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lrta: Maszlay Lajos
A 21 éven aluliak viv világbajnoksága tsukatestbcn keríilt rr,egrendezésre., A kiirás gerint minden nerr,zel Íegyverr1e*
menként 3*E ve'rsenyz t indithatott a csak egyéni versenyek forrr'ájában megrendezett versenyeken. Magyarország'
mind a négy Íegyv rnemben a rr,egengedett 3-3 versenyz t inditdtt4 A csapat a 12 vgrsenyz n kiv l egy, csapatvezet b l és egy versenybirobol állott EzenkivÍil clr. Bay Béla mint a 0irectoi11 Technique tagja vett részt a versenyeken.
A tervbevett 10 napos edzotábor neÍr, volt megtarthat Tatán; rr,ert az élmestereket a nagy keret edzéseir l elvonni
nerr' lefbtett, ezé rt az iÍj. VB*re kljeli'ltek csupán a válogatott keret edzésein vehettek részL A ÍelkéFziilésnikéntj *
nek el rebocsájtását azért tartorr, sziikségesnek, rr,ert ebben látorr, a Versenyen elért rr,érsékelteredrr,ény egyik
okáL A versenyeken 16 orszáq 13? versenyz je vett részt. l'lyolc ország teljes létszárr,u i2 versenyz vel inoutr et
a versenyeken. Ezek voltak: Szovjetuni ,0laszország, N rr,et,Sziivetségi Ktiztársaságn Német 0emokratiku. kti.társaság, Franciaország, Ausztria, Magyarország és Románia. 11 versenyz t inditott Lengyelország,7 vagy annál keve*
sebb versenyz vel indult Csehszlovákia, JuqoszIávia, Luxerr,bourg, Arab Sziivetségi Kiiztársaság, Hollandia és 0ánia.
A versenye\ szinhelye a Salle lFloreascalban (Bukarest Íededpálya korr,binátja) rechnikailag kiÍogástalanul volt el *
készitve. A kiiidoterek méretei és elhelyezése
biraskoclási lehetiséget biztositotL
A fomszÓnyegek, villanygépek, vezotékek és íegyverek szinte kiíogástahnul zavarmentesen rr'íikiidteÍ<;

j

Az elért eredrr,ényeltkel kapcsoiatban rr,egállapithatorr,, hogy minclen verseny4 nk te.|jes akarással és er bedobással
kijzdtitt a/ eredményértés a megszokottnál, illetve egyes Íegyvqrekben a vártnál gyengébb szereplésnek nem a
gy zni akarás hiánya volt az oka.
Vélerr,ényerr, szerint ezen az iÍjusági világbajnokságon rr,ind a négy fegyvernemben er sebb nemzetktizi mez ny vetl
részt mint az el z k n, és Íelkésztilésijnkez alkalorr,mal nerr, volt elég alapos és kielégit . Horváth Zo,ltán, Kamuli

Jen

és Rejti lldikri kivételévela csapat ttibb tagja rutinhiánnyal kijzk
sem volt sike resnek rn ondhato

rJtitt

és egy-két szerr,álynél a

válogatásunk

A Slovjetuni iÍjusáqi vivÓcsapata ez alkalorr,mal ugy ÍelkészÜltségbenrr,ird tudásban m49asana{gqégtmee rty itÍtiikedett és teljesen megérderr,elten nyerték meg elittÍ,ink a román olirr,piai bizottság által a legjobb eredményt elért
ország részérekiirt ez[ist serlegel, hiszen '12 inditott versenyz je kiizíil nyolcan cliintlbe jutottak és Zabelina, V2Iarr,int Cernikov révénk t világbajn okságot nyertek'

l-Félfit r verlTy 43 induloját az els Íorclul ban 6 hatos és,i
azaz 28 jutott a rr,ásodik Íordul ba. A másodk ÍordulÓba lt hetes
jutott kiizépdtint be'

majd

Az l. Íordul ban Kamuti

hetes csoportba osztották. Csoportonként 4-4 viv
csoportot alakitottah Minden csoportb l 3-3 viv

B*as dtintrt alakito alc

Jen

iqen jol

bffii;Taqtlarl Írancia és l(alioubi

vivo és vereség nélkijl jutott tovább.

Csoportjáb t rajtakiviil rr,ég 0idie luxem_

eqyiptorr,i rrentek tovább.

l Lászl biztato vivással szintén simán vette ezl az akadályt és Vaselli olasz, Filz osztrák, valarr,int Cavin
i'
svájcival egy[itt jutott a ktivetkez fordul

Kamuti

,

ba.

A magyar csapat ujoncánalt Szabi Sánclornak nem sikeriilt gz az elsl nenzetkalzi startja" [:orr'r,ás, j technikája mellett teljes(egészébeh kiiitktjzijtt rutinhiánya. lllé9y vereséEgel ás egy gy zeierr,rnel kiesett a további kiizdelemb l. Mu_
tatott vivtsa alapján reményt nyujt arra, hcgy tová'obi szorgalmas ri,unkávfij,, sok versenny l és éreilebb viv íejjel

t rviv

gárdánk hasznos'lagjává Íejl dhet

n

tovabbi javul io rrr, át rr, utatott és: -csoportels ként veretlenÍil iit gy zeler,r,el ment tovább.
'kiviil
Rajta
0anovic szovjet és hármas hol|verseny után a rorr,án ssipleÍ jutott az eltjdtinttibe. Karr,uti' Lászl '' kissé puha de eredrr'ényes vivással szintén fit gy zelerr'rnel keriilt a k zépdiint be. Ebb l a csoportb l rr,ég a szovjet Rur,in,és
a lengyel Tloyda ment lovább.

A

lI

.

ío iduloban Karr, uti' Je

j

!

A

kiizépdtintlben Karr'uti Jenl igen
vivással négy gy zelerr,mel simán beltott a diint be és csak a rendkiv l tuser s
'modoru
egyiptorr,iAckkar.,I szenvedett el 5 :'4-es vereségeL Rajta kiviil Ackkar, az igen erélyes viv
szovjet Rurr,in és
a technikás Írancia Pellaton julott nyolcas diint be. Az el diint r,',ásik csoportjában Kamuti Laszlo, ilá9Y riimlinkre

t le

eddig nem látott erélyes vivássa| rr,egnyerte'els hárorr, rrrérk zésétés ezért Íokozott :rerr,énykddésseln ztiink
a d nt elé. Csoportjáb l a dtint be jutottak rr,é9 az igen szép és j technikáju szovjet 0anovici.a rendkiviil erélyes
és kezdem enyez vivomodoru luxerr,bourgi Link és a románok iidvtiskéje Muresanu. A dtintrbe a két m agyar fiun kiviil,
k t .szovjet, egy luxen',bourgi, egy egyiptorr,i, egy Írancia és egy román viv keriilt.A rr,ér.k zés vezet i tisztségétaz
olasi j[osti és E. Mangiarotti látták el. Kétségtebn, hogy ugy tudása n,int erecrr,ényei alanián Karr,uti Jen volt a t rverseny elsiszámu :esélyese. Feladatát megnehezitette, hogy iiccse L,iszlÓ.a d nt re eiÍáradt és í leg a l,'luresanr-

tl

kát tévesen rr'egitélt találat után elszenvedett vereség rr, g Íokozta letiiréséLMeg kell jegyeznem, hogy f leg
Mangiarottit a Íanatiktis rorr,án néz ktiziirrség Íorrr,álisan megÍélemlitette és igy a lv1uresanunak vezetelt mérklzéseken
t bb téves itéletet hozott. Karr'uti Jen a ltoltverseny és a Írancia Pela on elleni mérkozé'sétkivéve kivál an vivotL
Ha Pelatton e[eni rr'érklzésénnerr, keriilt volna egy gyengeségi priidusba, ugy veretleniil nyerte volna a versenyt,
amít az is bizonyit, hogy két legveszélyesebb ellenÍelét Linket és Muresanut két utolsÓ rr,árk zésébenverte meg.

lrlem kétséges, hogy ez a hatalrr,as ideg teljesitrr,ény kihato a holtverssny mérklzéséreis. A nagy tét és idegki*
meriiltsé9 n',iatt a holt verseny rr,érk zésen neni mert kezderr,ényezni és ha kezdeményezett ugy tán',adásai a szo*
kottnál bizonytalanabbak és ennek ktjvetkeztében t bbnyire riividek voltah A mérk zést 5: 1 aránybar vesztette eL
Bar Íai, hogy nem Kamuti Jen nyerte meg ezl a versenyt, de a tárgyilagosság megkivánja, logy ebben a dtint ben
ez álkalomrr,al a luxembourgi Link vivolt a legjobban és rr,egérdemelten nyerte meg a versenyt. Ez ner, von le serr'mit l(amuti Jen érdemébol, aki dicséretre rr,éltoan minden idegszálával és tudásával kiizdtitt a Eyozelemért.

A ÍérÍitr dtint

V999pq[l!y1

lll

Mtl'iesany íRomániá)
Viláqbajnok:'Link''(Lu'.n','bourg), 6 gy zelerr,, ll. Kamuti Jen (Magya,rország) 6 gy z,.
5 gy, lV. Pellaton (Franciaorsz4 4 gI., V. Zdanovic (szovjetuni ) 3 gy., Vl. lhmuti Lászlo (Magya,ror'ág) 2
Vll. Rumin (Szovjetuniol ? gy., Vlll. Aclkkar (Egyiptom) o gy.

gy.,

A n it rverseny hozta rész nkre a legÍájdalmasabb csal dást. Bár elindu(sunk el tt vitágosan lá uk, hogy nri vF
T i-nmim-sorbTn kiváloságunk Rejt lldik , igén nehéz Ípladat el tt ál|anak az er sen Íeljavult nemzetkiizi mezlny
konkurenciájában' mégis rerr,énykedtiink abbap, hoqy kéi n i t riiz nk a dtint be terÍil s ha RejtÖ nem is nyeri meg
a versenyt leqahbb a 2. v4gy 3. helyre kerÍil, rnig a másik versenyzln nk a d ntlbe jutva szárez pontokal

it

rverseny 3l induigját 3 nyolcas és 1 hetes csoportba osztotlák. A másodjk Íorduloba rr,inden csoportb l
A, ktizépdiint re 2 nyolcas csoportot alakitottak, melyekb l ll,- 4 ker lt a d ntlbe.'Az els Íordul ban Rejt' lldik kivál an vivqtt, amit legjobban az bizonyit, hogy a levivotl hat Ír,érkzéséntisszesen :négy

An
{

- { viv np kerÜlt.

l

lalálatotkapottésahat;.ktizii!'ngyet..{:.[l'a:r3ryy|anny'ertr,eq;:..

Agoston Judit vivása lr,ár a selejtez Íordul ban,sem volt meggy z . Hegy és pengevezetése bizonytalan volt és
csak rutinjának kiisz nhette, hogy holtverseny után (négy ktiziil 3 rr,ent tovább) bek ríilt a ktizé'pdiint be. Szabo
ÉvajÓ fizikai ado ságu versenyz , aki egyes rr',érklzésein meglep en j l, rr,ig rr,ás mérk zéseken érthetetleniil

'gyeng n, kapkodva vivott. t{

qf mérk zésétktinnyen megnyqrte, ketl t 3 : Í}-ás riezetésb l vesztetle eL Simán
gy zelerr,mel keiriilhetEtt volna a. ktizépdtintlbe.

