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Mlre e sorok napvllágot- lrítnak legiobbJaio} urtban v'annak tengerentrílra,
hogy tjsgzenrfrxé!- tu{aguJcat 9 Yilás tegkÍváiBbn viv ival a világbajnoki bijszke cl_mér| Nem ktJnnyrí a feladat, Ph1tadolpHiár:an mlrrdenki ott Lesz ákl"ebben a sport-
ágban szárntL Nagy verseny lesz!

Várhat helytátlásu.nk, esélyeink, reménységeirrlc latolgatá sához ismennlin}
Fpu 1tv sportry\ jelenlegÍ he}'yaetét hazal s oe*u*-tkijzi vonítt<ozásbann Íelkészii_
léstink kijriilményelt, sz'akembére{rrk véteményéL

' Ha tlszta képet akarunk ar{nl nrlndezekr l, bevezet ben szlntén rneg keli
állapltanunk, hogy -az elmutt id"énybe n nemzetkijzi versenyekgn vatá u"u""pia[n;'trapsz dÍkus^voll Sikerek és balsikerek ktjvett k egy'rrásu Élvepsenyz lnk'nemzet_
ktjzÍ eredményel nag;részt nem voltak olyan megg' z ek m1nt uo''ák"l tte.

I{asonl _.a helyze\ h3 ' válogat versenyek és bqjnokságok eredrnényet
alapján mérlege$iik válogatot{iaÍnk ezldel s"erepiését. iuagyarsz .et keresve áirnex
I jelens-és''"t' els__dlegesen a keretedzések gyér- és rendszer'telen látogatottságá-
ban talá{rrk okáL }Ielytelen, ha ld sebb versenyz ink e1maradoznak az 

"oué*"tir \ ahelyet| hosy jg példával járnának el_l, de q fiatatok gyakorl' távolrnar:adása
egyenesen meguggqqu'atatlan- Áz id sebbek évtizddes _rutir{ut xat p torrÍ tu{ják az
edzéshlányt, ftata$alnlnrak azonban tudásuk gyarapitására toreked'iiot ke1lene akeretedzések lehet ségett klhasznáIÍLtr9 ahol á' tegltvál bb rnesterek kezeíáí'tt 

"legiobb assz partrerekkel Íolytatha{ják ed'zé seiket
Nem 'Mqr h9w a ker:et-edzéseFen feltil váIogatot{iaink és aZ utírnp tJásszárnára a nemzetktjzi Yersenyeken val mlnél gyat<oribn részvétel a legeiedrrré_

nyesebb felkésziilés*

Viu ink ezi,dei W Ílv'Z tk ní, UersenYeken t:,al,o szereplését,
munk ,,tarsunk AÍ,par Bah Jbgtalta tissz'e

1958- els felében versenyz, ink b ven kivették rtjszliket a nernzcltkiizi
találkoz kb t Jrínius 6-12. k zbtt p ttráut három nenlzetktjzi n r;k z sre tcn ri;li sor(magyar-olasz 

._! ,tr,,, sahtelli-kupa os to*gyuot";";i;- i;i;T" rti;-;;;;;;;;rr;; a"- n"ni*-
claglP?ágbah. Ver'r:ur'yzésÍ alkr-rior'nban nern volt tehát l'irí,rry, trár. az,' ereclrritínyeili
= ktil ntjsen az, év elej n * alat'ha rnar'adtak a vá"rakanásnat<. Bz utr5bni }cijriirní'-nytf leg annak lehetett beturlrii, trog{ a% 9syes verserryekre val Íelk sr-i;t s *.,rr, r,l3.analapossággal t rtént' mint a konáLrtlí évéxben Versenyz irir_ sokkal kiirrnyr,riltjbLlrln



r.. ( :.i.t t, 1r, r

ii/iillst"
.l.i'i,.lli ': 1,r(:}r'selÍ1}t-ll.'r_)t, 1iií,\Jf{neIn ,qyo llrirtt il lli.lza] verSenyekre val Íet}ié_

Itlt i;l:.il.lttl, i)'1, etr"tldtliényi''}rtrt!

r,rI'sij rlapjalbitn i;;ír'bajt(íí'ViV ink d'1, olaszok ellen 11:5 ar"ányban
l:ir!l-1et a Sptrr'tt:iirr1'nqii'ball. A Slíkt,lvicCsal meger s dtjtt magyar
il i.iil'l:illo.t]an lii.iz:,:it;l,,:|tr1l-c kcsztetni az olaszr:kat bár lgaz, hog7Gtí*
]tr;i"i í:| }rli'rgyaÍ' il;_,;ir)íii.han. A Csíirpat-talí1]'koz t k vet nap Balaton_fli_
rinli. ntltrrileg ít,):,.:ii-{*:trrí tutltiík aZ el z napÍ viszonylag nagy vers-

' Ne'ti iitlt'er'Liit liínycgében piírb4jt rviv in}i szereplése a.Spreaficon Selll'
ntltlrt liiit'árry lr, 

'li;.rlth 
azár 9' Kausz 11. lrelyen turd'ott csak végeznL

ljt;íltr.i,.j;i;iritiilk március elején KÍrcheinr Bolandenben a NSZK fiata\iatval ta*
1á i.lror'ott- Kr.r r'rh,ivdirrk ugyan f lénye sen gy ztek aZ ebben a fegyrernemben gyengo
rlt':rlicteltlcel s.{,+]tílben' de párbajt rben és n i t rben srílyosnak rnondhat veresé-
g1t:i ijZ{-í1Vcdti-ir:k, atrri el re vetítette árnyáI a bukaresti ifiusági V&-on val gyen-
g;éutr si7 í-}í'ti rllc sr inknek.

}'.{rh;rjt, roa irilr rniirciusbarr rnég Lipcsékren versenyeztek és viszony!.ag
gyenge lt:,er, rlyben Bárány 2., Sákovics 6. letL

A,a zliprÍtris 4-7, ktjztjtt lezajtett bukaresti i$usági VB' csal dást okozott szá-
rrtunkra" i\ férfi t rben az esélyes Karrruti Jen 2, helye és Karnutí l*íszl 6" he-
tye rliég 'ncln volt olyan fájdalmas, mer't bár a luxernbourgt Linknél sokkal jobb a
r'iÍ l(arnutÍ Jen rrk, de kisebb balszerencSe minden versenyen el Íordulhat. Álig
rrienttret azonbarr dz, hogy egyetlen n i versenyz nk sem jutott a d. nt be, holott
tlrtl":isuk alap;ieín akár mÍndhárornnak d,ijnt ben lett volna a helye. Párbajt rben
Se}n treétrlvÍseltettiik magunkat a dtjnt ben és csak a kardvÍvásban rlztuk meg a
vilá.qba"jyrokÍ .irnet l{orvátir Zolrián révén, Bakonyi a 4, helyen végzett"

jl'IÍndeaek után ujabb hidegzuhanyrrak szárnitott''ijfeg''
;,,-,ereplése, . ahol Zablocki mága rnbgé utasitotta Kovácsot (u.)
GeirevÍr:,.-et (\tt- )-

So'kan rtrár a }}lagyar labdarrígás visszaesésével példál ztak és sijt t szi.-
nekkel ecsot*iték íi vivás j v jét is.

.I'Jsír" (}irnclban áprÍlts zo.-an csak klubcsapat * a BVSC. - képviselte a Ina-
..l.YflÍ szÍne}<ct., ltaortbatt eZ a csapat sok válogatottal utazott Belgiumba és a kand_
bayl ey ztes Kilr"tr:l,ítín lcivijl egyik SeIn kertilt a legiobb négy kozé, pedig cltt volt
lVTerrdeltínyi, I(atrrrrtÍ Jen és Szételyné is.

A rnáju.s 3.*i magyar*Írancia_oiasz talátkoz,5 végre tr'volt sebeínkre
csillarrtcltta a lilílgyar viv sport erejét. A Írancia és olasz csapat rnegel zése
Jris iegyverttin3 volt" Fliliipn Rejt , Sákov1cs, és Kárpáti rnegtette a rnagáéL

Május k zepén' D tn lky com i gy zelrne rrrutatta, hogy isrnét felÍelé
nek a rfiagyar 'vir sport ered"ményel Rejt 8. lett ezen- a versenyen

Á rnrí'iusi vars i kard"csapat-rnérk zés eredrnénye sern változtatott azon a
v lern nY il* lrrrgy a viv sport kezd kilábolni a hullámv lgyb lo rnert szinten te(ie-
sen tar'taléktlkt_rrljt ríll csapatunk egyforrna gy zelmi aránnyal végze . az olasz,
iengyel és szovjet csapattal és a lepEiobbakat kiáltit három válogatott ktjzijtt csak
'gyíízelrrli ;_:rr{rutyaI szorult a 4. hel;rre.

J tir;ius 6. Inirenze : 0lasz-rnagyar hatos ÍérÍi t, r 2I:L5.
Er'r a \rcres gr:t selrlleg'esitette néhiíny nap rnrilva a Párisban megtar'tott

'i:.'; ,,:ll,'rJrarrt:Í;t, arnely rnegisrnételte a firenzeÍ er'edtnényt (zr:rs) csak most a
rirl ;i-tl ililk-r'Ít- I(i)zben fiatal kardvÍv fuk a Santelli K'upá.ér't foly klizdelernben 2o:16-ra
gyíjztek a'1' onirszok ellen"

{lyen tr:Jrát a kevéskré jelent s találktlz k lci|raE1yií,sával a Íélévi rnérleg. Az
r'lrecirtr riyek fokrtíl*fo}tra javLrlást niutatnak. Eh}rEz;iiin rri,-i11 a p}riladelphlai VB.-ra
valri r:íJl'}ílÜFi rjis lelkiisrrreretes feIkészLilés, arnel;' r'eriltil}retíjleg InelT fog rnutatkoz_
rrÍ ?}T: eredrníjl'i'yekben is.

kardvÍv ink torln l
Kárpátit (ry. ) és

és fel-
nem

ivel-
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A fentiekb l iíl.th.at an, tul4jdorkép szárnos alka]orntnal vettiinlc l"'észt k|il_
Í ldi Yersenyeken é-s rnég sem hasontithat ahl:roz, atrrelyben olasz vagy francla
ellenfeleink részesiibne}r. Ha Ílgyelemrnel ktsér-jlik az olasz Scherma vaqy a írarp
cla Escrlrne szaklapokat irtgyléssel olvashatjrr}e, htlgy negy ollenÍelei}ft _ sain'te
hétr l hétre _ mérlk ossze erejiiket nemzetk oz,I találkoztjkcrir'

SzÍ:nelnket ktilÍtjid rr' mqjdnern váItozatlanul ug}J'an:'a?, & gárda képviseli en-
nek Íoffin az utánp tlásnak csak nagyr"Ítkán ad dlk alkirlcrrri nemzetk zi rrrtlnr'a
szcrr't tennl. ]]e ha rnár - takar kosságÍ o}roknál fcrgva - n-incs meg a 1eiret sé,$i'nk
nagyobb Létszá:mtí versenyz gárdát kiilÍtjtdiirr szcrepeltetn| Íetmeriil a kérdés neln
kellene i ttho n t bb nemzetktjzlver-senyt rendqrzní?

