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A VILÁGBAJI\OKSÁGRÓL JELEITTJÜK...
re flovatv*letí: ntpÁR BÉLA

ru4,c vL n!!!kor a Vtv EÍrad, !ák 8? a-saáEs, olvas Í'\ kozébg_tso-

-----É&_t\ s & "f,áJYr yrvo_vlr8'soaJlrofflas' ngzallJlDe4 aE oltlo a{y$'
eÍ7_ffiN \ nary vÍv taláIkoz .UE*'-*p) \. f "mulasztJrrk el az altsa.Luat, bory a Eirad, szerhegz-'Xsa RÜ ffi B1zottsága nevábgn Íg ne iidviizoutik a f városunkba

p .F) } N érkezett kiiift'Id.t vertsenyz ket, és vegot6ket. Ktvá.n$u}.'
t r\ \ \N' rezz k nagubat olyan j 1, e'n{\yrsa szeretettel ni fo-
i' ,l}1 \\ sad.julr het. rlenéUtik' bogy a tstlzel tsét h tíg tart vB

j.'yi r' j \ éIméIy1tl a kiiIcinféle -ngur-btek wrseqrz 1 k á{itt a nára ' /7 edÖÍg ís k1atakrr]'t oportbaráteágot g-a réeztvev k tnlrd_.7^' U eryÍ"ke kedves érnények]rel fo5 vÍssaaenl bzq{ Btrdapeat_\_í -lrl' ,' - 'lt)v|"l ro. I,eryen eE a T3 a népok b kés egrunás ne]'].ett l g aok
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Á'{ Lor e1 fÍzet tnk s olvag Írrk a YB Elorg.tr perg6 s llBabas biiz<lclaoLt nÓ-
zLh, ne f,eledk z!6Dáts usg a:rr l ' bogy a Y{Y gport natlre! balát.{ rr!'t [ilJ/tE ]'c 1-
keg - a'g áltlozatkász nrnkáJa DJrugEzlk az el k e' .1eteLben. A tstlliiafá Ic b1lottal-
soe J 1 bas..rl4lták k1 a fel}césztiJ.és utola Ld6szal'át és í5r d^odo. b1'togttátr
lesva! a J lebonyo11tásaák. Á gpottoBaÍnots }1viil b6]'il} !.Efíatalitva váría a
YB r{sztvoT6it. A be1s6 boIys 8gLot f ryoa Yilá8ítá6gar glerslt k fel g a
Ben{cz6 Bízottaág }dvá'Da1uai!á.k nsgfe1e16oE rodezték bc. A verseoycn bijzrcuíl_'Liid ntoteeJr 10o as1ve az utolE naPokban né5 a be};razlaon 1g pr bákat taltot r
bogl a vB alatt aztán' nilden zavaltalalluJ. nenJen. Á Jo$rck ]cgnasrobb l sg t
lÁi- el6váte1bcn elkapkodták.

Á tecbnlbat felEzgre].ések a uuokate:ntgk !.8f,61cl iltebcn clL glil]'tgk ág ezen
a tlrea sen legz acumí k1f,ogá6o1ní va1 . Á Íiisort a nyoda betá.lá.at6re el& cz1_
tette és a nintc5r 80 oraabyí fii'ét érliebo B éa pontos táJékorÜatáat atl a nél6
gzánára a vB ot6' á!yoív91 s 6soe6ryeive1 bapcgol'atbal.

Az alábbiakban ki'za'uiik a \rB rász16tea, rabeosztágu niigorát. xe3Jegregziits. bogl
a ryolcrál Basrobb szánu csapatnevezések niatt lég 'r td.sltálott az elE lor-
dul rcsroDdcz Eéuets n dsz r . A [ diint g t l liis86ea azt Tasr osoportos ts r_
nÓrk zésscl' va6r n1nauár.t kijgvetlon kleséses rood,Ézerbcn bonyoll'tJáts lc.

=? Tii].. a SportcsaJPnok termet nár víggzban*zenak a víláÍt
a Ieejobb fo.vo{nak cgatakÍáltása1t l. Elk zd' d. tt tebáÜ
s' a fr.rv. VÍv .Vt1á,gbaJnokgás, hazánlrbaq 8'E els 1lym

8uelsny; de éJ. B J.d"á$a.
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T r egy nÍ el m rkdzés
ff6r eryéní o]" n rk z g folytatása
MegnyÍt iinnepé.rg
T r eryént el uárkriz e folytatága.
|I{r og5' n1 ktÍzé1Éiint
T r eg'án{ dijnt

$ l" t r ogrént el n rk nés

9ra
*bol
íá15'.

$ i t r eryén:l kijz rxiont$1treeJÉrrÍd.cint
eeetle5 f tfÍ t rcbapt el mérkcizésots

F rfí t rcsapat dijnt
F lfl t rosapat d.iint folytatása

esetleg n Í t6resapat el n rk 'zésék.
$ Í t rcaapat dtiat6
s Í t6rcsa1nt diint folytatása.
Bstinnap
PárbaJttlr egy n1 el nérk 'zésekPárbaJt r egr at el6n rtrcjz sek fotgrt"

PárbaJt r eryénl kciz p tint
Párbajt c e gpénl d.cjnt 

"

Kard. egyéa1 el néIt ,aések
KaÍd. eryéní. e16nérhdz sek i o3ytatá.ga"

Kard egyén1 tscizépd.ciat k
Eard' eey ní d.tint6k

eaetIcg $rbaJt r osapat olÜtn rkiigések.

PárbaJt nosapat d tínÜ
Párba Jt reeapat d'tjnt f,olybatága'

osctlcg karrilsgep' eei nérk<izésok.

Karrlosapet d. nt
Earrlcsapet d.tint foJytatása
Ünnep lyes d'Í- Jklosztás .

a-a-a

Bc rtkcztcl a YB orgzfuonkéntí ég n vgzerínt1 ngvezéset ls. Á nsl6qÍ a vár.ako_
lágnrk negÍclc16en náIleg leaz s gzl'avolal teldatot bo.lB f6I fo6ja venllt a
v.loenyÜ az cddt6í vl!ÁgbaJlotsB ásokkar. A r sz vev6 náDz.tok azá-Á eddL6 27 s
r'z c16rgtes Jo1cátbc'Óg tsi'Eti]. - lapu zártáÍ6 - cgak az Lrok nevezéso bíáry-
tÍ}. Á r Eztvcv6 renzetek névsora - zár Jelben az eezel eg ut 1niluI tls ba_
tt'vaEott cgal'atoL azála - a L vethez :

18{ ,?2 cgyánl. hdu]. r 4 asaDat./ ' Au.gztrí.a /Lr. 2/
Auarffi'lla /5, -/, Beleíu! /4, L/, Bul5ár-ia 16,'L/
Dáata /1' -/r_ I'gA /L, -/, Fl'nnorszfu /5, l/
Olasrorauaa /24r +/) r nbouB /L, -/, Bollardla /L2,'2/
Ltrsro1olgráa /24, 4/ ) Polto5álta /2t -/ t llona'co /2, -/nmánla /E, U. Malolg!áa /9, U, SváJc /6, Ll
OacbrglováH'a na v} ! r 'Eonszás /L2, 2/ Slo Jctult /?4, 4/.

Kong:raa$Busr a ltargltszigeten
í{ 1 t r egréri el n rkiiz sek foJytatása.
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Á n'gveu sok f6grYetn l3nkéat1 ! 6goa5]"ása a ki}rgtkg*6 :

F r{1t rbeu 6r} e65rénÍ, 9 caapet aovezÓg i n 1 t rbgrr 65 sgréniL ' ].0 cgapat. t l-baJt rben ?9 aggÉAL, 1) csapa't 1 kardban 65 e6r aÍ ' l]. 3iaxlat ieveaés._ Et - az-
6!.agnr 27o ogénÍ ilg 4' caapat Bov. zéELok fclel asg.

Á nevez orszárgok ka'ziil 7 Á8zE' Írancíaorezég, llr6YarorBzá8. olagzolgzáE.
Lolgrolorazá5' Roulrrla s SzovJeturl ./ ntaalcn Ícgrvcrzmbcn. gréo1 g oaáDat_
vcrBeryo! ig furduI. utá'ruk An8l !1 k vctb lLbr an61y e h.rdvcraeny klv tcl iol
czlnt a n1nilen Ezáaban telJ g létazánnal vgsz tésst.

^! cgyot országoL ogJr tlÍ n.Y.zéscÍt ábézvg go& ngves a aa5y !'cn'etlr !l c!cd-
n n47e1 rondc1fuz6 iidul t ta].átbatil&ts.

Az rs!tr n61 t6rwivásbaa LépY16.1l a J'cgna$robb er{t. á' a3nr6atnénet n6L t roga-patEut bbt tsét ltvbea e -vl-t roráa fII]be\rea végzetit.1 osapat tasjal ts _
zíl1 clg Eolban sobn1c az L9fr JES E{ YB 4. bá\zezettJe. ,raeea ée Bolldt el
agrénÍ versenyen is J 1 amÉpeillet.7 Á f rlf1 eztDotuaá áz- rsz.K -tevoEl r* tergledEáDyokkol dlc Eoh3alb6t ' dr b ta gteloaii]. fe1íi'v6bon Yannak. Ertls&osgés. }rorsr
a o6apatta1 cryíitt Jt'E a vB-:!. a 1ÉrbaJt6rrlv k ragyar cdlz Je ' az &r pa_baJaol
D'D"qY lé1.

^ugztr1a 
oeapatábaa 1r a n6k az Lsuertebbek és orednáqr.a.bb6k. Epén1bc ueyan

' ffi?Eztékl de a.z osztlák n 1 t rcsapat er sa gc leaá uiiuer pr igg. a}í*19'2.
bca oJ.ínpÍai bajnoksé.got ' 1949_ és 195o-bon vilásba$okságot ry6rt s 

- gDo1let..
oB_on va$r T3-on e5razer II. E háronszor IIT. halyen v gzett.
A fér.f,Í t :riv Ké!b' valla{nt a kardvlv lp16el' Íanctsdhek és Bcsch tarto!ík
az ered.náoyesebb osziadk voloenJrz k k zé.

Áz arrsztráJ. versrqrz k ,/ogsr féafl e ery lő/ lq tartoaak az ism rtck k z . Áz
1snerE e crodnérgres lctborg nen J n el Budapestr.e.

Belg1le 4 párbaJt6lr1v va1 k pv'1seltéti DA8át ' attk k liil Áchton a 1egcr6aobb.ETTalE 1 ell E 1 ntb ry a srpatrrerse vrg ís bmov.lofr.
Brrleár1a hoEszu tsiba5ráe után Íltlul el t' Enét a VB_on. [Eu }És rágzc Yan, az ln-
imr&'6ffi a két vg Bflgárlábao ca1z6eE a16 uagra.r FcreDolck a}i szíEt n a caaoat_
tg}_ Jiin &rdapeetr*. H' kea' ho6Jr a bulgárok 6 vcmenyz6Je ld'zár Iag batdvli 'aHk ury az 68Jré!Í ' !!1!t e caapatvorsoryotr indubeb.
Dánia szjle1ben a n Í t6rr1v lechoana fudul oBak. oL{ }948_t t hárorog zol cltv_ffiráa végrtt II. bc{ven ée 195t}-ben LuxcnborrrlB el ruÁ6b8JnokEá8ot ryár+í
Á! E4_t 1 rbaJt rwrv alT. Iacblc! képvieelí ceJrgilii1.

Flnnorgzát cry 1161 t6rtlv val éa 41ÉrbaJt rrl. ral' indu1 Brilape stre. .e, J ká-
F6Eá5ffi?Tnn páruatrt6rcsal's't tt [ }e ocsiiLcDd t roaf, l.
lranciaorszá.E telJes l tsaánu osapatábaa sok o].trryta1 a vllágbaJnobot iidYt'z l-bot a la$rar kaiz r!.8 9. K ziilatk ls ki Belketllk Dt or:Lola Dcv6, ald. 6 lzboB ryoryt
o1tEl'1&t va6l vÍlágbajaokaá5ot ' k t 1!bea p ili8 II. b trrcn Éi'tt'tt }í. Balrdout
r95&balr' III. Íotter 195}bclr Í. be 1yen' véEzet a f rcf t r azámbaa. ClobEct_t
a ko!Ább1 L tsz6! s tfJ':.tágl v1Iágbajnokot.-a tíartlnl Eul'asr6zte8t uen lell kÍt_
ltiD bcElrtahL. A f lclrtea erst Lépvlstl6'IÉrbaJt lrív L-L Eiu a bogsmr fran-ola rgldqT lorryat. a 1e81E! rtcbpt ak{ 1957:ben nyert vllágbalrrokeágot. A fran-
ola ! k hi'ttit cialtlhg a lcg.rod!éDJroacbb vcrscngra t 199}_bgn II. ].954+. rlr.
l956-ban III. !q-rug+ És?ot-t._lcrta]!fc-l3o'|llcxV ía korc]'y credn nye}ikel <l1-
oE balbgt. Lz L955 évÍ r u'1 IrB'.a B1. Iv. b61yot azerzett.l t rtátsEsr tcrmetfl g kitíia6 t.ob!Í&áYal r.end'elb z leÍusr(t-ot is 1ierl !áÍ
a budapestí kilzilaaég. A freoc1a lar{'oz k kiig l Lfcvlc r lesí@.rÜgbb. 'l.l nárt bbr'iir volt vB dijlt6b.[' a t*ibb1 L áltajlában a fl ate].abb Eoroeatá\rt l keriil-tck k1.

4+EI!g c9apatÁb l.a_1ÉrsastÜr_ben Óa_ f rftt rbca is k1tiiD,6 _Eoe$raa Óe .Iay, va1a-

'lLut 
a E Í t tlvLv gbc.L.Dclkott1t Lt. Emtyas 1958-b8n /rbaJt r VB_oi;'iyert'

aI ].?'7_ia9tt f 1f| t6$on Ilr._be}yea végzctt Pár1zebaa.-$bcsÁ pgdte a llliboui*ÚaJr ry''l_ulB IBIII Eo3poD' IJ.J r .Bo r}oE Yl}gz3uE la.ÍL zs oaJar tsD'aga paoÍE a !. lbo!31 olllpiáB gy6r tt. 13 ln6ol csapatb J. l soks zoros o r t6rrrÁ-toea ott G]"co
f,a1n raltuk }dvÍil a lcnzettsiigl' oástokoa e 1ccl"8m':tebb.Saim reJ kLlníl a, ngiliuetkiiaÍ p&s*$kss, & }e5$"nwmn* mhbu



üalryarorezá* Ezlagít képtr:sgió vereenJrzóÍok közül f,g1sorolJuk gzoL ak eredmé-
ffiIf:_eEE-a ldgtö'bb aehzetköt1 erednérrAycl allcsekedbellr€k. férfi tűrvivólnk
rBzut'nirop 19'Fbo!. qrur1cza l95Fbaa 4yort v1lá8ba&okBá8ot ' c\ri"kovszry
l958_oan IÍ. J€Üt Pbílatlcl5ibiÁban " K8nutL J. az 1fJusr81 vB ctn ![e116tt & ta-
vaiwt tn-on Y. be].yet soeráeÜü. Bő1 tőrvivólat tsöztil DönöL}ry 1955-ben RótrÁban
ó6ite te a vllás iesJobbJatt' noJtő tava].y rII. belyen végzett ' 

Eovácsnó 1jll-
5-m III. volt' enellótt többgzör szer€potri: o8-on éE vB-on a döEtób€D'.
Pfuba.1tőrrrlvór nk köziil L95r-baú' &1igsn'6lbeb EákovÍcs 1. BergsclJri II. belyen
vánrcüü. Bál.áJry BeilÍs 1957-bc1 volt II. a y&-on. f,ar{ylys'l ttc novéboz Eok babér
roiaarxi GerevicL 4 ízbán'grőzöti; e5rén1 oB_oat vary TB-on' két xzbeo II. ery
tgbca III. Yolt. KoYácg Pál IIr. l?öen á1lt a dobo8ó l€8nasagabb fokára ' kót-
aa6Í IIo orysues p€ Í"6 iII" IrÓlt'
l - l':l-^ -^1-t1- t-X - il..5.{. "*Á - 

''Í.&{ 
^.l-^ 1 tt p ]" il€l"DÖurngDell or]_mp].al DaJrrolsEiagoE ny

ry j-g-ben III n volt. lf,end.eJ.ényÍ legJobb
1Ér1zst [l-91 rTrl hglyen végzett. Hor

s!C! IIr gaeYBZe! DeCiA IlI. YOIE.
Áa oiircs kf kiiztitt ná! lfíataln ráLJrát1 lÍelborrrrreben ot1np1al" baJEokaá8ot Dy Tt'
ocllett a YB-ok aor{.E kát ízben IÍ. ery izbcn III. volt. Emtl l ly1 legJobb
crodn ay6t l957-bgn érte 8lr aulkor
aÍ. rFI \r1lásbajno$ c1e, truJ'ajdonCIg&'

hglyen végzett. -Horrrátfu 

'párízsí VB dcint Jébea Ís síkerrel 52 36-

w $ t rviv L1nket Índ'it e^lf,í. fr.uonban éppen &n íd.én
kolJ-omgtlen E}e&I pst st a nra&í-E.r f'Íatalo}mak' me&a
IÁgz} nkat -

Hc'-!,Í"g,ndtá* c$íip{rtábÓl a n x' t rrrtv Kle5meg &5 l"st&*. :t'.j" VB-"e'ln
il.ffi;TEpdbk b.t a lroIlarrd.ok n t t6rbsn_ ég-ir:nr ba:a tx."xÍmÁtes
nair &B égy Íd" &n GgepgwergeuJrÜkonÓ

Ierr,ryoloreaáí 6ÍCyÍittés9 az eLuu-lt évgk taDasztalaÜal alapíán párbalt rbon ée
Ecr$ffiav&ástsn a legcr sebb. Pár.baít, !\rív Í ki'zt'l Fdz' J nkl a vB
d at6Jébon i.o ezeropelt - uéllett roíoLecholrE\y e' ÍBle3tebb Y1v . Á kaTdYlv k
k ' l -PaYl ovBztsy r957-bg! FárÍ gaban a rnasya}okai oegel zve nyer vj^ 1á6bajaok_
afuot. 1956_bg!r- Ec].bourt3bal pedlg a II. tolt. Zabloo&1 Íg kítti:o verscn3rz6,
^t 