6

a holtversenyben, arr,elyet két továbbmen helyért 0mmerbornnal és az olasz Rosginivel
lszinte pércek ah{ tr:0,4:0 arányban kikapott. Gyenge vivása csak rossz idegállapottal és rutin-

Betetézte gyenge vivását

vivotl, akikt
hiánny

al

rr,

agyarázhal

:

Rem nylcdve néztilnk a kiizépdiint elé, mert Rejt selejtezoben mutatot| eredményes vivása biztos dm6bejulását
jelezte, viszont Ágoston diint bejutása részemre kellemes meglepetés lett volna Sajnos rernényiink csak rer, ny

aradL - Rejtd els rr,érk zéséta nérr,el Bernt ellen 4 : 3 arányhnn eivesztelle. [tt- l kezdve bizonytalankodni
kezdetl Vivásárrr liitszot a g.y'ízniakarás, 11* támarJásai i;iz*nyialanná, "tilbbnvire rtivicekké váltak, lt zbeiámadásai tribbnyire nem sikerij,ltek, rossz terr,p ban hajtnta azokat véqre, sokszot'indokoletlan be!épésekkelpr bálta az ellenÍéltarr,adásái ltiví,deni" Be a szprenesével is hadilábon áiloli, r'ert az olasz Bontolgtti és a német
0mrherborn e|leni rr, rk zeséi 3 : { arunyban'vesztette *i" sofo'r*.iában az ,l!asz Rossini és az osztrák Peck l'
'';clt
elien szerze két gytize!rr, e neÍr,
eléq.eq.. a dijnr bajutásra" Vá|crr,rányerr, szerint ftejt$ 1|16i16t,ezen szeropléséértnem szabad szem reháfiyással li!etni. egyike a !egszorgalmasabb, legkorr,olyabb és,legszerényebbvlv n inknek Ez allralommal is mindent elkiiveiqtt eredményes szereplése érdekében, dd akkori lélektani és ideg_
ál|bpota nem fudta kereszlÜ! seqiteni a gyangeségi pri drrsan 6s nem segitett az egész r(,agyar csapat mellé
aitasa sem. Sajnos Áqoston Juditnál sem ktivetkezett be a csak titkon rem lt javulas és er s csoportjáb l két
qyiizelernmel serr, ker'iilt a dtint be, arr,i a selejtez n berr,utqtott Íormája a!apján nem is volt t le reálisan elr,

vá

rhat

"

juio

'[l nlibe

két szovjet, két német, eEy ho|land, egy luxerr,bourgi, egy román és egy olasz viv n

ViHgbajnok:
l. Zabelina íSzovietuni ) 6 g]/., ll. K!einweg 4 qy", lll. Fíesch { gy., lV' ilrb,i:
lotti 3 gy", Vll. 0mmerborn 2 gy", Vlli. Gqnohova I gy"

l

_q'Í, \l- l-t'*gs

4

gy.,

.

Vl.

Be

rto-

A,p*r[lrs{g::g

llár.om vivonk rendkiviili lelkesedéssel indult a kíi3delembe, s er sen Íogadkoztak, hogy n i viv ink sikertglen
szereplését negprobálják kijaviianL Ebben a Íegyverben ismerve a nerr,letktjz! er viszonyoka| valamint Versenyz ink jelenlegi tudását és rutin hiányát sikerre nem searr,ito$unk, s legÍeljebb eqy vivonk diint bejutásában rem

énykedtiinlc

$ajnos az akaral s a lelkesedés ner, volt el gséges a jobb szerepléshez" A 35 ÍÖnyi mez nyt 5 hetes csoport'
ba osztották A selejlezo csopofiokb l*4'* * vivo jutoit a lsiizépd ni be, amelynek 2 hetes és 1 hatos csoportjáb l 3 _3 azáz 9-cs diin{ t á|{apitotiak meE.

k rben Üszoli yiirgy és Ttirtjk 0tl Ór!ási kijzdeni akarássql vivtak, de rr,indkett nek:sak két gy zelmet sikerÍilt , szeremie, arr,i nem vnlt elégséges a tirvábbjutáshoz'Meg kell jegleznem, hogy a két gy zeiem
mellotl 0szolinak két, T rtiknek pedig hárorr, 5 : 4*es,vereságe vaÍL tla ezeket a mérk zéqeiket mEnyerték
volna simán továbbjutottak volna Írtérk zráseikben tehát nem játs zottak alárendelt szerepet rr,indenkinek eris
eilenÍelei voltak, de nagy akarásuk melié nen', szeg dtilt egy kis qzerencse is amely bizony, Í leg a párbajt rvivásnál nagyon kivánatos iényez .

Az elsl

j

j

temp ban inditott
vivással, három qyizelerr,nol keriilt a ktizépd nt be. Frleq
Lendvay a selejtezÖbol !gen
lerohailo tárr,acíásai voltak eredményesek. Lendvay a ktizépdíintbe Íolytat|a tuserÖs eredményes vivását. Min*
den remény rr,eg volt atrra, hogy a dtint be keriii. Fliincm szép Eyozelrr,et a1atott az os2trák Guzmann' q
svejci Cavin és a luxerr,bourqi schill ellen" sorsdiini n''érk zéséta tavalyi iÍi viláqbajnok a lengyel llloycichovszky ellen vivta, akivel szerr,ben már 4 : Z -re vezetetL Sajnos minden alorása ellenére nagy balszerencsével 5: /r arányban alulmaradt az igen komoly ludással és nagy rutinnal rendelkez lengyel Íiuval
szem ben
Pá i'bajttj

rrJtintí vég e rsdrr, énye

Vllágbajn6[: Cernikov ($zovjetuniÓ 6 qp ll" Jeanneau 5 gy', lll. saesaro 5 qy. lV. Cos'lov 5 gy., V. Habarov
5 gy, Vl. lfuster 4 gy., Vll" wojolchowsky 3 gy., Vlll" Ackkar 2 gy",lX" Gurath, I gy.
i

A kardverseny sem hozott réqziinkre ]00 százalékos eredrr,ényt, mert egyik vivonk 0avio Sandor a második
i-dffi r"lffiiiiienv után kiesett a további kiizdelmekb L A kardver'seny 31 inouiojat 4 hatos és 1 hetes seleitezocsoportba osztották. A rr,ásocik forduioba bekerÜlt 20 vivot 2 hetes és 1 hatos csoportba majd a t váb jutott iZ vivoi 2 hatos krizépdilnt csoportba oszlotiqk, aiielyekbol /r
= { vivo kerÍilt a 8-as diint be.
i,-Íql9!l-o'ba! ilorváih Zoltán és Bakonyi kivá| vivássai 5 - 5 gyozelerr,rr,el csoportels ként ment'tovább.
iíá'n T--ir/ffi"i'-'n',gl és az osztrák !locketll szenvedett vereséggel jutott a l[ Íorduloba.

!l

* Ii:-'gr..9[q$. Bakcnyi és Horváth tovabb Íolytatta gylzelrr,! sorozatát" Bakonyi veretlenÍil 5
llcrváth 5 gv zelen' és eEy ktinnyelm íi vereséq9el csoportels ként jutott a k zépdtint be.

g.y zelemmel

Davio gyengébb fornája itt rr,ár er sen ti tk zt!tt, csak icát n',érk zést sike'-íj!l me9nyernie a román 0i!ezanu
és az olasr Vecchiorie *ildrr. $zerencsével ezze| a kit qy zelemmel is holtversen'vbe kerljlt az egész Íiatal
osztr"ák |lockiv'a!" Izt a'iehet séget sorr, tudta kihasználni a továbbjutásés tapasztalatlan Fjlezaru*uva| és a
gyenge
Gílaronuro!
kapoti
ki 5: 4 ananyban, Hockelrr,egvei'te 0ileranut 5: l-ra 0avidnak
ra, rr,ert rr,ost a
gy
znie l!ocke,ellen, hogy lrlvábbjusson Sikerii$t is neki lr: [}.ss vezetésre szert ten5 : 0-_ra kellett vglna
ni, akkor 2 találatot kapott, igy kiesett a további kiizdelerr'bil"

j

ragyog vivását" Mind a négy elleníelétkiinnyen' nagyszerij akci kkql verie; q.T 1rBqrrr,érkutzésen tisszesen négv ta!áiatot kapot[ llorváth Zoltánnak sem okozott nehézségeta d nl bejutás három íiilényes gyozelem után az osztrák HocketÓl 5 : 4 arányban kikapott, de igy is láttuk raj|q,
hoqy kivál forrr,ában vaíi és a kardverÍ'eny els számu eséiyese. A két magyaron kivíil két olasz íGalanc'tri_
ni és Vecchione) két ,francia,'ÍArabo és toir} a szovjet Meklenhanov és az osztrák Hocke jutott a dtint be.
A kardversenyt a vártnak m egÍelel en nagy tudás és klasszis Ítilénnye!i'l,orváth Zoltán nyerte, amit veretlensége és Hocke kivételével a tijbbi viv Íelett aratott ktinnyij gylzelne ls bizonyit' Miigtitle a meziny k rbe
verte egyrr,ást a ll. - Vl helyezetteknch e-cyaránt 4 -'4 g;lozelnt ,'rjli 5 l*.iii a iaia!atarány dtintiitte el a
A k zopo nt ben Bakonyi

Íolytatta

helyezések sorrendjéb

Egy pill'anatlg sem volt vitás, hogy a kardmez ny második legjobb embere Bakonyi Péter volt, aki délel tti vivása ahpján a lL helyet érdernelte volna. Sajnos Vecchione elleni mérk zésénkihaqyott, amit Melilenlianov eF
len rr,egismételt lgy is második lett volna. ha a Írancia Loir ulolso mérk zésénsportszer[itlenlil nem Íbkijdt
volna le 5: 1 arányban oiasz ellenÍeiének,
Mindezek ellenére Bakonyi Péter rr,utato|i vivása iirilmmel t ltiitt el bennilnket, mert .ipgos rerr,ényt nyujtott
arra, hogy egyike lbse rr, agyar kardvivásunk bijszkeségeineko qrr'elyre tehetsége' szorgalma és szerénysé*

ge predes

ztinálja .

ulaqbajnok: Horváth Zollán 7 gy'l ll. Árabo { Ey., lll Vec,ghlone
4., Vl. Calanc*rini 3., Vll. Hocke 2 Ey., VllL Loir o gy-

dt

gy., lV. Bakonyi Péter 4 gy' V.

Mél-<lonhanbv

A Román [lin'plai Bizo ság aital, a leqjobb eredményt elér ner,zet részérekiirt kupát a Szovjetunio nyerte
meg 55 ponttal, ll. Magyarorszag 34 ponttal, liL Fra,nciaqrszág 3Ü pontlal, !V.0laszqrszá9 26 pontlal,
Románia és Luxem,bor:rg 20 pgntiai.

V.{L

Ezek a számok a Sz+vjetunio iÍjusági vivoinaL rragy fillényát bizonyitottak az egész n ez ny Íelett, de bizonyltják az olasz és Írancia Íiatal vívclk ielzárkazását ls hozzánk
Teljesen heiytelen lenne, ha Íenti tények kiivetkeetében rr,eEhuznánk a lélekharangot iíjusáqi viv sportunk Íele
é'i a rnagyar vivás távolabbi jtivojs szerr,pontjábtrl tul borutátn ktivetkeztetésekEi vonnánk le. Minden el rehaladásban vannak megtoi'panások s el Íorrjulnak hibák is. Felada! hogy ezeket a hibákat és a megtorpanások
okait m egke ressijk. rr, eqtaláljuk és azokat kijavitsuk.
f!aial viv ink Íelkészíjláseerre a Versenyre nem volt elég
aiapos;, Például anyagi okok miali elmaradt az év elejei alapozo edzotáborozás, a kiiziis keretedzések kés i
id pontban kezdodtek a csapat kiizép és Íoiskolás tagjait ianuln',ányaik zavartalan Íolytqtá,9a érdekébennem
vittijk edz táborba- de egy két helyen a váloEatás sem volt g7grencsés .

