
Kárpáti Rudolf 
hatszoros olimpiai bajnok kardvívó, 

versenybíró, sportvezető, katonatiszt. 
(Budapest, 1920. július 17. – Budapest, 1999. február 1.) 

Magyarország történetének egyik legeredményesebb, 
legsikeresebb sportolója. Vívását kimagasló technikai 
felkészültség, magas fokú taktikai érettség és rendkívüli 
tempóérzék jellemezte, amely nyilvánvaló muzikalitásának 
egyenes következménye volt. 

A BBTE, a Vasas, majd a Budapesti Honvéd versenyzője. 

Hét országos bajnoki cím tulajdonosa, kard egyéniben kettő 
(1948, 1955), csapatban négy, 
párbajtőrcsapatban egy. 

Négy olimpián hat aranyat szerzett, 
1948-ban Londonban, 1952-ben Helsinkiben csapatban, 
1956-ban Melbourne-ben és 1960-ban Rómában mind 
csapatban, mind egyéniben. Ez utóbbi különlegesség a 
sportág történetében, korábban 
erre csak egy másik magyar, dr. 
Fuchs Jenő volt képes (1908, 
1912). A világbajnokságokon 
hétszer végzett az élen, ebből 
1954-ben és 1959-ben egyéniben 
bizonyult a legjobbnak, ezen kívül 

3 ezüst- és 2 bronzérmet szerzett. 

Főiskolai Vb-n két aranyérmet nyert. 

Visszavonulása után nemzetközi versenybíróként 
tevékenykedett 1976-ig, utána versenyek főbírója volt. 1961-től 
1991-ig volt a Magyar Vívószövetség elnökségi tagja. 1977-től a 

Budapesti Vívószövetség elnöke. 1990-ben az 
újjáalakuló BBTE tiszteletbeli elnökének is felkérték. 
A MOB elnökségi tagja volt. A Nemzetközi 
Vívószövetség kard bizottságának elnöke, bírói 
bizottságának tagja volt. 

1991-ben a megalakuló Halhatatlanok Klubja tagjává 
és 1. elnökévé választották, melyet 1994-ig töltött 
be. 1993-tól a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának 
tagja és tiszteletbeli elnöke. A Magyar Olimpiai 
Akadémia Tanácsának tagja. A Santelli Alapítvány 
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Magygyararororszszágág t törörténetének egyik legeredményesebb, , 
legsikereresesebebb b spsporortotolólójaja. Vívását kimagasló technikakai i 
felkésészüzültltséség, magagas s fofokúkú taktikai érettség és rendkdkívívülüli i 
tetempmpóéóérzék jellemeztzte,e, a amemelyly nyilvánvaló muzikalititásásáánanak k 
egegyeyenes következménye vovoltlt.

A BBTE, a Vasas, majd a Budadapepeststi i HoHonvnvéd verersesenynyzőzője.

Hét országos bajnoki cím tulajdononosasa, kakakardrd e egygyéniben kettő
(1948, 19195555),), csasapapatban négy, 
párbajajtőtőrcrcsasapapatbtbanan e egygy..

NéNégygy ololimimpipián hat araranynyatat s szezerzett, 
19194848-baban Londonban, 1 1959522-beben Helsinkiben csapatatbaban,n, 
19195656-ban Melbourne-ben ésés 1 196960-ban Rómában n mimindnd 
cscsapatban, mind egyéniben. E Ez z ututóbóbbi különlelegegesssségég a 
sportág történetében, korábbanan 
erre csak egy másik magyar, dr. 
Fuchs Jenő volt képes (1908, 
1912). A világbajnokságokon 
hétszer végzett az élen, ebbőlől 
19191954-ben és 1959-ben egyénibebeben n 
bibizozozonyult a legjobbnak, ezen k k kívívívülül 

3 3 ezezüsüst- és 2 bronzérmet t szszererzezetttt.

Főiskolai Vb-n két aranyérmet n nyeyertrt..

Visszavonulása után nemzmzetetköközizi v verersenybíróként 
tevékenykedett 1976-ig, utána versenenyeyek k k főfőfőbíbírója volt. 1961-től 
1991-ig volt a Magyar Vívószövetséség g elelnönökskségégi i ttagagja. 1977-től a 

BuBudadapepesti VíVívóvószszövövetség elnöke. 1990-ben az 
újújjájáalalakuló BBTETE t tisisztzteleletbeli elnökének is felkérték.k. 
A A MOB elnökségégi i tatagjgja volt. A Nemzetetköközizi 
Vívószövetség kard bibizozottttsáságának elnökeke, , bíbírórói i 
bizottságának tagja volt.

1991-ben a megalakuló Halhahatatatatltlananokok K Klulubjbja a tagjává 
és 1. elnökévé választották, meelylylyetet 1 1999944-ig töltött 
be. 1993-tól a Magyar Olimpiai BaBaBajnjnokokokok Klubjának 
tagja és tiszteletbeli elnöke. A A M Magagyayar r Olimpiai 
Akadémia Tanácsának tagjgja.a. A A S Santelli AlAlapapítítvány 
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kuratóriumi tagja.  

