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TILLI ENDRE
Augusztugt gzárnunkban be-

r.zámol Ját kijzijttiik Katr b l' ame_
lyet ezeklcel g g26yakkal ÍeJezett be :

'ts cgrízom vlv barátalmt !
vllz ontlátágra Phlla delphláb an t'' Ezeh
kel a goroklral ijrijkre brÍcsrízott ttt
honl barátalt \ mert a vlgzont|áras-
ra nem keriilt sor: a tenger hullá-
maÍban ÍeJezte be életét' amely pe_
dtg az edz Titll Endre számára {rJ

sikereket rejtegetetL A KLM holland
légtforgalml társ aság Consteltátton tÍ-
pulrí hatalrnas gépén az Egyesiílt Á.
rab Kijztársaság hat versenyz Jével
és a csapat vezet jével Ábd el HaÍlz-
zal egyiitt mlnt edz utazott Phlladcl-
phla Íclé" Ez latt volna ecz t munkáÉr.
ságának els prr5bája. A trag nrs és
rné g mtndlg ldderitetlen k riilrnények
ktjzijtt ttirtént szerencsétlenség go_
rán tehát ktjtelessége te[esltése kijz"
ben' Ílatalon ragadta el a haláL

Ttlu Öcsl, mint versenyz
sok sÍkert szerzett lnazfiának Két*
két lzben volt tagia aZ, crlirnpiai- és
v!áglajnokságok_-során' 3" helyen
végz magyar Íérfl t rcsapabrak"
Tagia volt a r mal YB-on 2. helyen
és a% I9 7. évl párl"sl \IB-on baj-
nokságot nyert csapatnak A helsln}cl
ollmptán egyént dijnt be keriil| mqjd
a kijvetkez évben a briisszelt TÍE
on érte el legiobb egyént eredmé-
nyét és kttiin mez nyben a 4. he-
lyen végzetl Emdlett számos nenr*
zelkozl versenyen szerepelt kltiin6-
oll. 1951.t l négy egyrruísutáni év_
ben nyer"t ltthon ÍérÍt t r' egyént bqj-
nokságot és a Vasas csapatát ttjbb-
szijr vezette gy zelelTlre t r:vtvás-
barÍ. ,Legut bb a tavaly decernberl
országos csapatbqjno\ság során bl-
zonyltotta. bc$ versenyz i ké-
pességének td$ében van' de már
akkor elhatározta, hogy átadja he_
lyét a nála fiatalabbahrak és rnlnt
edz lgyeksetk a vlv sportot szol-
.gálnt

Már YersenJu t pátyaÍrrt#
sa alatt rntnden érttekelte, amí a vl-
v sporttal kapcsolatos. Két vtv szak-
k n;wnek Yolt társszerzíJe és ia*
punkban ls gya}ran lrt elrnéle clk_
kekeL Mlnt versenybtr tárgytlagos
ságáva| nagys zení helyzetÍellsmeré
sével nagy becsiiletet szerzett mr
gának nem csak a hazal, hanern a,

nemzetktjzt pástokon ls.
Ez év elej t l az EAK vtv *

spor{ának trányttásával blzták meg
és Katr ban az egylptoml vtv k ed=
z je |ett Áz edz l vtzsgát ltt}ron kl_
ttin, 'eredménnyol tette le és most
mtrt edz a legnagyobb lgyekezetlel
látott hozzá, hqgy versenyz tr tapasz'
talatát és elrnéletl fudását a gyakon
latban kamatoztassa. Ez alatt a Íél
év alatt ls olyan ktttin rrrunkát vég-
zetIs hogy az AEK Íérfl t rcsapatával
tltkos reményeklrel néztek a 1phÍladel_
phlat \IB elé.

A klszámíthatatlan sorg d'e-
rékba ttjr'te ed'z l pályafutásáL Tlllt
Endre nlncs ttjbbé. Áz egész mag"yar
vlv társadalom rnegdijbbené ssel és
mély emberl résrvéttel osztozlk csa-
lá{ja Íájdalmában

Emtékezetlinkben ríg5- Íogsz
élni' mtnt nemes ellenÍéL t rrel a
kezedben, s zabályos en:.garoDar|l
szabatos rnozdulatokkal harcolva &
gy zelmet jelent találatért Ugy Ío_
gunk emlékeznl reád, mirrt olyan
versenybtr ra, akl el6tt nyugodtan
vlvfunk, mert részrehqjlás nélktil bÍz_
tosan ttélted meg a találatokaL Ugy
foguk emlegefut mfunt nagy remé-
nyekre jogosult ed.z L

B cs zrnk t ted kedves Tilll cst.
Barátaid, fegyvertársaid Ífidalom_
nral ernellk tlsztelgésre ÍegyvereF
ket ernléked el tt. Tisztelgtink el tted
és tanttványald ernléke el tL

Isten VeledÍ Isten Veletek!



}ovÖslot o testneve| ton rol< vív ed z képzésére

A vivá,s rnínt spor"fuig korrrr:}.y tegtnevel lo teste z l jelent séggol blr, sok
hasznos fizikat és szellem! t't4oo''ságot fejleszt klo ílletve, tartÓslt a késcíi reg
korlg a vele fogl'aIkoz hráL

Érdckességénél, éIvezetességénél fogva sz les_ l$uságt .és ld sebbeket ls
rnagába fogtraL réte[eknek váIhat kedvelt sz iakozásáv , kulturátts lgényévé"

Mint versenyspont _ mínt a legeredményesebb rnagyar spor'tág - meg-kq
vetelí, hogy továbbfejt aése érdekében, á szoclalista sporterk lcsijk adta lehet sá
gen rietifl' lnlnden leiret t megtegylink- Ma, a vivás hasznos tutqidonságol<at fejlesz"
ft- Jouugu, é"a"tessége és érrezetessége, 'tCIvábbá a rendkivi'lÍ erodnrényel e|lenértt
sern ro[támoztat rnegfelel rnenn;riségben lfiuságt tiÍneegeket Íd sebb rétege{et. oka
ennek 6í"onyos fokifi a szakkádér répzés -eihanyagolása 

kijvetke ztében fellépett ed-
n h:lárty.

Á rnagyar vlv sport eretlményességében, magas rriv{já4ak mestererntésé-
ben tijbbek toz tt a szaÉlskolákban - specláIts viv mester képz iskolákban - tec}r-
nÍkaitrag, tah'íkaÍlag és rrr,jdszertanllag j,jl kiképzelt vlv rnes{erelnrek van a.legnagyobb
szn"epe" Ilyen rnesterek képzése 1918-tg u Bé."srijrretyt {atona! Sport Iskolán (sr
tti vé$zetteÉ kijziil sokann bár 70 évesek elmríttak és rnég rytnatJg_ tanltanak) ,L|?y
t l áZ^ ak]ccrr 'rnegalakult Honvéd Sponttanár s Vlv rnestei_K pz _trntézetberl'(snon)

tijy"ténL Er ut nnt tntézmény 1-944-{9 mrík d tt és rnivel szlík rétege4 részére kép*
zett kl vív nrester'eke! fenriátlása átatt mÍndiissze 2$G25o rnester't tiocsátott td- Áz
ltt v gzett tnesterek k ziil Edz Bizottságunk nyttvántar"tása gzerÍnt 76 t foglalko-
zík má Magya'r-országon a vÍvás oktatásávak

Emeliett a k zéplskolás ifjusággal foglalkoz szakkáderek képzésér'e tan*
folyamokat szerveztek nyárl h na$okbán a fdtskolát végaett testnevel tanárok 16*
szbre, ffizt egyik évben á TF'_en, máslkban a SPoTI_ban szenrezték 1 $l ld6tartama
egy dl* ÍéFkát h nap v'olt", A létszám Ífi ís mtnltnálls voIto Ma llyen talrÍolyaqgkoq
sáárrett képesitéss l (vtzsgázni kellett) a kirnutatás szer"lnt rnind ssze 11 f vé*
gez, clk1at í rnunkát"

A felsrabadulás után a vlvás teriiletén szakkáder képzés atíg'folyt" Áz
1-948*ban qjj íalakr-r.l't SP0TI vÍv rnesterekb{ ngm képzett" Itt a vlvás hefl raszánra
rn|ndijssze--b3 ra volt A Viv Szijvetség ls csak egy lzben ]946*1947sen rell*
denett vív rrrester képz tanÍolyámot. 1955-ben 3 h napog tárgadalml edz képzés,
ezenkivilt} az ijnált an Íetkésniil k ré szére .{ ízben rendezett vlzsga sor"rán Bzs*
rextek 

^bnányarr 
kiil' r:Jéie Íokrí eclu l mln gttést" Áz utols években folyt edz kép

zés tcr'rnés"etes"n neln tudta megfelel,5en kÍelégttent az lgényeket" Nem elégÍtl kt
rn& sern' Az setrl polttlkal1 S !11 spor"ts.zernléIetl szempontb \ sg}n számszer{lqg lem
rnegfelel s t a}ro$yarr ezi az ffidz Bizottságunk áll.l$a nem elég{ti kt teses mér'té-
klg nz igényeket spcrtszakrnaí szempo-ntb I sem.

