszen ha a szovjetek 4:1-re elhúznak, az behozhatatlan előnyt jelentett volna számukra. De 

ezzel a győzelemmel nemcsak szépítettünk, hanem egyben lendületbe jött csapatunk. S a 

várakozásnak megfelelően alakult a helyzet, 1:3-ról 5:3-ra fordítottuk az eredményt, majd 

Nemere Zoli győzött Krissz ellen  s előnyünk már behozhatatlan lett. Mexikóban már késő 

estére járt, de az időeltolódás miatt a magyar rádió hajnali adása pont ekkor kezdődött. S 

Szepesi György újabb, a hetedik mexikói aranyat jelentve kívánt jó reggelt Magyarországnak. 

A római olimpia tragikus eseménye, a dán kerékpáros, Gnut Enemark-Jensen halála után 

1968-ban vezették be a doppingellenőrző-vizsgálatokat. 

Akkoriban a kávé, a koffein, még  nem tartozott a tiltott szerek közé, így a hosszúra nyúlt 

küzdelem során feketével frissítettük, stimuláltuk magunkat, ellenfeleink fehér tablettákat 

rágcsáltak. Ám a szovjetek arra gyanakodtak, hogy a kávéban még alkohol is volt, annak 

hatásától vívtunk olyan bátran, vagányul, s doppingellenőrzést követeltek a versenybíróságtól. 

Erről értesülve azután, biztos, ami biztos, szegény Varjú Vilit hívtuk segítségül.  Az 

eredményhirdetéskor már az emelvényre álltunk, amikor kérésünkre egy üveg ginnel jelent 

meg, s jó barátjának, Nemere Zolinak a torkán jó adagot leöntött belőle. A közjátékot 

rendkívüli derültség kísérte, az ünneplés nem volt tiltva, s a versenybíróság ezek után 

természetesen lemondott a doppingellenőrzésrôl. 

Csapatunk azután Münchenben folytatta, megvédte elsőségét, Fenyvesi Csaba, egyéniben is 

olimpiai bajnokságot nyert, közben Ankarában és Bécsben világbajnokok lettünk. Nagy 

csapat volt ez. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen gárda tagja lehettem. A mai nemzedék 

figyelmébe szeretném ajánlani, hogy a mi sikereinket az elvégzett munka mennyisége, a 

szorgalom, a céltudatos felkészülés alapozta meg. Elsők voltunk a vívóteremben és utolsóként 

távoztunk. Az egymás elleni asszók vérre mentek. Minden egyes tusért komolyan harcoltunk. 

Nem kis összegekben fogadtunk egymással. Így azt mondhatom, hogy egy-egy hat hetes 

edzőtáborozás minden tekintetben fárasztóbb volt, nagyobb megterhelést jelentett, mint maga 

a világverseny. 

Arról nem is beszélve, hogy akinek esetleg nem ment a vívás, azt egy-egy edzőtáborozás 

anyagilag is megviselte. De magabiztosságunkhoz az is nagymértékben hozzájárult, hogy mi 

valamennyien, kivétel nélkül tanultunk, diploma megszerzésére törekedtünk. Az edzőtábori 



ágy mellett ott volt ugyan a kártya, de a szótár, a tankönyv sem hiányzott. S mindez tartást, 

önbecsülést adott.  Felkészülve éreztük magunkat életünk második szakaszára, a 

sportpályafutás befejezése utáni beilleszkedésre, boldogulásra. A tehetség 

kibontakoztatása, akkor mint ma, elképzelhetetlen a szülők, a versenyzőtársak, a szakvezetők 

segítsége  és az edzők áldozatos szakmai irányítása nélkül. Ma is hálásan gondolok edzőmre, 

Szőcs Bertalanra, no és a sajnos eltávozott Vass Imre és Bay Béla bácsira, akik már az égben 

olvassák a 157 magyar olimpiai bajnokságra, köztük a mi, Mexikóban aratott győzelmünkre 

való emlékezést. S a pillanat, amikor Szepesi György felhívott bennünket a lelátóra, a rádiós 

mikrofon mellé, s boldogan harsogta: „jó reggelt Magyarország! A párbajtőrcsapat megnyerte 

a magyar sport 92. olimpiai bajnokságát!”, soha sem felejtem. 

Akkor ugyan még túl fiatalok voltunk ahhoz, hogy arra is gondoljunk, hogy mennyi magyar 

embernek okoztunk örömet és büszkeséget határainkon innen és túl. 

 

 Németh Péter írása 

 1972. párbajtőr csapat 

Lehet-e öt, ennyire különböző ember együtt eredményes? Tudnak-e, akarnak-e egymásért 

hajtani; a sok-sok egyéniség képes-e egyformán, egymásért gondolkodni és küzdeni? Vagy: a 

változatosság gyönyörködtet és éppen, hogy kiegészítik egymást? 