Á legut bbl magyar_olasr-trawcLa rl'r<ítaláIkclz a Sportcsarnok}:arr zsríÍoit
há,z el tt zajlott le, arnl arra rnutat hogy jo sportot ísér'' eserrrényltez mfurtlrgn]tor
szám'Ítani lehet fl'zet néz }r.ozijnségre.

Az., ltthon rendezett nemzetkijzi versenyeli nenr csak azt az eliÍrry nyíqitiá}c'
lrogy nagyobb szárna tehetséges Ílatalunknak lehet séget adunk ktllÍtjldl ell-*Yrfeltlh-
kel v'al versengésre, de edz gárdárrk ts sok tanulságos tapasztalatokat E}i{'r'*Y,i1i:'l:.

e:zeken, tanÍtványaik felkészitése érdekében' Ez az elgondolás a k vetkez l'Ívi-lév*
adban, részben már megval sttotfuak tekinthet , amennyÍben tudvalev leg a'a 1g59"
évi VB. Budapesten kerlil lebonyolÍtásra.

'E rtjvld elkalandcszás után té{tínk vlssza eredetÍ térnánkhoz és beszéljilnk a

Á négytd szakos edzésrendszer melyben eddÍg a nagy világversenyekre
késziil versenyz tnket részesitették - j t bevált" Sqjnálatos, hogy ezuttal az ala-
pozásl ild szakban tervezett táborozás elmaradL Az alapozásl id szakban a verL
senyz klrel áll képességet nijvel és f leg er gyarapÍt rnunLcát végeztefurek" Ez a
versenyzésmentes perlodusban idegileg kevésbbé táraszt .

Nernkiilijnben sajnálatos a kellií rnérvrí felkészijlés szernpÜntjáb l' lrogy á
3 válogat és egyént bqjnokságon feliil Í. oszt. versenyt nern lgen rerrctrez;teli egye-
siiletelnk. Ax, Elektromos és a BVSC" férflt r és a Btrl"Vasas rn4!d a Pet ÍÍ lcardver-
senyén kiviil eg sz idényben nem volt l*oszL versenyi.Ínk. l/lég a Bucapest egyéni
b{n<rkságot ls válogat versenyként rendezték meg.

Remé}jiik ennek ellenére a VB* el tti táborozás rnegterernti a p}riladelplr'iai
j szereplés alapjatL

Válogatott viv trrk az egyéni bqjnokságok befejezése után rtjvid néhá,ny na,
pÍ absolut plhen ben részestiltek, rn4jd Jrílius 14n megke zdtéL< 6 hetl felkésziilésii-
kot* I

A válogatott keretbe 32 férfi és 8 n i versenyz kapott rnegirivást ebb t
a b tétszámn l vátogaliák ki azt a 19 f nyt gárdát, mely szineinket Phlladelphteí-
ban képvlselral fogia.

Az edzéseket Dr.Bay 'Béla szakfeliigyel bevált lránfitásával leglcváI bb
mesterelnk vezeflk. Szrícs János, Hatz J zseÍ, Szab '[,-,ászl , Sornos Béla, Vass Írrr_

re rnellett két flatal tehetséges edz nk Dr.Durcnelly R ber't és Lukoytch István ké.
szítÍ.k fel versenyz Lnket a nagy er pr bára. Ezt a névsort szemlélve' megnyugTás_
sal ;,]J.aplthatjuk rlleg' hogy a felkésziilés legjobb ntesteretnk igénybevételével folyt
akÍlcnek murnkáját a szaktudás, alaposság és lelkilsmeretesség jellemzl

Au el re rnegállapitott edzésrendszer beíitemezése szerint az els 4 hét-
ben az adagolás hétr l*}rétre fokoz dlk' majd egyre lanyhrrl a terhelés, Ez arra
lrányul, hogy Ytv ÍJlk a nagy verseny ld pon{ára, technlkátian, er nlétben csrícs-
form{ukat érjék. eL

A íborban i fij.:":'í foglalkoztatás ei g meger ltei ' A reggell ébreszt után
30 perces reggell torna lctirretkezLk, m4id a mesterekkel kiarÍ s Lskolázás" Ezt kij-
vet en rijvld plhen után ass::dzás kiilijmb z ellenÍelekkeL Ebéct után plhenés, 5
rát 7 rá1g folytat dtk a délel t#' foglalkoztatás*

VB-re a l felkésxijlésr l



Jaínk
nás|

Mlndgu csiittjrtijkijn ház1versenyeken tesgnet taníbtgonyságot válogatott*
f-orrrr{avrrtísukr l SzabadÍ{eJiikben egy- gy mou[átogatás jeteiu a sz rako-de este to rakor takarod , mlrr'denktrek-ág7ban a [elye; =

Nem lesz érdektelen, ha rnost rtivtden visszapltlantunk

aB eddigi VB eseményeire

Felkértiik vtv tÜriénésziínket Klell Kátmánt frlasltse Íel ernlékezetiirrketeenetren:
A p}rttadelphlal vlv vllágb{nokság el estéJdn helyes szolgálatot véliink

tg$o'qltenl ry qry6gií|nk el tt tsnrertésiÍk a_vtlágb{iokságot eddigt-ttir"tsneténekr vld ijsszeÍogtalásáL
Az g!"9-_Y{sp{ry4ságot 1937-ben Périsbgn rend'eztéIí. Á te$es, m1nd enyolq suárnb l átl -bqJnokság az 1936. rl'l briisszelt kongresszusl atározatn ér".

teln]ében vtselte el szbr a tVllágbqJnokság'Í Jeltegét a ué[yévenként meptrendezés'rB keriil oumn|3| bqinoks1soton Tfyiit s ei váEotta Ígl ái addtg éveuként m g_

'rendeaégr"e t""til{. eur pa_bqjnokságokbL Ezeket vlszont a%' 192das e7rtwerleu[
cgtlnka olirynlq ei6tt nregtartott kongíesszugon rendszereettették s tlyet e1 s? r

1921*ben Pár'lsP"n !^$d _1922-ben 0gtendében és Fárlsban rnegosztva' m4d rendre
1923*ban Fág{bq_"1"g25-ben ostendében, 1926*an Budapesten 7s osziendéneu meg-
osztrar_ f_-927*be1 vlc'lrpe+ 1929-ben Náíolvb6n, 193o-bÍin ttegebe"'-í931-b'"o-re"*
ben"- 1_933-bao dr! Budapesten, 19p{-Een Vars bqq Yégííl 1955{eá Lausaooeban
rendez'tek; Áz -9ts eur pabqjnokságok folyarirán cáat egy_&é! mqid három eryénlgzámban keriilt sor a kiizdelmekre g a te{es prograrnoi tot zat san épttettéT kL
Igy * n t egyénÍ bqjno\ság csak 192$ en ivápotyuán kerii els lzben Lilrásra6s a te{es miisor' világbdnokság premlerJe -Brritapesten 

volt 1933_ban*
Meg kelt jogyeznl hogy az ollrnplal Játékok évében nern rendeznek kti-

1 u vllágbsnokságoka| hlszen az oltmplal kiiádehnek alatt mlnden számottev vlvggzemérhb erqiét a vllág tegiobbjalva! lgy az ott gy r,tesek joggal vlselhetik az
ollmplat és vttágbaJn9kt clmeL Mtután azonban n t csápabnért zés neln szerepel
nu ollmplal programban A FIE az oltmpta évében kiiltjn rnegren ezl a vtlágbaJnot_
ságot nég7es n l csapatok részére- _

nyen eg:y számb t álI vÍIfubaJnokságot el szijr 1932_ben Kopenlrrígáttá.rl,
1936*an .Sarr Remobarr' ].948-ban Hágában, ]-952-ben lgmét lfupenhágáaan EJ rgsd-
ban Lofi'd'onban rendeztek" Ha 196o-ban B mában, az o{mptán tényIeg azereplnÍ tog
&, mtigoron a n I csapatmérk zés Ls, amlnt azt ii FIE iaet pár1st ko4gregsáust ha,.
tározatábarr olvas}ratfuk, akkor ilyen 'k'ril 'n n t csapatvllágbájnokságra-már nem hesz
sziikgé&

Á vív vllágbaJngkság tntéznrény-e srílyos válságon esett Eereszttil rnlndJártels 1uben val ryegfendezégo után', rgaa-'ban ugyanls tsehsztovákla n5rerte el"a
mogran"dezés. jos{! 9* a pqgtyénl vllágb$noksáfi*l tvtagyarorsz ág boJÉottálta, s %

& megyerok távollétében z{lott 
'*. 

1g3$.ben pedÍ g an oiaszok áItíak t a ueiáp
ban kí izijtt verseny mCIgrendezésétíl az eg;re srílyosabb hábonís fesziiltség ml*
atL A vtlágbaJnokt ktÍzdelmek éveken át sziinatettek ég csak 19{.7-ben találkoiott
lsm t -a vllág vtv társadabna Ltszabonban An ta a vllágbqinokságok folyamatos
ren{i6t ryIarí kijríilmény ngm hátráltatta, azok évr6l évrb Íe;t6 ést m tatnat ]ég
gglrro r{abb és qiabb nemzetek kapcsol dnak be n ki'izdelmed eorába.

Llszabon qtá+. ].9d9 en Katr o_an ktizdijttek meg a vllág leg|obb Ytv t a
lognagyobb vív tr feáértr s, ez vo! az els6 ese| amlkor E\rr p7n vtiu városkeriilt a versenyek g2inhglJrének változatos gorába. 195&ben Montecarl te a
VR" salnhg|yeb Áz emlltett: ut bbi hárorn vltágbaJnokságon a ma61yaroE nem vettek
régzL .A nál nag7obb ^ijrtjmet váltott kl a vttág 

-vtv nemzetel k -' tt a trlr, amlkor
& i'i.jvetkez6 évben' 1-951-ben Stockholmban lgrnét' megielentek a pdston á magyar
vtvtík. Kttiin szereplésiinkkelr 14 pg'ntta|-a 17 pontot-bzerz$ olaÉzország *ígufi .

. ntásotllk helyet foglaltuk e| az 9ddrs áIland an el tttink halad iirancla rszá!
el tt a neln htvatalos iísszpontozásban'

I

I
t.