Már most is világosan látjuk, hogy

e-z alkaiomrr,al

Természetesen pozitiv jele nségek is voitak ezen a versenyen. Például a flatal Karr,uti Lasd és Bakonyi P6ter
sok rerr,ényre jogositÓ és eredrr'ényes vlvása, az eg sz fiatal S zabi Sandor és párbajt rtizoink Íejl d képes
jenÖ dicséreiet érdemlo csupa sziv vivása és nem
vivomodora és Horváth Zoltan abszoiut eredménye' |{amuti
sportszet"tj,
sze rény m agatartása és kiizdeniakarása.
Íegyelrr,
ezelt,
rr,intjen
iagiának
utols sorban a csapat
Beszárriolorr,aí azzal zárom, hogy a
zo|tabb gondot kell Íordi}anunk '

j

voben iÍjusági viv ink tudásának Íejlesztéséreaz eddiginél sd<kal foko-

,

&

ri

t

A

fÜ[l'L','.'í !

l6'io"''lknin'Áis t(fihÉlB.'i,'Li i i

{Vlie

Ae

pré zigo' kardcsapatba}n oi<ságoh

X, viy'

tnyugr,

'

eiínlérki: sán Íi{ylltern Í,e! az

bQyenes brr,adást hajr végo'*, Y vi,} i harlt

aláobiakat

'

t

h

és uisszarlág. A visslavagást X 'livo hárltja és elterwisszdvá*

vcnatkoe lag * rnegkérd ezl a'loldalbirákat, Á. 'ird szerint a támadás rilt, B. bird szarint védve volt, Az oidu|bi,rák ellentétes véleményealapján a vezetÜbir nem ilé! taiálatot és viviáltásba állitja a

Í';:rIrovJL''']'l'#.oásra
viv

kat

fi tám'ád viv az itéietr'e fels z$lal é,s kári az akeid' továbbvezelését, mert ugy érezte' hogy nála nem volt találat
és ellen"vlsszavágása ellonÍe lÉtglialá!Ía'.ar,it a k$i ilcalbir is ranusiL A vezet biro ujra levezeti az akci l amikbris B.

r

eri'e

bir

mijtJosiiia korábbi válaszát ás azt mondja: á iamadás eivagva és csak a Íplytal4sa iill Á vezot bF*
: a tahlat kétes, nem itélgk taialatot, áilás
\

l

kijelerrti

viv

ki: az iba., hogy a taÍálat kptes, de a támad t a kéternuk ité!ítalaiar uláli e! l1lsiabaiy iiieti fieÜ t )*r;sÍice ce ,Jouie} . nj,ii"t a;r,ennyiben ellenfeie yisszavágá*it védte s elleníelétérvsnyes Íelilleten eitablta, ugy azt javára kell ilrilni.
A Íeisz ia:l

csap atkapitanya az itét.r e|len ovást jelent be és 4 ktivetkei kt| {eiti

A vezet birÓ, hogy itráieiét igazolja és' az vás joqa|apját me9semnisit$e, kijelenti : sajál v'élemértye szerinl a tá*
rr,adr{s B. vivÓt mélyen árte. Meiy nlalat rr,inden további la|á{atot r,egsemrr,isit s ezérl nem alkalm azza az el nyszabá'lyt illstve neÍr, vezeti le a további akciit.

aa

Ezzel 'az ujabb Íordulattal a kedélyek rr, egnyugodtalq

rlást visszavonták és Ío[r tovább a versgny.

Benhem azonbart, aki, szemtanuja voltam az gseingk, kéteiy tániadt az itelet lndokolását és helyességétillet erL A
heiyszinon azonnat tdbb szaktekintélyi kérdeztem mgi az esettel kapcsolatban A vélemények ehéroek voltak. l'lem
maradt más válasilásom* mint megkisérelni.a rliinMs helyes vagy helytelen voltát a szabálykiinyvb l megáli4itanl
A szabalykiinyv magyar for dltá$a a vezetlbironak adot igazai, mig az eredeti f rancia sziivegez s lrtelmében a
a vezet biri dtint so helytelen volt. A vezei birrinak adoií gsgtben alkalmaznia kelletl volna az el nyszabalyü mág
akkor is, ha sa1át véleménye eiienkeze o!dalbináinak vrálem nyéve[

Fenti megállapitásomat az a|ábbiakra alapozom

;

A frarrcia nyelvii szabályktinyv VlL Íuietei { $ l03

prrntjának 3" bekezdése szerint: {lla ac,oldalbirák határozotb
vagy n'indketten tartÓzkgcnt!.,. a vezgt biro sapt vélerr,énye al4ján biráskodha!
ha mindhárman tqrtozkodnak a takiiatol klitesnek kell n.lilvánÍt4l"
,l

de^ellentlátes véler,"ényen vannak

('},

'

Észabaty

aiapjan a vgzet birinak igaza lgnne, ha netn vennénk rigyelémbe az 1932. évi kongresszus idgvág
határozalaii illetve magyqrázatait, ame{vet jagy;et formájában ktiziil a francia nyelvíi szabályzat, és a szabály
(x)*ei jelzett pontjárroz t<ei| xapcsolnl Á jegyeet tfibbl péidát sorol Íel;olyarl példákat, amelyck végeredményben

a szabály

értelrr,

ét m

s

dositják.

ro

azl rr,ondj*l tngtt,t, B. biro szsrini 'trr,{iy találat}| ma'ga a vezet bir , pedig érvényestalálatot láto , taláiatol nam ii$ihet, m*rt minrjkét oldaíbiro r,eoállapitotta azt, hogy ér'vényes találal nem esett, annak
ellen re, hogy a vezet biri és egyik oldalbir szerinl a f*gyver érintet|e ar ellenÍelel Ez esetben a d ntés
csak lnemr lehet és ennek iqin ondása ulán rr,eg kell serr,nisiteni rr,inden talalatot.'r
Egyik pétda: A.

bi

Fenli példát kivánon

eiem

ezn! igazan,

biz onyitása: a

'

pétoában ae oidaibirák véleményee|!eniétes. a vazer bironak mégsem áll mrÍdjában saját íaz ol-,
deibirak vélerr' ér;y*ue| e!ientétes- tenát egy harmadii"i vále,rnénye alapján m{s d nl st hoztti, mint azl hogy:
'nem ! Ha véleményévelegyik 'raoy masik o!r"jalbirÓ véjerr,ényéhezcsailakozna, akkor diintést hozhatna, mert ekktlri m ár szavazat-.itibb.ség áiilia fenn. fliomezz(k teiiát, nosi ni ar, az gredeti eseteL A. birli szgrint: nem, B.

A kongresszusi

bir

seerint: igenJ a vezet birir szerint: nléiyeru A vgee? biro véleménye oldalbirái véleményvel kíjl n*iiliin,
de egyÍi asen is ellentétes, tehát a szlikséges sZavazatttibbság n'indadrlig az oldalbinák oldalán va11 amig a Vezet bÍr valamelvilt vélgrnur1yéhez nem csatlakozik" vélemányéta rr,érleg egyik vagy másik serpeny jábe vetvq
seavazatitibbséget ner, hog létre

Yeqyíjnk egy rT,ásik páidái, ameiy vi!áqosan ma,Jviiáqitja a kérdest:L bir szerinl: igen, B" bir szgrint,
tetyan, a v(rzgt birí szerint: nerr,.{.vbdvu, riivid1" A veeei$bir *qyik oldalbir , v leményétsgm támasz$a alá,"'é*,l

'

hát nem d nthet saját vélerr'ényealapján; nem d nthet azért, nerl a két oldalbir találatoi (érvényes{rvénitebn} jelz(t, bár kiiliinbiiz vélerr,énye szavazatt bbségbon van a vezd bir találatot nem észtell vélerr,ényé_

vel szemhn.
Fent elmondo ak után tehát a nemzetk zi szabályzat idevág pontját helyesen a kiivetkez képpen lehdne megÍogalmazni: lHa az oldalbirák halározott, de ellentétes véleményenvannak' a vezet
csak egyik oldalbir
v leményéhez csatlakozva hozhat itéletet; ha mindkét vagy csak egyik oldalbirÓ tartÓzkodik a szavaást
a
yezet bir saját véleménye alapján d nthefi el a talalatol. Ha mindhárman tart zkodnak, a találatot kétesnek
ketl nyilvánitani.9

bir

A szabalyzat ilyen értelmIi átsziivegezésát _ ar,ennyiben a MVSz. Bifák Bizottsága is egyetért vele

l

-

javaslorr,

a legkiizelebbi kongresszuson napirendre tÍizetnl tz annál is inkabb érdekíink,mert e szabályt rna már
zár lag a nekiink legÍontosabb ÍeEyvernemben, a kardvivásban al kalnazz,ák.
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Hajdu János

Május 3.-án hármas Vgrsenyre keriilt sor a magyai, Írancia és olasz viv k legjobbjai kijziitt A mérklzésnek
voltak fény és árnyoldalai - nem a rr,i szerr,pontunkbÓl, hanem a vivás mÍivészi értékéttekintve.0e egyes tiszszecsapások a vivás olyan szellerr,i, léleklani, morális oldalait tárta fet, amelyeket nem igen szoktak megÍelel en értékeln i .
Ezen a helyen nerr, kivánok a részleles eredményekkel foglalkozni : ezek rr'ár mindenki el tt ismeretesek - la_
punk olvas inak n.agy része bizonyára jelen volt a talalkozln, hiszen a kiiztinség ezu$al megttiltti$e a Sportcsarnoko! Egyes meccsekst szeretnék kiragadni és azokbol levonni n hány tanuiságot.
Udvar'nsságb l - és hogy a nehezén rlessiink _ hadd besz ljek el sztir a n i vivásr l. Ez bizony kiábrándi*
volt, annál inkább, mert k zvetlen lisszehasonlitásra adott alkalrr'at a ÍérÍiakvivás{val. A két "kÍilfiildi viv n
vahban seÍr'Írlitsem rr,utato abb l, a5it igazi .vivásnak lehetne ngvgmi.3.git4 lldik 'viszonylagos í lránye velíik
szemben kézenÍekvvott. tz a'Íiilény ÍÖleg a pontosabb hegykezelésberu a jobb távolságtartasban domborodott
ki Á[ahban szorr,oru volt látri, hogy hosszas er lktid sek után, szárr,tatan lÍehér.r jelzést ktivet en vég l *igyuiladt egy tvdriisr lámpa is, - rr,ég szerencsel * há csak az egyik oldalon.

t

Az est egyik h se kétségteleniilClosset volt, hiszen olimpiai és vi|_ágbajnokot vert meg Ez a balkezes, vékony,
kis terrr,etii Írancia vivo talán eisrrfforkeze el arra a magaslatra, amit n',ár r g ta várunk: sikertilL neki
a klasszikus, míiv szi Írancia tlrvivást transzpon{lni, lefordiiani a villanytlr nyelvére. Elkerii.l minden zavat
ros, kételyt tamaszthat akci t. A l'egélesebbrre exponált terr,p ban támad és ilyenkor n ha olyan hajmereszt
veszélyess gti viv cselekményt'mer végrehajtani, mint például egy Íless kett s-csel-kupé*szurás! ldege1bátorsága
van: ahhoz, hogy
té.nih'i fámadását

az utolso tizedmásodpercben vegyen parádot, amelynek véghezvitele t kéletes pontossággal t
el késziti,, kidoIgozza, els sorban pengejátékkal és igy elkeríjli a legtiibb viv nál oly gyakori'

k ttos találatokat: Clossst vilá9os helyzeteket tererr,t. Glosset két nagyszer[j ellenÍele k ziil FÍilop nem'vivofr'
volr lsem formája tet pontján lzgalrr,as vivás a Fiil p , az er és fiatalság kett s csillriiTWal ragyog, de
nerr,gazdaságos. Ezt a b séges pazarlást mé9 rr,egenqedhoti magának. Temperamentumának le kell higgadnia,
technikájának érettebbé kell válnia, hogy kés bb.is a mai biztonsággal állhasson ellen a Íelttirl fiatalok pozici -