T c& n1 aiilt bElr.lc voIt ilÉ a}í tiíbbszijr EoBÍtetto J belyczésbe z a lea_
Erol Eárdceapatdt. lbilgtseg ' bogr Palulgzkl' az ialgL lfJu8ági 1IB len$tel karil_
rri zteso aslr kérij].t b6 a ogapatba. A ts t rl bb enlltett kivál volacnyz u lí-ifil oo'Lyra ! "/lbi"1ad.o1r'h1áb8!L 

vI. volt/ BLatkovsz$l ' Zub a Eusovsz}d YLv a
l.B5rcJ' kard sriitt.6be.
A loaacoiah k t f,&rf,Í t rw1v $a pr bár szc! nca t Brilapcsten, bár a kevésbé ís-

i'tF#g*g* *3"Htuí1*' 
t rv1v t it'Tezték' Akíh6k n v lt azo'xba!' taprmk zá:r-

Boná.nla r.rravlétazáEu csaÚatt8'] :iaa a 'i:B-ra. A ronálok a' vívÓaDoÍtba'!. a n1od la_
E6Effiaer{i} i jr.tBz or--_.;zá6ck {z+ tari;o-."ot . Í í t rrlvÓtt ilÁrts a v11á6 1_
'ronarÁuan szánítbÉ't k. orbán pl. 1956-baa az an8o1 sbeB niigiitt a IÍ. b61you9tt
volt' !. ]-iett vi<:ol e ort a ronÁn 16í t rosapat f, cr ssége. Férft't ÍrÍY 1ts

4

8.
&

oclt.
Ércr cgar az cry ni oÍgileá$rckt lnert bÁ e ogapatvorBenygkelr e1éct erednéryeket
1g f,l6rg1cnbo van[élJr' vége_hossza nen' vo].na a fe1go!o1ás!ak.

olqgEors!éE a oásllr nagy v1v nenzet ' amg].y 8 f,raloía ég a M 6Íar rne].lett q 1e8-
Effiififfi-Eeuu nrrltra tál{'ntbet vlssáa. Lz o]'gEz osaBat kLgos]Leit6 esÉnLségc
sdialdo l[8!8'1arottl, atl. t rben ás lÉrbajt rben a v11á8 J'egcredn ryesebb ver*-
gcnyz lc. E6rrÉvásbáE 1947-botr IIÍ. ].95].-t ]. I954-La e5násután négyszer rI.
Pá.rba'it6lbsn r95r. 1952. és 1954_ben téEzett az I. heIy n ' 19)8-ban II. 1948_
brn é8 r956-ba! IÍI. volt. A BuaLapeatfo érkez csapat ta8J al kiiziil Bor6nn'l a1
1954-ben ÍIf. vo]'t. 1956-ban II. 1998-ban f,. bs fyen végzett az o]'Ínplá.ts és a
víiásteJnokgfuok során. sl'a].ta 168jobb erod:néqyá a roeIbouncl olinpián cl rt
Itt.-leIye . Ai olagz n k Eajzi'jt Colonbe tt a J.egerednényoEgtb voraea;rz , .k1
Phttaala1i}híában Ív. bá lygn végzetÜ. Bortolottí az eJ.mu1t v1 tfjusá8i 'tIB-o[
ilrt g1 J erodn nvt. Á b'árbajt lviv k k ziil Pavesi 1951-ben Ir. 195!+-b n TI.
19'6_ban I. bÉ lys! végzett a vB_o!' ' ílletve az oB-oa. lctf,fuo 1956-ba! II.
1958+ar1 V. belÍet oz nozte uog. Bett1Eet t 1957-ben BáaÉ4r D 8t'tt a ITI. volt.
A- *lata]. ás tebetségeB saccalo a' td6'' ifJusáeí vl-on }iisgé k nnyeJ.niisk clve II.
1ctt. Áz olaez kardfr'v k leetijbbJo nery n mz ttsiizí erednanyekkel az ut bbL évek-
be!. pen d1agekgclbctnpk' de lesjobbJaíkat kilz nséstink J I 1BBeri a santelIL vo!-
. E$'ti 1. fépeeségelrben"az o]'aáz kardoEapat ná5 nÍnd16 a J. gJobba} ktiz6 tartozlk.
T&qepbA$Efi Bffr veirsensrfi tffiffiHEE ffi*qs okobott
nogql utasj-Wa e' el KamrtÍ

ftrI. helyet BZor-
Iétszá:nbaa tnou] *



ás karr(lvÍvó1k között azános Jóképesaégü vereeay ző van', ak1L usarr né6 aagr nsn-
zetközt erodnéqyokkol nen dicEekódhetnelr ' at6 gk1E uár korábbaa'&rdap€Bteü í"s
E1sebb-lagyobb fueglopetéseket okoztak.

SváilorszÁR a Dárba'itőtrivásban és a karllv1Yasban ind1t versorryzőtsot. A strétlak
án8'E(ffi páita.ltörvivó Róbbi.:aalg!, alrl pl. az 1955. évl római vB_on vI. Yolt.
A evéoók eb6en a-feEryenxenb€n - eieóeorban csapatbaü - Jó er{t kápvieelmk.
csapatuk 1952-ben éí 1954-b€! II. be)-yen vé8zott.

M_1c cgak a Dárbajtórvivágban kéwÍse}tetí nasát. Asl"áJcl vlvósportnal< ls a
BaffirtorwrvaÉ az örőssaóge: I952-bad óB l95r-ba! csepaü]k IIÍ. volt. Lggí6Úp!-
iebb iersenyzíLt Amez Droz és Evequoz.

Cgcbszlová.kLa csalE a fér*fí tőrvivásbaa ít]di t na8yobb számu veraenyzőgáldát /5/
t6Í_T6E6-oí-E oárba'ltórben l-]. csehazlová.k versenJrző 1rrdul. A botevoz€tü var-
se4yzők közil a J óképo ssé gii c1virny nár tiibbsztir Járt Brdapegten.

Törökor:száe vtvói nÁskor 18 1natultak oár IIB_on. de k1onelhBatő nenzetközí erect-
f,éa'f6aÍ*aoll Öicsekeilbet1ek. F€snr6rnenenJréut - 2-2 ' kalatvivásban 4 171yóval
íutlulnak.
A szov.ietulió tetjes 1ótszánr csapatában jónéháry nár nenzetköz1 tek1nté\yt
érí67f,iffi6-nvzö neuett sok a flataI. A szovjet v1vók a közelnu1tbaJl EzáÚog
nániápetésse].- szo1eá1tak. urybomr s zeroB1ésiik- oIé nost is nary érrieklódássel
íoiÁáE a szakértőki A csápaüban-Íét vtláebajnok van éepe{lís á női tőnrÍvó Za-
belíae és a kardv1vó RítEz}dJ. Az előbbí az r95? év1 párizs1' az utóbbÍ a ta_
valvi ohl1ade1pbía1 VB-on véÁzett az első helyen. Férfi tőrrrlvók közül MÍüLer
a l-esjöuu képeÉeégü vlvó. l195?-uen' Fiilöp nö!ött a II. be1y9n Észett Pár'j.zs-
ban.*áe erryéB nagy nénzetköz1 verseqyekén Ls bebizoDyitotta oár kiváJ.ó képessé-
peit. l t6-bbi fétl tórvívók köziil lesÍnkább a nár Bud€.peslen jált Rualovot is_
iléri a tözönséE. Nő1 vivótk közü1 Zabélbálr kíviil JefLnóva| az idei ift vi].ág-
ta.rnorsáRon ryőztes Pnrdszkova és V. b€hrezett PetreDko az isBert versenyző.
A Íavalví vB;I. II. h€1yéÍt végzatt EiszetJeva és zEittry1kova közül az el"öze-
t6s tálébozóatáEulk szeriít va-lanely1k asszóny néve a:Latt lndul az idoi T8-on.
A ;álbá'jt6lv1vók között Cselnusevíósaek van a legjobb nernzetközi erednéoye.
railalv Ínttaaetpuiábaa a TTI. bolyeE végzoüt. Ebabarov az itlel 1fi vtláBbaJnots
ts :.náut. R1lszÍ<1Jen kivül karttvivói}. liöaött- szorop€l! TíEc.lr].er a Db11aalE'l!l't_al Ir. be]"yezeüt, -KuznJrecov a 

' 
a61bournet rÍI. be].yezett. RaJtuk klnil Cserepov-

E''r{ Jt lsnér1 a iraryar közönség.

Áz e].őbb B].motratottakor kÍvül a treDagtközl erővlszoryok JelenJ'egl dft{gÁ'tak sr'_
zékettetéae értlekébea az alábbiatrban közö}jiik az utóbb1-oágy éi világbaJaoksá_
gáDak' íIleüve olinp1aí baJnoksáqának eJ.só be\rezeütJeJ.t:

Férfí t r,csapat:

L955. R ns'
1956. Melbolrrne
Lg7?. Párizs
1958. Phíladelpbta

Férfí tir ep níl
L955.
1956.
Lg5?,
1958.

N í T rcsapats

-

L955.
L956.
L957'
L958"

I'
olaszorszÉg
olaszország
!íagyarország
srancÍaorszá5

G;rurÍcza
DtonÍola
fiil p
Bergarulni

II*

Magrarország
Matrarország
trbanc1aország
$rovJettmi

III.
An,BlÍa
AngIÍa
olaszorszá6
olagzor8zág
y'Iv.Mg'ryarországl

oraszoreaág
Marya:porezág
Áusaffi'a
trbancíaország
/IV.ua$1aronszág,

DrorÍola rEl Intasto /T/
Bergnmtn{ /O/ Sp,aLtn /A/Midler lSn "A . / Jay /L/ÜzvÍkovsahr Barrdotnr ltl

/Tv, GJrurÍoua
V. KamutL/

líawarorsrá.g
Szov jetuni
0Laszorszfu
SzovJetunl

.a

trbanci*.orszérg
fuancíaország
sy .Nénretorszríg
I{y.Néuetország



E 1 t r errvéulr

-

L955.
1956 -
Lgg7.
L958.

Párbajt rcsapat g

L955,.
1956.
L95?,
1 958.

P-árbaJt9r pryépt!
L955.
t 956.
L95?.
L958'.

Eard.csanatl
L955.
L956.
Lg5?.
t958.

Kard. em ni.:

-

L955..
1956.
Lg7?,
L958.

E ziilJtik tordbbá az

I"
Drin llqy
Sheen lA./
áabeIÍna /Bg.V . /
KígzeUeva /Sa.IJ/

Ir.
Camber /O/
Orban /IV
Schnld.t /T/
Zsttnyíkova

ITI.
EIek TLona
Garilhe /T/
Camber

/Sz .A /Re j t
/ V.Kovácsnér

olaszország
oIaszország
o].aszorsaág
O].asaorgu ág

ÁnglesÍo /o/
Pavesi
Monyal /E/
Hos}yns /^Í

Magyarország
Maryarország
Maryarország
Maryarország

S9! t r";

Elek I.
Nyá'rí
EIek f .
Zsabka
Zsabka
Dcinci$y
Kovácsné
Ju}rás z
Re Jt
Drin l\y

Franciaorszá6
Maryarorszá5
Maryarország
Maryarorezág

hrtinettL /O/
Delfino /O/
Bárány
E.MarrgíarottÍ

olasaorazág,
Lenryelország
Szovj etuni
SzovJ otuni

}{a6yaro rszá.
trbanciaorgz
Anglla
trYanciaors zág

PavesÍ /o/
E.Man5Larottí /a/
Bertínetti
Ceernusevics /Sz.U . /

SzovJetr.mi
SzovJetuní
IrenryeJ.ország
Iongyelország

Gerevlah Káryáti Nostin:l /o/Káryáti Paw].ovskÍ /L/ Kuzngrecov /Sn,U . /PawlowskL KárpátÍ Mendélényí
Rilszkt j /Sa"lJ ,/ T1séhlet /Sg"U./ tbardokws /L/

ut bbj. 10 év rnagyar baJnokatnak névsonátt

t950.
1951.
L952',
Lglr.
L954.
L955.
1956.
L957.
L958.
Lg5g.

Yégíi]. !@ J.Jtik 
' 

bogy 6tyg5d{ nk a rrIv. &rd.apeatl Ylv V1lágbajaokságon J sporb-
ot' árdekes Liiqtelneket foglak ].átn1 .és a Earyar versen;rz ket sportázerii szrrrl_
kolássa1 Ec6ít'}hozzé' bogy J eretlnéryebet érjenek eI.
A VB utáal Ezánalnkbaa a rl:ilágbaJaoksé lefot ásá:c I;a szahE1 t8.p8.szta1ato&r 1
t68Jobb gzghbergilk tolláb l fo8uDE oikkeket kiiziirnl .

Téelfí f P'
sá&ovícg
|[!.1l3r E.
Bí1I;1 E.
lPJ.J.ly E.
|[í1]J E.
FÍiJ.tip
Somod.í
Fiilfip
Paogér1
Kamutí J.

Pá{bajt ri
Nary A.
RerÍcb
Berzsenyí
Bericb.
BerzsenyÍ
BerzsenJrí
Iilary A.
Kausz
Bárány
BerzseqyÍ-

Kar'rÉl:

Berczelly
BerozelJ.y
BerczeJ-ly
RaJcsány1
Kovács Pál
Kárpátí
Gerevich
Gerevlch
Kovác s P.
Kovács P"

nrÍk Etelét foJ.esége
k násod.ík nemzedékéneke8oazseg B r puf,oJ{

eE e legfia alabb
tlc

fu,ffi
to ná:r a ksz

' eKoute ns8c A \lllVÖl'
t 1og éppoty értéIces

dalonnakr mt.nt az
bajt sa
apJa r

rené tagja lesz a vÍv társa-



.{ H'{RÜM =g-ESToR!

GerevÍoi*" * Kovács - Ká"I1lá.tÍ t * ffi hÁrom reprret ktiliiufé].e var1ácí kban
gaor o1vashatt$.k. I{ernik_ saínte k u s fegcn}omnÁ" forr . 'ssae. Á_.nagyar

ná_r sok_
vLv sport

kr lqnek
gaor o1vashatt$.k. I{euik saj"nte ktiu s fctsn}o&ná" Íorfi' ossEer A -E[&$se3
presatÍ.gsének, teet1 kultrrr4-!'J''( }es$rt kesebb fedeaetének test reí h
ielent ségét d" sem bizo4yÍtja 6ouuan, mint aa 9.tÉPy_' FosT háman.e
en 4.6 o}ínp1a1 és vÍJ-ágbájnolri-arany remtrez Jultatták hazánkat. L{1-

&dffiiiu",
ezetesebb ' Éory most, a-rvÍv. vilásbájnoksá,g e]. 6gÜéJér:, a vivás e bá'ron kívá-
} sáBánák 

_ 

vigé zaenlékozés eit kii ztil Jii& Iapulrlc br'gáb JaiE .

E1 sziir Gerevicb t kBre8tiik fe1. t 111e 1 az els bsé6 a bárou test r k zii t,
rrctt korbaD 1g vezet és az erádeéaytábIázaton 1a az ela he\ren vaa a lole '1 vén ]. olíqltai o5réai, 5 olínpta:i aapat, ) világbaJno&í eryénl' 12 Tr+{6-
baJnokl csapát' sszesen tehát 21 aranJréreo boldog tEleJalonoEa ' Dou Ezáeltve
a 1o eryén1 nasra.:r bajaohságot.

sen-tem -

sUoreted, Ln&tgzkrétÁ 1 t Ú kezd.em s, \reIe v{r]. í,nterjlrt "" *uc]"cmu ho6y nen guoreted' &%. LniLÍguts
kj.vánosj-skod to de aaért á_ruld" o1 nekem, B61yík ví1á6bajnoksá5hoz ftiz dÍk a
legke ilve sebb enlékeil?