Á rnagyar vtvás továbbÍejl dése érdekéberro tehát kornoly Íeladatokat kell
lelentson a% eaz tépzés megold.ísa. Véleményern szerint - amellyol az edz bt-'zottság atapjaíban egyetéd - rÍ]a &n edz képr,ésnck 3 Íokozata látsztk sziikségegnek:

1"/ Alapfo}n'í edz képzélg,' Wz magába Íoglatná els sorbá.il" az {juság oktatására a k zépiskolal
Ytv sport :negtererntésére, bo4yolítására sztikséges szakkáderek kép-
zéséL M {ia: a kijzépiskolal tbstnevel tanárok ftv edz6kké val \ép
zése, nyári iarrÍolyamokon Másodsorban a vers Jn3'viv k seg doktat k-
ká, oHat kká val képzése, u{yancsak tarrfolyarnok révén.

2"/ l\ Jelenleg rniik d edz k munkájának feli.tlvizsgálása, valanrínt tovább-
képzésiik.
M {ia: sz r vizsga, r vÍd továbrbképz tanÍolyatnok

a"r/ tvtagasfokí rnesterképaés,
arnely magába foglatJa az élsport részére sziikséges magasan kvall-
Ítkált rl_lesterek képzését.



'l ivt {ja ]-2 éveg niesterk pz iskola. (Es;etteg nernzetktjzi színten).
A Íentl hánom fokozatb l els sorban az els vel kivánok Íoglalkoznl, mint

olyannal amely a DSK-val (Uaf. Sport K zpont) fcizOsen viszonylag k nnyen meg-
val stthat "

A spor't célja els sorban a ti5rreges foglalkoztatás, majd rnásodsorban a
min ségi spor't klalahtása kell legyen. Ez az elv tijkéletesen alkalmazhat a kij-
zépiskolat vív sport kiÍejlesztésére ls. E teriileten a mai helyzet az, hogy onáll
ktjzépiskotal vívás níncs, csak egyesiileti vtvás, f ként k zépÍskolásokra és f ts-
kolásokra épitve. Ebb t b helyzetb l a ztjkken mentesség éfoekénen (o" eredm&
nyess g szempontJáb l is ez látszik helyesebbnek) ,'gy kelt kíindulnir'hogy rnegte-
remtsiik az ijrráll kijzéplskolaÍ vlvás szakrnai és anyagi feltételetL Sziv s, alap-
Íokr l elindul rendszeres nevel lrrrmkát kell végezn7. Á már rnost egyesiiletben
dolgoz sport l kkal a viszálykodás csak hátráltatná a munká! de az ebb t faka_
d problémák, a rendszeres és k vet'kezetes rnunka mellett, csak ldeiglenesen'
maÉmum két-krárorn évlg jelentkeznek- Az qjjonan szervezett kijzéplskolai viv .

sportban terrnészetesen rnár az els lépést l kezdve ktjvetkezetesen a szocialis_
ta sportszemlélet alapján lehet és kell ls dolgoznl. Ilyen munkát azonban csak a
szocialista sportszernléletben nevelt, képzett vezet k, szakkáderek képesek végez-
nt. Vllágos tehát, hogy e sportszernléletet ismer , ezI vaJl sportvezet k, edz k
képzése nagy Íeladat, arnelyhez a k zépiskolás sportot iránytt oISBnek a N{VSZ.
részér l a lehet legnagyobb szakenai segÍtséget kivár$r'k oy{jtant.'

Tekintettel arra, hogy az edz hrek nevel knek is kell lennitik, a szak-
mal ktjvetelmén;'err híl, rneg kell fele$enek polÍtikal, pedag giaÍ kijvetelményelrorek
ls. Ezért helyes politikrri, pedag gtai iisszetétel érdekében, a tanfolyarnra val{
kfválasztíst jetiSlést a t]SK-a és az, MVSZ-en keresztüÍl megejtenl A k zéplskolal'
vtv edz k képzésckor ele sorban a kiizépiskolai testneveL tanárokra kell épite-
niirk. t rendelkeznek rnegfelel pedag giat el képzéssel és gyakorlattal ls, igy
a vlv szakrnal tudás elsqjátitására aránylag rtjvtdebb tanfolyamok is elegend lc

Á képzés rend.szerét illet en Legrnepfelel bbnok a nyári sztinid ben meg-
s%eTvezett 4_.6 hetes bentlakásos tanÍolyamok látszana\o amelyeken gyakor'latl s
elmélett tárgyakkal foglalkoznának & hallgat k.

.A tanÍolyam végérr a }rallgat k viasgát terrnének.

Ilyen tanfolyalnon évenként 25.50 Í t kellene és lehetne is kíkeípezni" A
tanÍolyam évenkéni. m.egislnét] dne és a gyakorlati tapasztalatok figyelerrlbevétel vel
esetLeg rnírrden másodík vagy harmrdik évben }nagas&bb fokrí tanÍolyarrrot lehetre
s-zeÍT'eun!.a már alapfoku tanÍolyamot végzettek részére' A magasabb fr.rkní tanJo-
lyamra természetesen nern vonatkozik a fent ernlltett +-6 hetes id tartatn, valarnilrt
létszám.

Ez ut bbi tanfolyarnoktrak a részletoi ma még nenl id szeriiek, ezért er".
re r szletesen neln téreki kl. K rulyen elképzelhet aztrnbarr, hogy néhány éven be_
liil kialakulrra a viv szakkáder képz s t'endszere, s egyik évben alapfokuo rnásik
évbcn k zépfokrí, }rarrrradik évben Íe].s Ínkrí edz képz tanÍolyatnol<on az igényekei
kielégrt m don folyrra a szakkáder képzés" N4ár most rendelkezésiinkre illl a teL
jes szak:naÍ anyag és lnÍnden bizonrryal a tatai edz tábor vagy a Ttr'_is. Szakveze-
t kr l is m dunkbzrn áu gorrtloskodni. Az érdekl d st és a tanfolyam szi,ll<ségességét
egyébként blzonyos Íokig az is igazo|ja, hogy aZ N4I\ISZ. által Íoly év jrílius 26- & 8"
16. kijzt Keszthelyen megrenclezésre keriil k z pÍokrí tanÍolyalnon a hallgattík tct_
jes tjnkiíltségi alapon vettek részt.

Á javaslat elÍrrgadása esetén:
L./ a DSK _ bevonásáva!, a már ecdlg is vivás okÍatással Íoglalkoz , de

képesitéssel nerrl rendelkez testnevel taná.rokb l, vagy gyakorlattal ugyan még
nem rendelkez de a r'ivást blzonyos fokig isrner és oktatni kiván k k ziil, a Íep
tebb jelzett feltétele}rnek is megÍelelr5 halIgat k kiválasztása,

2ul kijlt.ségkeret biztositása a tanjolyatn kiadásatra,
3./ a tanÍolyaln tdejérrek és helyének pontos rnegiratározása,

Ir



4*/' a Iv{VsZ. részér l javaslat a tarrÍcrlyarn vezet tre, valarnlnt az olÍogadott
vezet k megbizása au el késziiletckre és a tanÍolyam lebonyolltására.

Tábor trstván

Tckintottet arr'a' hogy ozen jelrlaslat nrég netn kertÍlt hatá'razatot hoz szerv
elé olvas lnbrak m diuk van megjegyz seiketn .javaslataikat kozijtnl s azok elÍoga-
dása esetén érvényesitenl

Emléke nzunk régiek r l . . .

Jríntugl számurrkban dr. Gerentsér Lászl r l sn l megomlékezéssel kezdtÍik meg
KI e l1 Eá lm án nak aBudapestiViv sz vetség elntjkségénekfelkérésére
a Budapest Bajnokságok versenyei keretében elhangzott megemlékezésefurek ktizlé-

sét'Ezutüal Dr. F\rchs Jen r l tar"tott ernlékbeszédet lsmcrtctjÍÍb

Dr. Fuchs Jen

, Jelent s korszakoí lezár és qi kdrszakot megpyit esemény évÍordutr -
jához érkezttink ebben aZ évber:' I1l és érdernes, hogy emlékezztink kiizrlelmcg
mriltunkra, dics séget jelent eseményobe.