ÍoglalÓ lendiiietének langiaro$i vivása csupa esztétikai 9ytinytiriiség. [)e a nagy bajnok már surolja negyvene.
,dik évétés a villanvBr [egvetlin a fiatalok fegyvere ! Az oia'szok ezen a versenyen pszihologiaitag általában
'
a dilettáns benyorr,ását keltetták, arr,i alatt art érlerr,, hogy inkább a sportol sz rakozást ksres kedvtel sét
mutatták, semmint a kerr,ény nemzetkiizi találkozokon sz kséges ádáz, kiméletlen harci elszántságol. lgy Eduardo is, aki ugyan Íelsorakoztatta. a legváltozatosabb és leqszebb tor-cselekmények arzenálját de rr'indezt valarr,i eleÍántgsont toronyban tartott t].gpgl.Ig'l m don, a gy zelem kier szakolásának vad vágya nélkiil.

a párbajtŐr bizonyos rr,értékig az ujdonság ingerével Íogta rr,eg a nagykiiztins get és
a szakért k inyét. Ez els sorban Mouya|*nak kiis.ziinhetl, akit bu'dapesti vivása után szivesgn ismerijnk el igazi nagy bajnoknak. A vivás tecTt''iÍáí'értelmi terijletén egyaránt biztos lábon áll ez a hosszu,

A

t rvivas

szép vol! de

csiklandozta

6

r-

szikár, sz níekete irancia és'idegei "pompasan szolgáij4k ki, hogy vághezvlgye, kell id ben,
határozott. Mouyal a

Pelleqrill

rr,!ndazt arr,it el-

n r intelli-,
gens vivi {akinak eqG"tJffi-mTánya ta|án az, hogy némi sulyttibbletet ho;.doz magán)
nagyon nehezen megakadályozhat akci -ttin',egénelc Lelassitott, beiso fel[iietre adott riposztjai rendkiviil taraliságosak iene ek
vivdink sárr'ára. VivásáEnak egésze kiválti propagandaja voit az epénelr, arr,elynek hitele má (*{Í,áÍ vesmi
ke}-

de

m

e|leni. asszoban bárr,ularos Ít!lénnyelreplikázott

egy egyébkéntkit

inálunk

lusta zsenije. l}sak á legvátságosabb piilanatokban ébred Íel teljes életrg, de akkor
'',:léu:ru
ugy,
hogy azt se1rki utáha nem csinálja. Képzeljékel, hogy a nagyszenii Mouyal vezet eliene kát tuss
el nnyel ás jelzik az
lejárta el tti két í}srcÖt! Mouyal |errr,észetesen a helyes taktikát ktivette: hátrált
és igyekezett kivonni magát a veszedelmes taialati iivezetb l. [le $ákovits ekkor hihetellen vakmer séggel

Bs
aztán

id

vetette magát elleníelére:szár,ára viszont csak ez a taklika válhaiott el nyiissé, sikerthozová
.lgaz, otyrn
akci kat kockáztatott, amelyek norrnális kiirÍjln',ények k ziitt tiz eset ktizÍjl, ha eqyszer sikerijlhetnek, pláne

olyan ellenféllel szem ben, mint lv'louyal l [)e sikeriJltek os Sákovrts:
,;
-0!Úe, . Iz1l''i b*széitgrl beszámol m
elején a rnoráiis momenturr,okrÓl: a Mouya{._ Sákovits asszo rnegragadÓ ltépétadta nemcsak annak, amit
két pontos hegy végez egymás ktiriil keringve, hanem annak is, ami két nagyszerti sportol agyában,

lel-

kében lezajlik .

A nérk zés ulán a szakértok a legb vebben éppen az epéassz ,kal ítlszereztékrr,egjegyzésekkel, T bb
leríinkt l

mos-

azt a kijelentést (egyéb kijeientések nielle ,, amelyek nem vÖltak éppen hizelg k egész
párbajtorvivásunkra vonatkoz an), hogy az epé ktizelebb ál| a kardhoz, rr,int a tlrhtiz ! Ezt a tanulságot von-.
lák le Mouyal és Pellegrino vivásabÓll Roppant meglep és ves/ecjelmesen iéves megfigyelés. l'lincse,n
ill arra, hogy részletesen boncoljarr, ezt a problémát, de an}riiTT'nT#ffi*vagyok megjegyezni, hogy ha\elyem
va*
']*
zhette volna mestereinket arr l, hogy alapos szuroÍegyver_oktatás nélkÍil)
oktatrí
fl4ur
lqrt "eggy
.íaz
Íegyver pedig els sorban csak a t r lehsti elképzelhetetlen a jo epévivás, akkor qz oipen a találkoz három pagy epévivÓjának há rorr, nagyszerli rr,érkozése leheiett !
haIÍottarn

A kardmérklzésekeleve m agyar gyozelmet igértek 0e azért félte iik egy kicsit Kárpátit, aki hosszu ideje
igen rossz fizikai kondici ban van. Gy zelrr,ei biztosak ás ftilényesek voltak igv iil-6aaem mondhatjuk, hogy

ki tisztességes eiienállást. l(iiltiniisen a husz áves Ír'*i. Arabo letszetl, aki nyilott
szemme| kiválo kíizd képességgel és bontakozÓ technikával vette iel a harcot nagilc]'Énfeiévelsze*bén. Sokat sajá tott el Arabo rr,ár is a rÍ,agyaY iskolábÓi és ira íejlrdrísénekvonala nerr, ttirik m09, i jiiv ben minden m agyar kardoz nak korr,oly elleníele lesa
-i!*!g! rutinosabb, de viv i cmiisoral sz kebb. Kárpáti néhány akcioja veliik szer,ben kápráztatÓ volt, *evT1í'''''''''''''ondoláson és rr,echanikai bravuron atapu11. Arabore!}ik
el késziléséreterr,pÓban végreha}olt fejcsei*olrlal elientámadása, valamint lrlarduzzi elleni Íejvágás és Íejrimesszája lá ára lédes nyál csordult klt a hozzáért k szá.ia szélénIzek a porr,pás vivri_cselekr, nyek
lplragadlak lhrpáti vivását szinle az alkoto míivészet magasabb orrr,aira.
ellenÍelei 'nem Íejtettek

TAPAsZIALATAlM A l(ARDVl\tÁs BlRÁsK0uÁsÁRlL
Tilli tndre váiasza a hozzász lásokhoz
Vivi |liradrÍ Íebruári számában a hozzászolásokat, *.iyek a rTapasztalalaim a kardvivás
biráskodásárolr c. cikkem rr,egjelenése nyomán szij leüek rr,eg. Meggy, z désem', hogy ezzel á témával Íog*
lalkozni nem csak hasznos, de kiitelességszeríj !s. kiiliintisen ha figyelerr,be vessziik a kardvivásra v0natkoz
szabaryok korszeríjtÍenés Íelíjletes paragrafusait. Mi rtibb, a lrlerr,zetkijzi Szabályzat nem is Íoglatkozik kÍll n
a kardvivásra vonatkoz biráskodási elvekkel, akciok rr,agyarázatával. Csupán néhány konvencionális glvet sztigez le , rilintha a t r es kardvivás azonos fegyvernerr, lenne.
Ürtimmel olvastam a

Azt his zen, kár fejtegetni azt a tényI hogy a kardvivás Íeji cJésével,korszerijstidésével egyre távolabb ker lt
a t rvivást l , mind szellemében, rr,ind technikájában és taktikájában" A t rvivás Íejl désének a gépesitésvégleqesen ujirányt szabott, rr, ely fejltidést rr,áris uj szabályok bevezetése régiek modositása ktjvetett.
Sajnálalos" hogy kar'd-szakerr,bei"eink nem kapcsolodtak bele a Nerr,zetkrjzi Szabályrr'odositás amu9y is igen vontatoti fejl désébe,arr,inek eredrr,ényeként rr,ég a rr,ai napig is rr,egoldatlan probléma a korszerii kiivetelmények_

nek megÍelel biráskodási elvek iertígzitése. Torrr,észetesen a m agyar szakvonalt l vár'ják kiilftildtjn a kardvivásra vonatkoz , helyes érvekkel alátarr,asáolt javaslatoka! rr'elyekkel a neri zetkiizi biráskodást k ziis nevez0-

re lehehe hozni.

tém a, arr,ely rr,ost isrr,ét Íelszinre kerÍjlt. Annak ellenére, hogy egy magánvélerr,ény áll
szemben a BB. hivatalos véleményével,meggy z désem, hÖgy el Íogja segileni azt a halacloszellerntl tiirekv sl,
amely Íeladata minden szakembernek, aki a mai vivoéletben irányit szerepet tiitt b.e

lde kapcsol dik ez a

Ber az elsl hozzászolok nem voltak kirr,ondo an tt rtilfakadtr kardviv k, rr,égis igen ártékesnek tartom beis t rviv eml kapcsd dásuka! rr:ert nagy tapasztalattal rendelkez versenybirak és a B.B. lagjai. Én
'nagam
kiin nevelkedtem, bár rr,ár az els viv éveimt l kezdve nagy érdeklrdéssel és tisztelettel voltarr, a világhirij mr
gyar kardvivás iránL Mégis ugy gondolorr,, iEen hasznos lenne néhány tizig*llérigt |316oz sporttárs vélerr, ny t is rr,eghallgatni, akik a korszerÍi kardvivás szellerr,ében nevel dtek Íel. Feltétlenlil sziikségeg meghallgatnunk azoknak a sporttársaknak a véleményétis íedzikét, versenyz két, vagy volt versenyz két). akiket azoÍtnal felismerni arr l, ahogyan a kardot Íoqják vagy Íogták, fijggetlsnÍjl att l, hogy a piramis csucsára vagy csak
értékesbelsejéig juto ak el pályafutasuk alatt. A fegyvert ugy Íngrri , iltr",:v karcivivÓink Íogják' csak akkor leheL ha a hosszu é vek tapasztalata, gyakr:rlata, a Íegyverl és a kezel egyrr,áshoz nijvesztik.
Cikkemben nem általanos igazságokat vagy uj szabaVokat íejtett.* kil hanem egyéni tapasztalataimat adtam el .
Azokat.a tapasztalatokat, amelyek hosszu évek 9yakori biráskodásáb l sziilettek. Sohasem leirt elvek Vagy szabályok szerlnt biráskodtam a kardvivásbart, hiszen ilyenek nem ib tahlhai k az irodalomban. A gyakorlat, gz
élet Íormálta ki versenybiroi felÍogásorr,at. A vivotermek, versenyek sajátos atr'oszÍéráján, a magyar kardviv{k belenyugv vagy tiltakozo pillantásain, mozdulatain keresztíil tisztult le bennem az a biráskodási rn d, melylyel a hazai és kulÍ ldi kardviv sportot szolgáltarr,1 llogy milyen eredménnyel? Ez a ktizvéle'rény birálatára
tartozik. Annyi bizonyos" hogy biráskodásom gyakorlaÉt ellz cikkemben isrr,ertetett elvek és felÍogás vezér elték. A retto egyrr,ástÓl elválaszthalatlan, ha a kiivetkezetesséq ténye ÍennÍorog. lgyekeztem teljes er Ír,mel
'érvényesitéséberr.
Tehát, ha elveirr, hibásak, bizonyára versenybir' i
ktivetkezetes lenni Íelfogásorr, gyakorlat!
m ktidlsem is hibás v olt . Ezt azonban a' B"B. olmulas dotta tudomásorr, ra hozni .