A1í D.rm tiiprent s oillanattvi babo zág utáJx f61e11t
_tíetyíkJrezi há te_ruészetee-en az 61s h zi an61y n r{sztvetten, 8hol nítrt ujotro
nasron J l-negálltan a belyenet a csapatban az iir 8 k j< ,ziitt ' flo au eryén1b Nx 

'lntndJáÍt az el nárkiizéeots aJ"aw Liegtm.
[ok{ntote a távolba rÉvcdezlk E caaJí!a !&! ne61ndul az enlákezés árJar
-Bégen vo].t' 29 érnre]' ezel tt ' 19'0-ban lÁogébon vlteltoB el sz 'r a bal&aronor
a nénzetiezíníi karszalaaot. réu pésea uen Járt fatreu8et aíkerrel usran ' dg
nÁr a folvtatás Jobb voI't. Á k vetke z6 évben BéoEben az o1asz csapatot 9:'-rg
xt zttlk }é Xabos-- Potschauor - Piller tá3shEágÉbaDr d.e P1ller aJr}or a }dlenc-
5 t ery ry zelnet sem aratott ' az eryénlre tarbo8átta az erejét' A!l{t n98 lE
nyertl- éí vLszoat osa} s'2 v. bo\y18 vltten. li[ g naryobb volt a E1tser lr LoE-
áagelésben 19}2_ben az oli piáI 

'. 
ahof mÁr 9:2-re ry6z íi'rJE az o }as-z o8al'at fe-

lett. Ez a legnaryobb arányu gy ze]miiak gí elledel{ink felett. cLen aJrtor
neu f,áJt sen á b Lá.n, sero á t i'y tdm éE a dsrgtss.o kiiriiJ. gcn rezten fáJ nv1-
Ialásokat. 5:1-re vei.ten D vecohit , 5l2-ro l[arzJ't ' 5z1-ra C'auilinit ' a De65re-
ttik márk iésonr nÁr nen kerii].t eor' mrt 9t2 után az olaszok oIáLltaa a to-
vább1 nérk zések levivásÁt l.
L1ége-t l ts zalve níndeo vilásbaJnok6ágon rÉg rtsvetten t oBak.P stJÉlbe! ' T,iB5!a_
bon5an. Eal_r ban és llontc-cer]' ba! lrén Jelénbetbon Ets v1v tálcgalr &L g !r3t3Br
bea' a-vilfubaj4okl pástotoa raJtanElvÍil á11 okokb l, anr sej og a polrtata_
tl-sztiEá-n er6seD. avoroot hapo'.
t9,!-ban a butlapegtl nrrorÉ- uaJnoksfuon u6adt bé gp olaaz $v{g }:apggá! naJc6á
ry1 belyett KorrÉcs hlx1 birrátou. A beugrásDat nagJr g1kere voIt a el a' ta nlrt'
dj'.n e*viitt k zdíidr a nemzetí színel-!} ilia&alá rt. Á&lcoD br.llaat lagoe Ú6g9Eré'
z 5t ffit ttii"nlr, bory ktilcsiia 'een segitJiik egmást. Ea D bo! roeszul noEÍr
1g5'ekszik e16sébben' s viEzont.
E t az e$rénlbea; 4Í'{ ko]c e8]más elJ.en vlrtok, ni a be\rzet 8kkor k Etote& Á11Í

47 za n' a pt1J.8Eett{ríJa6 Jobb t

És uJ.ndig az gy6z? _ k rden a kiizbevet leg.
-&opp t ItÜ lut ogzenb va].anL. Az 195].-eg stochJro].!&l' Y_B".a t rtént. fird. 4l1-rr
váz-efétt árÍenero áz ob séeet e Idijni- holtvergelyben. fo sziv g kitartásgal
k zttiitten a nár renénJÉeleí he\tz tb n s a fo\ytoa táoaal fud.t !m.1pvÁ8ásob-kal kegorÍtettero. A jrrr]r caupa oornbat-.on neveI&sdet-t kÍuf 1d1b l á1lott 8 szl
voiuuten Loooráltá.k á tBzueaÍc1 i.-nrnt a tánadást. Én elt 8yolEabbarr vetten
észre s az erednény haroaroaa.u 4r4-tett. A diiat tust Drke! a1ts Tiilt beada1 s
1&I rbdt e1iit tten a vltágbaJaokt a.rraqr rent J.. Do ezéJlt &Dd 8ob8 lem lrara-g .ott rán, s ba volt 1s k ztii.Dk olykorr_o\Ykor vlta' bory kl fo8o t pen5 t
tL ziil Lr}. _ an1nt az t rtént az L95748 roá'staÍ bajnokságon iE - & barÉtsá6o! 'csorba s oba nen Eeett és az L975-aa negállapotlÁst szígonraa béta.ltjul !a ls át
a J v ben tg ál]-ni fogJu}.



lledat18 ÁI1' le<ltlíg?
_Add|8l rndg e Lrrdas IatJá t!óf,ágkodvü rajz|ülóJÁna.k fiatalitó kuráJára szÍiksó$
!.& léEz.
lÍárrgrl{lt utan a .t{ulnt E8Br€sgóh-ba vézetettr a"bol a ntulaJ' ré8i €11enfé1éU
[€aluető !€gbecsülésEe| szo}6É1ta kí páratlan aronÁJu főzetJével a téveJygő
uígáe1ilJe1öIt6t. A herysós zárrf,olt voIt' a forgalou erybén szó1va élérrk' ás
éa fólszó}ltottan Kovácá .Ldán Pált ' bory nrtagsa ne8 ore(hény_statÍazt1káJát.
Ba-rátulk gzéglrenl6sen bevallotta' hogy llyeanel D.E red.olke zlk. IegJobb tudo-
náEa ezerdttt va.u 1 ollu1r1aí e6róri1. 4 olínptaJ. oaapat r 2 vt1á6bajnoH' eglén1
ós 8 v11á8baJaok1 osapat araqróme ' az ezilot' ós blotrzó!úobe nár nen mJ.ékszík
pontoge!.' talán tsét ezüst és e5r bronzé:me van ég ezenk1viil batszor tolt na_
5lar baJnok. Ez azonbaa bÍztoa.
üoDd ne6.rre!.ea ob Ádáo. lelytk VB..bez fii! a 1o88!9bb €Elóts?
_Áz ele6höz. Régen volt, I91?-ban read.ezték az,t az adÁtg Eu:lóPa baJaotsBá8na}'
elkor€Eztglt vlvótalálkozáso& belyett. A' 6séLi kálaliliÍrtóbon 8! uto16ó aaazo-
íg guta vezot€tt ./A sreneóbbek kettvéórt t Bcr.czelly. A szer*./ f $rózelennel.
íóhen 6 grőzelnpu volt ég én rrivtam az utolsó aaazót az glosz ilasó1ottáv&l.
Ea az olabz ttsrolí a ulrkózést' Berczel\r a vllfubaJnok. Eg an olasz póze].!c
Ellrto b'.!o!yós!r'k Iátazgtt uálc' nslt 4t l-oE TrzetóElo tett szelt. EkJror töl-
tóut a ilrdnal f olalrúat. Dazrevotto, hosr suta kószüIőd1k s caonagolJa a fe$r_
vere1t a zgátíába. Boaen le áaaskoaLrl tsczdgbt az cmberí. alaBtoruós !ot. öggzo_
Bz6dt.n nLlita! ot{E€t éa JavitoÜtam. E1őbb 2:4-re ' aztán gs{_re; naJd csarrha-
!a3 o! rcalltattel. vó8ti1 egr r€ gt 5rors váratlan lleegcl ryGrteú a rártrőzógt
5! lFrc. Butálak uírg €16 blleüt venBí a t!ár összeogonaaolt fegrver.elt a bolt-
v6!Bg!y cldiintéaáre. Iüt n€ksn Jt'tt }á Jobba! a 1ápéa' azt 53l_re qr€ltoro.
In tüt vaD, aE eJ.aő párizsi vB_re kikiild.ött erykorÍ na€sra! vlvó€rp€il1c1ó fénr
tápe, vetten .].6 az _al<tatáskánbó1. Eol va5r ezón tal'tEáü?
_Itt tiliik a kép oarkábarr, a neve' suta' ba1Ján! - fe].elL Pa11o m:lkiizb*n
rengve nézí a fakrrlt' iireg ráqyicétr:ot' s ery cÍngán ryerk cre-mrtatott.
gknr aB binn1' bo6y á tiez ee ktiJ"sejti "bu1al és a c1ngárképti ryerk c e8y
uryanaz a azemé\r.

€}me*nl se
ás

-A kéB a cgapatbaJnotsság utá 'r késziil'E, és srnek suta vo].t a h ee. Ref1exszerii
tár"o(lása1r l r rnÉj.}og ei' vágá";aÍr l eIragadtatott bangoa itt akJ<or a párizat
EaJt . Az egl ní bajnokság után persze Suta nár aeo vo1 i\ren nevet s baD8'1-
latban. Viseza ís aalta lek6m a k ,lcsiint kliliiaiisea a DasraP baJnokaágoa, nenls cErszer. Az a kijlosiin Le az ogzéDbeD \Ian ' .nlt AIi íilott vissza Eto Hro]:n-
ban. aJrcl n Jártan u5r ' u1nt tJuta 3ári zsban. Ezek a kLs 1rrteluezzok persze nsro
rcnd,itetÜéL nes k zi'ilt{ink a tiibb évt1z,e es fegnrerbarátságot és ba ennek a'ba_
rátaásnslr lubl'I'eunt ilnnepségÉ! l nen ls enléké ztiink ed<lJg rneg, az tvenéves
érÉorttul alkalnával réldszett találkoz n a1adannyia'D' ott leeziink. Ezt a távol_
1er6k nsvében l'8 kl J r]. ntbs tern, Íeltéve ' b8, !teÚ' éppen ak}or rendeznok 8y vi-
lásbaJnokgásot ' e!3lyGm tcr.nászEtosen lndulni akaru]k _ fejozte be az 1ntgrjut
Eováog PaLL.
A báru tcet r légftatalabb ta6Ját' Rudit lary nrrn]rában taJ.áltae' nert uJabb
beszerzéEÍi bangleuezeí"ork rcnd.zéséa gzorsoskoalott. Eérdéseinre csa]. f liilete_
aen btin 6tiÜ . csal 8'Bor iitt'tte f,61 a f,ejét s néltatott f1ryelemro ' 

qrnlkor
lggbauotta r bosr as aralyéreu-stat1sztikáb an néniképpen l Earaalt két tos_
t6ibátyJát 1. Iéién nokL io E a Lm 1 ollnpía1 eryéni. } olÍnpta1 csapatr 1 vi-
IágbaJnotsí eÉyéat s l v1lágbaJnokl csapa't arar1;r ' iisszeseo tehát ''csak'' 1o
alaa3rérue van az eailst s bronzérneket nem szá.Eitva.
-llo J . ne f,eledd., hogy Joléatékonyen fiatalabb varyok és én gzokágonhoz hlv nltt íe -távlatokban goatLoJ.kozon. A bÁtráryt r'rá.érek a kiivet]rez tizévee telvenbgn
b.ho'nL. uald 1970 fg1é Eerogg f,el ísnét' aakor naJit vlsszatériirrk ozekro a alo1_
totÍa. líoBt DaElron cl varyok foglalva.
D. Brtil1' aeken a legazmá\yeecbb Jsáryeilre va.u sz'ii':s 5on a vB_k f,olyanán'
crr 1 qÉlattsoznod kcl1 l

n ért nevot o]gr d.erilson ffi:ta s" i*ápen? * tsgzom fel a k rdést.

-.Eett ís vall r _ noadta nud1 halálog kono\rsá5gal. Az eslik aen' IrB_n ' hanen &
h618ttt}d oltrp1án t rtánt. a osapatal nt n. aho1 leLt1kus pílla!átok k vetkez_belsLrlr{" 01{ mp 8' csa.patdd,nt n' ahol }rrltílnrs pÍ.l1anatok kcivetker_n6tglnJr1 or].$p].an lorGgllT' & csap8.E{lonEon' &J}oJ. JrnLT].IíLls p]-rJ"anmToK KovetJreu
tekg &z olg.gaok hal}atlan veb.eme.nc1ával s'roroa8atta.k berrniinket" Aa izgalom a
tot pontra básott. fu k vet&eutem tr'erta31 o11éá. A kiiztios g k z tt az-ola8zok
hanaorkán.1a e]hvonta a }l'adB<l na'Í{Vs.r kísérletokét. Ám1kor f, ]'loetrten a oástra.hanrorkéaJa el'ryonta a }l'adB<l nagys.r kísérletokét. Ám1kor f, ]'!0etrten a pástra 

'



ködös szeneim a n'ézőközönséB sora1 között Béjrássy - truchg _ TeratyánszEy -
Petscbauer _ Kabos és 8' tiibbiek arcvonásét véItéu Íelfedozu1t ak1k nlndlyá-
.ian rosezalólaA csóválták felüket. ükkor ösEzegzedten n1ndeu eróuet és rolJla-
irt !ió-ra lelőptcn. Dz a grözole[ vísgzaaatta a csapat azilárd b1ztonsá6át éa
éttői tezave a forőzelenbezÉen fért kótség.. _Pereze nJ_ud1g- keuéry óa elazánt
€ll€nfol€k is kílleaek ílJotx fordulatokra. eöDryü €u6!f,916k fol€tt kívívott
!ívőzéleB' €lbízakodottá és- kölnyeluiivó teEz1 e só3tgEt. Eg osa} öI'Yr€trdetog a
ff. regoiinrrol' hoBy ujabb oJ.Ioifele1nt, a Ienarál és azovJet kardozók iaót
próbÁra tosz1É ebEeJ"Í képeesó5einket.
Ée a rüás1k éIményed?
_195?. PólizB ! P&w1owsH. póze].me fájó vL8EzaoDlékezóseket kelt bennen' aníért
sóÍÁzor vátáÉ gzároaaást hmoreó le1ki1snéretemne1. SaJnos ezt a h1Mt tavaly
Phí1ad'c1p]ríába! ral tunk k1vü1-á11ó okokból nen ].ebetett be1yrcboz'''l . De 

'raJdtsost I

Eehát lte 1g azt gonalolod EuÖ1' ho6y a &arit két EzÁr'Át a nasraÍok ryorik?
_Íb ls azt nond.om. an:Lt llészáros EJíTirr a magrar vlvócEal'gt erykor1 trapÍtálya
nondott t912-ben Stoolüol_nbaa ery i<tegen ujeágc.rónak ' 

olrl azt kéIldgzlg ' 
h.op

e nagr'aro& vary az olaÉzok nverllc-e- neg az olÍnpláo a bt'dvolserr5/t? IéEzárog
Eruii- 15/ fe]éit az uJságíróirak az ő utánozbatatlan begzódoodozábaat

n'Á ka'dve'Eenyt vagy a Darya'ok nye'ik, vary Ó.. a nap'atotln

sbben naratltunk és óa b1zaloDnal ráztan neg kszét a lo8fíatalabb tegtó1!6ts'

p }d'Í Iff*red.váqy&it a vivivÍlág
adtáJr á't 8.?, anq7afold_u.ek s ott
Ü9r Gá,ap&r sÍr$a k<ÍÜeIéberun

Klell Ká]-nán

TORPEN}'í lozsnp HAI"ALARA

IEnét mcxfomratkozott a ln ryar viv nestc'É sÁt{á e&r ér'rieodus k pvlgol JÓvot.Ez v tavasáéio. távozott et az él k soráb l t , rpé Ey 1 /sc'blotE6r/ ;I -
u s e fl a régi uoeter6enerácÍ szer ay, he1lrn24y11, ilc klváteIes kápessásÍi
tagja.
T rpé\wi J zsef a bécBudb.e1y1 8kaale 1áJl ny6Ít kápee1tését 191o-b n. okl vo-
1 n-ek i"agsaerzége ut.rín á voit pozsonyt badápr dLgkolábal :ki'ati'tt a l917-ban
kérii1t a-budaoost1 katon6.1 f reá]'1oko1áboz. D katoÚa1 beosztáEa !sj.]. tt a
ooleári ecveellebekben 1s taa1tott. Se szer1" ge száEa azobak a kltila v1v }-
ia*i *it'xi,-ot a szivébe oltotta be a vivás áaeretetát. Ic$rtolJára a! E16}:tiro_
nos'TE es a Vasas 'rriv szakoeztáryában dik di'tt és a Ezalosztály uJabbkorÍ fel-
lEnd'iiléséboa az szaLlszellti v1v leil"s glaÍ uÍikiidés Dok Ís Jeleat kcny ' r{eze
van,

teI$es t&voIlét berr a dun"avargá,4Yt . tenet ben
alr"r"s aa tiriik á']"eát fe1eJthetetlen-'bátyJa1 sclrlot-

Klell Eá1rnán

fry&nÍlrÍv tanfolyam Tegtnevg} g1 F Ísko]"át véggett tanárok Buámára

Aa s n tíe sportnroret képrő In$éget rÍTI, a - 25 kiia tt } b,etes vív tanfo-
3;yamo'* tar'b e Tegt&eve1és1 s Ísrolán' B sg'y tolí anJ 15o ft.

*TeJ"entkeuní lohet $uj"Íus 15_Ís a f,entí ínténot Ígatgat ságánált
Buclapmsto XJI* AIkotáE utca 44"
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e* j$'d {p s'{ 'ff '"'s W Í

"á e,r$*í6'b nj ruokr y rru,argojarw

E gorok llesJelenése tdeJén f,olynak a vi1á6baJrc&1 kiizdo].Dots._BudapeEt ir. sz -
Yet; il1k- iia11 !t"enr0i oenzei }iBBott m ánr'iást c raprszerÍi vla<lalra i bugzon_
négr áru c omára buzzák fel naponta a neuzgteL loboglit.
Eugzoalárcy nBnzetét. rr lyD k legjobbJai léImek a páetra, hogy nogEtizclJenets e
gpor*fu IésEagasabb 

- rs!6já r - ne\rnok aovo! vllágbaJlokeét l

Felgégeg ffiíníátékt A 1e6nagesabb gffiJ.mrenelu Bzereposatásban! ÁmeJryre geÍnes
pÍau oÉ ezrein megh1vásE. hapott & $a.ryB.r nép - &z, egász rrenz t"

Ég uprt gokan va9nak a b1vatot taJr ' d bvesen a 'választottalrm - kÍi1 n ue6-
bív a a Delzet J-egf bb reprezentáneai.

Ús kilt n nBplblv val a nenzet1 keryeIot aullá.uhosezá.B a Monta Ton'ba hav&E csu-

"Lr' i-ptá6- i,isnyío_babjá1'-éáuk veáteÍen slkJai és a Duna rtugat brrllá-
!a1.
IljEt a h gí és Eártirl ba1á]-t hÁtt tuá8yar v1v baJEokok 1dei8len s azeat eelélt_
be\yel.
á.u16 fe1 nen épiil a E s k Eáza ! Á {''a8ffar v1v Í, .othoorr ! t

Az 6 végJ'eges p1hea jii.k t

oooo

A bírkiiz1éBek gzerlat rrsl ezer tszá:a nen hívata1og néz -lebet talxuJa-a nasl'
nérk zésaeh. uíld betÍ fosJ.alt lesz - t bbgz rÖsen el Jeryozve ' A ijzeryezo
Bílo. iÁ& láloalryobb táírniáiara lesz sziikségr bory az íéényeket.'csaI részben
i._EerÁátsá. í tartaoirt ben kÍil6u6s en, aoe Lj. fe5rverben az o1B 8éB6t vary
f,é1száuaaÍ ta tartJutr Eínt n lrzetÍ eajátosságuak Bz1nb lu!át.

És ane].v h6lY6kce nár nost uegkeztt d6fr a k zelbarc. Eét be1y }dvéte].évell
Anelv s mí áron ég losolmon t! n kaBhat l
r."'- ra"olr ta"tva-; &i és DÁ.rtfuba].áIt balt v1v bajnokok szánLral
És gJelJ. szellentestiikkel leaznats je1en szinb likuE két helJriik ! !

rt E ;- 1# t 
-djad"1'"8_éiet 

totor ' 
h eí ég t!ájctj"lhaláiultJ<al váJ.tották negt

És te asrar vÍv ' kí a tliíat ben a pástra Lépez, az onlékezés'tikb l uer1ts
ar. t a tl ntd kiiz<lcleubez I

Az e1s6 t1sztelgés lE D k1k sz lJou ! Az ' b s1 szell Úiibek !