Á víláÁbqjnokságok eg:yr'e gyarapod sorában ige.n célszeriine}r iátszik'
ha hárorn 

"gyniá*" "táÁ 
Eti"*iff"o 

"iíasnajnotcságot 
és az 'ezeket trtivet ori,"piái

egy perÍ dusnaE vessztik és a kiériékelés munk{ját pert dusonk rrt' tl;idiiik tneg*
Lásd Viv hirad v. évÍ. 712?3 sziírn Klelt Kálmán Helsinktt l- fuIelbour'neiJg c" cikket.
Igy a soron ktjvetkez 1953*1956-os perl dusba esik a brtisszeli, luxernbourgÍ
és r maí vllágbajnokság, valam[nt a melbournel olirrrpia" Ez a perí dus nagy je_
lent ségri a magyar vívás ttjrténetében, mert ebbe a7, Íd szakba csik a szur *

Íegyverekben val nagyarányrí el' rettiréstirk, amfurek egyenes folyarrit{nya vo$
hogy Briisszelben és R rnában a% egész világon Íeltlinést kelt g*y aellnet arat_
tunk' a% akkor rnár hlvatalos l'Nernnetek D{iáért'í Íoly küizdeleryrben" Kíjlijn sen
r nraÍ gy zelmiink volt írrrponál , hol szerzett pon{iairrk szárna 21 vol! arní
cs cseredmény a bqinokságok ttjbh rni:rt hárorn évtizedes ttjr't netdbe}L

tgy ér kezttink el a jelen perí dusba' ainetynek els á]Jornás"án tavatry
Pártsban már tríl ts jutottunk Gy zelml pontarányrrnk ttt nem volt olyan nagy*
arányí' mllrt két éwel ezel tt R rnában és a gy zelrniink felettt ijrijrnrjnkbe
iirijm 1s vegytilt A szerzett 16 ponfunkb l 6 pontot derék flatal t rvÍv gárdánk
szerezte, miután F'til p lvllhály rnegnyerte an egyérri t rb4jnokságot és a magyar
csapat lett a gy ztes a csapatbqinokságban is, ami világszenzácil erejével }ra-
tott, mer't el s zijr Íordult el a vttágb4jno}cságok t r'ténetében, hogy 'nem olasz
vagy Írancla csapat nyerte a t rcsapatot^ Nlino.ez azonban nem fudta fetedtet-
ni ÍÍijdalmas klábrándulásunka| amit 5o év ta birtokoIt kard egyérrÍ bqjnoksá_
gunk elvesztése' Íelett éreztiin}c Pawlow skl gy zelme Íelett nem_iud egy-irt]nnyen
naplrendre térnt a nagyar sporttársadalom és az ta ls áltandd és vÍsszatér
beszédtéma a hazal vív ktjrtjkben kardvtvásunk jtiv je' De Íaj sebet okoztak a
pár{sl világbajnokságon l 'tr 1$pyfuslnk is1 akik az eddigt taláIkozások Íolyamán
mfurdig tekIntélyes szánní' pontot szer'eztek és álland an belesz ltak a bqjnokság
eldijntésébei Most azonban ,sqinos sem az egyéni d nt berr, sem a csapatban
nem képvlselték szÍneinketo mert már a7, eI mérk nések folyarnán kíestek'

Ilyen e| zrnények ufuín keriil Sor a peri dus rnásodlk találkoz jára a
phtladelphla1, majd egy év mulva a budapestt vttágbajnokságra és egy qjabb
év leforgása után a r mal ottmpiára"

Es mllyenek

Reményeink és eséIyeínk

Ádjuk át a sz t legilJetékesebb szakemberiin}nrek Dr.Bay Bélának akl már
annyi dladalmas iitktjzetre vezette gárdáJát nyitatkozzék ebben a kérdésben:

llyen 'hehéz helyzetb fl: _ nezdte nyitatt<o zatál Báy Béla. _ Versenyz ink r sztnt
tanulmányailr, részint betegség mlatt egész évben keveset dolgoztak és ahogy
a bajnokságokon láthatfuk rossz fonnában 1s vannak' Feltéve, hogy a rrátraiév
id t j l haszná$uk kl, van rá remérry, hogy t bbségiik Íormába j6jJon

Véleményem szerínt a válogatotirrak legesélyesebb száma a kardcsapat,
ezel:- kÍYiil a papir"forma szerint a kard egyéntt is meg kellene nyerniink" T r_
ben az olasz-Írancia-magyar csapat ktjziil a% fog nyernÍ, amelyik jobb napot Íog
kL Ar, egyénibe ugyancsak bele *"1i}12frrnk* Párbqit, rcsapaturrJct l és az egyéni-
hen ls .Irclyezést vár'ok, valanrínt a n t viv kt, l ls. Ezek szerint egy bqinokság_
gft}.számoIhatunk és sáerencsés esetben elérhe{iiik a }rármat is"-

- Bay BÉlq nyllatko zata nem rnondhat derrílát nak' ha azonban Ísrnerjiik
arn l a& otdalár l' hosy j slásaiban mindenkor az l' vatos duhqi'' szerepét;át-
szottao a sorok ktjzijtt tobb bizako&íst olvashatunk, mínt a}rogy az ets olvasás-
ra hagnzik"

J l errn keziink rnég, arnikor a r mai tIB.-rcíI visszaérkezve a pálya_
udvaron iinnepl_ t meg Íogadta az 5 ar,an;réremmel hazatér viv inkat, bay }téla
az t kijriilvev ujságir krtak ezeket rnondotta: 'íÁ magyar viv spor"t élmez nyile
val Jutása (szur feg;nrerekben ts) Íeltiinést kelt te{i6silménynet rnin stil vfág_



-"

suer'te. Enneic dacára aneket aa eredményeket nom leh'et és nem szabad a j v6re
yonatko n la:E; ktsndulÁd pcrrtnak tek1ntent"ÍÍ Hogy rnenn.prÍre helyénval volt ou a rnérr*
g6ktetro lnt áIJáspont' smtgnzolffiott a párlsl \&-_on tijrtémiekkoL De ha ezen sae*
reptésiímk nern lg hozotl r,#ilsb,vllá'grasz, l slkereket mfurt a n mat meg lehet..
tiiJk elégcd,ve, mert azt nrrtfntta' hogy a melbou::nel olÍmpry után élvergenyz kbwn
és nxegtertl&cn elgzenvedett vesztegégolnketr ha to{es m r't kben p totnÍ ngnn Ís
fuatfub d* i leg|*bb uton haladrrnk a.n utánp tláü nevelése tardn* 

s
Ndzz k rnÍlyenek ldlátá,s't"r. ail sgygs Íeg'yvenrrernekben:

Férfl. t rben megtehet sen klegyensrílyozottak an en vlgzonyok. Árníkor
flatal tiírugBtnt az olaszok ég foancfilk á}tal btntokolt egyeduralmat felborÍtva &E
étrc ti'rtsk a nerneetkijzl szakktjrtjk a vtll.anytatála{elx g p bevezetésévet rnaglra-
rázták ktrobann g1kg7glnkeL Ex a megátlapltás n6rn volt egész alapnéIkiitL Iry
pL Forlola r t bbsztírijs ollmplaí és vtlá"6baÍnok a 'gép cl6tt vereséget szenvedefi
nomxetk Í{ g6t hazal versenyeken 1g- tlt bb már 6 ég a t bblek ls megbarát
kortak a viuanyt6lrol val vtvással s lgy aN egyannrÍIf helyr'eállbak mondhat&

Sqjnos t r z Írrk trgndlkeppel fogtak lnonzá, & felkésziiléshez' Gyterlczá!
Krrrnu t hoggrgntert betegség gátotte ay' edzégeken val r sztvételben' Ftilt'p
psdtg ut bnl Yorsenyeln Íonrrananyatlágon esott áL Bemélhet lcg az edz t'áborr
iás alntt glkeríilt legiobbJatnkat tsrnét J for:rnába boznt ég akkor az egy nl vl*
lágbaJnokeág gy zelmlernctvényén a magJrar t6riJz6k eruttal sem fognak hlányoxnl.

Csapatban kátségtclcrltl az a heljrze| melyet Bay Béla nyilatkozatában ,

rnogálleipltotl Áz olasr, francla és magyar cgytittes szinte hqjszábeytra egyerrl esé
}yokkgl Iép pástra s ané Lesz az els ség molyaek vlv t euen a napon legiobb
foruáJukat vhrJák kL

N 'l -t rb-er telán a legnehezobb a val szÍnii gy uteseket megideolnL Az el*
rnul{ évl párlsl W..on és aZ az ta lebonyolÍtott nemzetk zl taláIkoz kon az, egész
vtlág hiilg;nrersenyz gárdáJa huttárnc te{iesttrrényt uffitotk Üg;ranezt tapasztal_
hattuk hrgal vonatkozásban lg.

Á J'elenlegÍ élmez nyben egyetlen Eemetked tudás Yersenyz t nern fud-
nánk megneveznÍ' ltt az ldegbelt J kortdtci Íogla a gy atest kÍhoznÍ.

Á csapat ktizdelembon a vlsszavágás vágya sarka$a mdd egyi.ittes'iinket.
F6képen a pár:lal VB'_ n val balguergpesés azereplégiiket gzeretnék korrlgálnl
An an erzésiin\ hogy megflatalÍtott' csapatunka| ha szlvwe| akarattal és lelkese_
déssel kiizdr'Phlladclp}rtrában ísmét az ots három helyeu ott kiÍzij fogiuk iidviiz l-
111",

PárbsÜt nbau hasonl kép nehéz a d nt résztvev tt megj sotnl Ez az a
Íegyvernem, mblyben eg7énlben és csaPatban egyaránt a legnagyobb mez6nytjk
gtar"tobrak és ahol a vtlágrangllstrín évr l-évre rr:^qlep6 helycsere váItozásokat'
tapasztalhafunlc.

Megneh ez1t7 a rnérlegclést az, a k ríitmény !s, hogy ezutlal el szijr ylv-
nak vlltígbaJnokságot megriivldltett vlv ld lgénybevételével Á 6 percets vlv ld
beveretése ta lebonyotttott Yersenyek tapasztalatat azt muta{iák, hogy ebben a
Íegyvernemben érezte leg{nkább hatágát az r{ szabály.

' Egyénlben ez olasz éa francta párbqjt roz k mellett an élcsoportban
océlyt kelt adnunk errrtlágbqinokunk ég \étszeres SpyeaÍi_*okupagy rtep Sákovlcs
J ;j*fo;k, nemkliltjnben á távalyt VB. rnásortík trety áetsének 

_naránv 
Árpádnak lfi.

sákovlcs J zsefet me$kérdezttik m1lyen rzereplést remél pruudelptrÍában,
nnonban szerénységb l Yagy talán kabaláb l csr4lán az el késziiletekr l volt

hqjlaÍld nytlatkoznÍ: lÍM1után elég hossz td áll rende&ezésiinkre, f leg a flzl-
k;i kondlpt rrregalapozására tor:otqur az els hetekeL Értso ezalatt a ttittinnoz6
ktegészlt nportokatn a g1mnasrtÍkát l az, uszáslg" Ezt kijvet en napi két Ískola
ée hetenként egy verseny Yan programmunkban. Terrnészetesen assz zurk is, kJ
a}rogy sziikségd{ érxL Ez a megerdltet - trénllg csak az utols két h-éteq f9g fo-
kozáiosan cstikkerr| hogy a verseny id pondára a kell er nlét meg rzésével a
''pengeéhség[inkn ls mcgfelel6 -tegyen E'z kiiltjnben rnár az, elmult edz táborozások
tapasztalataí akpJán ktalakult ég bová$ arrtt az eddÍg elér"t eredmények lgazohrak"'r



Csapa'ban els mégben az olaszok már évek ta 'lbérelt helyet'í foglahrak
elr akárcsak kardjb*lt - trrmri{,n 5 évtÍzede * a l}lagyarok- Amlg azonban a magyar
kardcsapat meg rizte veretlenségét addÍg az olasz epéecsapat már ne}T egygzer
L*gy z re talált a Írancia, sc'éd és svájcí ellenfelekben' ha végeredrnényben nemt
Íg tehetett elvÍtatmÍ nz els s get & nagytud"ág olasz párbq]t rtjz ktr5t Á technikás
franclákat sem szabad szárnításorr. al iil hagyml és a- suov;et valamlut sveíjcÍ epée-
a6k ls belesz Ihafurak az els ségér"t foty ktizdelerribe.

