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A Martini tórverser1yt eredettIeg 5 évre irták kí és a kiiráa érteLmében a rendki_
vül értékes kb.8o cn. nagas bronzszobor annak r* bl:toktlba j.ut' ki öt éven beltil }eg-
többször rryerí meg a verser5rt. Eddig két*két aIkaIonuneü fraricÍa vívó nyerta a verse4yt:
D'orlola és Clossgt, Most kerü]"t ötödször lebotlyolitásra a verseny és ta1án ezzei- ma-
gyarázhutó' hogy az eddigínéI nagrobb mértékü volt az'érdeklődés" "{ v11á6 összes neve6
tórvivóit rneghivták és a franc1a éfue{rda is te}jes száurriral e}indult.

Magyar' részról Ftilöp MiháLy, Gyuricza Jóasef , Karnuti .}enő és a DÍrectcrire i'echnl-
que tagjaként e7en gorok i.rója kapott rneghÍvágt ' November 2B-án az Á1berg expressel
induitunk utnak. A volpton ver'serryzőink jól kÍpi}rerrték nragukert és az ut n.;6g'p6!r'zét hé-
lókocsiban aludták vég1e. Pár:1sban 29-én 2 órás képéssel érkeztünk, az állcln'áson mégÍa
a rendező IIe'Óe Franee líga vezetői, Itousseau és Codart, valrnint It.Mercíer vártak"

A versenyen I77 tőrvivó índult e} és azt 7? vLvóig száraz tórre} a Coubertín sport
csarnokban vívták; 'A megtrivott ktiLfö1di verserryaők közül az olasz Bergar,1nit, Pelleg"*
rlnot és fulílanezj:t, az arrgol Hosekínst és Pault, a saovjet Mldlert, valamint a m1ein-
ket az eIőnérközésakből k1ene]-ték és közvetlen k1eséses rend'szerü táblázat 32 vivója
közé ugl tktatták be, hogy taláIkozáslü a verseny végső szakaszóra essék. Az e]-s6 for-
duLó egJ'gtlen mgglepetése oyur1caa k1esése volt. Gyurleaa ellenfe].e Gall].ard francia
v1vómester volt, akl a rendkívül mereven rnoz,gó G;'urlczát L5zL5 arárryban leg3lőzte.

Gyur1cza vereségét csupán saját mer:evségérrek kösztinhette, nert e].Ienfele eg;,álta-
]'ában nem volt erős. Bi'zonylték err'e az, hogy a következő fordulóban Gaíllard, Peleg-
rÍnótól 1o:5 aráqlban kapott kl. Gyuricza eéyébként Jó fizikal ég szellem! formában
volt és lgy kleeését csak annak tulaJdonÍtom, ho6;l a Testnevelésl Főlskolán rnoet folys
vlzsgá1 következtéí.len q torna edzéseken e]mereved,ett" Az 1lyképpen megnoradt 16 ver-
senyzőb61 8 pár aIakult, *tk következő eredÍnénnyel végeztekl Ftilöp blztogan lot8-na



V{Jrte Iptastot' akl bosezabb sz{inet utín 1snét vereenyez ég neggyózőóéoen szer1nt uJ-
ból a íYancia cgapat egy1k 1eger6sebb tagJa leaxz BerganÚ.nl lot7-re verte a franc1a
Bancl1hont, Baudotx 15:1}ra verte az e!.6z6 fcdulóban az angol PauLt verő Clntrat.
A követkexl útkózég vo1t a vergenJr egylk nagy reglepetéee, anenrry1ben a l61gko1a1
VÍLágbaJnokságon a ní Czvíkovezkyrü nögött végz6 f1atal of.agl liíílaneal 9:B t11. cr 1-
d6 leJónta nÍatt 15:].4 arár5tban vere D'0r1o1ít. D'orlola klegégóre rúnce Eentaég,. Jó
forníben volt ég ezeretett volna gy6zrú. Valahogl a az1vót' az önb1zalnít veagtette
el. [íitler 1o:6 arlr1yban verte a Jobb1k Banc1lhont. iletter 1o:6_ra vertg Kamrtlrrkat,
ak1 negseu közel1tette rcszkvaí ée vllígbaJnokí foruíJít. tínadlíea1 rövÍdek óa llettcr
fettartó szurága1 Jóval a tímdágok befeJezóse elÚtt tlltek. 0loeagt cgak nehezcn Yer-
te 11!9-rc az angol Hoaklnst.

A ilélutín L/2, ónakor.kezd6dő dönt&e tehlt 8 vlvó nradt1 Fü16p eleJét61 vós1g
vezetve 1ot7 arányban blztogan-verte a naryon 15lelr6 Bergad'rút' Baudour körrryen bínt
el 1o:4-re az olaer !í1landee1vel' !úÍd1er rnég talán eoba e16 nen fordult arárvbar' loto_
ra verte.g ffancíak nísod1k fatorÍtJat Nettert, akl ragy akaróssal küzdött1 dc Lópte-
len volt akírcsek egy talílat beadlására íg. Cloeeet vál'tozatos kozdelenben 1or7-ro
verte az olagz Pel}egrÍnót. T\ykóppen a középitönt&e nóglúvó mradt lllva, &íltö-
zü1 FÍltöp lot?-re verte Bauttorgtrtldler pedle lolj arírsrban verte Glogsetet.

kgJegyzen, hogy Closset nem vol.t l{tdlernek egyenld e}lenfele.
Még az e1ór{ talílatok nag3rrészát le ínkíbb grerqncséJánek d.rt tudtÍeíngt köggön

hette. llltdler olyan nagy forníban volt' }rogl nínd a aaeBártdk d'nd aa egéaz tölÜaeág
ber.rrre lrltta a verseny 4prőzteeét. D€ Fu1öpöt grÍdtlgon lívül tra6rytík' 'tró'dller ellcnl
aeazóJíban a tőrvlvág D.1nden elópeégót mgcolIlogtatts. E1eJét6l véils vezetvc, LÜr-
ben nír 6t2_re ís íutak' végül ígen bíztogen lol8_ra győlött. A Staile Coubert1nt be-
tö1t6 6ooo f6rry1 prbJ.tkun e két k1víló tdrv1vó nínden egyeg tala]-atat nagy tapesal tsl-
gérte. Eülöp a keztlenér5lezóst {uandóan kezében tartotta ó8 akaratát ellerrfelére r{-
kérryszer1tette. lEdIer képtelen volt klvúló, de kleaé gép1ea akctót vele ez€nben ór-
vér5lesítenÍ. ltllöp ugy tlnadósban' ű.nt közbeegurlgban' va]'end'nt vtlígszerte tgmrt
rjpoeztJaíban remekelt. lflkor g;rőzelmét kih1rdettók a }özönBég ezÍtnnl nen akaró tapo-
sal Jutalnazta.

Á tl1Jk1oszt{s rryonban követte a nérklzéseket. Bonterys ég a ilvolláv6 Ferrl ne-
vében f,hrlteux a Nenzetközí V1vó szovetoég f6t1tkána oeztotík lÉ a d1Ja*at. l{trrdketten
beszéltek a ver€enyen lított rendk1vü11 nagao ez1nvoDalró1, valanínt !ülöp klvíló vl-
vóeát d1csérték

Á versenyt követ6 napon ver3enyz61nk a uartÍníékhez voltak h1vataloaak, rrgyanak-
kor Mert1níék réezéről elhargzott azon ígéret, hogy eg;l uJabb öt évt per1óduera k1ter-
Jedó versenyt fognak k1írrr1. "

A frencía közönség ezt a versenyt eokkal Jobban mgbecstl}te' m1rrt a néhír5l hónap-
pa1 eze1-6tt ügyenazon a he$en lezajlott VÍr&baJnokságot. Ezen az'egy ctérutárron tóbb
néz6 volt, nínt az egéaz v1ligbaJnokarlg folyamán.

Nenbeak a Í?ancla sportlapok, de a saJtó 1g bóven foglalkozott a verserrr5lel és
Ptl1öp nagyszerü v1végáról és győzeJ'nórőI rníndegylkük regent.ékezett. Ipf1tte az Egutpe
'}.udósitóJa Nl16pr6l az elragadtatág hangJán Írt, pedíg lafÍtte a mgyar t6rrr1váeró]. a
Vt1ágbaJnokoógok a].ka].níval nen tu].zottan e].1sneróen r5líJ.atkozott. tÍeg kell nág efré-
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keznem a vercsnyen rdsztvett Í}ancÍa veroerryblróság nagyszerü és pártattan biráskoalá-
sáról és kü].i'n lrl keI1 emeInem R.Mercíert ée Bo1te].}et. Rajtuk kívii} a döntőbgn m1nt
külfi'1d1 csak én biráskodtam; Closset két lqgfontosabb nnérk<izését vezettem le.

Vaoá$nap este nagyszabásu barrkett volto anelyen a franciavivótársadalon szotrem-
berel és a verserryzók vettek részt.'