Tn Daltro!1an I

lÜ



#. r) rs í, fte'nuzetkilzí kurrÍ,tscl'pcrtu ersanyr l
(19 9. n ,ius 29-80-37)

Mecér,}re zésíÚ-r' uf,ál ijr mel ve biik tudouásul' bory a 29_1 eIs vs!BanJ'!apo!. oaa}'
áÁÍután 6 ra 15 pc',ckor vivJuk elE nérk z sibket e 18 a'EÉgya1' caapat- ELD-
dén t i{.Ía oÍbenteá á1lbatott kí e1s 611 nf 1Íi11k a !a t!ár ilmár relrdJclv111 Dary
er t r Évrée1' esé\res EzovJét ceapat ellou.

G, rg.vich, De1De}s ' Lotz. Ilorvátb Z. tiEszeáll1tá u c6apatta1 á].ltu 
_ 
k1 a tzov_

iát-ááá"át elten' s azd'rgéo'"ioB_-bal;í;;a &iisde1 nb n gLkerii1t 9t7 ardny an

*:#rffi;*íJ*;n *ír*3ÉBÍTffi:Tsif,á:.: i'33;8E ff fl'ffi"lfoB"í|Ti-iil_
t zéa 5z, aráqrlba:r agl Jz2, ery jtl' éa cEt 5to a!áryban

A vers avb1r sáE. vé1énéDy6n szer1nt 5.6 oBgtboo bozott kátoa vlagr blbág Ít _
1 t6t' ! }y D1D Éét csapatot e6Éomáu éri ntBtt6.

3 agvat caapat lclváI an kezde t, roÉrt ltDd a négy viv rtk no6BJrelte ets !ár
k z íát s t -T,ot z a Eágoal1kat ia és u6r 5:o_ra elhuztu.oJE. Euután E Ea6ral ooa_
il;-'";to;;r.'.-o-r'.á[ tovettozt ben íslov3et viv k 5!l+-ro Javltottak. A H.-
íiioí.'"iv p" í-t'ery árutan biztosa! verte Éuzo;reoov9t és_ Eoivéth nagr l zilcLcn
lrtao-c.áiá"ovaztvt-. iry'7:lt_re larnr]'t a ry zclen axnynx. Ezután Y rgxy esr
iévoa rtérétte1 -ry zi'ft'5r4 aráfoba Gcrov1ch cllep 

' 'c!c.Dc}nc}ry ÍEEét rae$/o6Ö
*l"áer"á án nerl}Üo Tis ble:et éi e:5 rett a nédr6iila á]lága á JaY'rru'lca' Iotr

fi#fi"c;"ilil#tro1-*iá-c.".'á_cn reen j vlváae&l nsgsceriztc ?.9. gtr
zelt'et. ILt].s};._ Eorváttrot ery t vog ÍtéIettel le5y zve 9 ! 7-l',6 B'éPlteltc 'a veg-
eredményt.

A 29_én t vlYot{, t bb1 nérk zásek r dnéryél !
tr e a. Lengyel I.. coapat L5*, ardnyban

w Í &B O}agz 8r8, 55z52 talÉ.].at arányban

W n s. Imngyel II. osapat 1O16 sr{.! ban
b.gltversenJr 8; s, 59 g 59 ta}á"lat"

Lenrye1 T* & T-engProl If .
olasz * ii[ytl$ai;nénret
Í,engyel II . I{y " Német

I"enrye1 j; " Ü}aor

Az ets nap ves'.nygi ezt b1Eonsr-Ltották' bo5r a.leoryo1 II:'g8g!1!"r9';1913á!vce
3íráiiár]*ít;;;;ilá;-" ázot_id ÍeBeeet'nogftpet st-áz réunl . E zo]. Álltax a
;;;-i-+ '.-i'*+ 

1ao-lr{c.Aeblroz ^ Tz-t a nárk6z É e szgvlet lB'.6chl6r vegottc.TJ.a-.r\fHv*t t"

I'en.6gye1 T* s$epat le a. su clvjet {Í*Bgh}er vegetto. Arnnrrver Í" ogaDat Le*,r6záaéboz. Ez-t a nérk6z e a szgvJet Tl6chl6r v6gottc. A
.á'Et-""ái"t_íá negn atta oroszláDkti]se1t ' !t ; 8:5-re vezoteft az olagzok cl
í -;kiÉ-ffik-Áze"EiJug" irar"iil*eí oyertéÉ ng a !ár Ígco loaezul á1l nárk6;

; 8! 5-re vezetott a"! oLasp'a&. ql-

zést neJ'yet suskL 1ga6ret vereerybirs vezetctt.
A 

'o_1 
uásodlk verseDylaDon cté lután 4 ra.kor vlvtunx a !'yugiab net 

' 
oBaDat 1-

leá; ng;í;;iá lti e Brgior a soradi5trt T,engrel r. _ uaeyal lárL6zás kedllt so3-
Dao
Eosszat nexbesz 1 s és a szovJet-na8Íar n rk z a líértékeI se .u!án uqy batáror_
;;k: b""'_Á-'arneiit gtten e'eievrcuét és Delnéhr pJ.be1tctJiik s bÉlyo ti5 az
iith ni *rgeave]roa .l fo::nába 1cldtitt D net6rt és a 1ábát H'asé f JIaJ. i a!. q
rráiá.o'oÁsi siiveEen-vá1lal Szer nogéBt áuttottuk Lortr g Eorrl tb zoltán !ol-
ig-á-cÉápáttan. l nerroá gt a lensye1 sugkÍ éa Pa;Ée f,é1viá].tva yjlett l k t
1 n&Íc]. Bs kát ol..agu azavaz blrával.
Ezt a uérts zést bár Eorvátb Z. a ezokott!ál 5ren6ébben vlvott ' t1:5 aráryba.u
nármver iik. T,obz 4. Szerencs s 5. Eorváth és Dmeter 2-2 6r6!a lnet azorzeft.
rzEÍa narÉazgscn Íotz ée Szereí sée lgoa j l, Eo:rrátb ée -Dc[gter balváryabban
vivott.
Ezea a nap.,iri as8tartoffi tiibbl oérb zéeekon a3 a].ábbl 6ro6.nénysk 6uiilett6kt
[z olaszots k DJ1yoí verték a lgrr&)rei jJ-. osapatot 1tr! arárrybnpr_ 4j szovJ t 'yl_g x-ioÍenyesen igr ztek a rry.a rn t csaperi alleo ]'4r2 a-rányban. lÍaJd a saovJet

n



csaDat b1atoE{ur veyté az olaguotsat 1o:6 arárybarr" $ug 6_ 'nÉrkőué3t. köv9tte a

"o"átirpá-reáá}oze 
ou e].lenfét e}lonl kiiztt61en- a le!&rel I. csape.tta] 

' 
melyet

áz oluz TostÍ vezetett 2 szovjet és 2 olasz oldalbtrr aaz1sztáIáBava].

A 1e!8y.1 I. asapat e116E kíálló arya!. caapat összeá1litásánál. fígyelenb€ v6t--aü};;áaará urrt'itott fornákat ée ru-tÍnt éÉ 9 -lggerősebb Gerevtchr-Thgbl
r,oEz. norra[u Z. összetétslii oBaBafial álltl]nk k1. MáÍ' az olEö nérkÖzés€k loaz-
il.üí'#iááEi&_;6;;ffiffi;-il't-íő[u 

-iá'íó'irytoÍl Eorvátt'! petlig zabloczhÉó}.
alDáJl L{t.rott 5.2-r.e | {119tve l:o arányba:r. Fő198 Eo:_vát+ ryatrse vlvesa Yolt

'"erepo._üúeÚ 
raeyóeó kiiadel-onben' Tóet1 ryoofuia olleaére ! l2-r.e.ver1 gcby-,

a,ÁE_ i'ra gorozátosaÍíó1 tév€déseurór Atnarrilgulyozotta.u alo lc| bÍbát len kövct?
iií'"irö'.-".ií"b-i!i-a_Ekapott Zubtól 'éE Í,otá !:4_re ZabloozEytól. E,zze:- nAt
4! 1_r€ a1alnilt a 1en$re1ek Javára.

Ezutáa a tlaRyar csaÍ'at nínden ta8Ja 1e1ke8en vet1 nagát a_ktiztt-e].eDbe és Tost1
iliőE-riofiEÉr eíráíg""-oeey sr0ié1aet arat €rynáE utác.. D€] lory-Pavlowgq4 -ósiáúiócztyt Ís neffcri és nJb fr 4-re vezettink. 

_Sajoos Iotz lckap zubtóL1. ngj{ -cereácn- te[ tévás 1télet uüán Paw1owg\rüó1 íry tsnét a 1on6ye1_ek ve!6frek 6:5
öai;ba".l;uia:i-norvÁt'lr_vári gcbcnát 5iz-re ás De]-D€ry Deryóqi\ ryőzeJ-uét a-
-"á jiö" }fu r.óZiú-uriáá'tá$viób 4!"ry áÁ -7; 7-rc' a1akrrlt . a náik6zés Ál1ása.
y4,Í;; vecietetlE kiizd. cte cBak 5:4_É trrdja'verní gcbyrát. u.kor bár 8:7-ro
;;;tt'i'k:_áa -taÍÁiatarárrrurox 

eráa8e, n'i{ iggf,i birÉskodÁsál'!'_ cry1k kövctkez-
iÁ"*á. soivátbngk áz utoúó náiÍ:6zését Partogs}v o].1én DEB kg].1-!yoJ9t1c br
;ő'^i .t"irnt. - solvátn ur akar.t. de saJnos p1}]ánabri foruáJÉval D.n tudott
Eí 

- rscnJó totúáua 1cv6 PawJ.ora\rÁak u11!4|1rnr ás l:l aráqru vereséget azen-
veécüt.
Á-ifiiüöoos véggreil&élye 8r8 lott és a J.en6yeJ.ek i8l62 talá1aterdalya1 nognyo!-
tók a mérkózést.

A eayar caapat lgen lelkg se'E. níldeE erőbedobíssa1 kiizatötü. Y. áleuóryreu Ezor1nt
nes-íaÉzeÁlíí{Ásbá.1 esctleg Sáerencsés va6r D€úet6Í bcáu1tásával aeu tudott
v"r!g-il-;l"si_ioí{r nérÉoZogvoz€tésc BlÍátt Üőz4t qgrt.!o.éres v-cr999ybiró1
iápa""talÁtón éa gyakorIaton al.apJán állito'B' Eóry btrót tévedéscínéIE 90É_a e
!Ásrar cBapatot guJtotta.

Á v.rÍt6rtY befc.loz6 aaplán 
'1-én 

9 órsJ<or a toD$r.l II. coapat glleu a Dc]-ne}v 'c"ilnichr. szer5nceés Bi Dcneter Beszeá111tá9u óÉapat vette fo1 a }cíiualo]-noü' nprt
EorvátboÍ éE Iotzot az utáll'' követtsg z6 olaaz-Daryar nérlrőEéaro kéIlett p1xontet_
81.

L, alőző napl ncg nou ór.d€E€].t v9rts{g után a.naryar_oBai}at- lélekta.É 
- 
bátrdny--

nrvai_jlau1t'. tlc i'eu veüték c1ó6 kono$an a ezánottevő ed't kénrlscló len$re} II.
;i"'"aóT 

'ai. 
anl. eaídJteu rnesbö'sEzu].tá lragát. A nén'et Cr'on, 2 nénet 

' 
I szovjét

és á5r oJ.asz 
- szavazó61ráva]. kü1öntisebb híba né]lítil vezotte a nórkltsést.

A nvo].c clsö !árlrőzés levÍvása utá:c' 4:4 volt a osaÍEwersonJ Állása, loal d az
utoisó er6üt1 nérközés b6fejeztéve1 8:7 arárybaa vezettiink 1Be!..Jó találat8Jrály-

a*iwútg#;%#:*i#*iY;}Ii3;::t-'::T"Í"**:í'í3"il'í"#l"lo'
vlvott ttr. SaercacEós arózEef .

trÜ r uór|*6zést kiivetően a rensyel I. cgapat biztoga.a verte _a nJnr8atDánét csa-
-oatot 

-Íórg aránrrba'. naJil a 1ón5rc1 IT. ósapat okozott 
- 
naltlnen isüót Éq1e!9_

tést. nert a szóv.let caaBt 611€!1 1E 8t&as eredmé4rt élt cl 69 cgaE a Óölbo_
ii-il"Éiáüt_űíáiát,iráry'áóntBiiá ár á ósapatecrőzelbet a EzovJet osapat Jqvára.
ió órÁl kezdcttcl került sor utolsó nártsőzésjíibe az olasq caapat_ellen. sok
f,:iniBtt .zen-"E"EőaáÁ árednfuv0töJ.. nert $rózelen esetéa btztoá TI., vcresé5
esáÜén IT. bé ly.zottgk letüi:rk volira.

A naFÍar cgapat összeá1l1tása kolo]y 8oDdot Je1Bat€tt'.mert Goloj'"Lob fortáJa a
1ciiffel 1I. ósaoat 6l1etr D6E volt negDJwgtató ' köryökét ts fáJlalta' D€úot6r
nen*}lvta kí'l'thon1 nagas forDáJát iar a Dagy foruáb{ú lovő }ívá1ó8n kiiEalő
octl"it* 

' 

- 
a_ arnaees1á aaöwsá5u Eö1'17át'f,- zoltánl az_ 1gen. Jó1.kÍizd6 -Iotz és a L€'r_

,."ár iil caaoat*ellgn 1e B8.gíszertien vlvó ' bái' bokaÍu'óóását érz6' tle a vívást
na'Íaló gzeráncsés összoál}Íbásu csapat véttr fel a ktiztlelnst az o].aszok €116n.
i asrtózoa véieiúje a ].en€yol CzaJk&gzb volt. szav&zóbÍrá1 kót lónot áE két
lcngrel voltak. 

la



A 'ngryaÍ ca8pat viváBát ez a!9olut qrőzo1eea$9. -Jellmezte, are.\rnok.erodaátye_
ként a vfutDÁl is koaolyabb tol6 arárybaa ryóztét le az olasz csápato! onnqr"-
ellenére, hoglr. a b1rÁakotlÁs n6D kedvezett bekii'tk. D6].Ee]sr r Szoreaosós ée Eor_
váth grőie1néY61 ,!1_éé vezetóst szer€ztÍiBk. Iotz 5:zt-re álveszt1 a oÉrkózéeétr
L. IÍafruzzí ollen. Ezt köveü1 Szerencaés és Dolne\r uJabb 516 zeJ.ne áe nár !:1 '
a Javu3.ba r Lotz fáradt ' i snát elveszt egy rrérk6zógt. -! Eorvátb és Szerencség'
réúén két Á:rőz,e l.ennel válaazoluaE. e''1 7í2-ta !övelL c1ótliijlrket. A két tra.rilulzírévén k t fo zel.emmeI v tunkl &d Níb*ta n ve}:L oI ryiinket" .á' két sarduaz1
testvér lr4 s lr2-re gl z !-otz éB DelndrÍ l1eE ' aE1v6} /: tt_re a zép1t az ola.B!
csapat. Ezután Eorváth !'68szorzÍ caJ.aréséYo]' 6zB!b@. a 8. naJd lotz Tecblonét
CIry táEed.átssal és né
Eelnst Jelent 9. gy

néw paxád" ríposztta} 5g2 aránybarr veanql megsaerezte a ry -gy zelmét. Ttrkor 9*4 s' $sapa.btrerneny á].Lá.sa. Áz uto}s ué:rk -zeluet Je1ent 9. gl6ze1nét. EkJror 9s4 e csapewerseny állása. Áz utols nárk6
zésb l, az olaslok kett t ' al Bea e eryrt ny ltiink og8r isr gl'aJcult &1 a végfc_

A nenzetkozí vi'rrl*na%"e. *x-*d.lrréryrbáb1ázata

gee 1o16 aráryu ry6zeJ.en.
tzzer. a mérk zássel rés z Jlkr a kiizalélnek befejez dtok végle8egen a II. holye_
zést értiik oI, ane\ret nár non befolyásolt a to:cna utols _zái nérk zése a izq-
Jot - 1en5le1 I. ogap .tugraer\]r. Az oryéEl gr zeJ"nek arálrra k vetbztében. a.!.ry-
Dyib a a szovJet csapat ry z a 1en5ye1 I. ellea' ugt Jobb egÉnl sr zole ardny-
Dya]. 8 poEtta1 bfiilt voba az I. bg]Jrr.e a gzÍnt n 8 poEtoE easrar cgapat e1Ó.-
ba a 1ea6rel csapat 66 z' ugr t ponttal abelolut I. belyezctt. ir azovjet csapít
6 potlttal a IfI. bé]J zett, 3z ut bbí esgt k vgtk8 zott be. ueit readkÍvill beves
Ígen nary kiizd'elenbea uéry ll4-ea axáryu egyáni &r zel n ]. sÍkeriiIt a a n na8y
a!o! ncaéveJ. kiizd szovJet_ vlv Eat negrrorní tf . A nérk zést Pal cg &dle lgm -
j 1 vezette kát m.grar és két o]'aFz oI'dalb1r val.

Lenglr 61
T. Magyar Szovjet ÜIasz Lvngy e I

TT. " néme

__ _ ___ _l_

;;-lLengyel T. 1"0:6

Mn6y ar

Szov J et }n+:t

Olasn

Lenfl,:'el, I1.

Ny. námot

Á Eurviet ' 
l6u cr 1 T. és rna'grar ce&pat 6bij}en az sszeá111tÁeban k zel eg"f,65p

ua e:rrlt képvlsgl. Kinoldotl, or o í iletvÖ tiuiásfjlény ery1k osapat réezér ]. srrn
vo]-t me;:áf ap1tbát . Mí teroészet'osan Kovác rr Pállal ' ]iár_pé tlval ée ldeadelényí-
vcl l[eg r sitve sokical Jobb csapetot tri*u'o'c ki á].]"ítE&i Í do a Jolon tornÁl'
részbvé; osapat is képés lett íolyra aít $. 8f 161 l':él:.:.s6és verscq7b1r st 8el tt ncgnyernl.