Most Yan ugyanls 50 esztendeje, hogy a magyar vtv spori gzá"zadÍordul&.
korl vezérének, Nagy Bélának fáradozásatt te$es sÍker koronázta és a [v. olimpt-
/rn, Londonban a magyar kardvtv k világrasz l dladalt arattak A kardcsapatrnén
k zések folyainán a magyar egyiittes a németelc' olaszok, majd a r:sehek legy zése
utárr veretleniil jutott az cllmplai bahérhoz s az ezt k vet egyénÍ versenyben a
fi5lény rnég számottev ub volL A nyolcas dijnt be csak a trancla De la Falalsc, a
cseh Goppold és a holland Doormarrn tudott bejutri' de ctt a mag'yarok mellett je-
tentétrtetln szerepet játszottak s n6m tétték vitiísgá a magyarok-tgymás k{jzijt| eF.
dijnttjtt gy zelmét Á magyar kardvtv k tiineményes gy zelme után ekkor hangzott
el a, olaszok részér l en a 152igrnert megállapttás : |ÍBz a nap ránk nézve val _

ságos nemzeti szCIronenétlenségl r

Voltaképpen ezl a jublleurnot rnár el bb kellctt volna megtilni s csak azért
ncm keriilhetett erre sor, rnert 19o&.ben a 'llegmagasabb hely'' az akkori honvé-
delrni miniszter tc zheqjárása dacára sem engedte }nesr hogy honvéd sz{ielnk ma_
gyar szinekben Verselnryezzelo.ek s csak ugy lett volna haJtand engedélyeznl a
részvétel| ha a kÍkiilclend k aZ osztrákrmagyar monanchtát képvise|ik- Erre azob
ban sern a rnagyar bqjnokságot 1902 ta gorozatosan nyer Békéssy Béla' sem a
ti'bblek nen] vállatkoztak* Ugyanez tijrtént 19o6_ban is a sororrkivtill u'n kis ollmpt-
án, Ekkor is a'z llletékes kijrtjk h.ajthatatJansága miatt foszlott szét az a jogos má-
gyar remény, hogy Békéssy _ Szántay _ Mészáros _ T & Péter_b l allr csapafunk
elrryerje Áthénben az olimpial kardbqjnokságoL Pedlg e%'a csapat akkoríban olyan
er s volt Nagy Béla szerint, bogy a tiibbl nemzet legiobbjalb, l alaku"lt kombtnrflt
csapat alton ls gy zelrni eséllyol birt volna. Mlredezek a remények a konok ellen-
kozés Íolytán nem val sulhattak rÍleg akkor, várnl keltett 19OB*ig, arnikor valÓságg{
váItak

Enngk a dladalnak volt f szerepl je dr.F\rchs Jen , klrrek errrlékét ldézziik-
A világels séget megszera londoni gy zeIrnek sorrín és a négy év mrílva stocr_
bolrrrban rnegísmételt egyént és csapatgy zelmck során fu"ta be nevét a vtv sport
1,ijrtérietének aranyktjn5rvébe"'Négyszeres ollrnplal bqinokunk három éwol ezel tt
távozott az él k vtlzígáb l r a magyar spor"ttársadalom kegyelettel r tta le slÍtlant
jánál megbecstilés vtrágalL Kevés számli. él Íegyvertársa kijzijl dr'T th Péter emel*
ke detthangrí ernlékbeszé d'del bríeflízott ktizd társát L

tl

li'lrfit:_



Í'trcrrs JerrÓ 26 éves volt, amÍkor Londonban Ldvivta csak a feltiJ.otes szerT}*
lél cl6tt meglepetést kelt gy zelméL El tte neln voltak nagy ere'dményel. Á.z olÍrri-
pta cI ttl pr baversenyen, valarnlnt a rnég el6bb m.eg'''ondezett magyar kardbqinok-
aágon a II\ llletve VÍ. helyen végr,etL London után egész Stockholrrrtg ncm ls'vett
részt nyltvdnog Versenyen Még az ollmplal pr baverscnyerr ls felmer ,ést élvezet|
mtnt a bqinokság véd ie' Dg Stockholm beblzonyttotta' hogy. négy év el 'ttl gy zehá
nen} a véletlen játék sz iileméntrro, hanem komoly, megalapozott és szakszeriien el&
készltett tasesÍtmény* Stockholm után Flrchs nevével ; e$}énÍségéhez htven - hosszrí
éveHg ner'' tatrílkoiunk a Yersonyek }cr' nik{jáuan* lfl'isi szettáách erejével }ratotttehát. amlkor 16 egltendal suiinet után, 46 éves koráoan megielent az 1928*as anF
sztcrdaml 'ollmpla pr baversenyén" Ek]<or lépett ut $ára pástra, de & }roSsz, klhp
gyás éreztette k vetkezniényeÍt és ekkor már nem stkeriilt a Yerseny d^ijn+ jébc ke*
riilnle.

Hogy mllyen ts volt drJ\rchs Jen vivása, arr l a kortársak elÍogulatlanu1
igy nytlatkoztak: - Ar, alacsony' ztJmijk terrnetii F'\rchs vw áL!á"sa nem volt lskolasze+
t'ij*. Rendesen nagy távolságban állt fel eilemÍelét L Idegekre men , vatos vivcírno-
dorában pengeJáték ktjzben elvonta ktizd társa ftgyelmét s ezalatt szinte belopta
magát ellenÍele ktjzelébe" Ekl:or vtltámgyors egyenes vágással lopte meg ellerrÍeléd,
ÍIa ollenÍele megunta a hosszas pengejátékot s el készitetleni,il tímadást tndÍtot+
ellene, Íoklra| csukl b l kijnnyedén el vágott s utánna halálos btztonsággal m g rlártj
tott ls. Pará{iat rendlcvtll szabatosak volta\ ktilijn sen Mntparáqia vok pontos'Pn-
rádés kijzbetámadása volt a roharnoz ellenÍél oldalára mér't ternp vágás" K téltdeg-
zete mcllett ezeloek a vtv technlkallag egyszerii eszktjz lonek kijsztjnhette skere{
de ezeket az,' egyszeríi dolgokat a t ktt}'ig Íejlesztette és gyakorolta mesterével
Rákossy Gyrrlával' Komplikált viv akcl kba, kétes kirnenetelii vállalkozásokba nem bo-
cse{jtkozotL Nyug dtan kfvEirta a kedvez alkalmat a kijzbeavatkozásra, ezzel fel&.
rijlte ellerrÍele idegeiL Iondonban az egyéni dtjnt ben például a nagy}rirti cseh C'op-
polrtdal td leJáI'tálg vtvott s ez az akkori szabályok értelrnében mÍndkett szám ra-
vereséget jelentetL Ez volt küÍl nben F\rchs egyetlen veresége. Ilason]Óan Stockjrolm.
ban a szintén vatos vtv rnodoní iviészáros $pylnngl szemben negyed rátg nézctt
farkasszeme| _mtg azl táwtadásba tudta ugratnl ltt ls csak egy veresége vo$ Schen
ker Zolén gy ztJ le. )

Flrchs Jen slkereft szlnte azerénységget, bazfiának tctt kijtelességszerii
ezolgálatnak tekintctte* Mint hlríságt l és ttjrtetést l Ifl z ember négyszcres olirrt
ptai _gy zelrnét l sohasenr mámorosodott.mosl seln rnagánéletében, scm htvatali pá_
tyáján ncm használta Ld páratlan népszer.iiségéL

Halálávat a régt rnagyar vfv sport egylk tiindtjkl reprezcntánsa szállt sÍr-
ba s ts egytk megalapoz ja a nemzetktjzl sportéletben kivlvott megbecsiilésiin}rrre}c.

A budopesti vív vil gboinoks E bír inok felkészíté,se
lrfo: Pol cz Endre

a'

Sztjvetségtink Bir Bizottságára a jtív évi VB }negrendezésével kapcsolatban
sok rendktvtilt Íeladat rnegoldása vár. Ezek a Íeladatok versenybir t grírdán}ct l is
sok munkát és tjnfeláldozást kivánnak mqjd. Nem kijz rnbijs az; hogy nirámnat ho*
8Y9n és *hrilyen bir t szernlélettel készi{tik fel, hogy a vlkíg legktváí bb versenyz !
cl tt birátnk kittin en tássák el nehéz és táraotságos rnunt-fiukát, hogy a kiilÍi'tí rá
szér l a VB beÍejeztéy"L dtcsér elisrnerést kapjanak szakÍudásutért-o- lgazságos ég'
pár'tatlan szemléletiikért.

E cél érdekében tervszeriien Íel kelt k sziilni a lVT"V.Sz., valamlnt a Buda_
pestl Vtv Sztivetség Bir 'Bizottságának arra' hogy bir l gárdánÉ képes legyen a
nilgy Íeladat ellátására.