Feltiinést kelte$t, hqsy a francla éIvlvók a bankettre nem,jöttek e}. Hogy mílyen
belső v1ozályra vezgthető ez vlssza azt nem tudtuk neg"

Az elgő Ülartlni Kupa elrryeréséért D'or1o}a és Closset kés6bb1 ldópontban fognak
megmérköznÍ. Az 5 év.re kÍlrt kupa verserryek eddigÍ 5l6ztese1: D'orLola - Clogset 2-2
izben, FriJ_öp Mihá}y 1 alkaloromal qyerte a verÉer\Yt. A két francia közöttt holtverseny
lesz h1vatva a kupa győztesót negáIlapltan1.

. ooo

vsRsE NYBóL _vEnSENYRE
Rovatvezetd: dr'Czíffra Andráe

A,csFoFtbaJnoFEá{ok tanulsáÁa1.3

Az eeztendő utolsó nagJr erópr$Mjaként a csapatbajnokságok szó1itották páetra vÍ-
vótnk ezine-Javát. A gértilt Delneky ég a hazaÍ vtvóéletbe nég csak most vLsszal-llesz-
kedő Dönö]-B klvéteIéve]. ott volt ni-nden szánottevő vlvórrk. Igy azután, ak1 vég1*fi_
gye)-te a mérközéseket ponto9 ldpet hapott vtvóaporturrk je}enleg1 helJ+térőI, fér\y-
éo .árrr.yo1da].stró1 egyaránt.

A tőrszdmokkal kezdődő csapatbaJnokoégokon ur1rrdJárt kírlvóan szeubeöt}öttek azok
a nettézgégek, ameJ-yekkel nengetkirzÍ slkerekben leggazdagabb sportrígunknak rreg keLL ktiz-
den1e. A azabna1 fe].kéaztilés ée az edzótáborokra felctetett negl gond nellett felszere-
légiirrlce al"lg Jut valanl és a legtöbb úvósaakogztályuJk sztibeszabott arryq*í 1ehetős6-geí nem teszík }ehet6vé, hgy ezen a téren spw''tkiireink Javíteanak a he1yzeten. Á baJ-
noks'ágon ceupán két fénpást éllott rando}kgz6sre és az is oIyan rossz Á1lapotban, ho€.y
hellyeI-k$zet mÉr nemcEak a v1vás gzlnvonalétn \arren a vlvók tegtí épeégét Ls veeré-lyeztette. Ennek az lott a követkemér\ye, ho8y mLnó a féI,Í.i' nind a n6í nérköaéeek a
kéoő éJszakat órákíg eJ"huaódtnk és a puírbajtó'rba;jnoksé5ot éppen egér! - a EÖk neveaés-re ls tekintetteJ- - kénytelen volt a rendezóaég közvetlgn kíesés1 rendszerben vÍvatrrÍ
éo coupérr a döntő résztvevőL vÍvtak körmérközést" Nehezitette a helyzetet, a ta].á}st-
öé&'6 késaiilókek tr1árrya és tiaemeltetés1 hÍbáÍ. Tőrtalálatjelző kéeztilékiink nincs ele*
gend6 ée a neglévők Ís glakran hlMgpk. Á párbajbőr ta].rí1atJeluő készti]-ékeírrk üzeurÍ h*-báJa nnJdrren megforáította a baJnokeág eÖrsát" Á Vtjröe Meteor * ilsc nérköaée két *eép-
hÍba folytán negoerrurtgLtett- és a esörte soraó't megf,ord1tl ta]-á]-atra 6ondo}rrnk.Larré pIaoztronok terén sen állurrk Jól éo a javulást az adókulcs ,/lrrxuts *ikknek "g.&!i HÍ-nősítve./ okozta nagas ár íg akadá}yozaa"

Ugyanakkor a megfe1a16, ílyen Je1ent6s versenyek rendezésére a}ka]ga* te::err h!-ánya 1s érezhetó volt] A közlnség nem fért el a pástok nelletto pedíg a1í5 Jött g} va-]'akl' hqgy rnegnézze ewwk a kímagasló sportágr:rrknak nagy er6próbáját" Á ryívósz*kosz-tályok közvetleniil árdeke]_t tagJa1n fe1üI al1-g lá',,tun]s ott ira1akít' gkit a vlvóoport
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sz€retete vonzott vp}na a.n:érközég gzÍrüeIyére. Ez a kozörry' érthgtet}en. Á kardooa-
patbajnokság dönt6Jérrő1 nég a kÍrendeJ.t verserryb1rák Jórésze 1s távolnaraót ée 1gl a
megfelolő verser1yb1róság összeáu1tása lgen nagy nehézségekbe ütközött éo aní az o1-
aaiu1rákat 11].et1 nem io qlkeru]hetett.

A verser11' azonban negnutatta szakna1 feIkészültségunk jelen helyzetét, az után-
pót1ás nevelése tek1ntetében eaáig végzett munkérbt és a jövő legsiirgösebb feladataÍt
1e. De vr:gyük sorba az egJes feg;lvernerrek eredmérryeít.

Fórf! tő'r g'tralár'k a legutóbbí években te1Josen kícserélódött, örvendetesen negfl-
ataloc]ott- ds sorozatca nei:.zetközl sikereival bízorryította be', hogl ezen a téren a he-
1yes uton járunk. Ez a negfiatalodás anná]. is lrrkább szükséges, mert a talá1atJe1aő
kégzijlék l;evezetése a tőrben erélyesebb, tánadóbb szelle'mü vívást és főként nagyobb
áIlóképességet ée fÍzlkaÍ erőnlétet ktvarr negr Ezeknek a követelnényeknek Iegjobbarr
a baJnoksággt el}ród1tó BVsc. csapata /Papp Cg....a Kanqt1 fivére}, Cavikovsz$l és Haláox/
fe}elt meg. A döntó mérközésen eIsöprő fölénnyel glízÉtt e Bp"Vasao coapata /TÍlIy E.

Paceér1rKerszás, FeJ.kaV"ellen ].o:1 aráÍ\yban, Ez a mérközés ts azt nutatta' ho6l uJ u-
tak'on ha].ail és keLL ha:Ladnla tórvivásunknak" Pedig a Vasag ceapatáról gen le}iet azt
állltanl, hogl'|öreg'.

A harrnatltk he].yen a Honvéd coapata /Gyr:ricza, IQírpáti, Sono{|, Lendvay, Sz6,s/
végzelt' melyet á vasas ceápata csak jobb ta1á].ataránrryal- utasított naga nögé. A HoÉ
véd aránylag gverge sze'repJ.ésében nagy része van Szőcgnek, *l egéoz napl gyerrgébb for-
máJát sportszerüt1en v1eelkedéeóveI tetézte. A Bvsc. ellent nérkózés gorán az egy1'k
-Papp Csaba Javáfa ítélt - ta1álat után földhöz vágta eiaakJát ée nymdafeatéket nen
türő durva ée sértő klfejezésoe]. 11tette a nér'közést vezet6 Barcza F€rgncet, Su$oe-
bitotta ezt azraf,' hogy k1Jelentésót kéeőbb ls neg1einéte].te éa fonntartotta. A ver-
serrybfu:óság e].nöke a főblrák Jóváhagyágával ktaárta Sz6céöt a veÍtertybdl ée negtette
ellene a feglelml beJglentóst. .A tlorrvád ceapata ezután kérrytelen volt a nérközést fe]'-
adní. Ceak trelyeee].nÍ.itt'aJ*, ha a veroer5lbÍr.óeágok a reeeréIyesebb e6&kÜzökko1 toro].-
ják neg a fegyeLnezetIeno{get. A v1vtís íttegsporü és Jó erednényt magukról elfe1edköz6
vlvók nen érhetnek eI gen ltthon, négkevéebM-trtl}fö]-diln.

A negyedí} lrelt'lű a Coepe11 Vagag ctapata verekadte be uragát ./Dr:ronellJ, Mészáros,
a terebesgy f1vérek éa Darárilu. Er a fegyvertérry annál e1i8perésrené].tóbb, mer.t a cgo-
pctjáuor klegett coapatok kÜaött volt a Vöröe l&eteor csapata/ oerevichrSáúovrcó, ser-
zser$li, Gábor/ és az E].ektrornosr-a világbaJnok FÍí3.öp'Mil]ál1yal a3 éLen. A csepelieL;
nm] t1eztelték a nagy neveket ég jó vlváseal ]-Bs/öÍték a MeteoTt. Aa Ele11romogtól u-
giyan ktkaPtP}r ile Jobb nérkiizés aránrryal ők Jutot'tak a döntőbe.

Á Vörös !íeteor és az El'gktromos cJapatának tjssaetéte].e ;tan1rJ"eá6og. Előbb1 uJ tőr-
gárda nevdlégB helyott k1próbá!.t régJ. rrevekkel k1sérletezett, akí-k vendégszerepeJ.nÍ
Jilttek a tőabaJnokaágra. Ez t6tlr1vásu$k Je1ed"eg1 uJ, fe}fe1é törő szakalzáuan nem st-
kgriilhetett. Az Elektronnoe te].Jeoen úJ, ftatal saJátnevelésü csapatta!. á]-lott kx, a
helyes utat követve- Ég ha nost nég Ftt3-öp e6ledü1 rpm ie vihette 6lőze1errre csapatát,
all B guép vlváe' an1t Szabó ég Veczán 1dónként mrtatott blztos1ték arra' trogy a.Jövó-'
ben az Elektrornos csapata ott ].esz a ilöntőben.