Mo.sz.i.qy l{:.jos' esapirtrru;et

ontsEá

6rtr# 11 :5

t!.tr?

tia
.rsJd
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VIVOINK
IY y u g ut -IY ém etor s z , gi

Kijlfaldi }udosít nk jelentl
SIKEREIROL

Soest kígválog Nyu8at Nénetországbarr. llucat jáva]. va:r:rak ílyen 1oo.ooo ].atsosu
kísvá_rosok v1IágÉzérte ' de nom akatt párja' nert íronár batodik éve r !'d z1 a
vtláa násoal"lk le qo^a{yo bb versenYét.
uertáa b[iszkék fEo itret az év nte n vekv érctekl tlést kiváIt versenyti.be
melylek rÉrbaJt r eryéní számát 

'o 
páston ,o taIálatjelz géppeI inalították be.

e váratráa nafoszán inaiul g.rra kéiTlszerttette a rendez ség t ' hosa az ets
forilul rnérk iéseit a k ze].i Á:nsberg két la]rtanyá Jában bonyolitsa le, ami
z kJren n D.t sen Eik lriili 1s.

A Eoesti tapaBztalatok alapjáa - akarva ' aerr akarva - arra kellett 8onalo]llunk r
bo*v nálua]r_ e*y vidék1 városbáí elképzelbetetJ-en e&r i1yen néretii nonzetk zl
veíieay nggreídezéee, holott viv krrltrrránk lényegesén fe].etto á11 a aéneteké-
Jllk. oooo
Íbdebse ec volt továbbá a rcndezésnek, bory a 4 Dapon át tart versényoket ,
várogban 5onyolitották ie egridg j'iÍLeg. Ez J binrerést Jelerrtett a viv sport-
''al.. Bad Gasteinban szabadtéien vivb'áLk Ie a } tagu párbaJt rcsapatok nérk zé-
sát a lagEr. dán ée vestfgh].i cBapatok kiiz tt. A Sákovlcs ' 

nF] tbazá!' Borzso-
oyl aszaeu'ítégu uagyar csapat J vlvással DánÍa csapa.tát 5!o' we6ffiah1 válo-
5atow caapatét 5z1 ar'ányban gyízte Le.

A EalDamelrt1 halelÉu.rtbalr a fiatalok osapata BáráJly ' Gábor, Eauez feláltÍtáB-
ban áz osztlákok Gl1o[ 8s1, a bgsgeÁ1ek ollea 6:5 arÉlyban s. z del eskg<iett.
soeatbm czalatt a Dt'niiuv ' Kovácené ' Székelyné ' R jt6 csapat két f lényer
ry ze!-aet aratott. Szá'azoiázás n Í válogatottját ' valan1at a RÁjDa-Westfab].-1
É.IoeatoÜt cBapatot e $raránt ].2 ! 4 aÍánybga ry zt k le .
ueoraíttt kedi].t leboDyoutásra a a 1 eryéll veree4y. Rojt Ildik non állt
raitloz uíutáa a rÚna1 Jubllár:is vérselyéIr o19 zorv alett lábsértilásét rnég aen
bci'orte kí teuegén. A versoDyt D !ti'*y LÍsra nyert6 verétlen'ii} ' 

TI. Széke1y-
!á 

' 
IIr. Eatrure ' 

Ív. líoyer 
' 

V. Kováconé 
' 

ÍI . Zinne:man.

A vorscDysorozat legna5robb érdek]" déet k1váIt t6 száme a párbajt r egyén1
vgrsctNr volt a 'SoeÁt_i vadáEz nagnd'Í jérb. Á rendez sé8ét kono]Jr pr bára tet-
tc a 162 f6nyl mz ny beíaalitása. Az e1s6 fortlul b l Dlnd a bÁt aryar Ver6eD -z s! n továbbJutott. A násodit fortlul t bagon1 ered'rnénr$re] vették vorse41z _
lDt..gzo batoa este kertitt sor a Stadt EalLeben a banrnaal1k fordul ra' ahol. az
Állva na:radt 21 viv t 

' 
heteE csoportba osztották és l+.-4 lrlv Jutott a 12-eg

é zt be.

Áz e]'e6 oaoportb l Gábor J vívással 4 gy' ze lerrne 1 csoportels kánt jutott to-
vább.
Á náso ik csoBoltb 1 Bárány } gy zelenmel keriilt a
ég Kausa 1s tovább jrrtott.
á. baraad'Ík csoportban Berasenyí elvérzett. A 12- S

Ezek k zttl a 8 legJobb viv k raérk zést vivott az els ségért. A d nt két ea-
gra:r régz vev Jén É nérk zéséb l Bárfu;r kediIt k1 ry zteséa JzZ azálxban. Ezt
Eiivet en azoaba:r Gáb or Tanás n1nden olleofe}ét b1ztosan vorte. Cgernusevícset
5:t. Gdr 1ett 5:'. G1enesj t 5z1, E n8ert 5! 2,Kastnélt l:2 és \ydzet ):2 arrá'ay-
ban_ gr zte le. 3áze1 negázerezto az ele séget. Bár'ány lirpád az er s ne z nyben
] gr zo lennel a VJ. heIyen végzett.
Á dijnt vé gere dmérye: I. GÁbor _Tanás 6 ry zelenmeJ-, II.. . cs rnus vLcs /szovJet/
4 8. 5 }í : III. 3eneer / net/ 4. gy. 1o kt. Gneigr /aémet/ 4 gí. I, n.
V. 

_G1enosJ 
/svéd/ 1- g. 6 }íb. W. I]árá! 

' 
sy. 8. kt. TlT. Kastnel hémet/ 2gr. VÍII. fo<tz ,/lengyeU 2. g,

Gábo:l Íanás oegérrlenelteg lyerte a laff lg nybevéteJ.t Je1elrt 2 napog vélsenJr 
'nÍutáu vé gíg egyon].etes J for:nábarr vé]Íbo o116nfeleLt. $ zclnát a nagrazárrr

14,

dont be. sákovtcs, Ba1thazár

dcint be tehát 5 vÍvÓnk kertiIt



aézőközönség ée a vlvószakértők egraránt Da,sI rokoEÉ'zerrwol fogaalta.
orveod€teB ' hosr 62 a.f1ataI T:ivó 

' - 
kítiin6 

. 
pár1zg1 és phí1adelpEia1 vtlÁgbaJ_

DokBá8í csapatszereplése utálr 8.z ído1 Dllá!ói Spreaflóo Kupa La:madík lörvó_zésével és ozuttal soestí 
. 
érték-e_s 916 ze]nével qz.eryéní ve-rsenyekben való- helyt.í].lássa]. 1gazo1tá a vi lágélvonalba -ía1ó taÍtozását]

oooo
Beszásolólk keretében elismeréssel keIl né Bonléke zniirrk a versenvbirósáplól.
Mem cseké\rség 11oo aaszót lebooyol1i;aní oIyaa 8öntüIékÜven uiít az rTl tör-tént. A D1!9 cto1r Techr]gue' aoo\mek a Ei l[edeózEy Iás ztóD.k ís ta8Ja vort rr-tiinóea látta e]. fe].attatát. Á csopórtbeosztások ellón ee''H oex nen Íöuetett la-
Pag?a. Á]t+p9k Jó napJa voJ_t győzött' a.kí peil1g vesztett saját ta5ában kereibetto a b1bát.
A techn1kaÍ berendezés Íg zök]renónentesen á1].ta a nasl t6éE;ibevá te lt.

oooo
Jó pár éve aanak, ho6y az Eötvös utcai vivóteremben a Dózsa vivók ént6n6g DoE-terének Rónanak féliiint 98y_ vé.''" legényke, iki bizoDy üsret1é4ü1 forgatta atőrt' de rnégts felfodezett- berrne valáynr i alíiért émená gník tartotta föclaIkoz-
n1_ v€Ie. Meglátta bénn€ . a. }d}.étetlen Ezorgalnas ' akaraterős. tebetségei eport_enberb és rron érté csa]'ód.ás. Á Jó tőralap-negadása után a bósezura nÍurt irut
1úrbaJtőrcizésre fogta és 2-J 6v:- rendgzeies. 

_konolv 
odzéJ utan ioaőá.tiorveiselyek d.öntől_aek állaldó taada lett te}'etséÁes taniwáJava. ![ínt ri wnő -osáoai_

e+b9T 9 bud'apestí 36isko]á.í V_i1á8baJnokaá5oi urrtatkozott be éE ezt a Jó kéi'es-
té_gát Í-@ár- ]rét Egsra! csapatbaJnokg48on é9 két rtlágbaJnoksfuon csí1Ío6tJ-tta.
NébáDy éve Vass lrore keze alatt továbüfe j lfr.ött és Eá na'r eqyílc eróssécá á na_
rya.r vá1o6atott párbaJt6r kerebet<. K1tiinő tenpóérzóke oótoÍ.la lábÚuDkáJá'iFL
Eón1 foByatékossá6ait. vÍszoat 8yors h€lyzetfelienetése- révéi né1tán r1íeti azéazvlvó Jelző - Gábor Tamást.

oooo
A *eT"T Di'nöllgl 

' 
KoY49*É 

' 
Rejtó' székeIyné összeállÍtásu nőt tőrcsapat val.a-

!l9DJry]- ta8ja nás/o! jQ} vÍvott. .Az eryénlben Dönölb T'iftra aratott nafor tazöa-aéBsikert. Keytle1 a néuetek vílágbaJnókÍ bo1yezetb íerselyzőnő.ie csak"csóvál-gatta a. fo-jét 
'. 

negje $'ezvle:. 'Bz a DEinölbr aí utóbbt íd.őbeí e1féIe;tett asszóközben ]gfg!á'lnl , d.c vítzont ne8tanu}t v1]'1anJÉórr61 klaEszLkussn ilrrnt. "
oooo

{ég ery. legéÍtd.énBlt lragyar sikelről szánolJlatuD]E be soesttel }rapcsolatban.
Dtrro4y Pál a néEetek szalívezetőJo naryol népezerü Nénetorszáxban-. Euróoa ta.t-no}írnkat L évL szatzőilé s so 1 hÍvták üóg, re-lynek batáritle le üóst rurrú6üan_iartvo'lna }e. Tg*itványarva]. elért q4rylz9rü eÍód.uéDyeí folyüáa náI ianuá'ban í'60-iB neBhosEzabb1tottá]í szelzóalését. Reá b1zták a rónaí oiÍnp1éa rőzoa caapa{fianinduló IVIK és IiISzK rr1Yókelrotek felkész1tését.
Különösen büszke Dunalr 

' 
t''r i tvá41ainak lesutóbb a bécsL Rendőr suroDaba.lnokgá-

8o* e]ért pá-rbaJtőrcEapa! 
- sr-ő_zelnére 

' 
aloel$el negelózté! a franc1áiat. -?etttB

a fras.c1a csepatban nem }ísebb D.a.ryBá8 vivott níaü a világbaJnoh Mo\ya]..

oooo
Eeínz Iébkiicber a soestí v1lágversely létrehozója bolalosan f,o eailta az e1tsner6gratu].ációkat a'91rys1kérü veisenyt irövetö Íinnelr vaóJoiÁa.-óönoisc á iiailü-verse4yzö!í vez6tóje a_z összetett verseoyben eIért nénet slkerhez feiezte k1 ize_r€Ecse.k1van"8.tait. leibtsiicbnert o&IesüIete a nénet vívósport fglleDd.itéso elíEne_réséül axa"oör Jelvér.q)ie} aJándéko*a neg.

oooo
A..döntőbeP'- ggikor Gábor és-a svéd' GeuesJő között a sorsdöntő nérk6zóE folvt. ar(ozorrse8 llalalos cgendben lé}e8zet lá9szafgJgga.firyelte a fBj-f6J ueuetti éIes

$#:#:iü .$;#iÍt"*i*l : ffí:!f;#8"}"sBálffiá:"*3:*ÍjJi"i:;?ryÁtY:Í-"*Rerriéh te klrek szurkoIsz. Tanrí'enak. va_gi a svédleÉió-aeltlch Béla ery Ezót sen úálaszolt á táíaez6net...
o
t5

ooo



A DéDet. Iengrcl ág svétl párbaJtór cEBps,tots között1 kórEÖlkózésből a nénotek
&erüItek kl. 8yózteEcu és a gvédets 2 v6!ésé88€l bárDaatik bslyctr vóaoztek. Eolt_
fáratlt beayonÁst kcltettek. f,eg ls hérdeztá BerzaelrgÉ Ba.rna gzouoikodó J óbarát_
Ját a gőtctElgÍ bca&cszaká].as Ábra!áEBont t 9aJJoa n{n t$p1'65i Kl'kBptun&.
rondbe! van, ez nág neu katasztlóf,an - voIt a válaez. nlajd öaszcI vlggzavá'gó_
ra bivJuk neg g néE€toLst. üa reggel vcnatéglátó1lk vrráeLd!ü rubrvldóeÍ gzénbá_
ryÁik negte}d-atéaóre blvtÁk Bog a Evéal caapatot. IÍem ooaÁon r€Edktviil ór.rlgkes
vólt. l!Áéotlpercenként 8 u. scbósségsol 70o uóter rláIységrc zlüanturr} a föId. alá.
több E1Et 5 órát 55 ?okoa b6ségbea szónporbaa n€nctoltü!}' DaJ al 1 Eétcres baaa-
itákban féIóráíg bason csugz;kÁlturtr. soha neu fo8Jrrb .If€lóJtoiÉ.
Íálutttr ott fenB éEzakoa ílyon at'tttkotókkal lon gzolgál}atuDtr alc goDdolkozonr
boey !ánot barútÁlltL Eivol vÍszorrolbatjue ozt a fcloJtb€totln atólolóttöt.
Iabct, bogr olv1sszíl't őbt a verseny e16tt1 atélelótt az északl tcogerbe fíi!üe-
nl'. avasr & 8lecEeroke! bavaa1 ryolÉt szedJ'í lE

oooo
A nónctolazágl holyL ]"a}ok ! l'raaábgg cÍ}rkbcn fo8]'a}koznek a !a8y versony eso_
!é$re1v€l. F.lhata &Üvér bettlkba 1! nA soogti vBdáEz [asrarbonba vándorolt.Ú Á
Vcrgenrr lsróltoa Gábor által bazabozott, niivész1 értékil fafaragásu 40 ottl. DagaE
.robo3 btrog/ára j_udoaor e]'óke16 beJget foglal cl a fíatal vlvó trófeáí. !özött.

ti
I

I
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sPoRTEGÉSzSÉGTAN
l BUDAPESTI TESTNE\rET.ÉS Es sponTBGÉszsÉcÜcyr rwrÉznr x zr"uvrnn'u

A tudotos cselekvés és dinomikus sztereotipio o viv s mrivészetében
Irto: Dr. Gc)zsy S ndor, oz lntézet f orvosa

A nasragrkérget á1Lan<l an legszárnr Á]h.tatlan 1n er ér1, nlnd a ktilvl1Á b 1, niod
bc].e6 v11á8'Blib 1. xírdczets az í. 86r-6k találkoznak. s zeiitkiizuek. btllcs n sen
bat!ák c_5nnásra és T'áEiir sziiks 5szertietl cbeldez6ailek ' al1naÍnl kt'JB zterrc tLptáká
aLakuLoat.

lt{kor ryako3g$uE az e16re1é5.ré*t 
' 

kÍ'b rést, feJváá{ást,
bámeIv elonét - &Ü bÍzoryos ltY"{rgÜt. lloll* ffe-trgrarumÖtÜÍ'

saiutrást, * a vÍv noas6.sÖk
ba6y neseutáJr vLssa$. h***uámelí oíeno[-_ az-tÍzoqyos uy"{rnÜtl u-ri- e*"gi'ÁngEot'' -

pontL Í.deprendgugr[ink EoJtjeíbeo,.' Ez*k az em].é}cr"vÖeokpontL ídegrcndsugr[ink EoJtJeíben- Ez*k m"LékqyÜeok
násEa]. ka1loeolatba J.é1nek' mJ.ndÍg ne.gyobb g IlÍrsy'Übb
96y99g kgt 9ry b1zonyog_ céItÉnyollottság ftiz tsgyb$" Á {r"esr&&Fx regnoraLk ví

tt gryakorlás foJ-y án $ffir*
rységekbe t mcirtiLuek' mae t nciriiLuek, mo3-y

remogaÍE vív -
6ffir

á6íáÍ ggzerlfr alakr nsk kÍ.
8} z6 o1klreÍnben nár eulítctten' bogy a uozgás _ cacfetsvésfolyanat _ u5r li5n1 trc ' hogl az akarat ryooán follép - ose1etrr s6ondo1st Gltnc1tJa a oscÍ }r gt.
Do nL a csel kvés? llozgás 

' eozgáEok láncol'.ata. A oselekrréegondo'l_at ezooban csa c
o\ran nozgÉsf,élea got tuil nogtndltla{ , uo lyneh nsgYunnak az eqi:txja.1. Etéba
a.kar eltátszrnr osr zon8oTaalá.rabot az, akÍ. DoE tud zongorázal" tÍan Urrtlulk vé6_
4 haJt''i1 obre! cgelék tlotet' mlyaek rlllcsen k ueg a nozgást,1_r:l,re i, ngronal a-
ue5ra67kárc5ben. Ígm fuir végr baJt,anL cEr fe lvásáEt az. sk14e$ roqáfula Bl!'cE a
v1vásr 1. akl gogc! látott v1v ka1,dpt. elrl n6} gcnlri ggn Eutatt,i náit ezt a t!oz_
g,Ásféleséset. tz azt bl.gzsn éppen o\rán vtlá8og, nint en{t a zolgoiázáar l
BoE{itau'. troE fo8 tut r1 zolrgor á?,Al, - hlába akar _ az' akL aég rren l{tott zÓD8o-
1át'{,t9n tutua Ái a bllleatJr . s.bo5r azt ]'é koll iitnl abh,)z 

' 
hogr- n'*gozÓ1aljoa.