Tévedéslenne azt gondolni, hogy a hozzászÓl sporttarsaknak nincs"igazuk. lgenis igazuk van' abban az iisr
szehasonlitásban, melyet a Íennai|o kardszabály, illetve a B.B. áltai lesziigezett elrr,élet és az általam képviqelt,
ÍelÍogás kriztitt vonnak. Teljesen igaz, hogy ellentétes elveket vallok azon elvekkel szemben, Ír'elyek a kardvivás l rszellerr,mel átsz tt hoskorábol származnak és rr,ely elvek fplett annyira elszállt az id , hogy gyakorlati érvényesitésijkr,qolclhatatlan. Melyik elniik képes az oldallátosz gbrl Íellsmerni a penge éllel Y'gl .lfly*
gyel ttirtén fenyegetl helyzetéL a találati Íeliiletre t rténl lrányitását, az élvágás és lapvá9ás kiiztitti ktilQnbséget Vagy eqy terccel |ezárt Íolyamatos flesstámadásnál azl a pillanaloü lrogy rr'elyik vivo keze nyulik a ísldlet Íelo a beÍejez vágáshoz, a Ílessel é- vagy a kiizbevágoé-e. Az elntik legttibbsztir csak a beÍejez vágások íitemét - id beli egyi.ittességét v49Y ktiltinbségétképes érzékelnijés elbirálni. A kgrszarii kardviv{st
tanit eclzok is ugy oktatják tanitványaikat a nagytávolsá9r l lépésva9y ugrás el re-kitiiréssel végrehajto(
támadásokra, hogy a lépésrr,egkezdésekor a Íegyveres kar terc alaphelyzetben maract és csak a trátu|l vo
láb Íiildreérkezésévelía lépésbefejezésével) egyidoben, kiizvetleniil a kit0rés rr,eEkezdés el tt nyulik el re.
(tveszélyeztelr) t|a'lez a kétiitemii, Íolyarr,atos tán,adás nerr, lenne teljesértékii támad i joggal Íelruházva, az'
el rarr,gzdtll4s pillanatatol{llépés megkezdése) kezdve, akkor a me9támadott vlv állohelyb l vagy éppen hátramgzgásbol, teljesen egyid ben inditott és érkezÍivágása mindig egyiittes találatnak szár,ilana, mivel a két vikarja terc helyzetb l egyazon pilianatban indul vágásra. hla ner} vennénk Íigyelembe a lábak el remozgásá1,; támadások elbirálásánál, akkgr a legkarakterisztikusabb m agyar kardakci k Íelett rr,ondanánk halálos
itétetet t{a csupán a kar mozgását flgyelnénk, - mely a't rvivágban sziikségszer[ien dtint s nem lennénk
Íigyelemmel a korszerti kardvivást annyira jellemz lábmunkára, mely a Íegyvernek a kar mellett szinlén
f tos sállit eszkiize. akkor a nagy távolsá9r l indito , folyamatosan el rahalad tárr'adások, melyek lezárl,
vagy második_szándéku védÓrr,ozdulattal indulnak, rr'ind egyiittes találalnak sámitanának az e9yidlben kinyués találl kiizbevágással szemben" A kardbiráskodásnál az elnijk nerr, szabadulhat az literr,ezésében, vállo-

v

l

zatos Íormáiban gazdag lábmunka hatása alo{ a tamadások elbirálásánáb A korszerli kardvivásban a lábmunkának blán íontosabb a szerepe, rr,int a kéznek Arr,ikor rr,ég a kardvivást kevés lábmozgással, Í leg kézmun_
kával, riividebb lávolságrÓl íjzték,akkor Íontosabb szerepe volt az indul karnakn a ndhezebb fegyverek jobban láthat elfordilásainak.

I

lgeh sok {lkalmat megragadtam, hogy ezeket; pélcakai gyakor'latban !; berr,utassam. A megkérdezettek szinte ki*
vátel nélkQl a.nnak a viv nak,a javára itélléka la!á'iatoro aki el bb inditotta fegyverét ellenÍele felé ugy, hogy a Ío_
lyamatos el remozgás kezd iiterr,ében a fe$yveres kar nem nyult elire Íenyegeii helyzetbg, hanerr, csak a kiizvetlen befejezi, találatot szarz(s i!temben lendÍ,ilt vágásra egyazon pillanatban íezt a'pillanat'ot k liin kihangsulyoz_
va mutattam be ). a k zbéváq ellenÍeiévoi.Kárpáti Rudi ,arca lebe g el ilem, arr,ikor éppen egyiittes találatot itél*
nek ellene, (mert'a B.B" határozat alapján azl kellene ,a ktivetkez akci nál , K.R' ellenÍele felé. indul íolyarr,atcis
lépéskittlréssel'ugy, hogy a lépés*elre alatt kvint helyzetben van kardja ímásgdik szándék) é's'a kil rés megkezdésekor kvintbÓl lefordit ellenfele mdlére s talál. EllenÍele pontosan akkor nyulik vágásra tercb l áll helyzetberin amikor KR' a l pés utan kvintblt el renyujl Mindkotten egys zerre kezdtek Íenyegetni rvényes Íel lotet.
[{a K.R. is'mern a B.B' szabályzatál, lehet, hogy beletiirŐdne az itéletbe. De az is lohet, hogy a versenyz k nyug_
klanságának elkerijlése vége ritkán alkalm azzák ezt a szaba[t
l'lerr, tudom melyik hglyesebb: a technikát' a rendszerl a rr,eglév szabályhoz vissza{ejleszteni vagy a szabályt a
fejl do. halado technika szolgálalába ailitva mÓdositani.

cz Endre birálatában a ktivetkez ket irja: rcikkének a rl(ardvivásban a tamadás elbirálásárar vonatkozb
fejtegelése csak magánv leménye lehet és ellentéles a M.V.Sz.B.B. e tqkin|eibon lrorá'oLe.n megfogalmazdt és k teleztien ellirt meghatározásáva! Ezért,a cikkiro áliaI ilyen félÍogásbanvalÓ biráskodás ajánlása he[ytelen és aikalm azása versenybiriink gyakorlatában keriilend .t
Pal

Erre a mondatra válaszolva lényegébenrr,egadom a választ az ellencikkironak: én is ugy vélerr, a legtdbb magyar zsiirie]n k lilyen felÍogásban zsíjriskedk a kardversenyeken. LegÍeljebb nem keriilt sor eddig az lilyen'fel*
fogást irásban Íoglalására. Ha biraskodásom a gyakorlatban elÍogadhat voll, akkor a ÍelÍogásom gem járhat
messze a vab'sagt l. Minden esetre, hogy a gyakorlatban is ki lehessen lisztázni a leghelyesebb ÍefÍogást és
elvet szlikséges volna idlnként rolyan felÍogasbant is biráskodni, ami szerintem mé9 a legképzetlbbb versenybiro számára

is

nehéz Íeladat.

Remélve, hogy ez a téma rr,ég ujabb érdekes problérr,ákat Íog Íelszinre hozni, kérem a kardvivást szivtik n visell sporttái'sakato hogy kapcsolÓcljanak beleés nézeteink kicserélésénkereszt l szolgáljuk szeretett sportunkat.

H0zZÁsZlLÁs
A

Viv Hirad

márciusi sárr,ában rr,egjelent rGondolalok a

m

agyar párbajtrrvivásrÓlr

cimij cikkhoz.

p*y aláirás

m gé rejtett szer:'z je szaktanácsokat ad a párbajtlrvivás lechnikáját illet leg.l{ém
tanácsaihoz kivánok hozzász lni, hanem ahhoz, ho9y c!kkében a szakkiÍeje{sekel idegen nyelven nevezi me9.
malgy a ttibbi ktizti : rparádr. ldggagél, tbattrentL (igy irja iket) Kérdem, rniér! rr,ikor van neklink rájuk
gyar kiÍejezés[jnk Tiirlén,etesena]paparqc!ra kett is: tvédéslés tháritást Biztos,vagyok bennq hogy a cikk
ir ja ismeri ket, mint a lobbi általa el nyben részesitett idegen nevek magyar kiíejezésétis. Csak ppen nem
használja.

A Íenti cikknek

j

A Magyar Tudományos Akad0mia, a saj| , a rádi(l állandoan k[jzd a magyar nyelv lisztaságáért' beleértve q
sportnyelvet is. A magyar vivás olyan fejlett, sajátosságában, jellegében annyira rr,agyar, anyanyelviink kifejezé-

sében Öiyan szingazdag, hogy nincs szíikségiink szakkifejezéseink elnevezéseit idegen nyelvt l ktilcs&r zniinlc
Vot tehat a rÍlagya( nyelv és a magyar vivás ellen a4 aki r,agyar elnevezés helyett idegent használ. Áki nem
ismeri a magyar szakkiÍejezéseket, az ianulja rr,eg. Aki ismeri és rr,égis idegent használ, az ttibbsz r sen vét
anyanyelve ellen. .Fokozottan vonatkozit< Q7 A W,egállapitás azokra, akik a k znek szánt ktizleményiikben - Íeliiletességb l .- használják az idegen elnevezéseket. '

rAz idegen elneveiéseknek használata - sajnos egyeseknél annyira r,egy' hogy a régieket ujakkal szaporitjálc
Ezzet 'nerncsak kigyorr',iálásuk kerékktit i' lesznek, hanem tápot szolqáltatnak további megmaradásuknak, slt mi
ttibb, terjesztési!knek. Félreá i'tés elkeri!lése vé9ett hangsulvozorr,' nem az icle9en elnevezések ismerete ellen
foglalok állást, hanerr, az ellen, hogy vele a r,agyar elnevezéselat me|lozaiik, kiszoritsuk. l(íilÍldi érintkezéqeink
szempondábol terÍr,éseelesen ellnyiis, sot szijkséges aZ idegen elnevezések isrrerete is. [)e tanuljuk meg mindr
nek el tt a rri4gyar kiíejezéseket és meiiette azokat a leginkább használatos idegen szakkiÍejezéseket' amelyekre kíilÍÍildikapcsolatainkban sziikságiink van ldghaza azonban tegyiik sz ban és irásban állalánosan használttá
a maqyarl Az idegen elnevezéseket isrr'ertesslik rr,eg azzal, hogy irásban és nyomlatásban a rÍ,agyar szakkiÍejezések rr,ellett zárojelben Íeltijntetjiik.

-

Mestereink igen nagy szolgálatot tehetnek anyanyelvÍlnknek, ha lanitványaikat ebben az értelemben nevelik.

llozzász lásommal kapcsolatosan r,e9eÍr,literr, rr'ég, hogy Parise'olasz vivÓrr,ester olasz nyetvíi viv ktinyvénelq
Erkralh de Baryl, nér,el veterán viv és Gazzera lrlérr,etgrságban leteiepedett olasz viv mester állal vágzett
'

n

metnyelvÍi Íorditása' r,inden izében annyira német, hogy abban idegen kiíejezéseknek irr,agját sem tatálni.

0zoral (Schetrker)
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Gymna,siurr,ban

nyernek lebonyolitás| mig a d nt ket a Palestra elnevezés sport_
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A Los Angeles melle iLong Beachben tartották Ír,eg az els versenyt abb l a sorozatb b melyet Panama, Mexicor
San Francisco és Los Angeles viv i rendeznek rr,eg egymás ktiz tt - évente váltakoz helygken.