Ii1en órvendetes Jelenség a Szo]-nokÍak Jó szereplése. A v1clékl tőrcsapatbaJnokeág
megr. e:'ése után, klegyenJ"ltBtt erőkkel rendelkező, JóI vivó csapata ;obu ialá:-l*oa-
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rryávaI naga n(igé utasitotta aa OSC együttesét és ezze1 bÍztosÍtotta az I'. osztá\tbar.l
bennmaradását.

Ha egyén1leg vesszük á teljeoÍtmér5leket, Iegjobbnak fÍatal vÍlágbajnokurrk bízo-
rryu}t, *1 }1 nérközéÉJéből csak egJ''et vesztett Somofttval sz-emben. Eredrr'érryéve]. vetek-
gz1k a Papp Coabáé, ak1nek ercdnlér1yét, az teszL részben. értékesebbé, hogy azt a dön-
tőben, nehezebb ellenfc1lkkel szenben érte el. 15 mérközésből cEak 2-6t vesztett. A

többiek ereÜnérrye a következő /an etsó gzán a Iev1vott nÉrközéseket a második 9 v€sZ-
tett mérközéscket jclentV: Gyuricza L9/5, Kanutl l'. 6/L, KanutÍ rI. 'l4/5, Czvi.kovsz&nl
l4/5, Pacgér1 L4/8, Kaszás L1/g' Tilly E. lr/5, Sorno(y lg/5. A verxtégszerepldk közüI
csak Kárpáti álIotta neg a helyét tőrben is,' mert 15 rrérközésból 9-t tyert és főként
a dönt6ben vlvott jól.

ü'€ férf1 Íórözóirü nlnderüéprJ€n ltegr\yugtató fornrát mltattak' aní tovább1 nen-
zetközL sikerekre aó reurérryt, ugyarreat nem mond}xrtjuk el n6í t6ÍözóÍrrkről. Áz össze_
gyiilt mezőny jelerüegi teljesitnénye távo1 á11 attó}, mi a nő1 t6rv1vág terén évehlrj
át elfogla1t e]'só helytirrk visszahódltását a közeIi jövőbeh 

'",'r,étt"tővé 
tenné. Csak né-

ha látturrk rag3logó akclókat, sok volt a bízorrytaIankodás és többrryire kevée a küzdő
szellem. Vonatkoz1k ez elo6sorban Kovácanéra, akl olyan uregadássa]. türte a veresége-
ket, mlntha nen akarna győzn!', 1J.}etóIeg nem ls bÍzna abban, ho5l grőzn1 tud. Pedls
ídőnként lgen szép vlvást is Iáttunk tő].e. Tgy az oSC e1len1 rrérközés során. A lcg-
robbanékorryabb és akqiógazdagabb Zeabka volt. A legegyenletesebb, eg5lszerü és crélyee
vivóst Rejt6 nutatta. llorüay éa Széke\né vtvtak még az átlagná1 Jobban.

A b4jnokságot negérdeüc&ten a Honvéd együttese /Zsabka, MorvaV, Cszászát, MarosV
rn'orte. A csapatnak egtrletJ'en tagJa acn hagyott kl. Valaureru5l1en elég egyenlete-sen ée
Jól vtvtak.

' A násodÍ} helyezett BVSC csapatában már- lér5le8esen nagyobbak vol'tak a kllengések.
Kovácsné az'oSC, ellen 4 gy.ízelnet, a Honvéd e}Ieq csak egyet aratott. Székelyné Jó

formát rnutatott" Ágoot,on átlagos eredrrérryt ért s]'. A csapatnak azonban ne4' voLt lneg-
fele1ő negyedlk tagJg, nert K1gs Kató ilen 8yen€e napot fogott k1 és Szabó Éva !g cgak
az Elelctromos ellen v1vott Jól'.

Az,Elelit,rouos egyr'itteséb6]' tRejtő, Marvalítg, Dlugol-1n"uqvűtitany./ BeJt6 naga6-
Iott ki. Ő volt a nez6ny legere&rrényesebb v1vóJa. 1} cs6rtéjébő1 t]--et nyert '"g. u''-
vallts 1s negtette a nagáét. }ltglnts ugy néaett k1, hqgy e1hódítJák a BVsc e161 a ná-
sodlk helyet, de a végére 'nem telIett er6b6} és a Vasutasok nnagához téró egr{itteoe neg-
forditotta a vesztésre á1]"ó urérközég eongáto

Negyeil1k az oSC csqpata rett ,/Ju}'ááz, Kelemenn Pl&zzeríano, Ftisztor1, SzalontaV
.Iuhágz közepescn vltdt. Bajnokndnktól ttibbet vdrrtunk volna.

M1nöössze hat csepat lndult. Á azékesfehérvárÍak brir komo}y murrkáró]' adtsk b1-
zonyságot, né8 nenr tudták e8y p€rcrg ssm veezé}yeztetni e}}enfelelk g3lőzelrrét" A Cse-pell Vaoag az sSC-ve1'szenben ltaradt alul g ilöntőbejutásért vivoüt ki.izde}gnben'

Áz egyénl tel-Jee1tnényeLet nézve, a fent,ebb nlár enI}1tett Rejt6 után Morv ay ].4/,
és Zgabka L4/4 kbvetkezgtt. Ele1nte Monvay vo]'t aa eredmér1yasebb, de a dö,ntó nrérkÖzés-
re /BY#/ uár klférad't' Csészat 15/6, Marosi Parüa \5/6 sz,ékelyné ;,;;./5 Kováesné tV4

Ágooton B./41 Marvelitá LL/4, Dlugolínszky l5/9i.Iuháez L4/6, Kelenren :16/9.
' Á női tdrvivás terén tehát még eok a fe}adatunk" Ki kell a}ak1tanur& szt az uj-
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szerü ískolát és stilust, amit a talá1atjelzógóp beveaetése tesz szükségessé és kine-
17elni e8}'oiyan uj 1;árciót, mint azt ifju férfi tci'rvivóitlkrrril örtimrne]- láttunk.

A púrba.itőr.vivcjirr]E a nost mutatc,tt formájukkal aIigha isnéte}ték volna meg azt a

sikerüket, arnít a nenzetközÍ ver'serg'eken:tz utóbbi időben elértek. Ez azonbtln csak o

pillanatrx'i diszpozició kérdése és rrem ad okot a nyu€talalüodásrrr. Az összes fegyver-
nerek közül íl }rárbaitőrvivásbarl érvér5'esül leginkább a pillanatn]lÍ formq í:g e7,en a

téren ílppen te5jobbjrrink küzdőképessége terén látturrk néni kivánni valót.
Á bajnoks;igot a Vör'öis Meteor csapata r1yerte ol}an csapattal - Sákol'iÖs' Bárár5r,

Berzseil.i,i és Gábor -, amelyet jo5é!a1 nevezhetnénk a Inagyar válogatottriak. Ez a csapat
az oSC fiataI 1e}keserr küzdő v1vóival szemben csak két találattaI bízorr.yult jobbnak.
Ez a két talrilat is csak a szabá}yokbó1 adódott, nert az egyetemistáknak két olyan
győzelmük vo1t, amely 5s5 találat aránrryal kerüIt a jegyzőkönyvbe s igy tulajdonkép+
pen a kót esapat térryleges találatarárrya is e5yeriIő volt. Tgaz, hory a mérközést a Vö_

rös &lgteor rÉr e1őbb - a két csapat erőv1szonyát jobban szemléltető - győzelenarrír1y-
rryal negr1yete' azonban BerzsenyÍnek eglik mérközése során a cép elrornlott. E1őször
lassu vo}t e együttes talólatként jeIzett egy szemD1el látható utánszurást, majd az e'
glik }árnpáJa elromIott s igy egy uJabb tiszta ta1áIatát kellett negsemmisiteni. Ber-
zserryi ezekután u nár negnyert csörtéjét elvesztette. IgJ történt, hogy a Meteor, a-
mely már "|z4-re r'ezetett kierigedte kezéből a bríztos fuérközést. Az oSC vlvői feljöttek
és najdnern rnegtették a Iehetetlerrt. Szüce nár 4:2 arárryban vezetett Gaborra1 ozemben,
akínek a he$lb1ztonsríga ezgn a mérközéeen sok kivánrrivalót hqgyott magaután' Ekkor fe-
lülkerekedett a na5yobb rutín és Gábor hrtron szép tenpóakc1óval a sírMl hozta vigsza
az agszót'.és ezzel csapatának győzelml eeéJ'yeit. Hátra voIt ekkor rnég Srikov1csnak eg;l
nérközése. Kivá]-ó vlvdrl , akÍ 1gen sok ezép akc1ót mutdott be ezen a napon' mo6t a
tlöntő asgzó eorán 5:5 után egy találattal aluI maradt. Az utd.só asszót Ei.{rdrry vivta
Kausszal. A !örös Meteornak már csak egyetlen taláIatra volt sziiksége a gyózelemhez
ée Kauez a 9. Petcben 4:o-ra vezetett. Ekkor esett a mérközést eldtjntó ta}álat' maJd
egy eglüttes talá1at vetett véget aá izgalmakban bóvetkedő rrérközésnek. Ebben a?, asz-
ezóban az add1g okosan és eré\reoen v1vó Bárány telJesen eIvesztette a 'feJót. MÍnden
taKíb1 meggondoltis nélkü] e}hírtelenkedve erőItette a trírradást, holott id6huzáe-
sal, erőlködée né}ktiI eIérhette volna a g3lőzelernhez szükséges ta]'álÁtot. Lcgjobtptr'k-
nak a cliintd p1l1anatban rnut&tt ez a negingása tette lehetővé, hogy a f1attrI, lelke-
gon k{lzdó e5leten1sták' €úlkgn mesteriik szakavatott keze és sz3rga]mas edzésük is neg-
látez 1k, váratlanul egyenranguaknak mut atkoztak.