A noigás - ose].olrvés -.létrejijttének násod1k feltétele tehát-*z" ho5y ro'dol_
tsezztlir} mgfeJ.c16 noz8áae16 ette 1 . et::,'rg.6jtok}.:a} .

Ás akaratl cBelo}.lréBt a ceoleirvée6onrtolat váltJa l(1r osnrttal ,:o 8határo zza an-
nak 4ltqlánoc Jellegéll A cseIokv s5ondolat az aona, rníít nttaer''-lrrrs pond.olat
a vaI sá6ot álta1ános1tva ábránrlJa. lkor aat 8orj(i. :i"omr bo$r tárnaanr fogok,
+; a r ;.lobaJta']d tá. Bdá6ok Eok ldil ubi' E ríj tclilt t ábrázolJa. Ezek k 

'iil- 
'

!s't: iy l i|. i fn3Ja k1vá lta_el? Á pakorletban i.y1i.,,Én 1:j.,\ e6yet vá1tb6it k1 aat
sul,tl1.Jk í."- a'alott bé.lyzotnek nogfeJ.o]'á' A i., ,'jL!v+'.,fi,Iyanert zavatts.laíut J.efo\r_
rid! ' d.e Deli 18 TáIto zhat - a.ni v_l.ré,,rá.i &á6yJ t/ahÜrí _ akot kiizben. lii euab-
la me8 B le.ovás menetét, a1 Eé!esl*,s }.ijabecg nédosí ÁE,lkfe?



Eory ezekre a kérdésebe E elég1t6 'vá]aszt tud'Jul]. adni, meg kell lsnerEii!]Ca aiticfioilnrs sztereot1p1a Aövotke z őkbea 4ín.szt.,/ réoyeáét.-a feItéteteá ref-Lexek e&rnásutáaja, bÁ többBzör és rendgzo!€sen isoctioáit - 

oiván-mronot naro
rna6a után ' ameIy EyoB a realcolók eréd9t11e8 közönböE egmáeut-án.'tác ár iornr r.ü!
rend'gzerbe fo8J9 ö6sze és grrn.ak lefolJÉsát_az ín6erfe1üéte1ek néssze.nenó eíté-réEo éBetén 1e blztosÍtJ1:.{7_ e-g{sz- f,olyanat lefolyását és eryea szakasza1t tr6csak spec1áIi;. r,ngerek váltJÁ! k1' hslr€il az egbaz iefo$ásranonattozó iánaea-cig. Mlkor a roflexek 1'gflgx1ónc6Lk4' _ tcbát a rnozEáEcicnek uo zcásÍo IvanÁtok}- ópü].ne\ El-' azáltal' bory grakorláé folytá'r egrzáíhoz xot6aneÜeíuiiaanÁáóae'rrrof1zÍologlaí ly€not ha8Jnlak ' beszélbBtiink,a{n.521.-".61. sztcréotj-D;la árra!
dÖse_Bot Jelentr a dÍE8n1kuB klfejezég pedíg váItozást| arők1fe.i tá st. tehát ali-nan1kua sztereot1p1a = ál].a.ndóség a vátto zág al{ngY'{ zEugáb€ll. -

*! 1943*r.bo'gy a,aso}ékv]és usr Jön.lótrgl bog{ negJeleatk a oseIekvésgoad'o_Iat az a-E&rat g'Etusában óB cz elitrdi tJa a d1!.Ezt.{t. Ázonbaa az r!o! ntáatevan try és éppea a vlvásnáI lát Juk' bö$r nagron lg/akrsn tiiÍe6 vag_ú€]e3-EEe_rek' a cselekvéegoatlolat tsözbeJótté néíÍ"iil iá erüartratJák a drí. azi.-át._-
üost veryÍirrJ< a v1vás }<!róből grakorJ.ati pélitát ós plúbál.lu]< ezon át negrrllácí-
t8Jr1 a tudatoe cseleklÉs {g d{n.626._" Jé].catőEését. Pl. -f,e.lrrácágiar áEál""E'tust cléfid. E1ső feladat 

' 
hogy az elloifelet neEtöze]ítsiiki tiE- áz ]rreocóbör

k_ii ztuilonásu 
' 

bo8y l96gziYlee.b5óa eJ.:f,ut, a távobfuban kprss véaloluet. Áz .l]'et}folet t!ürát Yalnr utol kcll étEÍ ' vagr uegállásra &ell kó4Y.zerítcd. Vernrük agutrbbl- f3}adatot pé1a1áD8k..{7t' hory-az óIlenÍél nbcragadjonÚ pez1ho1óEúÍ ai".polr 
' lEall._clrIB1. s&rÍE EiveJ.Ö &aralozÓE& kgalvono tánadáBáJra.k bevézet6 nózsára augrás olór3.- tr€D t1tkolía' hogY táBaalDí- glcar., aőt azt.erógen kite;ezésrc-trútti

_Jg. TgqJuk' bogy a r9gÉQtÚ vÍ'ó' ba neglepctósszerti táoacrás ér1. üirte]sn-kel1nátrá].Jon'' c6ak gsr lóÉst tud fo lJranatosan bátra,nsn''i és oüt uóotoÍTgn. Áz
e].ór6ugrái- Dasr-ba.dntonzÍtásu 

_ 
nozgás!é 19 ró.' er.6a psz1obikus üE tait syakoro'az cl].alrfélz'c. Ea gíka!íllt clórn1 ar cllcnf,él icgtozTanásÁt, kövct&ezlk-á ar''.Ezt.-a 2, azakagza, Ea a távoJ.sá6ot ls Eltbrillt EelololÍ, egígzerü ieraaat ga áil{n.62f,._6 íg vésot ór o5r flcsa-feJvfuással. D6 tud:luk: uö"gv az arcío 

_nár*ta:
voleá5lól 

- íldult-ég az cÍtelréúcÉ ;i$'míi_;g- ré*át naTrFí.i-.:ilfi_Bfi:
_8adt"bc ' tcbát ná6 Jo-blan !c8 kell közel1ten1l- d,c úás szenpontból sen tck1Ei_
hctö_ vcgzálJÉ.lon préalÁn'r.. A !a6r távoleáe gok veezélyt reJt Da*ában. EzeLközül,cgat a legrcáIísabbat ve$r{k' azt- qn{ 1e8ryababban f,órdu1-e16. Á neglr-pctt és E38totI)ant cl16Dfó1 ögztfinösen közbevág. noEt rcflotei nás EÍiköal!.E.Ez a közbeahoíó nítsor ér'1 q' tálaalót? ![apasztalát szer'lnt. - tlc a ücurco éi: tÁ_
vo1sá5 Ís aut EÉatJa _ az akc1ó czr'a' 2-. fá'íEában. nn{kór a tánailó á Dotüra!-
dó utáD c16rclép. Ícbát az clórglórÉs az a H.tíkrÉ pont. an1.tsor a teniao rg"_bkább gebezbet6vé válík. lz' - lá_tezólag - a d1n.gzt._a'1e pegzélrrescbb gzal
kasza. Á tÁ*dó előrcnozgásbtil Yan, cközEcn kelI rsasál"ltÍa ] vód.colc a tölÚá_
"kc+9} :' va_J-oD c'-!'6B Jé]ent_c tuÍ naar ieraaatol-gE_kockáE"iót;ard.nea_c€&ráltalán ebbe b616Ecnrd.? _-

&lrek .IaLöntásc vúgett vtzsgálJut ne8 níadkót vll ía!.8!gnd6ze!l' és statLkaÍb€lyzstét. Tételezziik fol' bost a nagr Í1aagrl.IrtcnzítááuÉ rrarráselőrg klf,eltct_to az ollenfé]_a'él a oélzoft talegbatáát ' bÁtralápáse ás ÜbcréEadága" autonátí-
krrsaá ' /reflerezeflté/ vált. IrÍertor fovább1 ráatoró.ja. ta ámcrtaran !eüár.r6f].exBzenivé válÍk ég le gtöbbazör c$l kiizbcvfuásban _ f6].sr ó-16revá*áB - íYíÍ.vánul neg._Ezzel .Ezolibm á_tá.uAd'ó a -bzdenényóz6, akt t'rdJ; n1t ájáil_oraÉ--lán van a_ kezd'enényezés előrye és a tudtatoE sáÉ atlta eró. Eid'o1eoz6lt ár''.g|1.-val r@ale].k€z1! 

' ne\raek n{nqa fázÍsa JóI 1oert és be5rakoroÍt etEocttőt ártA patiaa:rdó után az e}őrelépós tetszés ázerínt 1€1as5itÉ.tó. va6tv fe1gvoÍ6lt-bató. A tÁ'neaLó n1,rdkét Iábáí szíláldán á1].. a tggtsubr HoníeasnvózóEi._Á-iil'.
beak_o1óra rra1ó .f16yel.akoaceatrá1ást scED1 gcn zavarJá. Á ünaaÁÉ ioauig{cuóíés folyanatosságából cEak a.n4r1t voaziti aménny1 cbbáz a ft eye1ésh6z szükgéccs- eFléntsé8 éB t$?9'| ns_ 9119tpoÜ szer{.Dt : !t1!a fe\yorsu1!at;- Tohát reeáltapIt-
ható 

' bory ury pszíchikailag' nínt Etat1ka11a8 olóryösebb hojlyzetbeo '7aa. ürnt
nestánaaLott. .üí a bé\yzct a távo1sá6 sz cqlontl ábó 1? A távolsáE- olórcléDóg:k1tö-
IégDy}' t9h+! !+ry-távo1cág'_ a nc€tálaatJott tebÁJ 'rof].arcs.Ití Lá.r.lír!óvfuástÍog végrebaJlqtl . poo"' az ekoÍó clórkeztk a dÍn.gzt._a ogucapontláhog. ürrc akrrlcspónüra 

_ 

konocotr"á'lJa a tá''qdó Elndcn fieycluét. a rözbcakéiói'álfopla és -
6zze]- nes)ecsóte]í az o11oÚé1 sorsát. Ezért- nondtán az c].öbb. bor a Eócbázat
cgaJr ].átszóJagos. .IJ$lan1E 

' - 
a közb6sJcc1ó f,é1tétLn.vcazó\rea, óe oíax e"ktsor, ba

tro& tzá[itwrk rá és D.eu dólgoztrrk }d. a d.1a.szt.-Ját.
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A f€ntí 1ÉLttÁban a d1a.aEt._a }íilospoaj j{i hoJ. re jl1k? A tárnadás pszichi kaj fel-
éoítésébön. a fíqt;€lon összpontos1tásábájx es a ki'zbétárnr alás din.szt.-ájá!Ák Di-
nBr totuoráalu kiÍépítósóbeí-. 'Á5 6116Dfé1 köz?oati ídegroutlszorében gátlást'
- t€b'át ldcgbenpot - éa késöbb náe éry toch"aikal tonpot ls lrozunk ].átre. Ez
utóbbÍr.e teforcn szabail' klesé bővebbea kltéraen. Ez a tár6ralt &ín.szt.-a egrlk.
hilcapont.lal- Itt lut az érte].EÍ gzféra. a vlvótnrdás 1BEz1 szorepb6z. Ez a pont'
a fÍsielci telJes-ögszpontoaitását kövót€11 D'gg. Do nire kell ftgyc}n1 ég n!.-
re niÉ Ezabad.:bgbreseBben nÍ non lavarba'tJa a-figyel!.t? E].őbb a könnyebb kór_
dóst válaszorlut Ée' A flgye].aét ng!! szabáil, bory 1ek6sec a aaJát noz8áBr:nkra'
_ t hát pJ.. a- IÁbmn&ára. í száDdétsolt tároadás BoE8áakonplexunára - való f1ryo-
láEtrek. ien Elabaü zavarja a távolságtaraás értáko}óséD€k stb. Ez lrilrd telJosen
autooatíkus Lc].l logy€B. -A fteyelugt fóIee kót tlologra k311 koacenttábi ! kapudr
e e élta].áa közbetánadáEt ég ba Ígea ez n'Lygn Leaz. Lz 61sőbe belgtaItozik az
ldóFöE. dat t'tditóíneor. D3rb ba á közbotánáalás késl]r. nár neor 1E érdekeB, !re!iü
ez a}cíot éooen urry lótt -véneualtanl. nítr1íra közboakoíó aen 1s történt vol'ra 'blazca a táiiaás 'íata roaveöctoüÁtts úatálatt Jos a táEadó oldalán van. Á nágö-
dtk trórrlés Lo p1g3üot 

' bosr nl.lye! kiizbeakciót kaplk a az1gná11!€e!ek__Eegít-
aéeévc1 tgll c-latöLten1'éE águtáa a tánadás bef,eJezése ná.r autonatíkua. Hely€s e
<ü.á.azt.< vágábc nóg egy parád rlposztot, vary_csc168 bgf,eJezéBt b€l€ópltenÍ 

'anit ezlaÜÓn áz autonatíiálteá€íg kell féJleeztorú.

Bzt a (Urroggt.-át Jelienzl, boey feléBítésóbea pszÍcbés és ref,1ex batásolga +Á-
oae',todilr. a pozsáif,ollralatok íágrrés-zt t€l Je géí autonatLzáltak, a mozgáseloek'
ögsgekaocáolÁaí óont.1aln. v818n1fr a nozeásláJroolat esészóbon ilomí!áI a trralatog_
gág,. nejy a ft6yil€u-ír{óyttásátaa éa sziíksé6szerüen nad.!álís kolcentrálásába!
}il]-E1!ál.

Ar c<ldtn DBE Em vtlásos1tott téritéEets közü].. né8 a trrdatos ság e].vóve]. ko1l rész-
1gtceco-foeÍa].&ozaon. -fít órtets trrdatosság alatt-ós niért tarton ezt diintő fon-
tog6áBuiák? |ltdatoaeág alaw értcm az;t ' hóry r6BdcLkez9m konpletr din.8zt.-ké]-
és tuiíon ntkor, nl\yen rcrn:_uáryek közt lehát aaok 

' 

közii1 a uegfe1e16t tlka1nÁza1.

Vegrilnk cÍr. a! epeé vÍvág Lör{b6l nóg eer pé]dÁt. Szánta].arrszol látJuk vo:rsoDy
}didbca nceíEúátló-dlt a! aLkarra 1xdryúló - násodtkazándélcu - szurásokat ' neIyek-
!c az .uanÍól loa&rekrabban távolsá1íbartással reagál. Az íde8esebbek olgzalad-
nak stb. Lesrltká66a! látJub azt aÚi a lc5epeészorübb ' az us.ancsa]. alkarra 1rá-
4ru1ó clteaáEolót a! 8rctEct. A bép a továbbíakban ugy szokott a]'aku]-D1' bogl a
tánaöó vtagzaxgttaa. az elle!f,él n€E clgu*laal. Mért foJy1k 1egtöbbsz6r 1ry 1e
ar akctó? IílaJárt E1tterii1' bs tovább vezetJii]< és kialakttju} a il1n.szt.-át.
vrg/ük a negtálaalott szemiÉt. Á ne8táDaalott 

'. 
ba vérbell epoéző i1y6Dkof tehát

Elgtál. Ba íesz a k1a].aH.taniló d1n.ázt._a alápJa' merÜ e kövgtkező lánoszem,
a&ár ill az a3et eká.r trámr az bll ].e !s/en ' hogy fo$rtatJuk a táEadást a könyök-
baílatba. ' f,olkar.trar va5r 

_ vállgiidörbe. Ez a tánadás ' 
lJ.l. Jéletr példáa.lrban az

g].i,ontáládáa uÁgotlík fázíea. Bz e két uozgás' - az a!6t é6 a fovtatáB - Rcf-
J.o=szorü. nu LÍvág neg seü!í }iilönösebb flrye j-nGt. r6t törtéoJJr a beíal€sozte-
tége 1g. lzt Lövctó a alLn.srrt.-a hamad:ik pzabes za. aE?,€rh.t ' ho8ys!. re&sá] az
el]enf,él áa hogyan ala'krrl a távolság. v6{i]dk azt a 1eh9tőaáget' |Í'1 .g le6rya-'
tsorÍbb r hogr az e].lc!f,él az alkarsártÉs után v1sszatót6b€! va.B alapállésba.
Ezen oóctbell el]'entÁ'natláaulk f,o1ytatása ' - hq az aI€t !€m ült - szinte bizto-
ean talál, ha ürduJ'k íilc jáben 1Dáit?''r.'Ha Eédilk az 1nd1táasal f€ltebotő 

' bory
az clleuf,él lilőt. Így 6olEásot rycr ée tud védeni. Itt kiivet&ez1k a banDadík
Bzab.zz, cgrbo óefóJez6 láncázen'- egr tseriiIőszurás 

' 
vary védóe - rÉsszaszuráE

e1nészei'íl f,tlo Etb. f o:máJába!.

ErGJran épült fel ea a din.gzt.-a? Megínt vaanak tualato s és autonatizálü r{szol'
röiidebb_ báron fáz:.sból á].1. lt\rcatos r{szokg az ellerÉél negf,igyelése ' au err-
nok u].ap Ján kívá].agztott atln.Bzt.-a alka}nazásána} előkészítése és a bevetéa
píllaaatá. &Lső ée ufusotlik fázia sz1ato te]-Jese! autonatí}rrs ' a ba]Íaalik fázis-
iúl tudatos flpelemöaszBontosÍlást klván a bávolság negtöréso eseté! a. csé16s
befeJezés bolkbatása.