Mlndenekel 'tt gondosan és rnegfontoltan kell meryálogatnt azon btrákat
- Ílatatábbakat és Íd sebbeket egyaránt - a}dk a'VEar nir i tevéken;'séget Íognrrk el-
látnL A }dválasztott birákat az ]_959 évi hazai vergenyeken fokozottabbán tJu Íog-
lalkoztatnÍ, rntikijdésiiket ellen rizni kell és a hibák kiszLtrésére id szakosan sz}k_
mal értekezletoket kell tartanl" Bird{nkat meg kell lsmertetni a blráskodás fr"ancla
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terrrrÍnol giíijával és a nernzetkijzÍ versen5rgk szokásos bÍr i gyako_rlatával" A fel-'
készités''nt "otyan mértéket kel1 elérnle, hogy btráirrk szakfudása és biráskodási
felk szii|tsége rnentesithesse ket - a.Írancia szakklÍejezéseken híl - idegen nyel-
-";k áí*qiáuf;ását L ( eersze et nytjs 'al. ldegen nyelv tudásar'de vezérelv leg;yen
&Zs troÉr esak a rossz bir nak kell hosszan magyarázkodnL)

Tekintettel arra' hogy a VBn nriiktjd bir gár"dáuk nagyobb hán;'36;it ha-
zal birák Íogiák alkotni, fel kelt használrrÍ &Z, alkalmat ar{9' hogy. a ki:jlJijldi hely-
telen és válLoz gyakorlatot - Í leg kardvivás terén - birátnk egytintetii gyakorla_
tával egységesttsiik aZ eg1'ezményes vlvás szellemében-

Ugy vétem, hogy fenti feladatok egységes és a szabályok szellemében t
rányitott rnegoldása ese1én a br-rdapesti VB-n birráÍnk - a}<ík v1lágviszonylatban ed-
dig is a legtépzettehbek és magal szinvonalon áll k voltak - osztatlan sikert és
eli"srnerést Tognak arafui1; mind á tiiuotdi szakernberelq mind az, élvezetes, de tisz-
ta kÍizdelmet ]vár t"azal lo.éz koz nség el tL

Bo'Iotoni vívoboinoksog, 1958
lrto : -Dr. Rozgonyi Gy rgY

Régi álrnom, hogy két nagy szerelmemet a vivást é s a Balatont ijsszehoz-
zaIn} r'o1ytoii a kiilÍ ídi náey,fiird íelyek trnrnár tr'adlclonátissá vtflt spor'teseményei
jutnak eJzenrbe és Íet tlik-bennem a térdé5l miért ne lehetne a vlv sportnak a_
"Balaton par{án egy olyan évenre rnegisrrtétl6d versenye, melyen nemcsak a kiit-
Í ldÍ viv-r zázaY"ieteínének meg, d; eklsérnék ket nagyszámban hozzátar{o-
z it és lsmer s"ÍÉ ls* Ilyen veréb'rnyel egyrészt a viv sportot népszerLtsiteq-énk'
rnásrészt a mi bársonyos vizii Balatonunkát isrner'tetrrénk meg olyanoklrat aktk tán
el sern tu$ák képzelrii, milyen szép a magyar tenger.

A fiird. hely rend_ldviil alkalmas eg"y spol't megísrnertetésére, hlsz a ftird' -
vendégelarek sok a- ráér tdejiik és sz rakozást kerésnek Ha egy sport Tegls-
merteiése ugy tijr'ténik, hogy az SeIn anyagilag, SeIn fizÍkatlag nem veszi trílzottan
Ígénybe a néi t és mégís -érdeker*, biztosarr népszertiségre fgg szer't terurl" A

""tox* 
a maga árnyalatlryi szépségelvel, kis rnozdulataivalr .vlllárngyorsan lerg

eseményetv t ncm tar"totk a tegtátványosabb sportok kozé' dg mégts ldváltha(ia ,
a széteá érdekt dést, ha iigyesán van- táIalva* Á balatont ftÍrd helyehrek a ter'rnészet
a vLzze| és fekvéssel nag7szerii ajándékot adott, de ez neln elégu az emberi mun-
kának is hazzá ketl járrrlnia, hogy a sokat nyujt ktiIÍijldi Íiird klcel a versenyt e-
redményeSen felvehe-ssék, Nézziik meg'" rtjviden, hogy e két szemponíb l mint jeler
tetl az els balatonl nemzetktjzi vlv versenyr

Á résztvev k nagy szár.rláxal nern akarok foglaBroznÍ, Tllly János nagysze-
rii stattsztÍkája rnindenre pontosan rámutaL A kiilfijldlek ktjziil az osztrák Groetzer
klsassaony vbh az egyetlen, akl a nemzetktiz! étvonalba tartozik. _Válogqtottaink; l
aktk a VB-re késziiltJk nem vehettdk nészt és mégts érdekesek és niv sak voltak
a versenyek- A dtjnt k alkalmasak voltak a kiJztinség érdekl dé'sének lektjtésére"
Á t rdtjntZí a rossz id mlatt beszorult a Balaton száll nagytermébe, de a minteg1
kétszá.z néz léIegret visszafolyfva figyelte a mérk zéseket- Egl'ríltalán nagyon
iigyes rnegoldás a ''kijzvetlen kleséses rendszgr'' az ilyen- fÜird helyi v9rsenyek-
lebonyolitísára. A tijmegek a selejtez kijn elvéreznek, az állva rrraradt 1 i vagy 8
viv pedig a dtjntr ben vtrvja }neg párvÍadaLáL

A lebonyolítrís egyszerti, gyors és áttekinthet . A kijzijnség régig kijvet-
}retl a versenfi, íem ugy rnint a k rmérk zéses rendszerben. A nŐk ktizdelme ls
érdekes volL kár, hogÍ- Groetzernek a fegyverel selejtesek. voltak, a sok javlfuís
által ídegel ls tijnkre mentek és neln tudta te$es képességéi ltÍejtenl

Á flatal lengyel megérdeme}teh nyer'te meg a párba1t rt Ebben a Íeg}'vert
nemben a niv atattá rnaradt a tijbbl feg;rv'ernem szinvonaránab A kard dtjnt
utols 3 rnérk zése métt lett volna bármely nagy nemzetkijal versenyt elrlijnte-
nl,
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A verl e;i3 tehát niv s, szép és vonz volt. }'Iogy arán.'lag rrrégis lcis né-z ko.zonsége vott, annak oka a csekéty és meg'nem tetéi p"np"gándáb}n és abban
a tényben keres end , hogy azokban a ylapokban al$ volt fiirci vendég Kes zttrel} en
Másktilc'nben is Kesztlrely nem tehet a vtv 

- ''Grand--prix'' végieges h rye. Mag;i
Keszthely városa nem rrrutatott nagy érdekl dést irárita erruiiett"á Íi.ird kicsi?s
ttjbb oldalu elhanyagoltsága miatt sem alkalmas i.gényes fÍird vendégelc rnegnyeré_
5ere.

A'z "ls lépés- megtjirtfnt, pagy rnez nyti szép Yersenyeket láttulk, nrelye-ken lengyel és osztrák vÍv k is részivettek. Á-versenyek a iehézségek 
"it"oEíeis sin n bonyol dtak le. A ktjzvetlen kÍeséses reuds z r j l bevált. Á sziJvetség

nerrrzetk zÍleg elÍsrner't bÍrái kora re$gelt l kés estig nágyszeriien Látták el íela_
uafukaL

Elismer en keU megenrlékezni a szakrrra! el készitésr l. az elektromos és
egyéb felszerelésr l, valamin'i a r:és zveV k e lheJyezé sér l és etaezietéJér,5il--- 

_

Sck tapasztalattal gazdagodunk és rgy reméIhetjfu, hogy a ktjvetkez lé-pés már jobb lesz és végttl mégis megvalrísiiÍrt a babtbni'vivB'' ''Grand" I\'ix''{
alnrt az egész viliígon isrnerni és kedvelni fognak

Az 1958. évi Nernzetkozi
ff stotisztiko
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]L bajnokságok9n részt vdt 35 szakrrs ztáW, ebb6l 2 kti]ft'td1' 15 Í városÍés L8 vldéki szakosztá'ly. v '

Indult a négy számban: 313 versenyz , ebb ! 27 h-i'lÍijldi.
FérÍÍt rben: 93, n Í t rben: 65, párbajt tsben: 5L,' kardban: Lo4 urdulrí.
Bajnokságot qyert: Bp. Honvéd SF." 2 (t értitor és n i t r)

tsp. Vasas SC" 1(karcl)
Wrozlaw 1(párbajt r)

A versenyen L 29Í) rnérkrízést vivtak, ebb -l 351 rnérk zést találatjelz _géppet 
Fértit6r: 395 mérk zés, ebb l rog eépjelz ssel
Nitrz ZTZ rt rt 60 il

Párbajt r Í82 rt l' ]-B2 r!