A náaodÍk helyen az oSC ceapata végzett, négpect1g Kausz, Marosi, Itabár és Szücg.
Harmad1k lett a BVSC lBalthazrír, Váry, Czvtkovezky Mészö$, Szathrnáry/, anely

9z5-e győute ].e az egószerl fíataI Elektronos csapatot /Ftiltip, Seefranz, GaálrVetrán/
Balthazár a szokottrÉl $lengébberr vivott. Az Elektromos vivói ebben a fe5yvernenben
rnég csak a Jövőben Jiihetnek fel.

A Vagag ég a Honvád kiesett ceapata nem ütötte meg a tlöntő sáfurvonalát" Kár, ho6l
a v1dékÍek közül a PécsÍek csapata érthetetIen okokból errberhíánrr3la]- ál}t ki s Íg3l nen
tudta me8putatn1 1gazl tudágát, amely esetleg a dönt6bejutríeát Ís }ehetővé tette vo].na.

Az e5lén1 teljesitmérryt nézve Sákovlcs ég Gábor állanak az éIen. E}6bbí 15 mér-
közésb61 L2-6t, az rrtóbbl 15-bó1 ll-et nJ'€rt rreg. A többtek er€dnérve1: Berzsenyl lo/5t

I

c

I
I

1

1

t

I

{
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Bírártry L4/4t Eaugg L4/rr Úarosí 14/6, Rabúr L5/5, Sztlcs I4/5, Balttrazór g/4n v&x
9fi, Czvlkovszlq 8/4.

A kardvÍv{g-6rízte rcg legtrü<íbb a rég1 konvenc1oníl-íe stíJ.ueát. Ennek tudható
be, hogy ttt korlítlanabbul érvéngresü}nek g'o\ a tulaJdonsógok, aneJ"yek az eörege1 ,,

eaJútJaí. Kardban nelo a flatalok Járnak az élen. Ennek ezonbsn núe oka le v€inn Itt
uaradturik el legJobban az utánpóttls nevelésében, ezért érezztlk tegJobban a fíatalok
kleségével tíngalt &t. A ggapatbaJnoka{gok eryetlen ver^etlen vlvóJa Kovács Fál, a2
apa, ak1 nel}ett n{r a ftra vív u8yaÍ}gbb8n a csapatban és ak1 níntt a 12 csiirtéJét neg-
qtrlerte. Igaz a Vö'rös l{eteor ellen nen v1vott1 tle legyőzött ellenfe].e1 között van a
oérü1ógo ellcnáre cryébként rag3rogó k1ttin6 reflexel éo tenpóérzéklrel okosan vívó trár-
pÓtl, a}1t Kovlcaon }d'vü} ceak Palócz.vert resr akí a tlöntó ]-2 csörtéJe }cözül u8yan_
ogat kott6t vesztett g1. A dönt6re e}őkerült Bercze\r ig éo ug;rarrceak Jól regál-lta a
he1yét pcdlg a nenzetközÍ versgr1yek ezempontJábóI utóbbi tdőben egyíktlk een herü].t mjr
szóba. Ebb61 a az9mgzögb6} nérve Jellerzó, hogy úg az eeélytelen csapatok nénelJák
iör68Joí lc Jobb volt' n1nt egyeg ftata].okr Igy péld{u} Sz1lassy négy gy6zelmet are_
tott a Bp. Pető*! c1len g u8Jígngk]cor a fíatalok közül Deneter csődöt mrrttott, Kardos
egak néraáke]'t vtrváet m:tatott, Horvóth Zoltán, ak1 déleJ.Ótt éo a döntő ereJén Jól
vlvott, a vógén az öregeEkel szemben nelr 1gen boltlogult, sőt a flatal lotztól 1s kí-
kapott.

A caapátbaJnokt nérközégeken a f1atalok ktjgÍll egledüI az 6 v1vása volt a Jövő 1_
gérere. !&ndorér\yÍ ée Szerencség Jór vivtak, de ery1kttk eenr vehet1 nég át a vlrágbá$-
no} e16dötr babérkoszonrzta kardJát. Áz ts Jel1enz6, hogy a lr1tün6 teupóérzékkel vlvó
GJrur1cza ca.ms e].lBnfe}ót verte neg ebben a ezánára nen fő feglvernemben. A flata].oE
közt!1 Kovlcg Átt1ra és Messzéna beíIl1táoa az utánpóttÓs nevelése szempontJából lgen
Jónak ág okosnak b1zoryrult" Jó| ha nínalkettő kbrán négezokJa a negy rnérkozéeek forró
levegőJét. Enyedy ebben 8 komJy nezór\yben Jór negállta a he1yét. Feltt1n6en Jól vlvott
a Bvsc" esapgtíban Dotren l

A baJnokoúgot végerednéryben a Vdrös Meteor /Gerevlch, Palóez' BereueíJy' tlor-
váth, Epyet$ RostÉg,/ nyerte 9al-re a Honvéd csapatúval szenben 7$árpáti, G;n:rierau
Pézaa' Lotz, FiitÖp B"./ IlernnadLk a va99g eoapsÍe /Kovács Pí1 és Atti1a, Kardoelgenrény-
vdryr lűeeszéna' l1lly E",/ tett' enely1k esak Jobb ta].óluterányáva} utasitotte ngga nö-
5é a BVSC. ceapatút ,/llÍencleléryí, Detre, DávÍdo Skalíczk'y/'

Áz egyénÍ erednélryeket nézv* e fentebb már ejrpndottalt - Xováes, Pallcu és K{iL:"_
pÍtÍ urgött a tÖbbÍek a kÖvetkezŐ eredrnényeket énték el: Gereclch l8,/4, i{orniéth u"
t8/4t Bercgellil 8/5, cyurtcza I5/5' IÉts Lg/8, Kardbs LZ/'It Menderérryt Zo/bo Detr*
2o/8. 

1

ilÍrsegek ag ereönÓqyek ?ll{geisan mutotják' .hogy e Testneve1és1 T'Jdonán"1,t0s Tsndr,]*-'
gr'kétJlnak résatvevótr nem hxÓb's koveteLté& egyharlguan, flként a kÍ]rdvlvag terén Ei: l'l'_'

tlnpóttáonevelés tséldéBének otirgoo nnegordásrát éo ezen berül" ra teenni&eÍ Í.gJ-ttésrii1{;séi_i
fokoaleát.

ooo

*7-



szÖvETsÉG1 H1REK

Á mjnésítéei szabályzat Hegész1tése.

Te}Jntettel a gJ'8kor_Lati g]-ksJnazás során k1alakuJ-t h:.trgrossá8olffal a lriín5sitÁ
Btzottség pottórag az a1ább1akat javasolJa a l&nŐsités1 52abá1yzat k1egészitésexépoen:

a,/ W|veI a budape6t1 vívóverBenyek zöre kevés jnr1uló miatt nelr szómitható n1n6-

sJtí versenynek, ezért az e1következ6 versenyévadbsn - L957' novembc'r I_tő1 1958' Ju-
n1u,l 1o-1g tartó ídeig}enes határ}ya} - az a].ábbi kiegész1tés veend6 fe1 az 1. oszt.
ver setryekhe z hason]-óan :

L./ Íl'. o'sztálJru verseny akkor
köziir legal-ább 1o fő - vBgJ a dóntő
15 t6/.