Ttt kell k1on€1len a ilig.gzt.-a ettt1i6 nég a1é5gé kl aop han8irulÍozott' na&I-
fontosságu rÉgzét az e1ókéez1tést. Áz elókész1tést, eYn'| két a1apvct6 szenrpoat-
nak t66]!-6g5fo].eu€13 a uozgáa _ tánadáe _ n-qk az aalott hc1yz6ü1gk negf,elelöan
óa '|idcJóboll' történó eIkaluazása. !{iért van azr b.osr 8 táEaqi ttzszel' husa_
Ezor íE-odabö& a kózre ' a]!álHil ' bogJ' r''''ak bámt\en fo\rtatása 1En6; Mlóft
van a3' bop az cpeóvcisenyzó nen tcszL azt an1 opeészerii? Eleő sorbaa azólt
va!" ou sr;- oBlt non reoil'ello z1k telJesen kialol€ozott koÚplott ali!. szt . _ókkal" .
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MÁeod'sorb&l azért, nert ha van ís aq1ra6a; Eért híE;zcJt alr$aga - engramjaí _ rooz-
Aásolen€i ' nelyokét nosteTétől tanult negrra:orrak, nen tutlja_alkalruázni ] És nlért
uee trrd..'i8. alkalna zn1? }_ vá]-aszadásnál logtea szabad hasonlathoz fo\rainor]ni ' ffg_
rad Juak a zenénél. ll}uojux azt r ho8y va$cák aIkotó Eíivés zok ' mi!.t e$r Beetnowen
ery Mozart, Líszt és 1ry tovább' álrik fiiive1ke t ua guk kompoaáljá} óB vrinnPk ugjr8n.
osak rras/ ' zon8oramüv'á saek 

' 
g]rÍk €zekét a. rüüv€bt J"ejátszák tlToproduká} já].'t é6-

nagulr talá! gosee alkottali seen1t.

Ilgran ez a l}e\yzet a v1váanál is. De aikotónüvész k$vé s van ! r€Ij},odu}á1ásra a.n-nál többelret neg Iehét tanLtani. ÁJxIák ezoaba]x, hory nüvéssié alakulj en'c t{ gulyqg
feltáteléi varrnalr. sul)'osak a feltételek a v1vóva1, de az oKatóval ézeuben 1é.

A reprodukálás rnüvészetének feltétel€. eryÍk alapvotő fe.Ltétole. a kornplet d1n.
szt.-é'k kellő szá'na és nég 1nkább keliő üido16ozóttsé8a' beryakórolteá}a. Mert
ami n-incs ' afölött !'em rorrde IkB zhetti"nk és nmr föIött iende1ló ziink. álLt-csa.ts o-
\ran nértékb en tud' Jrrk alka}aazli 

' 
alrogran kitiolgoztr:k.

|.ftí9.szt.-a aen oerlta.gu lárc, banelo ]"áncsBenek ktilöobö ző hoEazu gora' Bok ÍD'61-
lékeJ.ágazással.

A', a versenyző t ak1t az epeé péIdában eÍ.] i.tstten o1y8!' mint az a zo:!€lorlgta.
a]Í-i- csak ery-két haJlgot tud Ie játszanJ ' de d-e.119:ll béiő1e sosen Iesz. Megínt htp"11 5engsulyozzaJn. a nostellok koEplett arn.szt.-&at ke1l reprodukáLó t1ougu
.tan1üványáa"lr átadaí 

' 
a tgtlítvá4/na& ped1g azt hiá_nyta1anu]. €_1 ke1l saJátit9ni.

A követkozö lépés a taoitváay r{széről g'z Átkaocsolits. Ez atból áll. bóry neskell probá'lnr a az e1saját1tott alin.szt.-át a vörseqy€n alko] BÁztli. tÍon ízabadféln1 a k1sérlet síkorteIelaágétől. MJ_nden uJ be\rzét, u.j kdrii].nény betrapcsoló-tÉsa ery reflex1Áncba eátláet-ielent. _ 1lvoi a vórserív iég}ore. sáokatún nglv_zetei gtb. - aJD€ 1y gátlást ceali $rakörlássaü lehJt leglőaoí. Ezta tan1tváqrr ual
8a ke].]. eLvégezze, bár a noster ítt ls sokat seg.ithet b].sögorban a hrdatositás-sal. Á moater fe]hlvja p1. a tgnr tváDy figyeluét az ellen_féI híbá1ra és memoud_
Ja nlt csinálJon" Es sokszoI ![a8a ít ee8lépve szeo1áJJreÍ;i. nilyen ló1 sikefril_
rrak a2 akc1ók. Beaek alapJán késóbb a tanítvó_ql rnga vé6zí e1 á uogÉlryelése_ket és vá].assza ki a negÍélelő, az adott halyz'atben alkálna-ható ttín.ízt.-át.
Az 

' 
elmotrdottaE alapJáa_-azt q1Ezen aon kétséges' hogor a. Ío1téte1e8 reflex, i11.

s. feltétoles r6f1exck öaszekapcsolása folJrban kialakítoüb ttÍo. szt._ák szórcpe
ilöatő - 

jelentóségü a v1vás nüvészívé téte]-ébel. !z rpm jelenti azonba.a azt. Loryg vivás csupán &1n.szt. ninták alapján fo].yits le sabIoaossn és auto$at1kuÁ9.u'. 
_-

A képze3ot segltsé5óveJ. nerőben ujézerü aköiók jöb'efu.ek létre a dÍn. sztereotlp
98!rgé gek suíntézlsóből. Á régÍ elerneibő]. nerőberr uJ kt]étt€zhet. trhhez csak goí-
4olkoilásra és bépzeletre van sztiJrség. Ezen úücttságokkn1 az enber1 agr r.eactéÍ-
kezik. IErsze kü1önböz6 nértékben. A vivónak Ls a kéDzéletre vau azükbóce. hory
H.alakitbasson valanllyea kÍvánt helvzetet a cEe16}fféseondo1at fe11ttézésérí.
nro6feJ.o1ő P111anatb8n,- a kivánt cé]- é1é}ó6éIe. Eépzeletre*és gond^olkod.ásra vaa'
F?iilsÉgp ' hogy 1esziiró&Jék eanak az a'kcióuak a ké!e' noJ.yet nógfel'eló diu.szt;
bírtokában már akF".hat nogvalósítan5 .

MÍaden a]-kotó nu:úa eredmónye, Ya].an1lyen na8aBabbré'.tlü sztatéz1s a mo8levő
d.in.szi'.-ák a].apján'. Uj, egésá, uJ cse}ekvésí fonna, uj akcÍó Jö}ret lótre'
nelynek reproduká1áaa e5léa1 tzín€'stet nyerb'et, sőt a viváe térrroészeténéi fo e-va ryer iB B1nden alka ]_ontnal. Yivásnál nohéz hatá:rvonalat bu?ni. mínt a niivé--
szetek nás terü]etéa az alkotás és a reprodrrká].ás közi':. jrzt hlgáen azérb vanaz' bosr a jó vivónak velge:tyen a]-kotn1- és r€prod'u]rá]nl kel1 egyszenélyben.

Ára p6tdányonk nt }., * ['t
Srsrksezt6s 6e V. Kold llr 3,"
IIo cÍBo ?2L. Te1gfon:12}_J.1?.

8ggnkc8a1,íi e saor..kgozt 1aottÜáB
snorkomat ; sábor J zaof
HosJe}otrÍk nntndgn h 15*óal"

K anitlt a $te,*írzttkaÍ. Ktad vátlalat nyorodáJtban !ísÍ}Ivb$.
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Nemzetközi Vívóhírek
Bovatv€u 6t ő: sárosy áltta1

Aa 1f,juságl v3_ről lapu:rk nÁjus1 szá.nában alr. Bay Béla tollábóI nÁr közöltii:ck
56ffir6E;Eutta1 az EscrÍno Fralciaise-bea négJelent s za]cvé lonényeket is-
BértétJii}.
A féÉ1 tőtrő]. carJ-o Ello8ano azt irjar ho8y roég nlndig oÜlok e veraeryszá.mnal
ffi-?.Te@fiobb vonzóereje a versenÍzókrel vezötőba és ezaLbtrálóbd eryarÉnt

a''''alr ellenére. hogy a müsorbsll nár valanenqrl fe&r9€r l.épviselve van. Á v11-
ranyt0r bcvczeiése-óta uslan elvesztett€ eredeti J_olleset' a-elIyel - legalább-
1s á latia nenzetehé]. - á 1e6na8asabb nüvész1 tökéj-etessé6et érte eI. De né6
ma 1s ezen nér1k fel. hosy el6g é5észségcsek és életJrópesek-e azok a ryökerok
anelvektől a v1vás €iőteljes fóilödése úárbató. Az utóbbi évekbeu a klaeezíkue
otaaá és francÍa t6rrr1vásiót sajnos vlsszaesést, raig a lraglra! és szovJotről fo-
tózóaó tettortet k611 ne8állapitAni. Ezt a fo\yanatot neatexeiblek és vorseny_
zóilorek a vi llaarrtőr viváához va]_ó tökéletes átá].litása aeg1ti elö' alro]. a koE-

"á'"Toi Jzerepe Láttérte szolul" Eirhez Járul a versenyzők á1apos fiz1kaÍ felké-
i'tiiisé*e. És_ ha a fe]:rőttek éIvona]'ába.i a latínok fuata} 1s bizouyos ellenál-
1ágt klfel'ben1 az eg5rr€ sÍi_Tübben feltörő uJ erőkke 1 szembent ugy a fíatalok
Éözt née élesobben üütatxozík neg az erővié zonyok eltolódásá;cak Jelensóge és a
tatjlr születésü és 1skolázottsá$l versenyzők ná o\r ritkák' milt a febér egér.
Be\riiket & úagyarok ' 

szovjetek, ].ene olek és roné.nok foglaljáL e]-.

Maeára a v€raeqYrc térv. t<.íeneIÍ ].''ink toljesitnényét' a.nel\rel DB8iBnóté1t€
Eafua. Clossot és Fiilöp bravurj át éE két ósy!á€utá.a1 alkal'onnal tutlta az első_
sóEet'ne*gzere?rn{ . tr|61- kellétt-v€n!íe a rreii:enyt a veszélyes Kaurrtl-Szabó na.-
grár ketEóssel és kiilön me8aticséÍí utóbbi na5rázeríi kezdeiréqyezéseit a' g'őz'
tegsel Yivoüt a€szólba!.

A oói tórvcrseq]rről a ho].1"''il scheBers táborreok száno1 be. An16 a f1ulocÁ1 Llnk
ffireíEay:rÍíffirö volt. addÍg ebben e s zámbaJx eeyik versenyző sen ura].ta a
letvzátet-. Á wőzteE csgJi az utolsó asszók eorá.E bontgkozott kl ég Proudskova
rygZe}nát tccÉ1ka1, de f6kóot ta]rbíkgi oredméilyoírrok tudja be.

Á párba.ltőrről !.Merc1er tuttósít. Á bo1tversonyben Khabarov l:}-as tiszta győ-
ffif,Tffiffi'felett egy 5:0_ás forditott aráqyu vereeég olőzte ne6. Dc a' azov-
_let vlrró okosaJx levomra á tanu].ságokat. a na8a javára tudta fordÍtgni & veraeny
öor.sát. élote 6zer1nt azonbaJc. nég. : $áccaro voIt a ne zőny le8jobb vivóJa és rö-
víal6soa' be ts fogjs. váltaa1 a hoziá füzött renéoy€ket. Ié kell blggadnia és Een
Dirrd'eut a ryorg táradáso}ca épitoni.
A &ardnérk6zése}aő1 Dr. Ro zgoqYi a1ább1akbgn a<Ua vélenéayét.
ffitffiffiÍTE]6E-Íé treho zása irettős célt szolgált: nódot akarb .rdli az ifJu-
sáE!áÉ. hóry nary Ee[zetközÍ vgrseqyeJroo vehe ssen részt ég alkalnat kellett te-
reüt€Dí abi-oz ' t-ory az ifjuság szenbeáIl1tásán keresztül ál].anttóan e1leaőri zho _
tő logyen a vívósport fejlódése.
Elrbő1 a szenszöcből uézve a legutóbbí ta].á].kozó 

'te!o 
volt vaJtLi ne 8q]rugÉató i nert

a részwevő v1vók át1agtuda sa és a döntő ezírrvooala alatta roaradt az álöző'évek_
boD látoüb'.Lnrk. Ez a úesáIlapj-tás ní.:cdeu fesÍverré voDatkozík' tlc Iogj.rrkább a
karttra. IAaz. bory a Panr1s}v_Bakongri-He1tlcnr1lk tsettős holtvefEenye bóvelkedctt
tzsalna'kbön. -d'o í tÉvás akciósze5ény volt. Á kardvlvás szópoégeí l a f1ao[ p€!-
qciezetóe. ósÍszolt teobaika. konbfu:attv ogelebuéDy€k Boklnal jobbaa érvé4yosüJ.-
tek a u;rr].t ávek hasonló alkal_na1kor a Szereocgás_Parent_Örley ég a Chícca-Eo:svál
Merdelónrrl uérkőzések Eonín. sokszor egtek EÍDden okot és Jogosultságot uéIciilö-
zö vfuáaók ég ezek grakorÍeÁgÉért részben !ra.8a a Ju4r 19 fe].ólős. A ÉzabáJ.yok
sze1.á.nt a közbetéusdásna} e$r ütenrc ]' neg kell előzn1g a táladást ahhoz' ho&I J(
le!rydr. EDnek e].leaáre a veáátőb1ráJc töb6sége' uár egy alíg órzékelbetö - 1ilőliii- -

rörr,bséBrl 1g a közbetÁm" tlást aaua lleg o A bÍráskoatásngk ez a nódJa uegbék\rózza
a tánailó Eze11om6t oág azobÁI a vivóbál 1e' !t t t 

- 
yii15lbca a tánadÉ sra építÍk

csel€L-éDycikot. !z pédig saJnÁlatos ' EgÍb a tánadáe képezl a kartlvtvás eerik fi
Jellegzetósségét ós á !€ átorebok ezt kell trl1ts'!{ ok és a bLrÁkflak e}s6sorbalr
azt hellenc bonorá]_L1ok.
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fáblázatban cissaefo6}atrvn, alább art';juk aa eÖd.t5Í ffjusfuÍ vB-k eredményeÍtn

fur Városr F rfí t rg NőÍ t n g PárbaJt rt Kard.l

1950 " }TJ"ce 3*vÍa 0]" 
"1953" Fgríus FarrÍa oI*

L952" sreffiona Cíntrat EF.
L955. P&rí"ae c}eigget 31r.
1954. rsmona Closset fun
L955* Etrd.apest G;rurícza. M.
1956 * Luxombour6 }-tilcip M*
L957" Vars b\ikjp M.
1958 r Buk&.rest Ltn.k TJnlc .
1959. Páríms Link trl't-t'x.

:
Ksslomen &{.
Re$tS b{.
Re jt M*
Zabeli-n'a Sn c

Proud.slcowe Sft *

:
-*
-Bll]-erí oL.

WoJcíegb.ovs}cl L.
Cbernikov Sa.
Khabarov Sz.

s'arn iazr ol.
Zab].ockÍ Tr.
ÖrLey H.
szorencsés M.
Hm,d.e1én6l.i M.
Gb'ícca o1.
Eorrrátb M.
Panr]-skÍ L.

A 10 év alatt Maryaro'rszág
01aszorszá'g
szovj etuní
Franc iaország
Leng;ye }ors zá5
Luxembours

10
5
4
3
3
2 aranyérnret nyertek"-

'0ooo

BELGIT]M I VTV NINNT

Párbait r baJaokság:
I. Dchez, II. Acbton, III. Vand,endrlossche, IV. trlancissc, V. Appairt, YI. $rn-kéns' vII. Ele1a' ÍÍIT. Dewinne 

' 
IX. Cornélis.

oo00
Á haryoná:5ro s batlinca]r verseoy. oz évbeu kii} nijgen szines vo].t az olaszok,
franciák' árreolok és lrrxonbur81ak résztvéte].e k vetkoatébcn. Á versonJrb az an-
goJ. Eoskyns DJerte 2J gr zeJ.enntel. Á véudéglát k Dehoz éE Delaunoío rév a a
2. és 7. tre lyét foglalták el 22' l]letve 2]. ry ze]eomel, ní6 az olaszok Pclle_
gata és Pe}legrinoval a 4. és 5. he].yen vé6eztok. Á franciá} Iegjobbja' Euot 6.j.ett. A nemzetek rész re k1írrt pontveraenyt olaszorsaág nyerte Bclgiun' Bnanr
c1aorszá6, AaglÍa és lrrxeoborrrg e1 tt.

ooo0
N yU GÁ ru É il'irr T ÍIIitEK

1959 éví oryéní bajaoksá.eokl

T.
TT.
TTT.
rv"
Vn
\ru.
VTI.
ITTT.

Fér{'í t r l
Gomesbeiiill
Msbl
Schnritt
theuerkauff
Ktihn
Brecbt
Geuter
schÍ1ling

$pr-,Wrq
Schurid.t
Mees
Kapune
Weiss
VorbrÍoh
Bcrndt
HiihLe
Stroh

pqÉ'Qa.j$Ért

einaÍer
I{auber
Brenner
Kn beL
Ilogler
K stner
$aen6er
11Ímmornann

Kar{.i.
lEhouerkar::ff
Wcíhler
K stner
$tí1lcr
Irangenohl
rithf
l ouber
Waterloh

oÜoo
4{ ryqt*CIfrit,r* * s,qpatqgqgen:'pk 

$_

0xen*\:'rtlragr* i fegnrern'emben nérk ateic n gyes csapatokJral és m1ndbáron
srámbarr a nénretek 5yiiztek!
}T Í 'b rl ]-c:6. Idees 

' 
}Iohle 1*7 , Weíss o Schníd' 2*2 8s.Férfi i rt t]-t 5; lT*hlnltt 

' 
Mefr} 4*tt, Brecht 2, steflein 1 W"Kard'l 9z7, Pfi}ii;;*ffi{ i;-*Íffi*.Wci}:"]"er* 

Kiistner 2-2 ffi" Lr, osztrák Roscb
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Áz országos nagrar bajnokaágot alkot'bák a YB_re felkészüIás uto1só tájékozta_
tó le1lesii ve!!5eny6oroeatát. Nen vél€tlonül nevezték ezpket a vers€n5lotset :á_
logátó hóJ;rctt osupán táJékoztató Jelle gi.inek ' mért ez€k!€k az eredméaye1 csak
az eryik lészét alkotJáJ. níDdazobak a sz €Ú.poatokn9k ' enel;rek s z6rfu1t az 111e-
tébgsek a végső ösgz6á11Ításkor dijntenek. Ez be]Jrea Ís. A aemzetközÍ versonye_
ken elért erednáDyek ' az azoko^ szerzett tapasztclatok' roegbi zhatósás éE á11ó_
képesség e1ntl olya:c' szenpoatok' anelyelrot oem szabad' ftggglrnsn k1viil bagid.
trá! voIt ezeD a téreq a tísztá!.látáBt natenatikai Jelleallr prén1l'mos pontozá-
sL read€zer bebarangozáaával uegzavarni. IÍen lebet tr5rarr1s v1tás ' hory - oEaE
66r6t].on pérdát ra8aaljurrlr k1 - a r''Ilágbajnokok non ha€nrbatók }d" csdk azért'
n31t a válogató vclBcry€k ideJén betoggk voltak' feltéve ' bo$r ogészsé6ílket és
nozgékoayságubat a vts 1döpoDtjáíg v1sezan3rerték. lÍí-ndezt cga'k azért taÍtottlrk
gzilksé8.snok clnotrdani 

' 
uebory a n6J3ev poítEzán1tó&at utó1ag érja csalód.ás.