A magyar párbqit rcs*pat 8E pánlsí YB*on & nerngetktizÍ vlv társadaloxr
csodrílatá,t és ellsrner eét kÍdrdcrnelvm 18 csapat kíizdelmében az el ket másodÍk
helyet foglalta e\ egye i.il am olaszoH*l szenvedvg vereségeL Ez a keretedaége-
ket legszorgalmasabban látogat lelk*m gárda, vár}ratdan ezuttal sem fog csal dást
okozni*

- {ar:lban ro esztend g v{tat}ratn{an f tényiinket er sen ostrorno$ák a fel*
lijr teogffiffizo1jet vtv k Há csapatb"" *oá"ii;retten ls syo;*I'"l s rozut""k,
rard' egyénlben _a párísÍ VBron be keltett érrrijnk a másodtk helyezéssmL F'{jda}" 

"

rrras - nagyon- Í{jd.almas * volt ez szárnunkrq de nem Íér kétség ahhorn }rogy Phl_
ladelphtában ppen 9 visszavágás vágya Íogia serkenten1 karooz tnaat á rég! tc_
kÍntély vlssza állitására.

Ebben a feg;rvernemben a magyar Kevey rnester által edzett len6lyel és a
spodgt viv ko! klTrijl' az ugyencsak magyar Balogh mester trányttása mellett sZ ill-
látornást felÍejl d olasz fiatalok lesznek konroly ellenJelelnk.

Ha J za:rul mérlege\iiik kardozÓ{"lrk esélyett nem szabad flgyelmen ktvtil
hag'ynunk' ]+ogy az USÁ-ban nagy szárrunat djmek n6ves rnagyar vtv k, lclknek rész-
vételt lehet sége még llsztázatlan A Nemgetk zl Yív szijvetáég iletékes engedélyer'*
nl vagy megtagadnl nevezéselk elÍogadeísát"

Csapatban írnmár httbizornány az els6ségiink és remélhet en an is rnanad.Áz n regn Kovács PáL Gerevlch Átradán és Kárpá BudolJ pengemiivész hárrnas
mellett továbht 24 nagytud:ísrí fÍatal kardoz val rendelkeziink és ez rn gnyugvással
tijlthetí e{ n vívás hÍvetL K.ovács Pál t bbsztjr g olímpÍaí 6s vr'lágbaJnokum$i eirrtazása
el tt tgy nyí}atkozott:

. 'ntléleményem szerÍnt az ldel kard' VB.-on három komoly e1lenJeilink tresz.
Az olaszok, lengyelek és a szovjet viv k" E hárclrn c sapat korttÍbettil egyforlna er t
képvlset SzerÍntem a Jetenlegt nragyar kardegyiittes még rnindig egy klasszissal
Iqpq az el bb emlltgtt hárorn csapatná,L ua csak'valamÍ egészen reádkiYiitt esemény
ktjzbe n&In J n'- a _magyar kardegyiittes &fr idén,1s tartanl fogia a hagyornányos
knrd legernoniát és kÍ Íclsja kijgzijriihd & tavnlyl párlsí VB" egyéni V&tr.senyem esett
r gorbáL't

É' rui , heÍ,yr,r:t, ellenfeleinlmél,

Kor"nÍ. íapzániatu]tk neln teszÍ lehet véi hogy ezld szerint rnindonre ktterjo-d hglrygtkÉput ad_h'aseu::k -versen3rtársaírrlt táboralb l" Igy a lengye| szovjet és
rornán fetkészi'ilésr } és v;'iLogatási t n'tncsenek rnég édesliléset .

FYauctaorsaág 18 f' nyt Yerseny n gárdát ál t soromp ba. F'érfÍt rben:
IJilOrlola, Baudoux, Closset Netter n N it rbenl Garithe, Delbarre, Malllard,, Veronnet
F':'í *i,'i{t rben.._ Querroux' .F*gtr Dagal]'ler, Lefrarrc*iKerdban: Lefévre, Árabo, Roulo|
-F';]'lj'il':it'J. Á válogatott viv k felkésziilése komoly munka keretében folyb Á magyar
tdroxí:ji }.*ll3|]1d,$yobb ellenÍeleÍ Htiin Íorulában lehefuek, ha a legut b SpeziáEán a

audínx 'hnrpá rt vivott ÍrancÍa-olasz t rcsapat mérk zés eredményét fig$elernbe
vessxiikq

Á inérk: s nen a franciák 2o:16 aránybnn gyr zedelmeskedtek' D'oriola, .,
Baudoux 5*5r- Ülossu;., 4r'rlttet 3-3, BancÍlhon, Netter 2. - gy zelemmel járutt hozzá a
szép eredrnén5rhez- mlg,:: aV, olaszoknál spatlino 4, Manfiiarott| Bergám1ni 3*3,
LucarellÍ, Üunletto, Carpeffsld,m **2 gy zetmet aratott"



olaszorP?ás a végleges válogatást *Ég nern hozta nyilvánosságra. N t
1 tnql a_ negye-dlk versenyz szernélye kérdéses, kard'bar' peag Nardu}zl- I
}relyébe kell mást kfieli]ln| rnert a ftatal versenyá sértilt tána ipsztititésn"n
van és ttjbb lnint val szinii, a VB. tdejére sem jtin arr_nytra 

""oín , hogy meg le_
resgerr kackáztatni - vlvatásáL

Htrszerlnt az olasz nemzetl csapat a k vetkez vers enyz kb 1 és kÍ_
sér_ t<b l fog ad. dnt:'F'érfl..t- rbe3 Bergadfu! Curletto, MangÍ."ottí, Pellegrino ésSp4llino az ld'et b$no_tc N tt r: Bor{oljtÜ cesari, cotbmuetil, Pr;daroll, hág''o*Párbqjt r: Anglesio, Delfino, Pellegrlno, Éer'tlnettlr" Saccaro, ivtuogtu"ottl'és Favestaz tde-! bqinok. Kard: Callanchinl, F'errarl, Calarese, Ccrnrilri, pauto Narduzzl Ktsé-
I u:. oltvery, VÍsconti, Marinl, Bocghino, Éataglla, Párenzo. Versenyoirrítl 

'-Étrosu*oé s Pínton és D.T.-ben ktjzremtikijd iVlacerata"-
Nagy Brtttanla. Az angol vtv sz vetség anyagi nebézségekre val hivat_

kozással nern índit versenyz t a V&én Áz a hlr járja' hogy legeredrnényesebb
versenyz juk Jay saját ktjltségén utazik Philadelphlába, rnely esetben mindkrárom
f e g}rvernernben elindulna.

Sv.é.dorszáq versenyz l - hosszrí 'évtlzedek ta el szijr - szlntén hlrí-
rryoznÍ fogrrak a világbqinoksági nlez nyb t A svédek aZ ut bbi években 'rnár
lnajdnern kizár lag csak párbqitt_lrvlvást iiznek versenyszeriien Áz id sebb kor-
oszLíly ]"assain kiiiregedett, a flatalok p dig még nem értek be egy vtlágversenyen
val es lyes bevetésre.

TiIIi End,re besz moloia Kair b l
.&z egyiptomi viv sport kezdetben francia, majd olasz vlv mesterek mun-

k1qa n;,';rntíri irrdult }neg és Íejl dtjtt ki. Az 192Gas'évek elején Renout mester Íek-
tette }i: a klasszikus francla iskola alapjait. Ábban az id ben a vlvást tulnyom
tiibilségben az Lfr. éI kiilÍtjldi d.iplornatáko eur pat szakernberek, keresked' k iiz_
te.ii" A belÍtjldíek részér t fokozatosan megnyilvánult az érdekl dés a vlv sport
tránt és az 1948_as olirnpia ta nernzetl sapatt'al szerepeInek a ktilftjldl és ha_
zaí r,re;:senyeken egyaránL

Terrrrészetszeru, hogy a t r'vÍvás fejl dtjtt legiobban, hÍszen e nJrugaterr
;:' ptlÍ vlv rrresterek ezt a fegyvernemet ambicíonáIták" Renout, Prost, F'avia, Nlarzi,
I)upar'on, IJi Rosa, Calioll rnesterek voltak el deirn, k!}<nek munkássága nyomán
alakult ki a nemzetktjzileg is hiressé vátt egyiptr:rrri t r.csapat: Desoulrl, Younes,
Tautile, osnian tjsszeállitiísban. Évekig a Vs...k- és ollmpta d nt tben szerepeltek és
a franciák, olaszok rntjgtjtt ktjzvetleniil k verekedtek az el kel harrnadÍk he:
Iyér"t. Az 1graes olirnpla után (az egytptornl forradalom éve) megszakadtak nerÍF
zetktjzi sprrrtkapcsolatalk és távol maradtak a nag; kiilÍ ldi Versenyeh l Ennek
Íolytán fokozatos vlsszafejt dés állott el , mely éppen a t rvtvás gépesÍtésének
id szakában k vetkezett be. Tehát a mal flatal gárdáb | aklk rnár tavaly kezdtek
rneglsmerkedrrl a vlllanyt r fortélyaival htányzik a régi nagy csapat mlnden tag_
ja. Klj yetelern után azornral hozzáIáttam a gépvtvás áltand sltasáhoa, rnlnd az ed_
zések alatt, rnÍhd a versenyeken Ugyarris aZ itt tév három, még tavaly vásárolt
olasz tcirgépet, v1llanyfegyvereket és Íérnplasztronokat hét lakat alatt rlzték és
csak igen' rÍtka alkalrnakkor vették használatba. Nem volt szakernber az, elek1ro-
Inos Íelszerelések rniiktjdtetéséhez és karbantaltásához ill. javitísához. Ma rruír
az a helyze| }rogy van a szijvetségnek egy három ernberrel dolgoz elehromos
'vit rrriiirelye, a vtv teremben két elektromos t rpáston tartunk edzésekeL Min-

I.oszt. t rversenyt géppel rendeziink. Az idén v1vtík az egyénl csapatbqinok-
ul.r;l'Üt el saijr' vlllannyal Ugyancsak els izben ker'tiltek megrendezésre az tdén
a cl,iipatbqjnokságok, valamint a n L egyéni t rbajnokság. (rr indul )