2./ ÍÍ!. osztálJru ver€eny akkor
kiizü]. legalább 1o fé - vagy a döntő

bóJ. L5 f6/'
7.,/ Amenr,yÍben az índulók létozáng már negerrged1 - a fent1 k1egészit6 rendelke-

zést ]-958. Jun1us 9o e1őtt hatályon b.vül he1yezhet6.

b"/ !g57. Január 1. és novernber 1. közötti ídószakban renr]ez:tt. jI. és TIf . o$Z-
tfiyu versenyeket vísszamenőlegesen nin6sit6 Jollegünek ke1l e}Íogsdn1 abban az esct-
ben ís' ha az 1ndulók létszána nem érte e1 ugyan a 2o f6t, r1e e cőntő]^reJutásért e1ő-
mérközést vagy elónérközéseket kel]'ett vivn1, va1am1nt az 1ndulók között 1ega3.ább 1o

f6 - vagy a döntő z/r-aaa - TI. osztályu verser5lz6 volt. AurennyÍben ez a.feitétel geü

vo1t k1elég1tvel ugJ a döntóbeJutottak ITI. o.sztólyu nÍnősitést ryerhetnek, anenqyj

ben kéreldtket irásbsn terjesztík fel- az ílletékes Alszövetséghez,
Bzen rencelkezésre aaért volt'szükség, nive1 9 n1n6sitett verser1yvívók száma a

nsgyar v1vóaport k1ene1ked6 he\yzetéhez vÍszor5r1tva az utóbbt évben erős'en lecsölrkent.
Á fent1ek bevezetése fo$tán vár}ntó, hogy az elkövétkezencő verser1yeken rrár elegerr
dó negfeleló osztá$u versenyzí fog rendelkezéere ál1ní.

g.1 A1acoor\yabb fokrr rn1nősítéese} rende].kező v1vó íe rryerhet lnijgasabb minősítést'
ha eg:rébként nírrden egyéb feltéteit teljesltetx,. /osztólyugrás Ís lehetséges/
,i é"/ A fent1 k1egész1tó rendelkezések a Vivó HÍra'dóban közzé teendők.

ooo

A. Szerkecztőség h1ápyo1Ja, hogy a szabályzat egyó1ta1án nern foglaIkozlk e kí.
eséses rendszer szer1nt }eboqyol1tott versenyek m1nősitó je11egével.

ooo

njnősit' ha azon legdlább 2o l_nduló van B ezeE
2/r-":'.- IT. osztál)ru r'ersenyző. lazeLőLt 5o-bó1

mjnősÍt' ha' azon legalább 2o indu1ó van a ezek
2/5-ada - 1II. osztá\yu vcrseryz6, /Azelőt't 5o-
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SFCRTSZ ELLEM - ANYAGIÁssÁG--

Nem rokon foga}mak! _ Nagy eredmények e]-éréséhez csak a tiszta sportszellem ve-
zethet. - Mégis es/es sportolók az utóbbí 1dőben - arnint ez a sportvilágban rnár "iyijt
tltot - megf,eledkezve a tlszta sportezellemr"ől és sportfeéLvelenrről' a küIföldi sÍ,clt-
kiküldetégeket egyénl haszonszerzés céljaÍra 1s felhaszluílták. Bz az arryagias sze1bn
a vlvók kózött 1s felütötte e fejét. - Ezért a'M/SZ e1nöksé6ie f. hó l2-én órtekezlet-
re hivta össze a válogatott keret tagjaÍt, a külföldi kiJítiJ.detésben résztvett roeete-

reket és k1sérőket.
, Az értekezleten. Bqy Bé;La orglágos ozakfelÍigyelő Íenertette a féInerült sajnéIa-

tos eseteket, k5fejtette a I{VSZ hÍvataloa álláspotJát. Nyorratékosan mutatott rá arTa,
hogy a kormár1yzat mlnden J'ehetoégga támogatást rnegad a sp<rtolókrrak és a sportnak.
Ez a tánrogatás azonban nem rrehet odátg' hogy elnézze a sportolóknak az anyagÍasség vo-
nalán történt o1yan elhaJlásait, ane$ek,rnegséntlk a tönrérveket. A sportolóknak tudo-
másuI kel]' verrrr1ök, hogl ul-nden tánogatást negkaprrak, az egéez nép féltő szeretettel
néz ráJr:}, kÍséri ulJaikat, de törvérrysértések árárr még az élopontra és élsporto-
].ókra sincs sztikség.

Az egyesü].etrlr 
' 

az egJes Szövetségeknek a feladata, h€y he$es neveIő munkáva1
negértessék a gondja1kra bizott sportoLókka3., hogl a tlgzta sportszelleú nern ttir ar5la-
glao kilerrgéseket, a sportban ls rendrek' fegyeJ-anek kel]- lerrrrle és a ozoc1a].ista tör-
vényeoség e]-veit a spcrtban 1e feltétlenül érvényre kel]. Juttatnl.

Áz értekezJét hangulgtábó]. íté1ve blztosra vehetJÍik' hogy oporto]-ólrü negértették
a f1gye1meztet6 szót ég nen fognak tl'bbá olyan utalg'a tóvednl, amelyek a t1ezta eport-
szellemnre]-' a magyar oport hlrnevével ée tek1ntéIyéveJ. nem egyeztethető öggze.

/: a M.V.Sz' közIeméwe z/

ooo

Az ldén össze]- nregalalnrlt BIJDÁIES"IÍ vrvÓ AI,SZÖ\ETSÉG e1s6 nagl erdpróbáJa az L95,l.
év1 lfJuságl Bajnokságok lebor5lol1tása vo1t. Bár e sorok 1róJa maga 1s az Alszövetség
egyik furrkcÍonárluoa, négla azt hLszen elfogultoág néJ-lrtil negáLlryÍthatm, hr6y az 1de1
IfJuság1 BaJnokságok nÍn1 rendezés, mirrd az 1ndu1ók nqgy száor.a ée a sz1nvonaI tek1nte-
tében a 1eger6sebb }elt1kát ís .kibirják.

ElÍgerés és köszönet 1]-1etí a verser1y közrentiködőLt -az Alszöveteég akt1vá1t és
a versenyb1rákat - aki"k id6t és fáradságot'nem kl_mé].ve mrrnkálkodtak a bajnokoág sikeree
gzakszerli és zökkenésnentes lebonyo}ltásán.

Az GSC, a Bvsc' a HoNVÉD SE, a XITI.br.Tanács, vlvó ozakosztá]-yaí és az EGYESI-
'TEf,t TIszTI Isi(oLÁK PARANcsNoKsÁcA tészségesen az Alszövetség rendelkezésére bocsáJtot-
ták vívóterrre1ket, mí ugyancsak jelentősen hozzájárult az lfjuságl BaJnokságok s1keré-

BtDAPEST }q57 srl IF.IuSÁGI EoJÉNI És csAPArBá.rNoKsÁGAIRÓL.

I.rta: Taená<ty lászló
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hez. Különöeen az ETI. szo]gá)-at kelleneg neg1epetéssel. Kívá]-ó nesterür& Vass lígz-
!ó, az EtI testnevelés vezet6Je' nagyszerüen előkészítette tornacgarnokukat 9 nasr

töreget Íle8noz8ató kard b8Jnokéágoba" Nsgynéretü, Jó talaJu és ló v1lég!-táeí ternet

1snertiink geg, ne$ techníkai adottsága1nál fogva nagyobb versenyek megrentlezésére ie
a].kalnas ée nj.ncs ís mesgze a vároe ez1vét61.

Áni nagét 9 bajnokságokat illetí, örönne1 ke1l negá}lap1tanunk, hogy m1nd a csa-

pot, mind az eryéni baJnokságok Je}entős fej}ódést mutattak. Ez azért nagy fontossí-

8u' m€lt v1vó spor1*ga,t az október1 esenények után köztuclonásuan sulyos vérveeztEeé-

gek érték. KtiltJnösen sok fÍatal távozott kü].f,öldre. A tehetséges utánpótlás azonban

Ítt van e]'őttürik és közü].{tk nen e6y, red1het61eg harnaroaan' sikerre1 fogJa naJd kép-

víse1ní hazárik színeít a neg'zetköz1 veroerryekén ig. Áz 1ndu}ók nrgy szóna és a ba$-

nokságok színvonala a gzakosztá\tok ég a nestorek Jó min<eJet dícséri. Az egyee baJ-

rrok1 gámkbbn sz1nvona]-as, kenér1y és kti].önösen az egyérÉ szánok dönt61ben, végLg

r'yílt kitzdelnet ré,irrattott a - saJnoo kevés szdm; értlek16cló. _

Bár ez a verseqysorozat Brrdapest lfJuság1 Bajnokeága volt' ezen v1tlék1 verseqy-

z6;* és e.apatok 1s 1nduthattak, aa elngradt o::'szágos lfJuság1 BaJrrokság kárpótrásaként.

Ez he$es 1épésnek bÍzor5nrlt, rner"t a vídékíet nésztvétele nemcsak létszánbel1 növeke-

dlést Jelentett, hánen n1n6eégít J's. Xü]'önösen Szeged és Hódnez6váeárhely karöozóÍ' éa

a v1-ilék1 párbaJt6röz6k kiizdöttek Jól. líegál:.ap1thátó, tro8y vídéken ls kom1y neve16

mrnka fol"ylk' s bár szerep1ésüket csak a nő1 tőr egyéniben és a pcrbaJtőr egyénÍben

k1sérte szerencse, a többl fe6yvernenben gem Játszottak alárendett szerepet. Ktllönö-

sen a két kardo zó, a szegedí Slnó és a szonbathely1 Palágyí vtvtak ÍlgJ'esen. Nevü!*öl

b1zor5léra fogunk nég taláJ.kozní.
A veroenyek lgen sportszerü régkörben, 'Jó biráskoilás neltett zaJlottak le. Ar

esles baJnok1 számok eredtluénye a kijvetkez6 volt:
EéEí1 tőr e aoat3 1'o budapest1 és 5 v1dékí csapat'
r' vasag Elektronos, 11. Bp.Vaeae, ÍI1. osc' TV. ELóre'
FéLqjLÖL-seér'Li 1ndu}t 59 brrdopestÍ ég 14 vtdék{ versenyz6.

i.-v"o"g'' /Elektronos/ 6 8y.1 rT. szabó /P}./ 6 w.' TTI. Kam.rt1 L. F'vsc/ 5 g,1 IV.