Kard: 45O r

A bajnokságole keretében kiÍrt '|BALATON IcUPÁ'l pooto"r*eny végererlrrré_
nve:
I./Bp. }{onvéct SE
Z./Bp. Vasas SC.
3./O.S.C.
4/B.VS.C.
57 Wrorlaw
6.,/Elektrorrns
7./szotnoki MÁV.
8./.CsepelÍ Vasas
9./Graz

l.O./Fp. Vtjriis Meteor
Li-./[J",ker. T\lE
LZdBp. Pet Íi
L3./szé'!<e s f ehérvár
L4r/Bp. Spartakusz
1'í.,/Szege i Postás
L6./Kormendi K zségÍ sK
1r./veszprémt Halad7s
L9"/nebreceni EAC.
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L9"/Kawsvári KintzBi
2A/nfisgy6r
LlrlKeazthelY
Z?./SzegedÍ EAC.
23./By rf U!0,
2*1/ME;p,SZ
2 rtá;lorgyalf ldÍ SpJsk.
2 Jpécst E]\c.
zl Jpécsl Vasutas
zai/salg tar;'ánÍ Vasas
29r/Szeg,edí Vasutas
so"/rapolcai I\4ÁY.
3!/H dÍnez vísárhely'
3?/ CsatotuÁ,zí,sÍ Míivek
33-/M.T.K
s*/l zsefvá_rosl Sportlskola
ss.,/pápgt uÁv.

t./w.xerrényvári Géza
z/SzJVlorvay Z.suzsa
3r/Dzheg,lbsky
4.r/Sz t s Bertalan
5./Lotz Károly
6.,/Sztics Tibor
z !/rarn*i LászI
8./Kelernen Vera
9/székely Tiborné

In./unay András
11.r/Demecs néla
LZr/Kaszás Gábor
L3./Pézsa Tibor
IL./WBartos Ott
Lí/Kardas Ferenc
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L42 pont
1_30 n

12l]:ilpn tí

95 rr

75 't
70 rr

65 rr

65n
62 rl

59 r2
52 n2
52n
+7 n2
47 rr

Bp.Vasas S,C.
BpJIonvéd
Wrozlaw
BpHonvéd
Bp.Honvéd
osc.
BVSC"
osc.
BVSC.
Bp.Pet fi
Szolreoki IVJÁV
Bp.Vasas '

BpJIonvéd
Bp.Vasas
Bp.Vasas

Balatonbalaokok &z 1958. évre
F'érÍl t6rbenl Sz ts Bertalan (BpJlonvéd)
N6i t6rben: Sz-IV1orv&y 7r.lu2g4 (BpJ{onvédJ
Párbajt rben : Dzlegl rsky ( Wroztaw )Karrlban: Dr.Keményvá,ry Géra (np. Yasas S"c.)

Íegyvern.emben
n

SZÖVETSÉG| H|REK

Mnr sn ntzottsÁc'
A MVSZ. Min s 6 btzottsríga tjsszeállttÉsában értékes tájékoztat jelent

meg a versenyzík leigazolása, ndn sitése és átp.azolása tárgyában. Ez az tjssze-
foglery Éjéko.ztat nerrpsak az alszijvetségek és szakosztáVoÍ vezet i és irrtéz i
szánÉra nníjt hasznos utbalgaz ágt' hanem & Versenybirák, ed'z k és versenyz k
részére !s_ Ezért folytatásokban tei<ozti4|iik a tájékozÍat baá Íoglaltakat, els nek
tsrnertctiiik a LelgazoÉ.sok kérd"ésében fudnival kát.

. Folytatásként a Ymsn\iYEK tJGJannrq]E ctmén kiadott tájékoztat t ktjzijljtik.
Az országos YersexJmaptárban kiirt"és a szakosztá|yok által elváltalt

versenyt az, illet sza]<osztály megrend'ezni tartozÍk. hldokolt esethen versonynap-



iáron yá oztatá,st a Magyar VÍv $zÓvetség Szervez BÍ:uottsága eszkiizijlhet.
Ámenr1yíben valalnel;, egyestilet a vállatt versenyt hrdokolatlanul elrnrlaszt*

ja megrend-ezni, fegyehnri elJárá.ssal vonhat Íelel sségre'
A versenynaptárb&n nem szerepl versenyek rendezését esete kérd uryan-

csak a Szer'yez Bízottság engedélyozl
A rend.gu6 egyesiitet a verseny id pontja el tt kb. 3 héttel Yersenykiirást

iartazLk tjsszeállitari és a teri'iletíleg Íttetékes szijvetséghez J v*ragyás cé{áb l be_
nyrÍjtanl A sziivetség áttat jt5váhagyott 3 példányb l egy pélttánl az egyesiilet visz_
szakap, egy példány a sztjvetségnét marad', egy példányt pedtg a verseryre ki-
rend.elt Í bir kap mego melyet a versenyre nragával vir'rrni k teles.

A versenykilrás gokszorositÁÍ{á után a rendez egyestilet tar{ozik szét-
kiildcnl azokat rrdídazon viv szakasrtá'lynak, arrrely a kÍÍrás szenint Yerg enyzít
hdfiLrat a versellJrell. Ezenkiviil nyilvámtar"tásÍ és statisztikaÍ célb l mÍnden verseny-
k rá-cb l egy példány felktild'eud a M.Y.Sz. MÍrr sit Bizoitságához (np. V., Rosen_
berg Hp. u.1.) Á kiirást r{gy keu szétktjldenÍ, hogy & neYezések bekitldésére ele_
gend(I id rrtsradjo .

Az egyesiiletek & versenykitrás alapjrín a r.e.ve?ésÍiket u11iildrk a rend'ez
egyegtile nek.mégpedig szabáIyszeru, erre a- céIra szolgríl nyorntatványon- Á ver-
agnytkÜn csakÍs azok ÍnduJhatnak, akiket egyesiiteti.ik bgrrevez. A neve zéai határid
Iejáttával a rendoz egyestilet ijsszoállitja F benevezettek névsorát és azt a ki-
rendeE Í bir rendelkezésére bocs ,Jtja. Bu dapesten a névsor"t a Br.ld.apesti. Viv
Szijvetséghez kell elfuttabnt, legkés6bb & Versery id pontja el&ti utols sz vetség5i
nEpon-

A Yersenyon a Í bÍr ellen rizni tartozík, hogy a. verse tryzík mín sit
k nyve és sportorvosl igazolása rendben van- . l,e&gztgor bban bi&tete4d _-az-3
Í6btr . aki érvénves s.pgjtíoryof',i $gazolás- nélkiil enged vers_e}tvz._.ket infulql

A Í bir e yerseny leÍoty sár l és eredqnényér I a szijvetségnek jetentés{
adnÍ tar'tcrxÍk, mégpedlg a rendszeresít*{t nyorr attáqyok ÍelhasznáIásáial, me$re*
ket a rendez egyesíilet tartozik rend'elkezésére bocsájtanl A f bir a teriitetileg
illetékes szijvetséggel karijitve jeIerr+ sét a Magyar Vívrí $zijvetség Min slit6 Bizott-
ságáhaz is e|iuttabri ktÍteles, mert csak1s onntsk mcgtijr'téntével válik a verserry be-
l'ejezetté. A N"lagyar Viv Szijvetség részÖro aoandr5 jelentésnek minden kijri.ilrré*
nyek k ztjtt tartalmaznila kell az alábbiakat:

a./ n.sz" 43.sz. nyonrtatvárryon ( nvlv verseny Jegyz k nyv" ) a YersenJr
megnevezését, helyét, idejét, a rendez egyes{ilet nevét, a borit lap bels olrlalán
ped]g a elÍndult vÍv k nevét, egyesiiletét és e Yerseny id pontjában érvényben
lév rr:ip. sitésj fokát. Kiili)nijsen ez az rttcíbbi névsor a fontos, nrível csakis evmek
a bir'tokában állapithat rn gr hogy a verseny min sit jellegti volt-e vagy pedlg
kevés indul mÍatt, iltet leg azér't,, mer't az indul k kijzijtt nelll volt irregfelel srÁ-
rrní és rnegfelel osztály . verseryz , a verseny nenr mÍn sÍt jellegil

2r/ az B.sz. 1Zo.sz. nyorrrtatványon (''viv verseny jegyz k nyv, K rvivá-
sÍ Tábta'' ) a d"tjnt eredrnényéL

spor{szg1"ygink részér61 elÍogadott verseuynek csak 8'T, szárnit, arnir l a
fentiek szerint megfelel en kÍállitott jegyz kiinyv érkezik be a Magyar \49 Szij_
vetség Min sÍÍ Bizottság ához,

A viv, verseny jegyz k nyvet a Yerse4]r Í6btrájának és a versenyt1tkámak
kell aláirnlan mellyel erktjIcsi feiel sségei váltahak a Jegyz ktjnyvben lefeHetett
adatok helytfir ságáér't.