Tulqidonképen január eleje ta Íolyarnatos rnunka folylk az tdeÍ VB_re"
Az év eleién ti:j':'aeá1li{.ott 10 tagrí keret, r vld, néh,ány napos kihagyrísokkal
(iirrnepek' btiJtijk ) végÍgtlolgazt{ ezt az évet- Általábar hetí 3 szori-isko[:ázág,,
kétszerl k rm rk zés és gépedzésb l áll a fetkésziilés, vagyis a hét napb t
átl'ag 5 alkalonrmal vivnak a kerettagok

ltz idei V&n komplett t rcsapattal vesz részt Egyiptorn Áz epée, a .kard
és a -n,Si*t r neln iitl rneg a nemzetktjzí rnér'tékeL Á karoi'<ít mqid t<éJ rru beszá.
lok. É*dernes lesz erre égy kis Ír.j'-1t szentelnt. Meggy z désem, rooey aZ arab
faj felette alkalmas a ka'rdrivásba. Utenrezés, reflex, puhaság stb. Persze ent a
versenyágat eddÍg elhanyagolták.. Áz egész évt eredmények atapján a VB. csapat
igy néz ki: Rashad (tdei bajnok) Sau:1r, Rlaz, Zayan, Aslrkar, Husselni, Kaliubl-
Az átlagos életkor 24 év, Sajnos neff,volt alkalom lemérrrl a csapat nemzetktjzi
értékét, mÍvel az ldel VEi" kijltségel ÍeÍ*"r:rrészik' az el lrányzott egész évl nern"-
zetkozl ktiltségvetést. Mindenesetre lViesbaclenben rnájusban Tnegrendezett kato-
nal VB. eredrnényel blztat ak. 7 csapat ihdult t rben és Egy!.ptom gy z tt az ola_,
szok, franciák és belgaik el tt nagy pont kiiltjnbséggel A háromtagrí csapat min-.
den tagia szerepel a nemzetkoz1 vá|agatottban ls.

Mindenesetre a lelkesedés és a bizakodás meg van' rnost már csak
kltar'tás kell. Ha id.én nCIIll' akkor :tjv re Budapestenl vagy azután R rnában Á
ÍÍuk félig tréfásan, féllg kornotyan Lreszébrek air | ríogfláe ; is lenne a ma_
gyarokkal vivni a csapatdtjnt L Ha Á]lah is ugy akarja, meg hát ha a vitlyangép
ls _ talán.....

Blj'cs tzom vlv barátairnt ! viszontlátásra Philadelphíában!

Philaclelphi,ab I jelerutilt

Á távol ÁmerÍka ugy él a magyar spor{emberek el tt gondolafukban és
álmaíkbarl'o mint valami egészen kiil nleges, gigantlkus és klcsÍt egzotÍkus világ-
rész. Á viszonyokat rí.gy képzelik, - blzanyos rnísztlkus homál;'ban és a kiils
kijriilményeket oIyanra becsiilÍku anrÍt ''specláIis k rii.1ményeknek|' xehet nevezrl.
Kétségtelentil a hazaÍt l eltér jetenségek várják Phi1adelphiában aZ, Ídeérkezcj
Versenyz ket, - de sernm1 esetre selTi olyan viszonyok -és. gátlások, amelyrrek
legy .zése emberÍelett1 te$esítrnényt kí"ván" .Ahhoz, hogy versenyz irrk j l Szere-
pe$enek, céltudatos kernény és tervszer[i edzés sziikséges, amely a }razait l
ettén klíma-vtszony,ok, ldegen k nryeze| nepiil ut stb. Iegy zéséhez sztikséges*
M, aversenyz , akr j l késziilt Íet ezeken kijnnyen tríteszi nragáL Phl1adélplii-
d'tlan va] ban rnelegebb van a nyárl h napokban, mtnt Budapesteno de rnindeniitt
a száIlodrík' ét{,ermek, árl;házak légszahályoz kkal vannak felszerelve_ ,így, hogy
a leelyíségekn ats egfes szobák ls tetszés szerintÍ h rriérsékletre }rijvtjstthet, ek
Á légi ut 3o..3n r{t- tarf Brrdapestt l a céltg és ennek az utazásnak tdegl és fl-
zlkal Íáradtsága egy-.lrét nap alatt ktplherrhet " A korszeriien ber'errdezett riást
gépek az, td járást behatásolorak allg vannak már kttéve és a legkevesebben
kapják :meg az ugJrrrevezet| Iégl_betegséget. A rnagyar verseny k nagy része
már annylt jáy'' reptil gépen, hogy eZ számukra kellomes sz raxozás. Mtnél
kijnnyobb nyár"t ruhár l kell gondoskodrrl, élkezésben és Íolyadék fogyasztásban
t'"ugyelmezettrek kell lerrnl A repiil uton nemzetktjzl rneniit szolgálnak Íe| d,e'F'}líl-;,.'3elphiában akár lnagyar' akár bárrníIyen étrend ktjztjtt a versenyz k szaba-

o.:'l "'"'í',;,lszt]tatnak. Ha valakl rnost rrregtekintené a phÍladetphial el késztileteket,
az ugy.*a alaposan csodálkoznék UgyanugR mint Melbournebe de máslrová
eIktildtjtt t'szál]ás cstnál k|| azt tapasztalhatták nyugatl országotuarr, hogy altg
néhány h ttel fi. nagy vtlág_verseny el tt még a sziikséges létesitrnények nem
votak In 8r de pell'enyi pontossággal a rnegnyÍtásra minden elkésziilt, Igy a VBi-í
ls a pástok, an e} i,'u-61nos jelz készti!ék, a rnegfelel szá.rnrí és rnennyiségii tro-
nirozási lehet sés, tr"rl^,l'Ín k, a néz koztinség, p sta, televizi , rádl , lunrs kénye_
lem, a versenyz k, sajt'i eís rrifurdenkI sz,á,lnára elkésztil



A vivás errrÓpal sport és helyteten lenne amerl}cal gzem-nz gb i nézvé
a sqjt kampányt t korán elkezdenl' Az amerlkal t bb millío pél'úanynan meg-
jelend napllapck' n{ásl képes magazinok sránaL, sportlapok sok fuca{ia' hÍr'iigy*
ntikségek, a r^'yttány el t napokra iitemezÍk be'propagand{juka{* jolonleg f ként
az ug3rnevezett Hnemzetkijzlr tapokban" tgy els sorban a magyqr' elvétve olasz
és francla, Ámerlkában' megielen qjságokban taláhatunk hiradásokat arrreIyekben
a% |t *rLazaln versenyz k esélyelr l olvashaturk* Igy a trapctát kiíl n sen bajnokuk

oriola nevével az olaszok párbqit r z Íkk:el_rnts a maglrar sa,jtd kardoz |nkkal
Íogl^blkozlk" Ezek a lapok eg}re nagyobb teret szentelnek az -hazaI hirehek és
nem járunk messze a val s{gt | ha azt j soU ' 

hogy a néz kiizlinség csaknem
felét, ennek a hárorn 'nemzefu.ek ttt natura!|rál dott nat fogiák ar!n{- Az arner{kal
vtv sport jrílius 7*1g a nyolc naptg tart Bqinokságoklral vplt elÍoglalva, rnogt
azohban ogJre gyorsabb titernberr ttjr dnek annal, hogy ríg7 elhe\rezésben, nrint
iinnepélyességben, kiils Íormában és lebonyolitrísban a v& val ban nagyszábásrí,
gtírdiiléreny és mtroentl számára emlékezetes maraQion" Az ellátás, elhelyezés
nyltván egy nfv j lesz mlndazzat amtt a nomzetk zl száI1od'alpar élvorralbell
klagszisar ny itanl tudnak. Ma már az els rangrí hotelekben nrlnden szobánan
tetefoh, rádl ' televtzl o az olvas szobákban magazlnok, vtlíglapok rntrrdenJéle
nyebren' m4gánoeo$ és egyesiiletek kiilijnbtiz6 programmokat dolgoznak kt'amelyehe a Yérsenyz ket meghÍrják Á rendez bizottság ktjriilbeliil 4oo résztve-
v re számt| bár a nJnrgatÍak ktjziil pL az angolok nem neveztek s lgy val szl*
niileg Jay sem Yesz részL Á ktiltségeket.rrgyanlg a% angoI sztjvetség nem Íedezl,
s 1gy a Budapesten tsmert magánrepiil gépen érkezett Hostpr.s fog csak résítik_
r l mlnden Íegyvernernben ellndurnl Á ktizell kanadal vtv k a brlt BÍrodalml Bqj*'
nokságon lrrdulnako a \tB*.n csak azok, gkÍk erl a kijltséget rrgnancsak a sqiát*,

Jukb l ÍedezÍk * Eu noln meglepÖ itt hiszen a tavalyt pál{sl ]IB.-éu qem a legjobb
arneríkalak szerepeltek' hanorn azok, aktk éppen Eur pában tar't zkodtak ég H*
jelentettékn hogy furdr.rlnt akanrak* Az amerÍkal gztjvetség rnÍnden továbbt néIki.it
erro engedélyt adotl Ezek krazal szemmel nehezen érthet6k $zárnoln1 kell azon-
ban olyan versenyzdklreln aklk egy klcslt egzotlk_usnak tekinthet k, ter'rnészetegen
a nagy i'tívolságok elleneíe ttjmegben és eredményben az eurl $arak fogrlak do*
mlnálnt_

Az amerÍkal magyar sajt nak Jose de Caprlles _ akÍ hosgz Ídelg a%
amor{kaÍ vtv sz vetség elntjke vo$ en éyben a V'B" el6késztilete! rntntt, lemondott, *

és mint an ttagrí Dtre-ctortum elnijke * részletes nyllatkozat'ot ad'otL Ez a nyi*
latkozat sok szempontb l rneglep ' vo}t és az lnteÍJuvégén a magyar uJságok a}-
lenvéleményÍiket részletesen és lndokoltan ktÍojtették" E teklntetben bizbnyog én*
d'ekes vttáÉ feJl dnek kL amelyek már propaganda, sqjtr kampán1, el hangiÉ'ek
tokÍnthet k. Á szokásos nyorrrtatványok nemgokára * Hzonyára garmadával k6*
s ziilnsk * &rill ttt nem meglep .