Krá11k fi|asas/ 4 gV.9 V* Rósa /EL/ 5 &Y.r 1ll[" Bottka 1\Iaoas/ 2 $y.t WI. Sárosl /ose/
1 á|, 54.l. WIÍ. Nyondrkaí lCsape]"/ 1 gy. t 55.t.
Holtverseny után Veczán 5z4-te gy6z Szabó ellent
N6t t6r egspeti Índult I budapestt, 5 vÍdék1 *Papat.

r. BVSC' II. Osc' I11. BprVasas, 3V. BléktÍorcg.

i" Horváth É. /BTISC/ 5 8l. xI Sza1ontat /ose/ 5 w. III. Varga RL/ 4 w. 5k.t. IV.
GuLácsy lrlsÉ/ 4 gl. 6t.t. Y. Aada lBvsc/ 2 w. vI. Hggedlhs /EL/ 1 8y. VIT. Vancsa

Ayíregytráza/ o gy. VJÍI" Plazzerano /osc/ sérü1ése n1gtt a döntdbe nen v1vott.
Horváth 9 holtverseny le}döntéeekor. 5l1 arányben gy6zrtt Szalontai ellen.
P4rbaJt6r.eqv6rpa lndult 2) budapest1 és 1o v1dlékí verseqyzőo

I. Tör6k ftlsn/ 8 8y" T]. Oszo].I nsn/ 5 w, I1I. Méhes /Pécs1 EAc/ 4 gy"lok.t. IY.
Székessy ftl'őft/ 4 ey.l2k't. V. Lendvey fi|sB/ 4 8Y. lrk.t. W. Borsa /BRvIz/ ÍrsÍ,/ ,
5r.8k.t. WI.-séIegyhází ,rbebrecerÉ VSC/ 5 gy.9k.I'. WII. Fák.rya /CsepeJ,/ 3 ey.llk.

-1o-

t. IJ(. Veczdm'/B/ 2 EYL



I

Kgrd csapgt. 1nclu].t 9 b'rrdapest1 és 2 ($ékí csapat.
1. Bp.Vases, II. V.Elektrorcs, TII. ose' rv. Ilorrvéd SE.
A Vasas csapata egységesebb volt. Áz Elektronog a t6rvÍvó Veczárrt Ís csatasorba ól11_
totta 

' 
nem kevég g1kernel. 

t

xgJls en'én1: tndult !J budapeett ég 15 v1dék1 verser1yz6.
T. Kováce Att1la fJasas,/ 7 By. rr. B:chwa]:a nl/ 6 gy.lok.t. III. !űegszéna fiasaa/
6 8y. l'k.t. IV. lbyer 1\Jasae/ 5.$]|. V. SzepeoL /osc/ 4 8y. \,:t..Iuhász /oSC/ 5.8.
?k.t. WI. Veczán /EL/ 5 8l. lok.t" rÍII. Stanczel /Per6í:t/ 2 8!, ]J(. MoravosÍ}./va_
sas,/ O gy.
A kard esléní ilönt6ben a verseÍ\yzöE már kÍsgé fra(ltan mzogtak, de anrral ellenére !.g
a (löntó gzlnvonalag sportot kozott. A verseny egészen az utolgó asszó!.g rrglílt volt
Kováeg ée Brrchwa]"(l között. .

lr{índent összevetve a B!SB. Vtvó Eáreada].ní Szöveteég utódJa a Enrdapestl Vívó
Álszöveteée ló rurrkát végzelt az rfJuoágí BaJnoksógok megrerdezégével. A k1s szánr,
de 1e1kes közönség Jó sportot, keruérry küzdelnet 1átott, a ozakenberek ped1g a nár
lgnertekgn kjvüt uJabb tetreteégeket 1sm:Phetett ne8 Br'dapest 195?. évl IfJuság1 BaJ_
nokoégaín.

ooo

HTREE.

A].aofohr versenyb1ró tanfolvan.
A Bp.VÍvó Á].szövetség 2 hónapos alapfoktr verserrgrblróképz6"tanfolyana haL1getó1

e hó végén vlzegáznd(. A zárő tIzggára a Mag5rar vivó szöveteég BÍró Bízottsá8a líJld
kí vizsgáztató bízotteágot. A tanfoJ.yama dntegy 6o balfuató Jelentkezett. A tarrfo -
)'yan fe1e16g vezetdJe Pal.ócz Endre, el6adókr lihszJ.ay InJos, Palócz Endrel dr' HaJdu
János, Klell Ká1nán, Dr. Rozgorry1 Qlörg; l!'3.1y Endre, Taenátly lászló, Pslóc! oyörgy.

Az e16adáeok JegyzeteÍt lesokszorosj'tJák és a vítlék1 alszövetségek rerdelkezé-
sére bocsátJák' hogy ennek a1apJán a naguk teriiletén alapfohr verser5lbíróképz6 tan-
folyerct rendezbessenek.

ooo

szenéIvl változás a }iépsport vgg.@orrgt vezetőgéaében.
A Népsport uJ vlvórovatveádt kapott Szombat$ István kltttn6 eporth1rlapiró sze-

méJ.3Ében. liürrikatársa laprnk szerkeszt6 bízotteágának tagJa Álpár Béla.

ooo
dr.Bav Béla sDortfénvkéo pályázat dÍ.{ngertesJ-
A Spot lop- ée KörvYH.adó és a !áaglar sortónüvéslek szövetsQe níJvéez1 sportfér5l.

kép páLyá,zatot Írt lú, me\ren 259 pályaourrka közü]. dr. Bay Bé].a "PárbaJtór asszó" fel.
vételével a rIÍ. dtJ ryertese 1ett.

ooo
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Varsóban a 1errgyel hadsereg vÍvÓc].ubja a Legía megh1váséra egyén1 és eoapatver-

€enyen nrérköztek a Bp.Horrvéd élv1vóí.
A csapatnérközéseken férfÍ tőrben és párbajtőrbom a Bp.Hopy5d gyózedelureskedett'

kardban a Kárpátí nélkü1 fe]'á11ó Honvéd együttes -reresó5et szenveilett a }engye1ektőI..
FéÍf1 t6r,berr Bp'Honvécl -' Legia 11:5 GyuJrlcza 4, szőcs 1, Lendvay, oszoly 2-2 gy1zrLLL.
Fozycky 2, Nickabe, Franke, Szrejder l-1 gyóz.

PárbaJt6rben Bp.Horrvéd -Legia 1o:6 Ferdinándy 4' S1Jclóogl 7l Török 2, oszoful J-

g6z.LLL. Wardzünszkry 5r Kryngkí 2, Wojcz* 1' 'rarom o g5lőz.

Kardban Leg1a- Bp.Honvéd ].ot6. Favlorezky' Piatkovgzky' PlaoeckI 7-1, Sobol I
gőz. 1]-1. GyurÍcza 51Pézsa 2, Lolz 1' Fiüöp B. o győz.

Az egyén1 gzánokb€Íl a kard vgrsenyt Pézsa Íryer'te, azonban Pavlowsz$t és Platkovsz-
sl nenr vettek részt a kÍizdelemben" Párbajtőrben csak Ferdínándy jutott döntőbe és ötö-
dt1} helyezégt ért 91. A tőr szánnak döntóJébe nagy'ar vlvó nen jutott be. Gyuricza és
Szőcs nen inclultak. A v1aazavágót szeptenrberben a Néphadsereg napján Budapesten v1v-
ják le.

A MPsoRl rarr'ggol'a az év ].ee iobb_gooqsplóiról._
Évfordrir]"ókon a ví1fu nqgy sportlapjaí rarrgoort állitanak össze az elmult eszten-

d6 J.egklváJ.óbb oporto].ó1ró].. Á llépsport ls rangsorolt a kienelkedő sporttetjes1tné-
r1yek flgteIembevételéve]. és ped1g kÍi1ön az egénL és ki'ilön a coapat erednérryek alapJán.
örönne} tö1thet1 el a vlvóaport hlve1t, hqy a rargJ-lstábarr spor{águl& el6kel6 trelye-
zéot fog1aL el.

FtlLöp uthály tőnlltágbaJnokrrrnk nagy.szavazattöbbséggel került e1ső he].yre a leg-
értékesebb egyén1 slkere1 el1gerégéiil. lúíeodszor nyerte meg a 2I éven alulÍ tőrvívók
vÍLágbaJnoka{gát, veretlenül rcgÍryerte Párizeban az 1957 éví tórvllá5bajnoksrágot ée
elgőnek vészett a francla f6városban megrendezett Mertlni kupáért folyó ki.izde1emb'en.

Bárárry Á"Éa f1ataI párbaJtőrözőrrk a más1k vlvó akÍ a párizsi v1ldgba$nokságon eJ'-
ért nágodllk helyezásével érdeibe].te kl a rargl1sta 9"-it.heryét. Sok szavazatot kaptak
Horváth Zoltárr és !üendelényl Tarnás kardv1vó juní'orjairrkl

A csapatok rangsoroIásában tórvívó ceapaturrk a mágodlk, kardvivó csapaturrk pedis
a negyedík helyezést érte eI. Verseqyben volt nég ÉrbaJtőr coapatrrrik is, apely erósen
negflatal1tva, várat}urrul náaod1k helyet sz€rzett Pár1zeban a vllágbaJnokoágon.

Átípazoláaok.
A MqgJ'al Vivó Szövetség

Bp.Vöröa üeteorl Heppné E}ek
lgazolta.