MlsLEY sÁNDoR-é b 1t-é s z
rÍvál versenyvtv spor'lfársunk és a .Magyar Vtv sztiveteég egykod' al-

ebnijke 66 éves korában elhunyt
Harnvatt 195& szeptexrber &án a F'arkasrétl temot ben hantották eL A

gyász szertartáson a fi{vsz* ebnijksége ktildijttségtleg képvtsel{ctte qragáL
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24,
25"

Ellen rlzd
Z.-lk ktizlemény.

Á Yersen'yszabáIyok sok olyarr pontot tartalmaznak, me\yek gyakori alkalmazasa Íii_
L tt soksusr van vita, vasY alrre(yek neln elég széles ktjrben ismeretesek. Az aláb_
biakban lrérdés-felelet Íormájában kijzli.ink Ílyen példákal

Kérd'és:

2z, Erlényes bárrnikor ils az rrg[g;rr után elért találat?

23. MÍkor kijvetkezik be, ktjzelharc esetén a corps á' corps?

Yezénye.lhete az, old.albir tt $[16tt {|
Ervényes-e a találat, ha
a/, a.z oldalvonalat mirrdkét tábtat átlép viv afia?
b/ az oldalvonalat mindkét tábbat á'ilép6 viv kapja?

c/ 
^ 

háts vonalat rnindkét lríbbal átlép6 viv a{ia?

d/ a háts vonalat mindkét lábbal átlép vtv kapja?
Megengedbetí+ a vezet bÍr a k5zelharcot?
Ilogyan kell ttg[1$tt utrín a viv kat ujra Íeláu anÍ?

MegengedhetÍc a vezetí btr a test ellenÍ harc. (corps 6 corps) totytatásdt?
Btintetend- -e a test ellení harc ( corps á corps ) i rnén, kardbad, és- párba,'t r-
ben?

3o. .tvluyen eljárást kell alkakrazni olyan vlv val szemberq aki durván és szándékoger szakot alkalmarva támad' elleníélére, art a fegyver kosarával, vagy annak
gonrbjával megiiti, vagy dl:rva lerohanással ellenÍelét rnegltikt és lsodor3a?

31. szabályosnál Hsebh mérctii páston mlndkét y|yrínak két lclépégl lchet ségo. álI
{cnn lÍÁlt' viv eryszer lelép, majd llBll viv Ís egyszer lelép. tvlennyi viv te*
ret vesztettek a viv k?

32. Hogyan helyezkednek el a pástra sz lÍtott viv k a vezet6btr helyzetéhez vi_
szonyifva?

;33,, Fíogyan és mÍ}:or kelJ a pást háts határvonalát megkijzetit viv t Íiryehneztet_
ni?

34" Mi a teeud - akkor, h& az egyik viv el zetes Íigyelmeztet s nélktiJ átlépt a pást
háts voral'át?
Hogyan kell biinte rt az 'oldalvonalat áttép viv t t rben, kardban és párbajt r_
ben?
Biintethetd+ az oldalvonalat ellenfele' er6szakos cselelcrrénye (tones, elgáncso-
lás, stb.) ktjvetkeztében átlép vIv ?
Biintetend -e az & viv , aki tervszeriien (szisztematikrrsan) áuéot az oldalvona_
tat, hogy ezáLtal kíkerti{e a találato ?

Flogyan kell elbírá]:ri azt az esetet ha egy vivrí lerohan támadrísa talál és
utána IétL át az oldalvonalat?
Mí a teend akkor, ha az egyik viv mérk zés kijzben balesetet szenve&

MÍ a teend akkor, Lr.a az egytk viv mérk zés kijzben rosszul lesz? (giircs,
iejlájás, stb. )

46.
:rry
(tlt

28.
oo

35.

36.

37.

38.

39.

i

i

I

s.

40.

l0



42.

23.

2+.

2.6,

^V,át.

28.
29,

szo bo lvi sm erete id et,,

Felelet:

Igen, ha a találatot' e.redmérl.yez vágás vagy szrírás a7, |láIljv elhangzásakor m:ír
lolyamatban volt.
IIa a vÍv k téstérintkezésbe ker'ijtrek egymással és Íegyvereiket nem képesek
rendeltetés s zerríen has zná'lrni.
Igen, ha ogv véli, hogy sériiiés ttjrtént.

a/ Éryén;rtelen. '
b4/ Ervényes, ha a páston maradt viv tatáIatot eredményez rnozdulatát a

-'lplépés pillanatát ktjvet en egy viv iiternen beliit (tac au tac) kezdeményerte
c/ Érvényes' & szabá\yosr:ál kisebb méretii pástr l els izben' lortén lelépés

esetén akkor, ha a lelép a Ielépés pillanatát kijvet en egy viv i.iternen be_
liil (tac a-u' tac ) kezderrtényezte tatátatot eredrnényez mozdulatát.

Igen, ha a ktjzelharc szabátyos. és a vezet bir kbvetni hrdja a cselekrnényeket.
Egymást l kb 3 rn távolságra, a pást hosszanti tengelyénen' az ''ál]j'' elbangz*
sa el tti helyzetben.
Nem!
I{ardban és t rben ha egylk viv tervszeriien (szhzternatíkusan) kqresÍ a ted
ellenÍ harc (corps á corps) tetret ségét _ ugyanauon cs rtében _ cl sztÍr fi-
gyelmeztefni kell és Ísrnétl dés esetén egy találattal kell bijntetnl Parbajt rben
a test elleni harc szabáiyos ki.izd rnodonrak számÍt rnlnoad'dt5 mtg az ídevág
általános szabályokat nem sértl t

A szándékos durvaság és er szakosság mindhárom fegyvernemben ti]os és
Íigyelmeztetés után - alllennyÍben ismétl djk - aZ elktjvet áttal adott találatot
meg kell semmÍsiteni és találatot }<ell terhérc itétni' Yagy & versenyb l val
kízárásgal kell bijntetlrl
SemrnÍt! Á két viv lelépése kÍegyenlÍtí egyrruíst és az eredeti pást*rossz áll
rendelkezésiikre"

M e&s r,:.ek sz litott viv a vezet6bir t l jobbra ál1 Íel, kivéve azt az esetet,
ha egy balkezes kertil szetnbe egy jobbkezes viv val gép nélkiil vivott cstjr_
tében.

33. rr{pJrr vezénys z va'I, ha eléri a fig}'elme ztet vonalat.

34. A viv t vissza kelt áttttani a figye kneztet vonalra.

35. Terijletveszteséggel, t rben ]- méterrel, kardban és pár:bajt rben 2 méterrel
kel] visszaáilitani a pást hoss zában'.

36. Neml

37" Igenl Ugyana,zon' cstjrtében egyszeri fÍgyelnreztetés után 1' találattal

38. Az érvt5nyes ta]:ílatot lneg kell itéIrri és ligyelrrreztetésnek nincs helye.

39' Elegend icl t kell adni ahhoz, hogy rendbei ijon- na felépiilése láthattjan huza_
rmsabb id t venxe igénybe, & vezet6btr vlsszaléptethetr a vív t a további
kiiz deleITÍt L

.lo.

31.

4o. Ugyanazt kell tenni mint Íerrt, d"e csak egy
perc Íd tartartrlra.

esetben adhat id és legfeljebb 1-o

(totytat3ut)

Í'eleletre vár kérdéselae ké szs éggel adunk bárkinek váIaszt._

t,t (
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Mo'dszertoni szoktCInocsok
lrto : Gellér Alfréd viv rnestef

5.gz. kiJztreméuy"

ÁtYitetet',

A pcugatámgdásokhoz tgrtornak &u áMtelek Í*. Átoitbt.t azok a' pen{ltmÜE-
u'J;n Bk' rne\yekkel saját ki'tésb6t ,rey víssziik az elleníél pengéjét egy másík g -

3*t ttitisbe, hogy a, perrgék ér rtkexéso zB egész tosan:at alatt megmarad.

Átvitetgk tijrténlrebrek: krartb5Lsxakondba és vissza, tercb l_szerklbe és
YigBza.