-

Férfi t Íben a mexikoi Schlaepíer lett els , második Schurtz*Los_{ngeles. }l0i t rben M! tctret| (Los*áng.) *
Rorr,ary-6griken volt a sorrend. Párbaitorben meglepetrásre a $air'frj $uandler: gy0ztitl a mexikliak el tt A kard*
versenyt hármas holtverseny_ után Magay nyerte, Keresztes és 0iimiilky gl tt. - A férfi t r, párbajt r és kardcsapal sámokat CaliÍor.nia vivoi nyerték' - A moxik i viv k edz p Eduardo Alairnq akil sokan isrr,ernek nálunk
is, a ktizel husz éven át hazánkban kiÍejtett muirkásságb l8

xxx
San Franciscoban JekelÍalussy Gyt!rgy, rr,ig Los Angelesben Dr' Ziilcl Ferenc vállalta a viv k edzésél.

XXX

j

Í városában Gustavo Mlara már másodéve edzi}e a vivoknak. ld sebb viviink j l emlékszenek
nevére abb l az id bo| amikor Kabos, JekelÍatussy, Petschauer és 0erevichnek volt egyik leqveszedelmesebb

Teheránban, lran
elle nÍele

XXX

10

Charles de Beaurnont, a náiunk il j l ismert angol vivÓszakekintily, szintén cikkgi szentsl a rr,ult számunkban
ismertelelt szovjet Íaláiatjeiz hegiinek. A nár krjrtilt egyszeriisitéseken Íellii kierr,eii' hogy a tÓr egyensulya
jobb, rr,int a viltanyt ré, . í'l0rr, huz a hegye" Továbbá ertékeli' olcs és egysz9rll vcrllát. Megoldand nak tartja
rr, ég a Íérr,esÍelíjleteken {Íejvéd,kosár) eselt találatok rr,ikénli jelzésél,meiyeken a vegyszer n9rr, hggy nyorr,ot A keverék iisszetéte|étahbbiakban adja meg: 15 gr. viz, 0,5 9r. Phenolphtalein és 1 gr. 10 Í-os au,**'"
niálí ut bbi adagglásával lehet a Íoll eltÜnési idejét szabáiyozni .

xxxx
Philadelph'iában Santelli terem csapata 9 7 arenyban gyoztitt a Csiszá r ilrénellen
7/2, Catrulq l/3, illetve }lámori 3/1, |llakler U2, Dyer l/3, F arber [3 ,
:
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Pnllaghy 3/1,ll{or;ttr
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KwártÍer

A vl0Él( l{lREl
Rovatvezet
Fe

:0r.

Nedeczky Lászll

jérmegyei Alsztivetség. A székesfehérvári vadásztiilténygyári Vasas SK viv szakosztálya rElsr lépéstl

a

ffilTil6-u'n,ulatÓtt1rtott.AszinvonalasésgoncIosanq!5kíseitr:|in.|isorlmintegy300ns.

zl

tekintette Ír,eg.

A

berr,utaton

a kezdiktll a versenyzokig

rr,inden fl.:gy v0rneÍr,ben iskolavivást rr,utattak bs

Eckl Viktor vezetéséveL Ez alkalomrr,al nyujtoita át Cserrr,ely $andor az SK elntií<e az 1957 évben országos vi_
ÍlékicSB_t nyert noi t rcsapat tagjainak a bajrroki érrr,ekeL A bemutatÓnak a város sportktiziinsége kiirében
nagy visszhangja volt

,

A,jqT:qttÍl,tgy:.i AtxdJ-et:gq az elhunyt 0uronelli rr,ester err,lékének áldozva iirtik s vándordijat alapit Az izlérsenyekenn.,indenmegyeialsziivetsé9egyválogatotthattagukombináltcsapatot
indlthat. A csapatok tagjai iíusági korhatar alatti versenyzlk lehetnek. A versenyt minden évben a Balatoni
l{etek'sport rr,iiporába beillesztve SigÍokon, vagy F ldváron rendezik rr,e9.
A t{ grácl rr,egyei Alsz vetség legut bbi Íilésern agáévá tette

a pécsiek kezderr,ényezését;a vidéki egyéni ver_

;ffi*r-di.átsuervezéséLEzner.iennemás,rnintaz1956-bankiirtBékeKupapontverseny.

Sajnálattal állapitották megn hogy az akkor' rr,ár végefelé ktizeled versenysorozatot nerr, zárták le, s eredrr,ényét nerr, k ziilték. Javasoljákn hoEy az MVSZ vegye Íontolová a pontverseny Íenti Íorrr'ájának Íelujitását.
Az Alsztivetség a rr,in ségi vivosport Íejlesztése é rdek ben az iskoÍqsok részére vivitanfolyam okat szervez.

A Sagecli Vasutasok SE viv szakosztályának uj levelezési cime: Csányi Ernl Szeged, Bajcsy Zsilinszky u 15.

Í"ffior'ban.

0y ri Vasas ET$ uj szakosztályvezet je: Takács AnrJrás.,llj levelezési cirr,: T th LáqzlÓ intéz GyŐr.
!.frr"Jeffiíisz. rl sztés
A

Vagon_

Felszabadulási Kupa csapatverseny Kiirmenden. A Kijrrr,endi Ktizségi SK. vivoszakoszlálya ezidén is rr'egrende*

ií"e-ffimí:iTagyolTÉilossá.ffiytadunántuliegyesiiletekvivszakosztályairészére.Aziíjusá-

gi vegyes csapatokban 2 leány t rviv , 2 Íiu t rvivo és 2 kardvivo alkotja a kombinált csapatot. A verseny
idÓpontja április 26 * ?7, an'ennyiben aZ érclekelt egyesiiietek ttibbségének ez az idopont konyeniál. Kivánatos
Volna, hogy a rlunántuli vivoszakosztályok teljes szárr,ban vennének részl az agilis kiirmendiek által kiirt vEr-

sen'en'
A

xx

x

?2- 2'|

ktiztitt niegrendezésre ker[ilo Balatoni VivÓbajnokságokkal kapcsolatban az MVsZ.
kijr.ievelet bocsájtott ki a tagegyesiiletekhez. Ebben tájékozoclni kiván a sz velség, h09Y az e9yes szakosz*
tályok milyen létszárr,ban tervezik részvételijket ebben az évben' neÍr,zetk zi szinten Ír,egrendezésre kerijll ver*
l{eszthelyen julius

senyen

,
[Jgyancsak k rlevélben jelenikezésre szolitják iel azokat a legalább egy éve vivás tanitásával Ío9lalkoz viv
julius
kat, akik semmilven képesitésselmindezideig nem rendelkeznek, s részt kivánnak venni a Keszthelyen
n.*81 kezdodi vivomeste r eliképz három hetes tanÍolyarr' on
Az MV$Z "k rleveleit rr,inclen eqy0S Als ziivets g és szabályosan bejelentett m Ükiid szakosztály m egkapja.

11

-

Február havában az MVSZ szervez bizottsága kikÍildte az ujjáÍésiilt 0rszágos Versenynaptáit. Ebben'rr,ár kiiga*
zitva szerepeltek a korábbi versenynaptár vorsenyei. Sajnos sok Szakosztály nem olvasta át a rr,e9kÍild lt
Veísenynaptárt, s igy adidottí hogy tiibb vidéki szakos ály az orságos iÍjusági egyéni s csapatbajndkságok
után érdekl dtitt, sot egyesek nevezéseiket is rr,qkiilriték. A jtiv ben Íokozott figyelerr,rr,el kell átnéznl a rr'egk ld

t'tt

é rte silé se ket .

.xxx
Most van elokésziilet alatt az országos versenybiroi névjegyzék. Az Mvsz a tagegyesiile teloek megk ldte
tervezetgl azzal, hogy észrevételeikethatárid n belÍil kiiziiljék.

a

xxx
se vé9e az egyes szakosztályok utasitsák a levelezési cirr,kénr rr,egadott
ÍelelÖs személyiiket, hogy a kézhezvett postát lraladéktalanul bocsássa a szakosztályvezel ség, edz k rpndelkezésére.Az MVSZ a tagegyesiiletekkel, iltetve az azok által megadott felelos személlyel áll kapcsolatban.
Viszont ennek a szemétynek els rendii Ígladata a szakosztály iisszességéttájlkoztatni az intéekedésekr l,
utasitásokrol.
ÁllancJoan eliÍorduio hibák elker[jl

lJERs t

NY R

Őt

v E RsEl'l Y RE

Rovatvezetíl : tzitÍra. András

}lirad nk technikai okokbol ltosszabb ideje csak késedelrr,esen és naQy :nghpzségek}el jelenhetett rr,eg. Az
ta nagyszáÍru verseny zajlott le, amelyr l ebben a rovatban be kellene szár,olnunk. Ez azonban egyszerre
nem lehetséges. Ebben a szárr,unkban í ként a vidéki versenyekkel és szakosáályok rr'unkájával kivánunk

-

Íogla lko zni

A BUt)APESTIVERSEilI YEl(
ll. o.

Íérfit rversenyét Szabo Sándor Elekrofi,os nyerte és ezzel rr,osl már rr,inositésileg is bejul,lyon',árkai (Csepel) lll. Sárosy (6c). El bbinek et az e|s0 komoly eredrr,énye. Sarossy az utlbbi idoben rr,ajcl rr,inden versenyen ott volt a diinloben. lV, Darrányi (Csepel,Y. l(utcsá,r)
(Bp" Vasas) Yl. l(un (0sc) Vll. Králik (Bp. Vasas) Vlll. Ge'rván (V. Met) l)(. Pál-(Csepel).
A Bvsc.
tott

az élvonalbeliek sorába. ll.

A Vasas

lll.

o. nÓj

l" Kégl (Csepel;) ll . Kohári íVasas) , lll. Fiildvári íY. l,lel)
(Vasas)Vl.Tomaschek(Vasas}vll.szabÓ(0sc)vlll.Cs.Molnár(Beton-

rv-erseflye 59 indulÓ.

-t

ut) lX. Talpas (0SC).
A Vasas

l'

o'

kardversenyl rendeze ktizvetlen kieséses rendszerriel. A 31 induI elisztir két kiirrnérkG_

llvarr.ararlt16versenyzvivokétgyztescsrtérekzvetlenkiesésesrendszerrel lgen hasznos és tanulságos volt ezt a kiilÍiildiin 4nnyira elterjedt versenyrendszert nálunk a ktizvetlen utánpÖtlással is rr',e9isrr,ertetni. A versenyt Kerr, ényvári (Vasas) nyerle Dstrével {Bvsc) 'szembert, akit
5:4, ! { a,rányban verL Ez voll a gy zelrr,i aránya a ttibbi ellenÍelévolszerr,ben is. A lll. és',|V. h ..r

'
lyen Bakonyi (Buchwald) és Skaliczky osztoztak.
Az

()SC

(Honv.)

ll. o.

n

it

rversenyéi ujra vivás után Kutassy (Gy ri ET!) nyerle Hegediis íElektr.) szemben lll.

lX. Kohary (Vasas)

Spartakusz-Vasas

lll. o.

)v.Í'laqyíBvsc)Vl.Varga(Elektr)Vll.-Havas(Vasas)Ylll.0ulácsy

kardversenyét Kalrr,ár (AngyÍ. S.l.) nyerte Baráth (Vasas) elqtt. tll. Felkay

rv6vivássalbalsikereirr,iattl).lv..v.Lukovits(Elektr.)ésGyarmati
íBetonut) Vl. Ujvári (MTK)

vll. Bisztray

íCsat. M.) Vlll. Qyiingyiisi J. (Vasaq).