BeÍejezésiil rnég egy érdekesség észtelhet ' Á magyaroku beteértre a
másod-generáci sokat is, rnlnden mellékszempont n*íl}ciil ktváncslan g ijrijmmel
vá4rít az haza ktvál Yersenyz L| akík a magyar névnek atrnyl rnegbecsiilést
és dles séget szereztek. Ugy gondo{iák, hogy szorgalmas frénlr,Wge!' készijJtok
Íel erre a v1lágtalátkg2dpg és eredményelkre ttt ts btiszkék lehetnek Az amert
kat élet s{átosságal b!.zanyára sok érdekességet tartogat versenyz Ínk s,záIulá*
Tál akíket trtthon nyllván azzal'bocb'áJtanak ufirakn hogy gy zn1tik kell. Áz ttten1
rn4gyarok pedíg szeretettel foga{iák bqinokalnka| elblzakodottság nélkiil gy znl
akarást korre}ct magatartást várnak és btrtosak abban, hogy sokszor fognak bot
dogan iinnepelni magyar gy zelmeketl

Egy világbqinokság szakszerti és val s eredményeket szuL lebonyoli-
tasa t t'.'bé * kevésbé a j biráskodáson' ál vagy bukík. Meg kell vallanunk nem
vagyurrk éppen deriilát ak ezen a téren, rnert att l féliink' hogy nem Íog lcell
számu rutihtrtlzott versenybtrr5 Phtladelphtábarr a D.T" rendelkezésére állnl.
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Á napq1 ívglság és drága ktktildetést k ltségek folytrín az our pal orsxá*
goirb 1' - atrol pedig a ne}rlgetkijzi birák nagrésze é1 - kevesen fognak eljtihebrt'
as g5Átan vtázont csak mÍn1rmáJis gzámu, j L képzett és rnogfelel gyakorlattat
r#ndelkex yersenyblr taláIhatÓi Á gépesttett versenyek blráskodásnát, mlutiín
pástonként csak ery btr t vesznek lgénybe, talán nem okoz problérnát ez a hely_
zeL Í'ét azonban, bogy a nekiínk legfontosabb feg;nrem.ernbgn a kardban, ahol
a szavaz btrák szaktudága és Ítdlete d'ijnt befolyással lehet a val s itélet meg-
trozásábqn, komoly hlányosságok fognak Íelmeriibrl

Dr-Bozgony'l GytJrg'y, }rÍnek hathat s segitség t a Dlrectolr Tec}u:jquehelr
val ktjzremiiktjdése révén' a multban oly sokszor éLvezték versenyz ínk, meg-
nyugtat bban nyllatkozott a"V&én vánhatt5 blráskodás kérdés ér |:

Ay, l95B" évl vÍs vttágb{inokság szln}relye Phlladelphta lesz. A Nemzet-
kijzl Vlv sz getség Íenruíxlása ta másodlzben szavazta meg ezen a vtvásban
legnagyobb jetent ségii versenJm'ek Eur párr ktvii! ttjrtén megTendezését. Az, ame_
rkarak kérésijket legtnkább anzal trndokoltzík, hogy eg-y vtlágbajnokság rnegrende_
zése náluk a vÍv sp rtot r'endkivtil népszertíslteí3 eE- tejrod?s nek oásy tot<ést
adna.

Az, amen{kalak a rnaguk résnér l a Directoire Techniqr.Lebe a- két I]e Cap-
rlleg frvért delegálták' lévén mindkett a vlv sportnak els rangu szakér't je, rntg
& 3 kiilftildl részére Íenrrtartott trelyre Mercler Renét (franeta) Macerata Gior5io
(oxasg) és Haydé Raou] (norvég) szakernbereket rérték ÍeL

Mlndtrár.rnukat a nemzetktizt vÍv világ j I Ísmer* Mereler és Macera,ta
elísmer"tgn a vÍvás naryszerii szakernberet Haydé sokátg élt Pár1sban, t ts
rnlrrd'errkl lsmerl SqJnos ugyanezen D"T" tagok iittjtték el Halsrnklbon _ Ansp:tábltcz,
mlnt elnijkh z, va! cstjkijnytis ragaszkodásukkat - Elek ilonát a lrannadtk tdké-
letesen megérdemelt olimpíaÍ baJnokságt t Fierre Ferri a Nemzetkijzi Viv szijveb_
s s elnijke nagy djplomata' 1s Hnt lesz, hogy szemétyének teljes tekíntélyével e
veíserryek sportszefti és igazságos lebonyofitását biztosítsa.

Á mtelnken kiviil a frarrcla BcritelJ.on a7, angol De Baumont" a lengyel
Navrockt az olasz Cuomo és CuccÍa valamÍnt a% els rangrí ameríka1 elrrijkijk
biztosi{ák a j és szakszerti btráskod;íst' rnel;mek ere irrények nt remé$tik s!
keriilnl Íog a ml ktvÍíl vív gár&ínknak utols években ktvtvott nagyszerii sike_
rtiket meglsmételnl'

Aug. I7-4n
18.án
19"én
20.án
21*én
22Án

zts.{n
24-én
25"én
26-{ín
27"4n
e&{n
$*.én

Í3tb.ád

Í{nnepélye s megpryÍtás, FTE ktingre s s zus
F'érfrt r c sapat et6mérk z é sek

d-e. N it 'r lr rÍ

d.e- F'érflt r egyénÍ !{

d'ei' F'ér t r egyénl ki1zéprnérk, zések
Fán'bqit rr el mé rk zések, e gésr
nap

d"e- N tt 'n egyénÍ el rnérlc zések
Píhen nep

d.e. PárbaJt r eryénÍ el mérk zések
d.e. PárbaJt r egyént k zépmérk6zések
d"e" Kardcsapat eI mérk6zések
d.e. Kardc sapat kii zépmérk zések
d.e. Kard egyénÍ el mérk zések
d'e. Kard egyénÍ ktJzépmérk zések

d.u. 'Fdr"fit r csapat d nt
dLu. N it n csi"ipat dcint
d.u. tsérflt r egyén1 dtjnt

d.u. Párbait rc sapat ttijntÓ

d.u" N lt r egyéni dijnt
d.u. Párbajt r egyénl dtjnt
d.u. Ei rnérk zések Íolytatrísa
d.u. Kardcsapat dtjnt
d-u. El mérk zé sek Íolytatísa
d.u. Kard egyént d nt

AX, g1 rnérk zések n Hutcbjnson gfunnázlurnban nyernek lebonyolitás! rnig
B dt'nt6ket a Fe3'estra ehrevezésii sportcsar"nokban rendezlk meg.

F'{jdalom a Rádí u{án holyszini k zvetités neln lesz" Érdekl dtiink a b'la_
gyar Távlratl lroda spor'tosztályán' rnllyen hÍrszolgálattat szárnithatrrnk a VIJ. ese-
ményrstr{il. A MTt- a kiiif ?r:":{ h1riisyntJkségek rrdiá.n gyors és megbizhat hirkijzi'é-
soket kap, mely lrtranycl-i:;irirl a sajt t késedelern nétkiil ellátja.

A Yts uer"servyetrt iffibeoszt, sa

ÍIírszolg ,h,t
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Áz amer'ÍkaÍ és magyar Íd számitás ktjztjtt kerek 6 ra aZ, eltérés. Áml-
kor nálm t2 ra van, ott reggel 6 rát jelez az ramulat . Igy szurkol lnk a
ilélel ilÍ eseményekr í a Mag'yár nádt estt 22.La rakor a s orurlrekb ! a
d lutáni el'edményekr t a Népspor't Ílletye a rrapilapok sportroivatáb l Íogriak ér.*
testilni.

!ap'!F helyszlnl tudáslt nk és ktn{ár't szakomberelnk tolláb l részletes
beszárnol val fogia a VB. eseményelt regrstrálnl

Á milqya,r ktil,diittség rlé,astlra

Vezet k: Gyenes Ándrás a MTs}í' elnijkhelyettese, Dr' Sopron1 János a
MVSZ. eln ke, Fal cz Endre vív btr

válogatofialrrk: D miilky Lidia, Juhász KatalÍrg DrJ(ovácsné Nyáry Mag*
da' Rejt udrk n it rben Cvlkovszky F'erenc'.F'iil p Mlháln Gyuricza J zse|
Kamrrtl Jen, Papp Csaba férflt rben Bárány Árpádo Gábor Tamás, Dr.Kausz Ist-
Ián'- Sákov1cg,TÓzseÍ, I}r.Batbazár L{os párbatt rben Horváth ZaLtán, KárpátiBudolt
Kovács Pál Mendelényt Tamás kafdban'

Indulás vlil.l3á,n reggel vonaton Párlstg, o1uLan repÍil gépen Íol'yta{ák ut
jukat Érkezés Philadelphiába 15.- én

Yls g zaérkezés el reláthat an lf,"sién"

(Jt aaal uI

hirnevet - dlcs séget jelent6 u{iukra' a egész magyar vÍv társad,alom
szerot J ktvánságalt tolmácsoliuk és ernlékezto{iiik ket egy klasgaÍkus letÍn
lrjézetre:

F'ortes, Íortuna a$uval = a bátrakat megsegttt a szerencse lá.fu
Dr. Mez Fer,enc jubileumo

I{LváL sportttjrténésziink 30 esztendeje az L92&éYi artazteratagd olimp{án
|1A.z ollrnpíaÍ játékok tiirténete|t cimti v ágszerte nagy fett[inést kelt miÍvével a sze}_
lemi olBrpia-troda1ml számában els helyezettként áÍany érernmel nijvelte epor ol _
ink' dics séges szerepléséL

A magyar sporttársad'alom ktjrébon Eagy tjrijnret keltett a gyiÍnytiri ered.
mény, qert a írírtrat otímptai aranyérme\ rnegszerzésének Iehet qiégét- taláIgatra
ezt a váratlan sikert nem rgen lehetett számttás}a ygnni.

^z 
oIirnpial eiker rá. irányitot a a frgyelmet a nagytudásu gÍrnnázíumí t*-

nárra, nerncsak itthon hanem világszertá. Á negyvenes évek ktizepén nagy megtÍ,ez-
teLtotés érte Mez Ferencet amennyiben mégváJasztották a Nemzetk zl olimp1ai BL
zottság tagiának és az ta is megbecstilésben és ktjztiszteletben áI1 tagxa ennek a
testiilebrek.

ÉvtÍzedek dta tagja a Magyar otimpiai Bizottságnakr legut bb pedÍg a mag;rar
Tesblevelést ég Tudornányos Tanács tag1ává nevezték kl. Az k ri és ujkorÍ spor rté-
l:tolem tpry9,jáv'ol f9s}alk9? 'mtivei tijbb Íd.-egen nyelven is megJelentek és a sporttárgyrr
treilrr3'vek ltbest sellerei|| ko zé soroltatrakl

A magyar sportkuIfura Íejlesztése terén kifejtett értéBes tevékenységo elísmeré-
sétil a kormáfrzat df.Mez Feren et a nSzocialista N4ilnkáértÉrdeméremmetí tiinte e
H, oI1mpiai gy zeknének 30 éves évforduI ja allialrnáb l

Á Htti:detést Murai István a MTST' ehr k*relyetesse iinnepélyes keretek kti-.
zijtt n;nrjtotta át az Íirnepeltnek.

A magyar viv trírsadalom szeretettel k sztjntÍ dr.Mez Ferencet, jubÍIeurna és
kittintetése a].itáirnáb l, további slkereket és j egészséget kivánva, k szsáeietetben áIll'Feri bácsiján&k}|. 