Á' átviteleket csak akkor hajthatfuk végre' h& pcngénk, er6sével lekiÍtve,
telJesen hatalmunkban tnrtjuk az etlenfél perrgéJén'ek gyeqgéJét

E gyakorletokat nagy távolságr l ugy hejtjuk végre, }'ogy az_ el rt l pés-
g;l tijrtéuik-a kijtés, n uattít ledobbantásávál rz dtvttol, arután a sz rás kttiirés-
seL

Példák:

Tanifvány:Ilvtester;

1* Mester fels vornlbarrr Kvartiel kiÍtn sucEondba, átvttelt haJt végre,
és kíttiréssel szfu a kiils6 fcl$ résbe.

2. Fels vonalben terccel (sziksuttel) kijt' szcrklbe átvitelt
hajt végre és kitiíréssel sz 'r a bcls ab
s résbe

3. Áls vonrlba:l gzekonddal kiÍt, átvitelt eslnál kvartba és
kitijréssel sx r e bels Íels résbe.

4. AIs vonalbtn szerkilcl k t tv ett csirrál tercbe ( sztksz.
be ) és szur a kÍils alsr5 résbe.

5. Az 1*r_lg terJed gyakoriatok nagy iávolságr l.

Mí sem terr'reésretesebb, }rogy a beveiiet ktjiés lehet féIk r, k r vagy
vát'itÍtcctés is saját ki'tégb l

Ktjt{ pse} tr'evgFeJel! si@dások iiáritáse.
A ktjtéssel bevezetett támadások hárÍtása tijrténjietik:
a./ egyszerii
b,/ vdlt tuírttásokkal
A rrÉts háritásck végrehrjH,sa a vált t tésekket egyez Ülx'' & vált kijtések-

néI leirt m don ttjrténik.
Péld.ák ]

. Tanitvány: MeEter:
I./ ren vonalbari, szlkszt mogtrivásbÓl kvart-kijtés-sz rÍist

alulr l megkeriill a mester pengéjét' csfud'l,
vált szikszttct hárlt és Yisszasz r"

{

\
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2./ ,FeIs vonalban".
egyszerii kvarttal trártt és vlsz-
szaszrír

3/

sa;ái szikszt{rtjtésbll
r'ást csinál

váliÓ kva.r't]<ijiés szri_

e/

Als Yonalban kvgrt
vtiil hérÍtdssal hárÍt és visz-
srasz r
Fels vonalban

vált szekonddal hártt és v1ssza-
S.Z, f

ktjrszekonr1k tés szÚirást ha;t végre

szikszt ktjtésb I szerktátvitel szrírássai tá_
rnad

Példák:

Tanitvá y:

szíkszt rneghibásb l kvartkijtés ktjttjttsz -
rást csfuát a betrs fels résbe.
}cvartrneghivásb l kijrkvart ktjtése el r. perr'.
ge hegyét ktjrivvel az ettenfél oldalába irá-
ny ja és negye ik kézhetyzettel" mélyen brlra
tartott kijllel }rvartflankonad'ot hajtvégrc.
kv antmegh1vá sb l s ziks zttel kijt é s kijtijtts z rí-
rást haJt végre a kii1s6{elg résbe.
kyartrrreghÍv ásb l s ziks ztk 

't 
é s en át s z e rklát-

vltetlel a t r hegvét a bels als résbe trdnyil-
szrirJa l k t tt sz rási a belsŐ-als réshc

( s lerklíankonád)

t3

FentÍ gyakorlatokb l szárrrta],an assz szerii gyakorlatot lehet sszeállitanl"
Az iskolavÍvás ed igÍ ÍeJl désí fokán az assz szeril gyakorlatokat rrgy áutt.

Ba, ilssze a mester, hogy a tanÍtvány ne rnÍn ig csak ttjbbÍéle háritástl vagy kiilijn
tijbbÍéle támadást csiná$on" hanem a kett t assz szeri.ien váItoxtasSa.

Az egyes gyakorlatcsoportok ísko],asserii gyakortrása után, sok ilyen áSZ*
sz szerii g:yakorlat k zbeÍktatásÜ nemcsak a tanitvány technikai képességét d"e ér-
d.ckl dését ts ntjvelÍ és rászokta(ia t a vivásnél clengedtretetleniil sziikséges áltan
d flgyelemre' gyors elhatározásl és cselekvésl képcsségrc.

Kc'ttjtts z rás ok LÍilo ) ég te czqritáq í conertÍno ).
Kiittjttsz rá's:olak nevezztik azt & szlrlrást* amel;nrét a pergék érintÉezécg &

ktjtés kezdetét6l a sz rá"s befejezéséÍg megmarad.
végrelr*Jflrat mtrrd. a négy kijtésb t éspedjg:

- La/ kvartki1tésb6l kijt ttsz rás, feliil b ttit,

b/ kvartkiÍtésb l ktjtijttsz rág alul _ klvtil az oldalba
írvartÍ lankonÉd)

2.v szíkgzt kijtésb l kÍvi'il{eltíl
b4 szikgztkijÍésb l szerklbe tijrtén átviteuel az oldalba

( szerktr-flankonád )

a/ szekondk tésb l ahrl
4/ szerklktjtésb l feliil _ ktvi'i].

/ Leszorítá:l ( copertfrro ) ez nem más mlnt er szakosan végreha,it'ott
kvart-ftl ' am&or ís az ellenÍél pengéjét batra - el re leszoritJuk rrÁ.-
sodik kézhetrzettel, anután a sz rást a bels Íels résbe irányttvl
negvedÍk kézhelyzeftel hajtÍuk végre.

Mester:

1'/ t Fcls vonalban,

b' -li

2./ 1,. Fels6 Yonalb&n,

b' -ll



34 Als vonalba,n",

4./ Als von&Ib&n,

szerkl Y. szÍksztlneghivásb l szekondkij-
tést csinál és rrráso,rit kézhelyzettel sz, r*
ja a k ttjttsztl'rás a kiils als . r s'lre

szekondmeghívásb l szer"k_]'k tést csinál ée
negyedik ké zhelyzette1 a penge hegyét kis
ktírÍvvel, a ktils Íels résbe irányitva szttr-
ja szerkl k tijtt-sgrírását

A k tijttszrírások gyakorlása vátt ktitésekkel g t átvÍtelekkel is krevezet}ret .

egyszerii (ellonáltáe
váLt és
enged háritásokkal

A'z egyszerii ( ellenállási) ég váIt há,ritásokat ugya.nugy ha,jtjuk végre, rrrÍnt
a,'tKtjtéss nirásl' tárnadásobrá.L

srrged rráritásokat a szikszt szerkl és szekond,ktjt ttszrírásnáI és a kvar'i-
flankoná dnáL cs inálhaturT k"

A szikszt és szerkl ktjtijttsz rások háritása a ''pri''''' enged háritás,
arrre|vnek véErehajtá.sa rfuy t r"ténÍ\ hogy az ellenfél sz rása kijzben t rtink he*
gyét siilyesztiiib rnikaj zklen ktjnyiÍki.ink rnérsékelt hajlitásávaL a negyed"ik k z}relyzet*
nat kliinket az eLs kéz}relyzetbe csavarjuk é,g 2* kézhelyzettel viss zagz{ttunk.

A szekon'dkijt tisz yá,g ée a kvartflankonád' háritása az'lerrged kvar'tl'
háritás, ame\ynek végrehajtása rígy t rténik, hogy a'y, ellenfél sztirá'sa kijztren t *

riink hegyét enrelve, ktiny kiinket behajlitva & negyedÍk helyzettel kvar'tba vissziik
és inrlen vi,s szasz runk"

Á ktjttjttszrí.rásokb l és a:-ok kiilijnÍéle háritásaib l sgárntalan a sx srerii
gyakorlat áuíthat ssze-

(rotytaqut<)

NEMZETKÖZI VIVÓHIREK
Rsvotuezet:SrosyAntot

A L'Escriryre Francajse. Ig5-B* V:y{. haYi szándhll:
Lapunk rrdjusi szárlÁban Mas zLay Lajos résxletesen beszárnott a bnkarestÍ"

2L éven aluliak vílágbajrroksá,gár L E helyen nuír csak a kÜJf ldj sajt rréhány meg-
Jegyzését kijz ij$iilc.