Öoo
Szabó lrís z.l"ó vLaszgérkpzett Franc íaore aá&ból "
Az 6c k1vá].ó fóv1vónestere Szabó László, akl a Francla VÍvószövetség neghiváaára

a francla vlvómasterek továbbképző tarrfoJ.yanán a kardviváaró]' 4 he+.os elóadágsorozatot
tartott, vIsszaérkezett Budapestr'e. t'rangLaorszégban szerzett tapasztalata1ró1 a V1vó
il! 'radó febnrárí szásában foE besudmo].nl.

ooo
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Ezze]- a kitéte1lol kezdőr]ík rnitrden ve.seny kj_irás. Gondolkoaóba ejtt 5z embprt.

hory a rendezée eg].es frázísair,a dijazás, az eredmérryközJ-és a eajtÓban stb. tényleg
a fenti cél ozolgáletában á11-é. Elsősorban a terenkérdé's. Ar[lagÍ okok miatt é rendező
egyesület ragaszkodik saját terméhez, aminek sokszor az a következrnén.ye, hogy a].sóbb

osztályu népes versenJeknél a helyszüke miatt igen vontatott a lebonyolítás. A kée6t
órákig elhuzódó befeJezések senmíképpen eem emeIík a verseny látogatotteágát' a ver-
serryzdk és b1rák teljesitményelt éa az ercdméqyh1rdetés ürrrrepélvee voltát. Tudjrrkrhogr
nehéz a terenkérdéa megoldáaa, de talán jó szervezésseI nrégi.s letretséges. A máslk porrt-

Ja a népszerüe1téengk a d1jazáo és erednértyhirdetés kérdése. A verseny befejeztével a
szenvedé].yek 3-ecs11Iapodnak, a harp8os ráncok e]-si-u[u1nak és a röv1cl ütlvöz]-és, ered;
nérryhírdetés és diJ}íosztás i.tnnepélyes a}tusával záru]'na le a fáradságos versenynap.
E he\yett azt látJr*, hogy rendszerint csak az első három he}yezett á11 fel, nLveL
legtöbbgzör csak azok részegü}nek dijazáeban, a többi már utoleó csörtéje után ö!töz-
ni megl. Tá.án nég alvárabb a kép, ha felsorakoznak és tlres kézzel tévoznak. Áz eset-
].eges ok]-evelek nen tekirrtlot& dlJazásnak ée a közvélerrérry szerÍnt nincs semm1 érté_
ktlk. Azt hÍszem, ho6l egy verseny fáradságaln ée lzgaLnaÍn nagát átverekedett verser1y-
z6 negérde]-n1 azt a néhány fe1nt értélrii érnet. BizonJára örülnl fog nek[, rregőrz1 és
glüJtenér1yét ntjve}Í lgyekszlk, kéoőbb pádlg kedveg emléke tnarad sports1kerénet.

Időaebb korban, m1&or az emlékeknek egyre nagyobb szerepe lgsz még ta]_án fokozó-
dtk 1g a hozzáJuk füzódő vigszaem}ékezések kedvessége. Ne legytirrk o1yan öregek, hog5l
ne lrozzrü a flatalgésnak ezt, az órönet , azok körében, ahol a v1vóeportot népszerüslte-
nÍ keLL és érdenes.

Követerrdőnek tarton a Csspel1 Vagag ée néháry, v1dékl egyeoület péLdáJát, akík a
döntók. ösgzes résatvevőlt érennet d1Jazzák ée ezzeL he$esen tértek v1ssza a régl gla-
korlathoz. .

Án1 a saJtó nurrkáJát !"11et1, aa a napiLapokban csak a nagyobb versenyeknek szen-
tel helyet és algóbb ogzté}rnrakná]. vagy caak suárazon az erednénykö'zlésre eaorltkozlk
vagy nég arra seo Jut hely. Laprurk, a Y1vó Htgaó eddíg niteem tett ebbon az lrárryban
péd18 azt h1szen Jó neveld hatásu lelure ha hozzáért6 részéről táaglllagoe d!.cgéretek
és biÍálatok harrgzanának el a versenyzőkről és b1rákróJ- egyaránt. Talán lehetrre a n!.n-
der.üor1 főbí"rÓt arra feLkérn1, hqy rÜv1d beszámo].ót adJon ha hlvatáooe saJtóképvleelő
ntncsen JelLen.

S.A.

ooo

!íEGFIGYELTÜK

Az orszrágoo CsapatbaJnokságok és a Bp.Vasas kieséses kardverser1yével befeJezódte3
az L957 év1 vLvóverser\yek. Ebben a rovatunkbarr legutóbb 

'nár 
foglalkoztunk az .L95.|,eaz-

tendl6 verger\y rerrlezésÍ nérlegéve]' ée ennek k1 neni e).ég1tő vo]-tának o!a!val, A M.V.Sz.
Szerrrezd Bizottsága iisszeál11totta és nost hozta rrylJ.vánosságra az L958 évi országos
versoqYnaptártl melJ az elnult év1vel szembon örvendetes gyarapodást nutat.

-J._



Dícséretre méltó a vidéki szakosztá1yok agilítása, anennyiben 168 országogJver-

oen;l rendezésére je1entettek be igérryt.
A Magyar V1vósziivet,ség 2-2 válogató versenyt rendez mind a négy feg;nernemben

Jgnuártól - márc1uslg. A harBadík vá].ogató versenyre a Bp.Vívó A]szövetség rendezé-

sében 1ebor1yoLitandó Budapeet egyéní bajnokságok keretében keriil sor, me\ren kötele-
z6ré teszík a vá1ogatott keröttagok índulását. 

.

A M.v.Sz. az lfjuság1 csapat és egyéní bajnokságobt nagyon hel'yesen a kora ta-
vaszí trónapolcra írta kí. Az eddígí rryár e1ejeí kitrások, ütköztek az ífJuság v1zegák-

3a va}ó fe1késztÍ!ésének ídőpontJáva1, igy tanu}rnárryaíkban 1dén nem fog zavart okozní

a versenyen va1ó részvétel.
A fe1n6tt egyén1 baJnokságokat Juníus folyarnán, a csapatb8jnokságokat deeember-

ben rentlezí"s M.v.Sz" Ugyancselk a M"V.Sz. bonyolítJa 1e az országos Vívócsapat baJ;

nokságok döntőjét november 22. és 27-án Szolnokon. A hqgyonár5los BaLatoní VÍvóbaJnok-

ságot augusztus nésocik felében a tervek szerínt Keszthe}yen'rendezík neg.

A Bp.V1vó A1szövetség a Budapest egyén1 baJnoks{gok keretében 4 verser5l rendezé-

sét Jelentette be. saJnálatos víszont, hogy a multban éveken át Jó]- bevált Buclapest

Kupa coapat mérközések _ meIyek egész éven át fogla1koztattá}t verseÍs'".őlrlket - n€n ta_

]-álh:tók a versenyíaptárban. Ezírárryu kérdésürr]ae Szabó Pál a Bp.Alszövetség elnöLe

közö]-te, hogy az A1szövetség tervbe vette a Budapest Kupa rnérkiizések kllrágár, túryí
csapatok tészéte.

A fővárosi vi.vószakosztá}yok á1ta]. vé]-1a1t vereenyek szárradataí ís arró1 tanus-
kodnsk, hogy ezen a területen 1s bíztató Javulás JelentkezÍk"

Durkó Etele, a vívók k!tün6 statiszt1kuea átial ''Beszé].6 számli'' elmen )apurÍEban

negjelent cikke nyonán, me\r az i':g57" esztendó tavaszí ídérryben - tehát az €1g6 fé1 -
évben - lregrendezett versenyeket foglalto össze a kiivetkező regá11apitást eezközölhet-

Jiik:
Verseny rendezések vá]-Ia]-ásában az !958" évben, csakugy ml-nt az e1nr]t évben a

Bp.Vasas á]-1 az élen 14 Yerser\y f|/ belalentésével, az oSCr8ft/ az E].ektronos 6 /7/,
aBVSC'6n/raBp.Honvéd,6/o/raWII.ker.SportÍskola6/o/rgcsepell Vasag4/oll
a gpartatn:sz 4 /o/, az M[K.5 /a/| a Pet6fí 1,rL/, a xl1l.k€r"Sp9rtÍekoLg , /o/, a Be-

tornrt 2 /a/ a Csatornázáat lfiivek 2, /o/, a X1Tl.ker.Tanács ?, /a/ az EralégzetÍ Trak-
tor 1 /o/ verse:rvt k1vén rerrlezn1.

A záróJelben trév6 szánok az J;951. év e]-ső,felében megrendezett verseqyek szádt
JeIz;. Ea végíg tek1ntJük ezt a felsorolást, szemet 6zur' hogy egyl& legtóbb é1v1vót

versenyeztetó vívószgkosztályurrk a Vörös l{eteor eryetlen versenqyel sen szerepel az

19'B. év1 verserrynaptárban.-Nem ekar.1uk e}hínn1, hogy a Vo-röa !ileteor ne1y csak a 1eg-

utóbb 1ezaJlott csapatbaJnokségok során 2 baJnokságot szerzett, nird a néry fegnfr-
nemben szános é1vivóva1 renilelkezíkn ezeket csak a nások kti1tségén megrerdezett ver-
senyeken óha JtJák szerepeltetnÍ.