GJ'
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VERSENYRŐL VERSENYREllf
Rovotvezet ; dr. Cziffrq Andr s

A nyár{ h naporban a vrHg.bajnokságÍ késziil d s'eken kivtil plhen a. gi'
v társadalorri Miel tt'azoltban eu á szabads?g bekijsztjntijtt volna,;ríniu5 h- nap--
ban megtartották az orsuágos egyéni vtv ba3nokságokaL- Ezek sor'át- a 4ít -tŐrglYé-
!nk. nytt ttrítr meg. A n 'k uajnot<sága aZ el mérk zésekt l kezdve b velkedett er s
ffi'arír*"tu*lr éE meglepeté"sekbei'egyaránt. Meglepetésként az els csoportb l
a gv rr Kutassy klverte Elek lVlargitot ée ugyanebben a csoportban MarvalÍts
egyeuen gy zelmet sem aratotL DiKovácsnénak vlszont nem volt veresége. 4 3'
cs portb -1- ntugolfuiszky esett kl, a negyedÍkben ,ped1g.Plazzgrtano _végze-tt gy zelerrl
nétÉtit' Az tjt dlk csopor.tb l Tnrpkovlcs esett kL Egyébként a k zépdtjnt be az esá,
lyesek futottak. A rqJtt l nem máradt senkl sem trívor. akl'az étvonalhoz szrjmLL
Á tuzepdiit6ben danb meglepetések szii]ettek. D molkdy gy zelem néItiil esett
k!, Juhász vlszonl találatot 1s altg kapott, pedig lgen er s csoportba keriilt A k -
zépd nt másoÍrtk csopor{iáb l esak Morway blztosÍtotta sima továbbjuFrá!. Rej-
t ne\ Zsabkának és Ágostonnak ujra kellett vlvrrla. Ennek redrnén_yekén1 Agoston
esett-ld Kelemenngt egfutt A harmadtk csoportban Elek Ilonának és'Kiss Kat nak
ketlett rijravltnnta. Ennet során KÍss- egyetlen találattal ver'te k1 ellenfeléL

Á bqinokságot nagy Í ténnyel Bejt lldÍk (ntenrornos ) nyerte veretlentil.
Valamennyl ellenÍel t - ktvéve Császáfi. - nagy f lénnyel verte meg. Nyugodtságan
hegybtztonsága és klizdenlfud:ísa messze a tnez ny fiilé emelte. MásodÍk Dr*Kovács-
hé-Bvsc. lett 5 gy ze|ernmel Helyezése megérdernelt. Egész nap j l ktizdcitL Har-
mgdlk Székelp.é lett (nvsc). Találataránnyal e\ zte meg az ugynasak 44 g zel-
met aratott Marosit (llonv.) vlorvayt (Honv.) é" Zsabkát (Honv.). Mt]ld a négyen
klegyensrítyozottan vMak' vII. Császár YIII. Juhász DL Klss K", akl a. dijnt re rnár
nag;ron kl'Íáradt.

A párbqit roz k kijziil geln rnaradt senkÍ tavol a bajnokság rqi{ár' l F'ii
rop ttvételéve5 aH végeredményében csak vendég 'ebben a Íegyrernemben Megxe-
p"ié* ttt ts atáat szép szárrrmai és ezuttal azak végeatek az élen, aklk a l"egrrt b-_ut 

versenyeken még dtint te s m jutottak. Ez azonban a párbajt rben neTn t"itlce
jelenség. jtz ls gyakor| .hogy- a veisenyt olyan nyer| .ak! _az gltí Íorduldb l_csak
iroltverseny utáí jut továru. Bárány csak qiravlvás után btztosította Sza.ni,szl vat
(rvrnnosZ) -szemb n továbbJutását A ffiísodik csoportban Sákovlcs rnlnden rnérk&
zeset megnyer.te, iMarosl vlszont csak háromdzoros ujravÍvás után jutott tovább.
Á harmaott -csoportban meglepetésnek számlt a% ut bbl td ben j t szerepl Sziics
("osc) klesése. Á negyedrk tsopor'tban F'erdÍnándy végzett veretleniit vlsáont B*
bárnát Ígen rosszul-ment és slmán kiesetL Az t dík csopor'tban Slkl ssy és Rá,be
knesése meglepetég' Á ktjzépdtjrrt ben fokoz dtak a kiizdelme\' arnelyek nern_ egy-
szer rneglepetést hoztak Az I' csopor'tban Váry gy zelem nétkiil esett kL N't qa
vlszont Berzsenyl legy zésével biztositotta a dtjnt bejutást. 4 II. csopor'ttlan Sáko-
vtcs, F'arkas és F'erdtnándy keriilt hárrnas holtversgnybe két. n_elyér't (Gábor si*
rnárr jutott tovább) éu ennek során Sákovlcs mindkét ellenJelét l vereséggt szen-
vedett és Líesetl'A III; csoportban oszoly remek vlvása és lVlarosl'klesése volt
rneglepetés* Ezen a versenyen neln ment az egyetemlstákna,k, aktk ktjziil csak Bu-
d.apesi bajnoka Dr.Kausz keriilt a dtjht be, arnelyben hárorn*rárom Honvéd és Me-
teor vtv -két vasutas kiizdtjtt az els ségért" a kiizdelem lgen szoros volt egylk
'ylvd sem ernelkedett kl a mez nyb L Á gy ztesnek ts két veresége volL A spor'i-
k r"tj}g ktjziil azopban ezuttal a Vleteor vlv 1 vltték el a pálmál az I.II. és rv. }relye-
zésseL Bárány Árpád ugyan rnég nem vlvott vltágbajnotsági formájában, de j l
és sztv san' kiizd tt aZ els séget eldijnt ujravivás során pedig lehengerelte
klubtírsát Dr.Berzsenyí| akÍ rég ta nem vlvott llyen j l. Harmadtk helyen Dr.Kausz
(osc ) végzetL 0satc egy gy zelemrnel rnaradt le a két Meteor viv ni giitl Min_
denegebe a váIogatÚversenyek és bajnokságok során volt aZ egyetlen, aki ál-
land an tartotta formríját és mfudlg az len végzetL Negyedik Gábor Talnás letL
Kts szerencsével a bqinokságot ls Tnegnyerhette vobna, mert gy zelmelt n?gy ftj""

lánnyel ar"atta és vereséget csak h.ajszálon multak V.F'erdtntíndy (I{onvéd ) lett'
akt tgen j<5 napot fogott kt és a}';Í:rck ez a helyezés tggo szép eredrnény. M. ],,-Tirrrit
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(Horrv.) vII. Oszoly (Honv.) A Honvéd. ttatal párbajt roz l 1gen ldtettek magukérL
Á nvsi. két vív ja Dr.Batthazár és tr'arkas az utols helyeken osztoztak Nem ment
neklk a vlvás.

Á kardbainoksiígon nem indult Kár'pátl és a Bp. Pet fl esétyesel ls tivol*
maradtah A létszámot'csak a Bp.Vasas Íiata{iai t lttitték feil A kijzdelmek szlnvona-
lá ls sok klvánnt va] t hagyott" Az els Íororil uan nagy rneglepetésre Detne gy&
aelem nélktil esett H, holott az ut bbl ld ben rílland résztvev je volt a díjnt knek.
A másoq]lk csoportb l a rnásik BVsc. vtv Dávid sern jutqtt tovább" A harmadlk cso
portban borutt fel legÍnkább á papHorrÍl&t Dr.Bar'tos {ovábbjutottu rnÍg I(ardos és
Pál cz E. Hestek. A negyedík csoportban Mendelényl kényteleu volt sértilése ktj*
'vetkeztétren vlsszalépnl Isy aztán |nnen a flatalok Kovács Á- Ltltz és st anczel"jutottak tovább. A ktjzépdt}nt els ' csopor(iában Skaliczky }desése. lneglepetés'
Á második csopor"tb l Meszéxta hqjszál hlfrán dtjnt be jutott. Bakonyl csak rij{avivás
utzín' trrdta megbl znl' A harmadlk csopor'tban Pézsa gyenge vÍvása és az. el6rrrér_
k zéseten remekiit ktizd Bartos vlsszaharryatlása volt meglepetés" A bqinokságot
n3gy fi5Iéruryel Kovács Pál (vasas) tonnsz r s bqjnokunk nyerte; Egyetlen_ Yere*
sé[ét Horváth-t l szenvedte'eL Ez a verseny ls azt blzonyitotha, hogy Kovács még
nem i1regedett k1 és az kar{iára a 4agy nearzetktjzl versenyeken még mtrrdig
,szám1thatunt<. Második Dehreky 

-Cvíbor (Honvéd') tetL Rz 6 Íortntfia is ijrvendetes
Javulást rnrrtat. }Iarmadík Derneter Károiy (osc) lett. Au utdbbl id6k blaonytalanko-
oása r.ltán rnagára talált és j l kÍizdijtL Cs'ak e'gy találattal rnaradt m giitte rnásik
veteránnnk Gerevlch ÁIad.ír (tvteteor), akx ugyancsa}< még mtndlg a7' éIep vaIL
L}akonyí (Buchlvald) szÍntén 5 gy zeÍinet araiott és el kei tijdík helyezéséyel
lroblzonyítottao hogy nemh1ába tagia válogatott keretiin}nnek és a fiatalok egyík
'lepplagyobb rernénys ége.

Lotz Károty (Horrv. ) lr tratodik helyon végzett 4 gy zelomrnel Ő. ts álland<ían fe'j*
l d nataUátn} kozé ta"rtozi}c- Csat,jdást }Ior'ráth íohta:n (Meteor) vtvása okozcltt
Mindtjssze két gy zelrrret trid"ott sz,erez,nI ds ezzel a Ví[" helyl'e keriilL YIII. Ke*
rnénynári (vasaí ) tx- hTay er (Yasas ) un az ldén már nrásodsu or Yerekedte be
magát ilyen kornoly és szátnára nagy eredmt5nynek számit d'ijnt be"

Á legt bb Írrdul ja a j .rsaj'lrohs{ígnaE akadL Ez az ut, bbi ld ben általános
és jellernz tiineL Az fuldut k kijz{iL csak a' beteg Kamu Jen hLarryzotL Áz el rnén-
k zések során meglepet snek számít Terebessy Ákos, a szolnokl B.Nag;', Sornodl
és Plagányt k1esése. Ki.ilijnijsebb kiizdelern csak a negyedík csoportban volt ahol
négyes*' holtverseny alakult kl R zsa (Csepel) raszás- (Vasas) Gál (nemnomos ) é*
Demecs (Szolnok ) k ziJtt, amelyb l R zsa esett kL

Á kiizépdijnt ets csoporfiában Dr.Drronelly (vasas) é* R sa (osc) vén-
zett eL Á másodlk csopor'tban Lendvay esett kil A harmadlk csoportban Kaszás és
Dr.Zékány Hes se rneglepetér

A dijnt nagy rneglepetést hozott* Uj bqinokot avattak Pacséry Ká,zm,ér
(nenrolnos ) szem lyébon, aFÍ tgen gygngé_n * két ver"eséggel : startolt de ett l
Éeadve mÍrrd' jobban betej tt és sorba legy zve ellenfeleÍt 6 gy zelernmel blztossn
nyer'te a bajnokségoL E'z hozott kárp tlást a tavalyi Íordttott klmenetelti bqinoksá_
gért' ahol remek kezdés után az utols percekben vesztette el a már birtosnak
(etsi,a bqinokságot II. F'iittÍp (El"tro-os l tetg ald ezuttal sokat bÍzonytalankodotL
T le jobÉhoz vágyunk szokvá. III. Kamu LísLt (Bvsc). A tehetséges testvérpár
ftatalabb1ka lgen 'szépem halad flvére n;roÍndokaiban Gyrrrlczának (Honv.) a IL
és III. helyezetthez hasonl an ugyangsak 5 gyr5zelrne volt és csak találataránnyal
szorult a negyedik hel;rre. V. Czvikovszky (EYSC). Nem rnent nekl olyan j l a
vivás mint a Budapest bajnokságoru. fi. Sztjts (Honv.) uL trapp Csaba (nvsc) vttl'

F''elkay (Vasas ) é* tL Marosl (osc ).