A, lérÍi t r versellyr l Ch*dÖ Beaurnont szárrrol be. Dicséri a rend.ezés kí*
váI és kijvetésre métt yoltát rrajd megállapitja, h"gy a Yersenyz k nagyrészben
m r nemzetkijzileg is 1srrrert nevek, akik nem'eti válogatoti csapatrrhrak is tagjaí'
A gy ztes Lfi személyéber- az ész-vivás diadalrrnskodott.6 gy ztes assz jában
csak 11 találatot kapott. Csupán Kamutival gzerlrben rnaradt alul, arrrikor Ís távol*
ságtardása rrrond.ott cs dijt. Karrrrrtinak is csak egy veresége volt és rsy holtverserryt
kellett vivnia a"z els he|vért. Formája nelTl ér'te el a rrn'rlt évi YB.-on yrnrtatottat. I{a-
gyon meg icséri & 3. helyezett rorrrán Muresanrrt, aki egész n&p le]"kesen k"tizd tt,
a legsportszeriibb magatar'tást tarnrsitotta, a kapott találatokat berrrondta és a jury
rninden d.ijntését d.eriisen fogadÍa. *

A nut t rr ! RJonesco igy Ír: a dtjnt s k er vÍszonyai nagyo}x kiegyens _

lyozottak voItak és bárrnelyiktik esé1yes volt a gy zelenrre" Ez a k rtllrir ny &zolt*
ban netrr ernelte & dijnt szinvonalá,t, a kíizd"elenr ellaposorlott és a techníkai te$e-
sÍtrnérr'v k zepes voli. Az egyediili kivéiel a gy ztes Zabelina voltu a lci Lirrkhen ha."

ar/
br/
cr/

1,4
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sonl an észvlvás rrnltatott be, tijl tte állt valarirenrryi elrenfelér'elc tecl'irtika és ta.ktil<a

dolgában egyaránt. Kleyweg a verseny ke lleme s meglepetése volt.

Á pár]o,ajt r szárrrr l az olasz M. /'isr''onti megátlapit;a, hogy ai egész veT-
seny legerdekeiénn része volt, rnÍndveígig nyilt vo{ a gy zelern kérdése, a legutois
tatáiatig. A teljesitmérryek rrra,gasabhak rroltak az el z évielrnél, atrrÍt. a jobb felké-
sziitésáek tud- be. Bevallja, hosy ezt & szárnot a szovjet viv k uraiták, az eis{, ne-
gyedik és t dik helyet Ío.glatva eL; Az o4aszok hárorn irrdul ja ktjz il c9qk esy -ju-
tcitt a dtjnt be" Á szovjet vÍv t< Í lérryét a techni]gaí és fizikai kivát felkésziiltségiiknek
fulajdorritja. Á gy ztes_.Cser'nikowrak lrrég _nagy j.-civ -t J sol. Sikeres gyors vivásának
atap;a a-védés-viss zasztirás, arrrit j l egés zttenek ki gyorsa;r irrdjtott támadásai a
kézre és katrra.

A kar1l-_ver"sSJIJŐ! Dr.tsay Béla nyilatko zatt. Bár Ühtccha és Mendelényi hÍ-
ányoztak' a verseni' Szmvonala nenr siiiyedt a rrnrlthoz képest. Az er viszonqok rgen
kíegyensrítypz ttak voltak ugR hogy a D"T" tijbt} rnint egy rát vítatkozott a két ha-
tos tozépaont ijsszeállitásán, rnig aZ igazságos beclsztást rrregtalálta. Egyed_iil Fior-
váth zohtán nyriitott átlagon feliilÍ te$esitrrrényt, egyébként benyomrísa szerint a ma-
gyar kard.oz k technikája stilyedt, t]1ig a tijbbieké sokat fejl diitt" },'x a ktjriilmény
tétséEkívii] érdel<esebbé tette a verseny'l. .

Valamenrryi fegyvernernben szép szárrrlran szerepeltelr beér'l<ezett viv k,
akik rnár tríl vannak az igéretek és reménys gek fokozatain' és tagjai nemzeti vá-
iogatott csapatulcnak. F}'nek }rolyességér l elt rrrek a vélerrrényelc" Egyesek szerint
Í} korhatárt kellene leszá]'lÍtani, rrrások kizárnak a résztvételb l a válogatott vÍv kat.
A.cikkir szerint ez ]1e1}1 szii}<séges. A vivásban aránylag hosszrí Íd sziikséges &
maga.s szintek eléres éYrczl és igy }rasznos' ha ezek a Yersenyek is }nagas niv n
mozognak és ebb l a szel)rpcrntb l m.elff baj, ha'válogatott viv k is Szerepelrrek, rriég
ha ki is kapnak néha" A vér'senyt veretieniil és megérderrrelten Horváth nyer'te.

0Ú_troffi
M+qvEr$éIT'el junior négyes cs apafvers enyeket rende ztek az NSZK-beIi

Kirchheiliiboiárrderrhar:. A nérr'retek a szuír fegyvebelt rnirrdhárorn szá,mát rneggy z en
tlyeldék meg, m a Ynegyerok a karttszárrrot.

N(.!-t r": IO:&,/ Berndt, Uees 4-4,, Stroh, Ornmerborn 1-1, illetve
Sz'ab 2, Agoston, Szalorrtayl-1, nejt 0 gy"i

F.eTfiÍ r: L3".3"/tir'ereslreirrr 4, Bzrecht Sclrrrdtt, Rubí 3-3' illetve' Yeczán, Králili, Sághy i-1, Ka*uti L. o gy./
p+s}raitŐr 13:3"/,Sauer' Kaster 4_41 Lempio 3, Pautz 2, iltetve
" Llszoli 2, T rcik 1-, Lendvay, Botka tl i1y"i

KaEd:.-L3:3.7 /'Bakorry1, Mayer 44, Lotz lJ, Dávid 2, i]tetv* Langenohl,
Krrntz, I{eÍde 1_í', Linlper"t a gy./

o'.ÜffiÜt}t]
A ztlgiqhi '-'4rggJl-Epé_e]- egyénÍ. Yersenyen 1B5 nevez b l 144-en indrrltak eI"

A Yerser\yt végig kijrvÍvásos rendszerben borryolitották le"

t,/ A. tacroi{f / 5 gy"2/' Bertinetti,/O/ 4-2+,3./ Queyroux /l'/ +a5,4"/ Gnaier

tY-Í:ly, ui.rrantoni 
/07 3-a9,6.7 Hitrordy /sr/3*30,7 4 Dagalij'er /r/sat,8./ FYarrci-

A Nemzelkozi

-*r..-afre-

Vív szovetség j szob lym dosít so .
/?ls./ e k rvtrv4eÍ t blígetok aérb6rág1 aorrcEd;át, eroue*Ii het{llyel rr

8-ac
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l [cractk al Vtv re vctaá6
as alábbiak cstrtnt e doaltotte;
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I$uságÍ kard
I{fusági n i t r
III. osztáv Íérfl. t r
uL ogutáIy ÍértÍ t r
Ilfusd.grnitr
Isucágt kard

m. ocztályrí kard
m. o zű'lytí n6t t r
IfJuságt lérfÍ t r
uL oszlá$rí Íérfi t6r
I$uságt n6Í t6r
I . osztáVrí íérÍ1 t r
m ogziál# fér t r
I{usá'gi n i t r
. ogatáW , u 1 t6r

I$usá.gl kard
II' osztáIyrí férÍÍ t r
IIL osztáW ' kard
III.' osztátní kard'
IfJuságÍ férfi t t ég kard

IÍJusfuí n i t r
TrÍ. osztá]rní kard
l[L osutáVrí férÍi t6r
IL gsutályrí n t t r
I(|uságl ÍérÍi t r
EL oaztá"Iyti párba}t r
I. osztáIyit n i t r

.Ir, osztáIyrí térti t r
' I{Íusásl kard

II. osztaffi kard.
IIL osztální n Í t r
ilL osztályrí n i t r
nL osztáIy ' térÍí és n i t r
tr. osztíffi kard.
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Szegedl Vasutas

EII.ker. Tanáes
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Ára példányonként
Szerkeszt ség: V.'
II.6nl aal.Íelefon:

Szerkesutt: a Szerkes zt liizottgág
Szerkeszt :665or J zseÍ
Megiele il- ininden h 15én

3.- Ft.
Hold u.L
LZL-LL7.

Szeptember- okt ber hovi versenynopt r

Szeptember 28,

26.

Okt ber

12.

Á versenyek megrendezése
kitrás is érkezik.

csak akkor vehet6 bÍztosra, he azokr l

El zetes ielentés

' A phlladelphial Ytv vuágbaJnokság részletes lefolyásár l sz l hclyszlnl
bcszámol lapzártakor még nenr volt blrtokrrnkban

Á szukszavrí trívtratl credményeb l az érdckl d k a. Népsport és a napl
s{t spor'trovatatb l értesiilteb okt berl számunkban részlctcs értékcl beszámo_
l val szolgálrrnk a VB. eseményelr6l

Késztilt a Statisztikai l ad váltalat nyomdáJábrn' Táskaszám : 1496.
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