Az'aÍszáEoel versenygaptárban }áthatóan, még 6 verseny várJa gazdáJát, rené1het6-
f,r:g a V" Meteor a vi'vósportban elfoglaJ_t előke}ő helyzetéhez nÉrtenr megfe1e16 számr

verse!-{y_ ren ilezését válla$a pót}ólag"
A Bp.E16re sem Jelentett be verser4y rendezést, ez azonban mentbető a kis sza&-

osztéJ.y sztlkös. anyag1 e1látmányéval-"
ooo
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A teetnevelésl Tudonányoo tanáco ankétsorozata kerotében dr.Boy tséla szakvezeti].J<

nagyoíkerü e16adáea folyarnÁn több felszóIalás harrgzott e1 a kezdő v1vók versenyezte-
téaével kapcsolatban. Áz a véleuéry alakult k1' hogy a kezcld verser1yz6k ne találatre
nen6 küzdelnet vívJanak, lnnen a bírík pontozása alapJán vetéJ.kedJenek az elsőségéit.
Ezl az óllíapontot dltalírnc helyeolég k1eérte, telrát rcg ke1l valógítan!. Az 1fJu_
eógl ví'vótaDfo]'yanok 1nnár berpd1k évadJukben Járnak. A Bp.Vasas; a BVSC' a XIII.
ker Sportleko].a benurtotóln ozerepelt v1vók kózött szálrDs Jó kíá1lásu, formásan nozgó
eerdü16 korban 1é't'6' m1n4tkét nenbe11 ífJut láthatturrk. Rendezzenek ezek ezánára pon-
tozáeos nd.nós1tó veroen yeket a tairfo\enokat fenntartó szakosztá\yok. Ezzel kett6g
célt szolgálnak. Jutalmzgák e etí].usos vlváat elsaJát1tó 1fJuságot, násrészt megaka-
dáJ-yozzák, trogy a m1ndenáron verser\yezní k1vánó kezd6k, ].erontsák az 1skolázás folya-
nÁn tanultakat' a taJ'áIatra 63n6 versenyeken.

Berczelly Tlbor a flEf.. arikétJén felszólaláeíban élén}en kardoskodott a fent1 el-
gondoláe nelIett. Nog J&Jon e16 Jó példávall rendez?.s rr'e9 e1s6nek a vezetése alatt
í11ó oLlrylal Sport1okola az 1$en k11rásu versenyt.

ooo
I{ElízETKÖzr . vIvÓHIRE-K. .

Rovatvezet6: Sárosoy ántal
A Nenzetközl V1vó Szi5veteég legközelsbbl 59. rendeg ülése 1958. V.9-én lesz Pá-

rízgban
ooo

Az 1958. év1 lhllodelp}úa-1 vÍvó vllágbaJnoksíg 1d6pontJát szeptenberrdl e16re-
hoztá| !trT.17_'o-18.

ooo
llemzetközí. vívónaotár az 1958. é!.re.
I. 15. turln 'Gala fnternatlonalo
r. 19. Párto Duval tupa' ffl t6r e4y.
II.1-2. lElano Spreaflco krrpa epée "
lÍI.22-'2r. tlw Verset Kupa ., ..

Iaadrgton eg5Én1 éo csap.
4 fegwernoÚen.
Bonán1a 21 éven alulí vb.
Tur1n kard egyénÍ
ÁDgteróan 4 fegyver caap.
Ztlríc\ iArar5l epóe" e6réní
GarÉ'lbyerícb kupa'4 feg;n.egy.
IÉugarute' Ettt1ng Kupa' epée r

Iondon, De BeauÍlont krlpa n6l 'i

A1r L,a Clupelle ' epée egyérÉ
Corc, Eoperla hpa n61 'r

Belfort, eÉe eg;réní
Vareó, kard egyén1, csapat 

'.

Bologna'GÍovannln1 hrpa ff1 t6r
Soeet, epée ceapat
Soeet' epée egyénl

IY.4.
rv.b7.
N.I?-Lr.
1V.12-15.
TV.15.
1y.2o.
Yo1.-4.
Y.7.-4.
V"4.
V.17.
v.18.
v.2L-25.
v.24-25.
V.5o.
v.tl-w.1.

Y.5L-Y1..2.
W.1-2.
vr.8.
w.14.
w.14:15.
W.22.
w.2u29.
vTr.5-6.
1llr.6.
vrr.12-15.
wr.1&24.
WI.2o.
w.27.
yaÍI.z-r.
lr:t1I.17-5L.
wlr.tl.
XI.9.

london'ff1 tőr e6yéní
targe1]-}e, epée és nóí tór
NoortwegTTlolLandia/4 fegy.
Bnjxelles'Kiállitás1 vers'
Corble !ruPal kard egrérr1
Saarbrücken, kard egyérÉ
ostende' 4 fegrv.eglénJ. epée
Sopot' 4 feg3rver e6yén1
Ie touquetrepéeln6Írr|őr egyé_

Genf1 epéeregyénÍ esapat
oardí ff 

' 
Br1t. Bír' Játékok

Luxembourg ttArarly tdr" ffttór 21 év.r epée egyéni coap.nől t&
V1tte1'epée eryén1 n61 tő:l
Pennsyl'vánÍa tr'B"

}íondorf fi-lzx/epéernóí t6regyénl. .

Searbrückenrepée, n61 t6r
egyéní
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A Dé1afrikában nregjelenó ''The Fencer|| 19'7.D(.havi szÉtna kerijilt ézerkesztóségürrk-
be. Ez a vÍvószaklap a Délafrlkaí Amateur V1vószövetség, Transvaali és Cape Province-
i Szövetségek hivatalos lapJa.

Tarta]mábó]- a1ább1akat vesszükl
Elnökiik felh1váet lrrtézett a kü]-önböző szervekhez, egyesü1etekhez és magánsze-

mélyelr*rez, hogy g3liiJtésekkel, rendezvérr3'ekkeI stb; járuljanak hozrÁ ahhoz, hogy a Dé!-
atrrtar Szövetség egy háromtagu ceapattal és egy kisérővel képvtseltegse nagát Cardlf-
ban, a Br1t BÍroda1mi Játékokon. Ehhez 8oo.- Fontot kellene előterenteni éoped1g kl-
záróJeg tárgadaIm! uton. Ceaknen két oldalon sorol fel a lap hasznog tanácsokat a pénzr
szerzést Í1let61eg' naJd tréfásan megjeryzLl hogy az utonállásóa barrkrablás eglén1 Bód-
szereít azétt négse' alka]rnazzák a nemes cé]. érdekében.

ooo

Transvaalban elsőlzben rendeitev L? éven a].ul1ak részére versertyt, fÍuknak és 1á-
ny.rknak. ögszesen 26 1rdul'ó vett részt.

ooo

Á' W.Lane e6y elmélett cikkét 1s közll 9 lap háron o1dalon keresztiil éspedíg a uá-
sodÍk gzándéku támaclásról. Kezd6k részére ls érthet6en e]-enzí a kérdéet, rámutatva o
he]Jes távolságtartás és nozgáoüten fóntosstígára. Azt aJárüja, hog3l akÍk e tánradásl
nódot még nen alkalnazták, nébárry héten kereeztül egyedüI, fálazással próMlják begya-
korolni.

oool

A vIDÉK HIREI.
c:'Er;

Javas]_at az 1958.- dvi_ B aLat onb a.jnoksárr ok rneprendt€ zó s éne .
Á Keezthervt MÁV Ha].adc** riivószakosztálya néhány hete drdekes javaslattal for_

dult a szövetséghez. Az 1958. .éví Balatoni Vivóbajnoks{gok rendezési jo6át kérte . Az
isrnertetett tenrek szer1nt Keszthe}y bővelkedÍk a nagyobb ijrternótusokban, tgy kóztll
2oo sZernélyt lehet épüIetekben kényeIlnesen elhe}yezni' s az éL\ezLeLést is a legmin1-
ná]-1eabb költeéggel a legkalóriqdusabban }ehet rnégszervezni.

A vidék tigyek vezetője dr. Nedecz$l László kapott nregbÍztist, hogy a lérdést vlzs_
gáUa kí, o a legsijrgösebben tegyep'jélerrtést rninek alapján azután az elnökség január
eleJén' meghozza a végleges döntégt. E16ljdróban azonban már uregálÍBpithatjuk, hog.y a
kesZthely1ek javas}ata áItalános örönet'éá megelé5edést váltott k1 a vívók legozéle-
sebb rétegeÍben, mert a balutonfüred1 adottoágok nenr voltak ore6fe1e1_őek egy népes ver-
seny rendezéeí követelnér1yeinek.

4 d<jntés nem lutszÍk kétségesnek, o csupán a részletkétdések kivtzsgá1dsa van nég
hátra. kesz.,the}y történeluri körr1yezete kétségtelenül uj szint fog adn1 a Ba].atont V1vó-
bqj nokságornark.

",{ra pló_lrlányonként: ,.--Í't. o o o
.1;,erkesztós{g : V.Hold-utca }.
Ír.u*. zzt. iőtefon: 121-11? -16-
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