Bevallom, nem tudom, hogy a fenti kérdések akkor is megfogalmazódtak-e bennem, vagy 

csak most, utólag vetítem őket vissza az időben. Mindenestre úgy rémlik, megfordultak 

hasonló gondolatok akkortájt is a fejemben, de hát ki az, aki esküt mer tenni arra, miként 

vélekedett huszonkét évesen egy számára nálánál felnőttebbnek tűnő társaságról. Azt láttam 

akkor, hogy ezek a férfiak már érett emberek, de valamit megőriztek gyermeki 

pajkosságukból. 

Azt biztosan tudom, hogy a jellemzésük egy-egy szóval is megoldható, ami persze, nem azt 

jelenti, hogy egy szóval elintézhető sportolókról lenne szó, és még csak azt sem jelenti, hogy 

oly egyszerű jellemek, akik ily röviden is felrajzolhatók. Nem, az egyszavas portré éppen erős 

karakterükre utal, arra, hogy egyéniségekkel van dolgunk. Íme az öt harcos, azaz az l972-es 

olimpiai bajnok párbajtőr csapatunk egyszavas „rajzolata”. 

Erdős Sándor: az iparos 

Fenyvesi Csaba: a dörzsölt 

Kulcsár Győző: a játékos 

Osztrics István: a lelkiismeretesség 

Schmitt Pál: a bástya 

„Különbözőek voltunk, de éreztük egymást – fogalmaznak most – rezonáltunk egymásra”. 

Az, hogy egy csapat mitől válik csapattá, kiváltképp egyéni sportágban, nehéz 

megfogalmazni. De mégis létező fogalom, mert bár mindig csak egyikőjük állt fenn a páston, 



az ember, a néző – kiváltképp, ha magyar – azt érzete: ott van fenn a mögött az egy mögött a 

többi is. Hogy amikor Kulcsár játszik, hozzáadódik „Osztriga” lelkiismerete, vagy Erdős 

Sanyi iparos mivolta, ám ha kell, beköltözik a fejébe, kezébe Fenyvesi Csaba dörzsöltsége is. 

Azt érezhettük tehát mi, akik itthonról szurkoltunk nekik, hogy igen, ez tényleg egy csapat, 

tudják, mit miért tesznek. Hogy olyan intelligencia sugárzik belőlük, amely azonnal fölényt is 

biztosít számukra az ellenféllel szemben. Nem lehetett őket nem szeretni, Kulcsárt például – 

erre határozottan emlékszem – még a sisak alatt is mosolyogni láttam. Hogy mosolygott-e 

valóban, nem tudom, de mindig így jut eszembe, így gondolok rá. „Talán mosolyogtam is - 

mondja immár nyugdíjasan, unokásan - mert a vívás valahol arról szól, hogyan vágom át a 

másikat.” 

De vigyázat: az átvágás ehelyütt egészen mást jelent. Nem a tiltott zónában való járkálást, 

nem a másik megkárosítását, á, dehogy. Az átvágás cselt, trükköt, gógyit, szellemességet 

jelent. Azt hogy „túlgondolom” a másikat, előbbre jár az agyam, már tudom, mire készül ő, 

pedig még csak meg sem mozdította kezét. Azt mondják: két féle vívó létezik. Az egyik a 

teremvívó, aki fantasztikus dolgokat produkál az edzésen, kiváló edzőpartner, szinte alig lehet 

megszúrni, sokat dolgozik, imád tréningezni, de a verseny nem az ő világa. És van a 

versenyvívó, aki akkor és ott  a legösszeszedettebb, amikor tétre megy a harc, aki képes 

ötvözni magában a munka szeretetét a versenyképességgel. 

Azt mondják, maguk állítják, az akkori jellemzésük a mai napon is érvényes rájuk; 

amilyennek láttuk őket huszonévesen, épp olyanok most túl a hatvanon. Amiből persze, az a 

következtetés is levonható, hogy a pást, ha el is takarja a versenyző az arcát, az igazi jellemet 

mutatja meg. Nem tudod okosabbnak, ravaszabbnak, intelligensebbnek, könnyedebbnek 

mutatni magad, mint amilyen vagy. Ez az öt úr is mindent tudott a másikról; jó időben jó 

helyen találkoztak. Szerencsére. Vagy inkább szerencsénkre: olyan aranyat szállítottak 

nekünk, amely a sportág láthatatlan jellege ellenére láthatóvá tette számunkra a döntő minden 

egyes mozzanatát. Őket láttuk; a jellemüket, a tartásukat, a lelkiismeretüket, a játékosságukat, 

szilárdságukat, dörzsöltségüket, vagy ha kellett az iparos mivoltukat. 

Öt egyéniséget, egy csapatot. 

 