Az AngyaiÍiildi Sportiskola iíjusági kardversenyének erosen háziverseny jellege volt {20 indulÓ). Az els' helyet Lénard {ASl) h clitotta el.ll. Harr,ada (Spartakusz) lll. Csiszá,r ÍASl) lV. Stock (A$l) V. Nérr,elh
'
(Asl) vl. Szabo (Vasas) Vll. Szabolcsi íOSC) 1/lll. llalász (Bt|sc|

12

V

l0

Ér

t tl t R s t t'tY E l(

A harrr,adizben mErendezetl Pannonia-kupát ezuttal ellsziir

hoditották

el a tatabányaiak a gy riekt

l,

akik

n116ponttalvezettekaPEACí95}eltta200pontigmenkz*
delerr,ben. (A Tatabányaiaknak 19 pontjuk volt.) A szurlfegyverekben a résztvev k kgmoly Íejl désr l adtak
bizonyságoL A szinvonalra igen jellemzl, hogy a legu'tlbb a párba.lt0r vátogatoversenyen d ntlbe juto Méhes
ebben a rr,ez nyben igen hátul végzetL Annál szorr,orubb, hogy a kardmez ny nerr,csak számban, hanem
szinvonalban is nessze elmaradt Klasszikus vivást csak 0asztonyitol rís mé9 Beliczaytol láltunk. A Íiatalok
csak rárr,en s, kiizdo s zellemliknek kiisziinhe ék eredÍr'ényeiket

jl

rendezett versenyen el szilr jelentok ír,eg a Ktirmendiek, de ugyanakkor nem kuldték el viv ikat Bala*
tonflired, SzékesÍehérvárés Veszprém. Kár lenne, ha ez a három viv Íészek teljesen Íelborr,lana.

A

A kupát Talabánya hoditotta el li8 ponüal, y r 40, Szombathely 36, a PtAc 28r a Kaposvári Kinizsi'
máro1r, 8 és a Kaposvári Hunyadi 3 pontjával szerr,ben. Rés?letes eredmények
A férfi t rt biztosan nyerte

Elri

(Gyor)

r7 E

zelemmel,

rá]ágI-ru_'orr,bathely) V, \llelter (Szor_r,liathely)' Vl.
Mályi íK. lfinizsi) , lX. Gasztonyi (Szon bathely).

ll.

17

KeserÜ ÍP[Átj,'lll', tlaraszti (Tatabánya)

Juhász (Tata'náliya) , Vll" Rimaviilgyi (Kom1nomi

'

Kot

lV.'

Vlli.

'

r) lett az elso ? gy zeiemmel ll. Bokor (K. ilin'izsi) , lll. Padányi
(líKinlzsi},
V. Almásy (PEAC) i,Vl.,Tiborcz ($zombathely) t/ll' Récoey (K HunyaTsffi i[ely), lv. S[jmegh
($zorr,
Bt'jt
s ÍKKinizsi) .
bathely) , lx.
di) vlll. Várkonyi
illri trlben holtverseny után Kutasy (Gy

A párbajt rversenyt nagy ftilénnye! Haraszti (Tatabánya) (? gy) nyerte ll. Keserij ÍPEAC) i lll. Juhász (Ta_
EÜffiilTrrd_h[r{Taiánanyal', r/. Eiiri (Gyir),,vl: Kutasy (Tatabánya), \ltl. Kovács (P8ic),1llll., M hes'
(PEAO)

l[. Kollár (PEAC)r'

Kardban 0asztonyi kimagaslotl a mez ny Íelell, rr,ásodik Juhász (Ta tabánya) lett, aki r.indhárorr, ÍegyvernemE6í* ttotat hozott egyesiiletének. lll. Beliczay íGy r)l lV. Pesihy, íBy r), V. Grirr,avtilgyilíKománom} VL t I
Eor! (Gy r) (szint n rr,indhárorr, Íegyverner,ben diint be jutott.) vll..tlaFaszti íTatabánya), vlll,. Pq{ágy{

t

(Szornbalhely), l)(. Magyar (PEAC) ..
A Gy

ri Alsztivetség ter letén iirvendetes jelensfuként kiinyvelhetl el a fiatalság nagyrr,érvli érdekl dése a

ffiviszon|.hogyazarryagilehdlségek.szakoktatésterem,}riány.erskorlátokat.szab-

nak a Íejlldésnek. S t rr,eg|év siakoszulyok sziinnek meE anyagiak hiányában. tgy a Gy r'i Épitk és a
Magyarovári Bastya. A magyarqvári riatalság azonban példát rr,utat a lelkes sporlszeretetb l és magukéb l
tererntik el a pénziigyl ferlezetet, hogy egyrészt Kovács lrr, re edz vezetésével otthon, részben pdig rend*
szeresen belátogatva a 0ylri ETO edzéseire tovább vivhassanah Sopronban nemcsak az anyagi nehétségek*
kei kell a MAFG-rrak megklizdenie, rle néqy rávtizedes lelkes és Íáradhatatlan versenyz i és sportvezd i
rr,ult után egészségligyiokokb ! vissza kelletl vonulnia Gabler Károlynak, aki a soproni viv {let motorja volt.
Ezen a teriileten Íebruár s március honapokban hárorr, versenyl rendeztek, sajnos eléggé kis részvétal
(26). Ezen
rr, ellgtt. Eqyediil a Gyriri Vasas ET$ lll. o. kardvorsenyén haladta r,eg az indul k száma a 2&at
S7or'*
juiott
a
rendez
egyestilet,
a
és
helyezéseken
dtintibe
egy
sem
kiiziil
vivo
a versenyen a ? BVSI.
osztoztak.
vivÓi
és
Sbpron
bathely, Pápa

A

lll

viv

i

. o.

pá rbajtÓ rve

rsbnyne

k csak 1 2 in dul

ja akadt a

6y ri

ETO, a Bp. ElektroÍr,os a PEAC és Kiirrr,end

kiiziil.

A Sopronban rendezett

T6' ítT(} osztbii'li

kardversenynek 17 indul ja voll. Né9y{é9yhelyezésen a Soproni MAFC és
egy krjrmendl kardoz n íelÍll"

o.

A magyar vivásnak egyik leq

rvendetesebb Íiatal hajtása * l(iirmend. Eiben 0tto lelkes rr,unkája lassan, de

a gyiirr,iilcséL A viv nevelésnek egyik leqÍ bb eszkiize a versenyzési alkalom biztositása. Ezt
a ktirrr,endiek jÓl tudják ép; ezért nem elégszenek meg azzal, hogy nemcsak a kiirnyékljk versenyeit lá*
togatják, de a Íovárosi versenveken is megjelennek. S t a hivalalos versenyeken Íeliil barátságos mérk z seken és kihivásgs verseny ellBn is alkairr,at adnak Íiataljqiknak verseny tapasztalatok szerzésére, Ezt
igen helyesen teszik.lgy értékeltékezl a csepeliek ig akiket a tiibbi kiiztitt meglátogattak és a Íiatalgk mér'
biztosan hozza

lr.

ktizéseinek vezetésére ol!mpiai és viiágba!nokainkai kérték,el " Iz nevelési szeÍr,pontb l igen terir, kenynek
bizonyult. A csepelieken Íelíjlt Bp. Vasas és. a BVS0' ifjusági vivlival is iisszerr,érték erejiikgl T rben 4ltalában a Íovárosiak, r,ig noi tlrben és kaidban a kiirir,endiek gy ztok. A kijrmendiek q rr,egyei irjusági vivocsapatbajnokságok során Szgnbathely viv ival rr,érk ztek. A szoíos kiizdelmek után Íiu t rben rás karduan Sro*uattrety gyozi'tt, mig a leány t rt a kiirrr,endiek nyertéh A szombathelyiek ktizii1 Palágyi rr,indkét..
íegyvernemben veretlen rr,aradt, rr,ig a leányok kiizíil 14olnár lli íKtirrr,end) gy ziitt rr,inden rr'ér'k zésén.K[il n meg kell emliteni Tomka példás sportszertl viselkedés t.

és Veszprérr, viuÉnTiborczZsuzsa(Szorr,bathely)nyertePaclányiErzsébetíSzomv i vgttek részt.
* A lll1 osetályu kard_
bathely) el tt. lll. Totlr (Papa) , lV. szentirÍr,ai (Tatabánya} V. Hadnagy (Szombathely)
(Szornbathely)
Jlzsef
nyerte.
ll.
llorváth
veretleniil
íKeszttrely},
versenyr 20 indulÓ kiiziil Palágyi J zseÍ
lll. Majqr {Veszprém), lY. Haraszti (Tatabanya), V. szilágyi í$zom,.bathely). * A pápai vivÓk rr,estere Ko*
vács Lajos negyveniit esztendi Óta neveli' a Íiatalokat .és neki ktisztinhetl , hogy a pápaiak Í ként a kiizériskolai versenyeken annyi szép sikert értek el.
A Papai

tvtÁV

Peton teányt

r

versenyén Budapést, Keszthbly, Pápa, Szorr,bathely,'Tatabánya

A PtAc néqy évre bri:d Mecsek*kupa versenysorozatot ir! ki. Ennek'els részéta párbajt rversenyt rr gme{ il kupát ?i pr'nttal a BVSC (5'l ,p.J
élrtL A második részveÍS9n1r * |. o. férÍil r - lebonyolitására április i3-án keriiit sor; A 21 inculc k ztltl a helybeli és kti rnyez városok viv in Íelijl sámos Ílvárosi egyesiilet is képviselve volt. A sainvonalas
és heves kiizdelrr,ekben bÖvelked versenyt Pacséry (Bp. Vasas) biztosan nyerte Saqhy (BvSc)'elltü. lll.
(Blls )'1lll
Veczán {Elektromos}, lV. Halász (Bl/s )., V. Kaszás (Bp. Vasas) \íL Méhes, (PEA )',,Vll' Boros

1

l.'

Kotlár (PtAc},|il.,$ziil sy (PEAg) r,A:po[tversonyben a PEAC 61 ,,a Bvsc 47 '
zett. A két részverseny iisszesitése alapján kupavéd i958-ban a PEAC 132,,

s az Elektrorr'os 37 pontol cerll. Bvsc 98 és lll. Eletrtromos

3?.

$,*{Jivg,{r:lof,t.gg't9,|t|9lgx

számos Verseny adott alkalrr,al a vivoknak, hogy iisszemérjéktudásukal

Február 16-an a sz.geo egyeten',isták rendezrek|!!.o. féfii tlrversenyl Bár a,vorsenyen 31 viv9 indqll,

azmfuser,minositett,"ert-nqm'.'.áka,dtkilzffi{iili:10mbltenlátogattake[.Seqgtidro'

AverienytKocsisísZEA[),mcsap(MTK)lll.$zkqíMTK)l1Í.,Horli{Kecskerr,ét)V"Ráczl
íSZVSE).