Ezeken a baJnokságokon alkalnraztík el szijr a rijvldttett vtv8ld re vonat_
kozrj f{ szabályt, de neln sok síkerrel. Á karviv hrál nem tett kiil hbséget a szu-
rr5fegyver'ek:r l pedíg Hderiil| hogy nem a tlszta vlv 1d volt hosszrí, hanem a sok
géphtba okoz hosszad,alrrras sziinetekel
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NEMZETKTZI VIVffih{IREK
Rovotvezet : S<inosy ",-4,rrtr:l :==

EJ.al_rciaolasz kqrd kr..rpa fit(:rk ztjseIt l'rlc':!l'}'cljrltlz,éstit hat'ár.oztu -t*l il lrrit Ul:
szrig"Ií.{y-ésar\'lo1icpÉitii:;l.lp:i'}roz[lasonlarr,éve"lrte6.os
tarácsápatokkal Íognak nl(:rk zni _ Íe lváltva F'r'iil;ciil, illetve olas zar;szitt4batt. *

Á talátkoz t elsííizbr,:n CarrneS};ll,rr llr_ir;ytrJilr:ttálr le. A francía cSilpatbah viv*
tak: ÁraLlo.iuniorr_ Ilarnez f is]rolalr* [,efévrr: tl;zijrijs franciar- Ilorrlrrt l957-es'-
Brousso párisr bajnokok és Roclr ViíI'cl1''.i1113tt viv "

Az olasz csapatkran Calarese, Oillanclrín.ío 0urletto, Il'F'errari, ít k t }Jar'du7,'ll
és Havagnarr Szerepeltek. A bajrrok F-'errari }rÍiínyztltt a csapatb l. Calarese s I_,.

Nard.uzz| M gy zelernrnel voltak a le1rg.*Orn nyesebbek av' olasz csapatban, mig
a franciáknál LeÍévre 5, ftoulot, Ro:Lt s Rayyrez 1h-4 gy zelrrret ar:attak"

Az eredmény 2o: 1_6 volt a franciák javára, 14B:132 takílatarány rrrellet"
Az átlago s életkor 23 év volL

0{-o{4{

J.Jugnmalrn. a csehszlovák vivi',sztjvetség nernzetk zi oszkályának ve zet(:j,'
7a éves sztiteiEsnap;at és a viv sportban eltijltíjtt 50 éves jubileumát tilte meg. riirti
válogatott viv szép slker'ekkel képviselte nerrrzetél az L9274s vlchy-i és 1929<ls
nápolyi EBon, valainint az 1924-es párisÍ, 1 928-as arnsterdarrri és 1936-os ber"lirri
olyrnpiákon 1953 ta állancl tagja a }-IE-nek.

A L'Escrigre FYancaíse rneleg S!ltJfe}lCsekivánatait Íejezi ki Jungtrianttitk.

o4.o-o-o-0

A kardvivásban val bi{'á$kodás9ql foglalkozik A.Poplirnont, a rri',lurrk is
tijbbizberffirt belga vezet és versellybircí a L'Escrirne Francaise-ben. Szcritttc
a biráskoáás nehézségeit a rnai kardvivás akci szegérrysége CIlcolza'

A legtiibh tárnadás egyszerii, sokszor" lerohanás, - rrrelyet az ellen_ft'jl

nenl véd, d'e 
_''belehqiit||. 

'LZ elrr k felada1a rriegállapitani, hogy az igen gyors
támadásoÍ.na val t<oznetánradársok j id ben estek-e, vagy kés n Ez bizorry ne}l,
r.o";1-vii Íeladat, rner't annyir.a beny rnás k rdése, trogy nrindk-ét viv Teg .V[]II :}

z dve a ]naga' Igazár l és a néz k vélernénye'is inegoszlik" I(ijvetkezésképen tilil'
dig a 

'-:;:':":r^L azellenvetéssel, hogy a Í'less nen1 is qj dotog, }riszen Satr-
tetIi rnár 30 évvel ezelr tt tanitotta erre a }nagyarokat és a Petsclrauerek és Ülyl.il"
iszo}i rrépszeriisitették Eur páb4ru - Ez Lgaz, de llerTi egészen ebben a forrrrál'ran.
Gyakran |átta Sarrtellit, nrikor legiobb tanitvárryaina}r, a Golribosoknak adott iskoliíi-
S hasern engedte volna Ineg' hogy ktjzbetárnad.ást llajtsanak végr'e andrlklllr. irc'lii'
1rátrátva puiádot ''e vegyene}<. ES ha nar:yobb távolsiiE1t' l., rniísodil<. szi":ndt1kkrtl
inditottak iárnadást, kipiovokálva egy k zbetírriacltist, - a]ilior azt ve1dve, e..Iy vrl
Iárngyors fejvágással fejezt k be a tárnirdást"

A}<árlrogY is, a tárnatl ne}n kt.lckd.ztatott t-'S í1 klrr'dvi'vl":.st a virl<jdi vivt>
rlzt;lletnben iiz'tá:- találni, anélktil, hcgy eltalrl$rítc! íiz volt ?1'Z, i::,ztzi viviís, és l.:ii:'i.t
rrylÍ vol't biriískodni! Ma, ha az eLntjk neln rririktid.ik l<iel'tigittícn, ríi-ry artnal; igen
gyalcrall rnaguk a viv k az okal

.4z ar':rnvtír-lnekr l rs a-]rilljrnyfegwe_rgElÉl ir' A.l,.ar'razzi a Sciicrtnaban'
!.cr1ywerrre'., nkBnt ;soportositva }rirnLrta{ja, lrr'r'ry 1896 ta tl't, eí{yeS nerr'izeteli lrdil;
arairyérernet rryer'tcit ol;rrrlpiátcorr c!s világbajliokságokon.
T r'berl: olaszorsr,ág 3L}

Fl'ancia tt 19
N'Iagyar 'Í 3
Cuba 2

Itt te}'rát a latirr rrertizetek 49 ,ry ze|elr,triel tlleSs.i:/('
eL(ll vanntl-k A rtlagyar ot':lchtielrrye}i Flj}i;p ] Í-ji7 *rll
páris!, Gyuricz.a 195l] tivi Í','l}Ilili sikllr'r]iitrl!r_ l'i:.t1'it'- 

''.r*

I 'lrriik.-



Egínbai!Őg Az i5sszes 58-b l
olaszország 23
F]rancla 'lr 23 Á nragyar slkerek Sákovlis (ross Brtrxeltes ) és
Belglum , 4 Dunay-- (ros+ Vars ) neve"ihez ÍÜiz dnek._
Cuba 2
Magyar n ,2
Norv égta*HÖlladnia*S'ré dország-Dánia 1-1 gy zeternrnel s zerepel

\

Itt a cikktr lovagÍssan megáIlapt{a, hogy az olasz
8}r zelmek megsziiletésénél a magyarok ttjbbizbentá-

Eard*- Áz ijsszes 6Gb 1

Magyarország 42
Olasz rr 10

. Fl-anc 1aország{_Iollandía{uba
Gii riÍ gor s z ág{engyelor sz ág

Z_Z vol voltak a versenyt L
li gy zelernmel vette ki rés,zéL

l{ i_ t r: Az tjsszes 39-biíl Nlagyarország 14 aranyéremrnel vezet mig olaszország
csak 3 lzben volt eredményes Camber révén
A statlsztika ttikr'ében megállapftia, hogy a villanyfegyverek bevezetése ta

eÉ{yr'e tijbb nerrtzet vesz részt és ér el el kel' h'elyezést, llletve gy zehnet. Á szlL
r Íegyverek tehát rnegsziintek a latin nemzetek prlvllégiuma lennl. frzér.t. tehát fo-
}cozottabb felkésztilést tar-t sziikségesnek, hogy az lrnmár eg}rye nytltabbá váL Mizr
delerrrben további-, még értékesebb gy zéImeket érhessenek eL

' A lrlartÍrrt kupát els izben, véglegeserr FlClosset nyer'te. Miután IPor iolával
egyÍorrrrán két_két izben voltPk nyertgsek, a kitrás P4.-tryaben esyrnás kozott keL
let eltlijrrteniijk a kupa sorgát. 10 taláíIatra menti mérk zést vivtak, két talÍflat kti-

A Coubertin csarnokban ikoze! kétezer né|z jelenlétében tolyt le a taláIko-
z s Closset kezdett l togva rá tudta er szakolnl talrtikálát nagyhirii elIentelére.
Aaonllan lPoriola sem okozott csal dást, s t legJobb Íormájára emlékeztetett, csak
a szer{Jncge neln szeg dtjtt rnelléie,

closset 4:2-es vezetése utált 5:5, maid 7:7-re áltt a mérk zés. Closset
isrntí{ 9:B_ra vezetett, de D'oriola egyenlitett. 9:9 utrín Closset 11:9-re gy zott"

Á versenyt k vet leg, szokás szerirÍ lvlartÍrnirlét cocktaÍI party_ra gytiltek
tlssze, ahol gr.Rossi beielentette, hogy 1959_be egy uí Marttnt kupát ajánl ÍeI a
villanyt rvivásban val lebonyolitásra--

(l LrEscrime Francaise 1958. lV.havi gzámáb l)

ol,v s rNKrroz !

vB. számunk terjedelmes volta rniatt a tol;'tatásokba kÓztj1t cikkeink eZ-
utial hem jelenhettek meg. de k?ivetkez haví számunkban totrytatjuk k ztésiiket'

Ára péld:ínyoulcént
Szerke szt ség: v.
Il.ern. 22L TeIeJon:

t

Szerkesztl: a Szerkesztf Bizottság
Szerkeszt : Gábor J zseÍ
iVlegjelenik nrinden h I5én

3.- FL
Ilold u.L
l2I[17.

Készijlt a StatÍsztikal KiarÍÚvállalat nyorndájában
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