1942-ben Zeneakadémiát végzett (majd Szabolcsi Bence professzor úr tanácsára 
beiratkozott a Pázmány Péter Tudomány Egyetemre, ahol a zene és irodalom-
történet szakon szerzett diplomát. Így lett zenetörténész. 1992-ben egy hosszabb 
riport készült Vele, melyről filmfelvétel készült, s ezt ekkor mesélte el. A 
hegedűszakot elvégezte, de elmondása szerint, mivel ekkor már versenyszerűen 
sportolt, érezte, hogy az a lazaság, ami a hegedüléshez szükséges, a vívástól izmai 
megkeményedtek. El kellett döntenie, hogyan tovább. Nos, a vívás mellett döntött, 
de a zenétől sem távolodott el. Így lett zenetörténész). 
Közismert volt klasszikus zene iránti rajongása, közel 50 évig töltötte be a (XIV. 
kerület Zichy utcai) tiszti ház zenei instruktori tisztségét. Népszerűek voltak zenei 
előadásai és bemutatói is. 

1965-ben könyve jelent meg: Karddal a világ körül 
címmel. 

 

Díjai, elismerései 

· Az év magyar sportolója (1959, 1960) 
· NOB-emlékjelvény (1988) 
· BHSE tiszteletbeli örökös tag (1990) 
· BHSE olimpiai emlékgyűrű (1990) 
· NOB Olimpiai Érdemrend (1990) 
· Nyugállományú vezérőrnagy (1990) 
· Halhatatlanok Klubjának tagja (1991) 
· A Nemzetközi Vívó Szövetség örökös tagja (1992) 
· A Magyar Vívó Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja (1992) 
· MOB Érdemérem (1994) 
· A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1995) 
· MOB Olimpiai aranygyűrű (1995) 
· Magyar Örökség díj (1998) 

 

Kárpáti Rudolf eredményeinek emlékéül: 

· Kárpáti Rudolf sírja a Farkasréti temetőben 
· Kárpáti Rudolf-vándordíj a 

legeredményesebb felnőtt magyar 
kardvívónak (1999) 

· Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard Világ Kupa-verseny 
· Kárpáti Rudolf tanterem a Csanádi Árpád általános iskolában 
· Kárpáti Rudolf Vívóklub 

kukuraratótóriumi tagja.

194242--beben n Zeneakadadémémiáiát végzett (majd Szabolcsi Bence prprofofesszor úr r tatanánácscsára 
beiratkokozozotttt a P Pázázmámány Péter Tudomány Egyetemre, ahol l a a zezene é és s irirododalom-
történetet s szazakokon n szszererzett diplomát. Így lett zenetörténész. 19199292--bebeben n n egegy y hosszabb 
riport késészüzültlt VeVelele, , melyről filmfelvétel készült, s ezt ekekkokor r memesésélte el. A 
hegedűszszakakotot e elvlvégégezeztete, de elmondása szerint, mivel ekkokor r mámár r veversrsenenysyszerűen 
sportotoltlt, érérezezte, hohogygy a az z a a lazaság, ami a hegedüléshez szszükükséségeges,s, a vívívásástótól l izmai 
memegkgkememénényedtek. ElEl k kelelleletttt döntenie, hogyan tovább. NoNoss,, a a vívívás melletett t dödöntntötött, 
dede a a z zenétől sem távolododotott t elel. ÍgÍgy lett zenetörténész))..
KKözözismert volt klasszikus z zenene e iriránánti rajongása, köközezel 5050 évig töltötte be a (X(XIVIV. 
kekerület Zichy utcai) tiszti h házáz zezenenei i instruktori titiszsztstségégét. Népszerűek voltak zezenenei i 
előadásai és bemutatói is.

1965-ben könyve jelent meg: Karrddddaall aa viilláág körül
címmel.

Díjai, elismeréseseii

·· Az év mamagygyarar s spoportolója (1959, 1960)
·· NONOB--ememlélékjkjelelvévény (1988)
·· BHBHSESESE t tisisztzteleletbeli örökös tag (1990)
· BHBHSESE o o olilimpiai emlékgyűrű (1990)
·· NONOB B B OlOlimimpipiai Érdemrend (1990)
·· NyNyugálállolomámánynyú vezérőrnagy (1990)
· Halhatatatlalanonok k KlKlKlubjának tagja (1991)ub
· A Nemzetköközizi V Vívívívó ó ó Szövetség örökös tagja ( ( (1919199292))
· A Magyar Vívó ó SzSzövövetetség tiszteletbeli elnönönökskskségégi i tagja (1992)
· MOB Érdemérem m (1(199994)4)4)
· A Magyar Köztársaságági i ÉrÉrÉrdedemrend tititiszszsztitikekeresztje (1995)
· MOB Olimpiai aranygyűrűrű ű (1(199995)5)
· Magyar Örökség díj (199998)8)

Kárpáti Rudolf eredménynyeieinenek k emlékéül:

· Kárpáti Rudodolflf s sírírjajaja a Farkasréti temetőben
·· Kárpáti Rudolf-vándordíj a 

legereredmdménényeyesebb felnőtt magyar 
kakardrdvívívóvónanak (1999)

· GeGererevivichch-Kovács-Kárpáti férfi kard Világ Kupa-versenyy
·· KáKárprprpátátáti i RuRudolf tanterem a Csanádi Árpád általános iskskololábábanan
·· KáKárpátáti RuRudodolf Vívóklub



(Források: Kárpáti Rudolf a MOB honlapján / Ki kicsoda a magyar sportéletben? , II. kötet (I–R). 
Szekszárd, Babits Kiadó, 1995, 75. o., ISBN 963-495-011-6 / Wikipédia) 
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