Ügyanekkor rendezefi a Szegedi P stás sK. lll. o. kardversenyt arr,elyen 24 versenyz indult, akiknek rr'i_
no'ito'i iisszetétele megÍelell az ellirásoknak s igy a vtrseny rr,inlsitett."A gy zelmet veretleníiL technikás,
ryugodt vivással Sim (Sz. PÓslás) harcolta ki. ll. Papy (mÁv. }|MTE), lll.,Kiives,íMÁ\/ HMT[), M.''lljvári
(fuírt. V.'l,lagy Dezs (MÁv. l'lMTE)."Vl. ii,qgy SánrJor (MTK), Vll,.'Kovács ÍSz P stás) Vlll. Szi'kszai (MTK)'
lX. Pri'zbilla (MTK).

lll. o. kardvivok. ll 16 ihdul bÓl 9 kertilt dtint be s
ffisilet[EzenaVersenyenahelybeliekvoltaknagyÍiilénybenaszogediésbákéscsabai
(Sz. P stas')
viv kkal szerr,bgn. l' É4py', , (MÁv llMT[)., ll. l{agy {11MTt)'. lll'. Ktives'(HMTt},.'lV,. Apr
;1

dmez vásárhelyen febr, 20_án ismét rajthoz álltak a

V. Csordás (Békéscsaba) .
A
sZEAc ll.
#--J+-

o

kardversenye a kevés indullra (14) tekintettel nem rrin sitetl. A trelybelieken ÍeEl csak H d*

itAversenytveretleniilN.gYÍtuÁvHlvlTE)nyerteazugyancsakj'lvivo
Machovics elrtt. lll. Korrr,ány íHMTt),. lV. K vos (llMTE).,t. Kocsis (SZEAü).,
'

A kecsker,éti Vtirtis Meteor ifjusági n

it

rversenyére csak Szeged viv

i

érkeztek meg. Táyolrr,aradtak

itva;"Ni't.t.Kárannyiversenythiábareniezni.Jíivrea

a

részvételilehetoségek Íigyelernbevételévelkell a vidék versenynaptárát tisszeállitani. A vidéki versenyz k
Íejbdéseszenipontjáb l iggn el nyiis lenne, ha Í városiak renclszeresen látoEatnák a vidéki versenyeket.
A vcrseny testvérkiizdelrnet hozo , amit ezuttal a fiatalabb és kevesebb versenyrutinnal rendelkez Walt*
hier leánÍ ($z. PÓstás) nyert rr,eg ujravivás után, niivére Mohauplné ÍKecskemét) el tt.lll. l(as'sak rty
í Kecskem

ét).

Március 9-en !lodmezlvásárhelyen serr, qYiih iissze elegend iÍjusági noi t rviv bár Szegerl, Békéscsaba
és Szentes is képviselteüe magát a versenyen, amelyet Farkas (Sz. PÓstás) veretleniil nyert meg Tiiriik
(MÁl/ t{lvlTt) eloti. ill' For,gács (HMTE). lV. Betíeclky {Szentes) V. Ráoz (liMTE). Vl. Farkas (Békéscsaba)

1tl

i

Március

ffi
j

h

l rben 21 vqr-lrovicg ísztAc};Üiviák

vég n és ápr'ilis hoiiapL'an kcrijlt sÜr e cjélkeriiloti terijteti v!voEit_g.!s{gq'[1q'. A ierrr

l és szerezlák

r'eq a tnvábbi lrelyezéseket. lV" Sul*jányi íSZEAG).'ll,.,Ma,klári íszvsE)r'Vl'.'csányi ( SZVSE')

:

Kocsis'nak rosseuliét rr,iatt vissza kellBtt lépnie..
'

rben a 16 indul ktjzijl a Szegeái postáJ|versqnyz i magasan kiemelkedtek" lien cs'ak
rezte meg v'eretleniil ssáqoly Év4hianerr, a ll. és'W. helyet is Farkas ill. Lakatos hodito ák
(MÁv llMTE)| V"'torgács (llMTE).'

An

it

gy zelmet sze-

el. lll. Tiirtik

A kardversenyt 18 indulÓ k ziil a nyugodtan és szivosan VersenyzÓ Kocsis (saAc) nVeite. Apr (Sz. P stáS)
5 gy zelerr,rr,el Kocsis legyozése után veretleniil vezetett és ekkor iiseeroppanva minden mérk zésételveszte e és találata ránnyal rr,ég a li. helyr l is áz V. he}yre csuszott vissza. ll. Nagy lMÁl/ fiM'Tt)'.' lll'.'Simp
íSz. P stásJ lY. Ko,rrr'ány (MÁV ||{t{TE),', A,két utobbi vnlt a verseny esélyese, de nen vo,ltak kelÍi Íorrr,ában.
i

Á pár.bajtii!'Versenyen csak 0 lndulrl akailu l. SurJanyi ll" Ko sis tll. uá'chollics. Mindhárman a SZEA0 ivbl,
de egyik serr, tényleges

pá

rbajti rtlivÓ ,

tjsszesen 29 indulÓ vett r'és;t. Az agyes versenyszámok ered-

A bokosmegyei k zépiskolai vlvÓbqjnokságokon

ffi-T'**^*":'*F+a

r: l. Farkas ZsuzSanna' ll. Várhegyi, lll" Ktin'yves mindhárrr,an a Békéscsabaiált.'girr,n. tanul i.
Fiu t r: l.lkervári Zoltán (Bcs' ált girr,n.) ll. Pallagl Attila fBcs. kiizg. techn.) lll. Ga,os János'(Bc* ált.

Leányt
gin n.)

Kard:

|.

Zárr'ori Csaba )( Bcs. ált. girr,n.)

ll. Pallagl

Attila

(Bcs

ktizg. techn.)

lll. Bo$ánszki (Bcs. ált

girr'n).

Alsztlvetség Salgotarjánban lll. o. 'n i és ÍérÍi t rversenyt rendezett. A 20 tlrviv n0
san 7 gy zelen mel nyerte ezt a minositŐ jelleq(i versenyt. ll. Havasi, K.
(Esc. ) 'V., 0err,eter s. (Esc). * A' ÍérÍit rversenyen 21
{BvSÜ) . lll. Fijr,erJer M . {s$t) ,. lV. Csányi
indulÓ volt. Ebben q Versenyben eros k[jzdelerr, alaku!t ki és Zsabka Endre (Esc) osak ujravivás után gyoetitt
klubtarsa Kovács Lás'zlcval szerr,ben. lli. $zandavári l. (Bl|sc), lV'. BauernÍein6 $. (Misk. Kinizsi). V.
.d
Kiiszeqhi B. (Gytingy si Sparta,kusz) . ,.

Viv

A Í(ográd Megyei

[&-

J.

Az alszrjvetség a vivás népszeri.isitése érdekébenj

l sikerijlt

berr'utatot rendezett. Ennek eredményeképpen

szárr'os Íiatal nevolését kezdte meq és párbajtorjelzokészijlék beszerzésével te
nemben vivoinak továbbÍejl dését

e

lehetivé ebben 3 Íegyver-

. o " karclversenyén'r.népes mez ny állt a rajthoz. A gyizelrr,et veretleniil Arvai ([)VTK) szerezte
Baditz {0VTl(}.lV.' Bér,czes íMEArs.). V. Kozma (MEAFC),,Vl. Zsolnay, Vll.
ÍT'erTi:nTddl Tl4-ÉÁffi_"iTil;i
Bertalan ÍM . Kinizsi) .
A lvTK lll

H-l.R
Ujjáalakult

_áf,-!..--

|[

a Magyar llirr,piai Bizottsáq. Minclen olimpia után

ujbÓl alakilják az 0lirr,piai Bizo ságol igy most ke-

iaíffi[T;Tgválasztására.fi,rvendetes,hogysportágunkjelentrségéhezrr.értenkel.

l

számu tagqal van képvisetve az ujjáalakult olirr,piai bizottságbarr Megvá,lasztották vivorészr l: llngur,lm re MTS}L
munkalársal [)r' Bay Béia szakfeliigyeli Tábor lstván f titkárt, 0ombos Sándor clr.,' Tot h Péter'dr., 0zoray
Zoltán,

tlek llona olimpiai és világba}nokokat"

t -'

!'g3l.l!í*!
A M"V.Sz. ill"

d

id

a

szakban

Bp. V.l\i, Min sito Bizottsága a f városi egyesiile tek kérelrr,ére 1957
ve t'senyvivok átigazolását hagyta jová :

Pavlik Ándrás a

Pettifibtii

Juhász Láselo a 0iisgyrni VTK.
lt{an',usich

lV-iq terje-

l*g.*'!9!|y.*lsl

4: 99.9J,s.

Kolozsvári

x. és 1958.

a ktivetkezo

az tgri

SC

.

Gytirgy a Honvéd

J nás'6éza

a

Dozsa

Kegl Alexandra a Székesfehérvári S0
I
[)r. lm re

Elek
Elek

Katalin
1 a Bp' Hgnvéd
llona
t
Margit

Lukovitsné Sas Firoska a Bp. DÓzsa

15

Az
0SC'be:
!#

.A Csepeli Vasashoz:

a Vasas l{ávag
Meleor
Mark Zsr,lzsa
r
os
Rostás 0abriella
a l zt. inisztérium
0enkMárlaazElrébilDarányiÁrpadaBp.Honvéd
Fiildes Pétornéa Csepeli Vasas
a "Szorr.bathelyi Halarlás
NaEy Csaba
t
T biás Judith
A Bp. Honvéilbe:
q Vtiriis Meteor
Talpas Éva
az OSC-b l
Te_i ] ff_*
Pall Andrea a Bp. Vasas
a Csepeli Vasas
Tiiriik Ferenc
a Di sgy0ri VTK
Zsille D nes
Kenéz Klára
az MTK
Gerényi J zseÍ a Miskolci Kinizsi
Bakonyi Péter
az Elehrorr,os
Simon Gyiirgy a Miskolci Meteor
a Bp. Vasas
Delneky Gabor
Baranyai Lászl
a Tatabányai s'
A Bp. Pet Ííhez:
A BVSC_rrez
Ágoston Gyiirgyi a Miskolci
qz fileldrorr,
Rosa Ga bo

trl

:

Pook

Sarolta

Berkes
Kácsor

6yula
Zoltán

A Betonut
Sorrodi
A

J

az 0SC{
a Szikra

A Víjriis M eteor-hoz
a Ganz

S.l._ho

z

Vill.

0ezs

a Petofib

l

t?jii.iidila-

az os-b

l

Debreceni Haladásb l

a H dmez vásárhelyi MÁV
a Szolnoki MÁv

Gyijrgy

S0+roz

zseÍvarqsi

a

Szabo Éva
Saqi

a Bp. [) zsa

Katalin

Rerr'ényi

ffiu.iorc

l

SC

:

JÓzseÍ
lrjmijlki Lidia

a

Sákovils

Bp. Honv dtol

a Bp. Vasqsbol

A Traktqr-Medoszhoz:

A Bp. Elrréhez:

Csaszar

llclik

qz Elore $C'bot

í Íolytatjuk )
Gellér Altroo: il'l dszortani szaktanácsok a vivás ohatashoz cirr,ij cikks rozalunk Íolytatását junius havi szárr,unkban
Íogjuk ktiztjlni.
1958. J u ll ltl $,

',l'

]'
8.

T*

vasárna

i| :::l

líjusági

szorr,bat
1[ vasárnap
22.

iI

szombat

Ára pélcányonként: 3._

leánylor

Xlll. ker. Snortiskola

'

bairoksága
bajnoksága

Szombathelyi MÁV

MVst

HÓdrr,ez

vásarhelyi MÁV

Magyarország párbajttir egyéni
Magyarország kard egyéni

Mvsz
Mvsz

lll. oszt. noi
lÍjusági kard
tÍjusági Íiu

SzékesÍehér.vári Yasas
Bp. Vasas

tor

Ft

szerkesztoség: V. Holrl utca 1. ll.
a

R

Gy ri Vasas

ni bajnoksága

$

Magyarország ÍérÍit r egyéni

TlBlmi

ilA'PTÁ

Rencleai:

tor" egy

tlr

vasárnap

Y

|f,ll,I','"''

ll[ oszl. n it r
Magyarorság n6i

vasárnap

14.

21.

:

ífvi r, *sEll

eÍÍ,. 22Íl.

Teldon:

bajnoksaga

1?i-11?

Bp. Vasas SC
Í\4vsz

Szerkeszti: i Szerkeszt Bizottsag
Szerkeszt : Gábor J zseÍ

Te6r-sTffi