Á ballokgáAok a oárbaltőrözók vIad,aláva]. kézd.ődtetr. Ezgn n1Ddögsze 26 velseny-
ló }épeüt íú8trs.-z-TftiÍiiEF6ts oég7 csoportJából 4Jt Y1vó Jutott tovÁbb. A b'aF
naiÉk oeoport k1véte].érvg]- €6ÍLk ceoportban 8€ür volt kiilönösebb íE6a1om' vap
kÍlzdelen ós ntndesyÍkból az esé]Jresek jutotta} tovább. A bams'alik csopórtban
né'sr.n korültck boltvcrsenybe eryétlen belyér.b. Köztii.k Bárá.qr r elrJ qgr látszLk
neg aka?ta ímétc]ll a &rdapest baJlokságon szeúétt győzelnét' anebót usran_
csak nchéz uJravlvássa]. r.{hg!.oof,t továbblutás utá.n érb eI. Ezu'btal Eé&avaf 'Eöboue1 ég Fekével kellett uJTavivda. F.nnek során Bárány n1ndbáron elleDfé-
lót Iegrőzte. Á 16 áJ.]vanarad'É vtvóboz csatla.kozott Kauez. artr a róuaí BÍkéret
versenybzelepléeáről al"1g cgr órúval a bajnokság negkeztléée etött tért v1tsza.
Á uvsz vezetőeégének ez a ib3ugIásLn engedé lye nebé z fe]atlat elé ál11totta a
rendezőséget ' amely esr Dyolcas és ery kí].ence6 középriönt6csoportot állitott
össze, ane\rÉől a lt_4 elsó és a jobbík ötödiE jutott a ciöntőbe. A rendezőség
ezzel negolilotta a nobéz k3rtlést ' de az utazástól fáradt Kaus zD'ak tul nehé z
vo1t a felaalat éE sinán kÍesefr. ve1e o ryiitt esett kl BaltbAzáx ís. bbbeD a
caoportbaa .gr€dül a kíüünőon vivó Londvay btztositotta sinán 6 győzelenruel a
ilöntőbcl1 belyét' nl.g négyen - sákov1te, RÁbe ' Rabár és BáÍéIy - 5-5 w,őzeLem-nel három he1yórÉ boltversenybe jutott. Az u jravivás során a két Metoor vivó
2-2 győze1met szerzott. RÁbe u8yalx 1e6rőzte Sákovitsot, tle a rosszabb találat-
arlqrávaI az ötötlik be\rre szonrlt. A nás1k c 6opo3tban Szücs' Váry és a leg-
utóbb o\ran Jól vlvó $rkrdgy vivtak a vártnál ryengébben' níg a násik fiatal.
Eonvéd vLvór-oszoly' J.6cn JóI vivott és cryetJ_ón vórosését szeave<lett. Öböeik
bélJrlc ltt Veczág kerillt. Tebát Rábéval kellett a döntőbeJutáEérb uJravtvn1a.
Ezt_a bo].tverse4rt Bá5e oycrte Eeg. üellette a tlöutőben a lléry "l[eteor nagy-
ásrui| kót-két fíata1 oSC és Eonvéil vÍvó kiizd.ött a bajnokságért. Á versengr jel-
legzetoacn párbajt6r kiizdelusket hozoüt, ane].yok g orá.o lrarne r"os€ul 

'rri 'rale"'k] é1-
veóztettc vóretlónséeÉt, sőt rövii[csen rirrnaenline* Iesa].ább 2-2 ver'eeégö volt.
A kilzdoJ_Dok kígzánttltatátlanságára nL sen Jellénzőbb ' uíntJrogl az utolgó he-
\rozett _ oazo\y - a ba$okságot ryerrö B€rzsenyit és Sákovitsot ie ne5rrer.te.
BcrzseqÉ valansuyt Da€5r e119nfe1ét b1ztossn verte és násodik vcreségét coak
Rtbáttól azoavctlte el. Ái ő b1ztos' no gb1-rrató vivása nellott a flataiok jó
szcroplósc voIt a volsorrJr örvenaLtcs eoenéoye. A Metoor v1vók Kaugz oélkiil a
be\rczéockcn teJ'Jesea egmásközött 1ntézték el.
BárárynA-k ég Gábor'lur egraránt 5-5 gőzeJme rrolt. Mintlkettőnek a fornája á1_
lanctósultDsl látszÍk éE a@zetközi versergreken íe -'kiilönösea az utóbbÍ' _ JóJ.nesállták a he\rÍitot. Á sorreldct bttóJü.k között egy'et}ea találat ttöatöttó cl
Gábor Javára, ald a násottík beIyre keriilt ' n1g BáráDy a ba]rnadtk lett. üamst
,/osc./ ' Babfu /osc/ éa sákovítg /Y.uet./ 4.;4 grőzelnet arattak éa ezzaL a Iv.-
YÍ. hó]yet foglalták o1 a fat1 sorroatlben. TJÍ. Iaadvay IÁsz].'ó /Eow6d/. WTI.
BÁbc Grrsztáv Nasas/. M1rrd.keübőnek ,-, *yö?'el:rle volt. RÁbénak ozuttal s1Éerü1t
c16ször a baJaokság tliintő Jébc Jutnía. rx. oszol1 Gytirgr 7Boav./ Eőb:-róJr;
Palócz Enlln6 d3 Székely Tlbor.
Á Eők ba.1aokgáEáne} aaI(ygzaaÍjl /36/ u'azőw6bő1 csa]. a lónai velséLyen sérülóstgzffi6aglFETEiÍFÍÍdj.kí Efuyzo;t. .n'z el-6méri<6zések oeglopotést aén boztak és
a továbbJutáa tsérdése általában sÍ-nán uJravlvás nél.kÍil dölt o1. CsulÉa Zeabká-
na.& ós 'llok llonárak ksll€tt uJravivn1a. zsabka Dary fölénDyel 4:o_ra nlrerte
ozt a nárkóaését s t5r s1ek llónának ezuttal gen síLertllt ai első for<fulóa



továbbJutnía. Ezen a bajaokságon a korábbl tájékoztató versenyokea ós osapat_
traJnokságon annyÍ meglepetést okozó fíatal vorsenyzőnötnk Ké61' ryö}abery1 cz.-
utta} nee tualtak !6fg52$'lnJ a kiiz.de].Eekbe. Á középdiint6beo.nár_16eo .8giy volt
a kiizd.eIeü és az orealné.qyek D.gE nÍnde&ben féleltek neg a várakozáen8,_E. Áz el-
6ő osoportban E1ek lrdar6ít igon jó wlvása és az Jelelte}t ne61epotést, bogr
Kovác sné csak uJravivás utá:r tudta kl.ubtársával Szabó Eváva]. szenben részvé_
te]ét a döntőben biztositaD1. Szabó aaryon jól vivott, kÍilöaösca arosÍ elletr
aratott fölóqyes 6yőze1-net. Á Básodik c sopoltbaJx K1ss r€'tó és Cságzár Ea!aa[-
ta.k Kertesinével szeoben a1u]. a továbbjutásért vivott kiiza1e}6Eb€a. Ebbe! a
csoportba:r DöBöl\r' ne5őr1zte veretlensé5ét ' rni6 a ba:nacÉkbán Száhe\rné volt-veretleo. A alöutőben 1gea hlrÉmyzott Bejtő. A nez óny bá.rom r€szre szairailt. Dönör_
lry níntivégig kezében tartotta á versen;É. Robbanéko4} vivásával biztosan ryóz_té.].e valamennyi ellenfeIét Kováoené kivéteIével' akl. vele oryüüt elbuzott a
rnezőny násoilik csoportjától. Korrácsné vivása ís úegnyugtató vo1t. Csek a kót
EorxYéd vivónővel, líarosÍva]. és Morvayva} nen tualott megb1rkóz.n'| .EettőJiik nögöW
szorosan egynás nellett ba].a<ltalr Jrüász, Morvqy ' Székelyaé és }íaros1. Iegutóbbí
sokáíg eryütt halad.t Dónöu;rvel és csak az Elek Marg1ffióJ. 61sz€nvoalotü váratlan
vereséggel gzakadt le a 5yőzelernre esélyosek kö6íi1. A <[öntó hárou utoL6ó tagJa
nem tudrtt be].eszólnl a verrseny he\rezéseinek sorsába és erősen lenaraalt a Eöz-
vetlenül előttiik végzett Mafosítól ís. A végső sorrend': I. Dönö1}y l6ralia /v.!{et../rT. Kovács Lajosné /w3C/ TII. Juhás z Keta11n /osc/ Iv. Morvay Zswzsa /Effi/ I.
Székely Tíborné /Bvsc/ VI. arosi Paula fisEl vÍJ. Kert66i Káiolyoé /ELektl. /[lII. Zsabka l{agda /EsE,/ Ix. E].ek Mergít /Csepel/. Főbí::ák: Torilay T.laJos é6
Szabó Pá]-.



Eartua tel'ieseo rée1 féDyében csí1logott. veret1eEü1 f,öléqves 5rő zeIneklro }
a.nlJríra rrnáeIőzte a telJes nezőny-t' hory nár IégeD baJno5 volt ' anikor a többi-
ets Bég h€:lyczésékért veseketltek. Es óa nee .tétt volDa o\Ian Éportszerü' a végén
nés csr_két vercsó6et i5 negoa6edhetett vo ]_na naeának. A násoaLik belyré furnár
náÁodszor Deneter l(amly ./osc,/ kerü1t. Kovácson k1vü]. csak Eolrlátb zoltátr verte
neg. llöbbi e11enf,elét nmcsak fölényes b1ztonsággal verte, banen' lgazÍ klasszí-
kué namar kardstílust vivott. Kiilöaös en rnásod1kszáJrdéku tánad'ása1 és cselvlssza-
vásásaÍ voltak azépek. Arra 1s rá kel]" nutatni. bogy ellontétben sok nás fíatat
naeysfusaL valabáqyszor ury látezott e8y-e67 kétesebb talá1atná1' bory a gzeren-
csé- elléne forilul, Blndi8 tualott a clöntő p1llaaatban o1y&a t1szta akc1ót keresz-
tiilvíla1, aloely 97ő zelne ín€ k b1ztonságát' uopecsétclte. Earqailik he}yre ! ryőze-lomel Mólt1elény1 Tauás jutott ,/Bvsc,/. Bó].a aeü nondhat ju.k, hog"y 8rőzelnei fö-
lényesek voltalr r 4 nérkőzést qy6rü 5:4 aráqrban. Mindegosetre jól kiizdött. IV.
Iotá Károly /xoív6d/ 4 ryőze}eune].. Kís hijja, bory nen végzett nég e}ökelőbb
beIyon. Két nérkőzését Mend.elélyive1 és Delnek1vel szernbeu 5!l+-re veszt€tte. v.
Delaekí Gábor /Vasas / 4 g. Vl. Eonráth Zoltán /Y,Met./, gki- az e1ején elszenve-
d.ett veresóge után igen kedvet].enül vivott. vII. Kovács Áttila /Vasas,/ \rJII.
Messzéaa MiElóe /t[asas/, Tx. Moravcsik Intlre Aasas/. FőbiÉk! Roz8onyí Györry
ás Papp Berta].an.

l Í9ef!gE_!q+ai*o\sáFán-arányla8 -kip +"uő"y /1!/ Ldfurt. sajlos. h1ányzott két
viT&Ee]6ffiE_EiÍIöT'és Gyuríc za gkÍket o]:vosaik még Den e€ealtek versenyezní 'tová5bá-Sz6cs. tenttvaí ' szóval az egész Eonvétl tőrrnivó sárda. Az eIőnérkőzések
J.egnagyobb tseÉlepetés€ Kamutí Iés zló kLesésé vo].t. tlJravív'ás soráÍt az igen Jólrrlió Gli].lal ég Méezárossal gzenben a].u].nsraalt. Me}lette nég RózEa és Rosa va].a-
mLlt |lerobossy céza H"egése Yolt váratlaJx. A középdiiatő eJ'ső csoportJábarr sinán
bcvált a paBíifoloa. líásodik csoportban annáf pagyp!! rro 1t a kiizdelom. Á jófor-
uáJl találatot scn kapó Kamutl Jenő nögött báJmaB boItv€rsery alakult kí Ms.rogi 

'Easzás és az 1gen Jó napot kífogoüt Gál között. Gábak azonbalt nár nen tel].eüb
az uJrav1vásbou €róből ós kiesett. Ivyoroárkay ebben a c EoportbaL neB tualott 62ó-
boz' Jubi. Earaatlik osopoÍt isnét DÉn hozott neglepétést. A diiltő nezőnyéből
Eanuti Jel6 /BYSC/ E1nagaslott. Ellenfeleit szinte Játsz1 kön::gredség6e1 ver'te.
Pagekötéses táJladása1 színte védbetetlenek voltak. Tenpoakciói glrlj.kosa]r. E-
sroaliil clubtárgáva]' Papp Csabával szenbén könqrolnüsködte el nérközését ós szea_
vedte c]. QzeD a 

'raBon 
osret].en veroségét 5!4 alánJban. Á násotlik és harnatlik be_

lyca a vÁlakozáslak negfe}előea ugya.ncsak BVSC vÍvók osztozkodta]r eryaránt 6-6
győzeJ-emel. Közü]'tik jobb taláJ.ataráryával gyózelroelt ujravivással. sztlrző Czvi_
kovaz\r lereno kertilt a násodlk' n16 Papp Csaba a harnadik }relyre. Papp k1seó
3q}EzóaLlku8a.o Ylvo'bt. Tenpoatciói nen n1ndlg vo ltak o1yan b1ztosak niat náskor
rV. Ecrebessy j}oE ,/ct6p€ 1/ néhtínv 1gen gzép akciót láttuo} tőle. V. Íi{aros1 Jó-
sset /osc/ őiá az Je1lelrző, hory minc1 a 8 szurófesrvelnenes táJékoztató veIse-
nycn alöltőbérr vo].t. W. PacsélT Káznór /frlektr.,/ T:nnek a báron rÉvónak eryartírnt
't 'l ryözelne vo1t. ÍlI. TelkaJr Á.u.d'r.ág /Vasas/ VITL. Szabó Sándor /Vasas/ 4 nár
k6zógét vegztetté e1 l:lt-re, többlyire €rős velaetés után. Vivása lgen kono\y
ígéret a Jövőre nézve, c sa'k né6 neg kelJ. tanuJ.nia a d.öntő p1llanetbaa Jobban kíiz-
d.c!i. Jobb helyezést ártleoelt vo'lÍ'a. Ix. Kaszás Gábor./Vasas,/ a}Laek a nehé z
uJra'rrtvásos köáépdöntö felenésztette erejét. Főbírák: Borog Enrő éa Tordqy lajos.
A Y]brg tg}d-!.t6tte1 rovatu.E}baJx e zrrttal a többi r'ersenyról aen on1éke z'ib.k tse8'
eEak a nultko3í s zámbó1 lénaÍa.dt vldéki erednényeket közölJtik póttóJ.ag.

VIDEI<I VEI{SENYEI<
Á februá.r v ge éa ápr1J.ís vége kiiz tti 1c! s za]rbao kiil n sen a dunáot ]. vo1t
ve:rsenyekben nozgalnas. E1is! r sre nélt ' bogy az Ígen sziik, s t nostoba a-
tryagi k riilnélyek ás lehet ségok ellenére n1lyea sz1v sa! ápoljá'"k a vívás
ttryét eryea kís viarékí városká.bbaJt ' 

s t falvakbaa. Ez k k zitl els sorban K r
mendet, l'3alaton_fiirodet és Veezprénét ke].l' megenlÍtení. Á két ut bb1baB uosta-
nÁbaa tarto ba a sDortk]_ub - 1llet lec a f,ertvcí Viv sztivetsérr k zgviilését ama-
Av*ewt ew ee t vealr. v
nÁbaa tarto ba a sportkJ.ub ' 11let leg a f!rycí Vív sz vetség ktizgriilését ane-
1ygn a 1enrt bbl ávek rwká.1ár{l. eredmé:rveir l s ltiv tel3e1r 1 beszámoltak.1yen a 1eeut bb1 évek ruakáJár l' eredméayeir } s Jiiv telre1r 1 beszánoItak.
A sok ér{'6k s és tanulságos adat kiiziil csak ery-ke b t rega(hr.nJr ki példalc p_gy-kett t ragadunJc kí péIda}ép-y az <itvenes évek elelén olyanpslto A mostoha. k rLll" ényelm.ek tudbat be, hosy az <itvenes évek eleJén o]iran



aa$ a.rályu. ég_ j.endülétég fej.r-ődés epfiYÜ-irs !!8gtorT'snt az utolsó ! áv alatt.Á szg.tsotztá].y1 ta.8ots létszása Br6Ben cí:ö&J'sot, Balatorrfüro<len p7, l/)-ra.
Áaoá1..örveatletÚ.5ebb 

' !9sJ e}r1B&arás 
- 
b í zon;lságakónt pl. 195&bán 8 aerselyen

9s€+ql Bg_'atonfüÍotl 12 versenyzőt ál}ítoti; soronpóbá és 1? beLyezést érü'e]..Áz uttörő kcrr ,sl:táJryban 
']- 

tovább1 -h'e$ezésiik vo].t. Mlg náryái-tlÁsz1étÁá,i'6.i
!.l.tsza€gós r,'.L!Ükozlf " maga Vés zprém e?ősen.'előJcetörb.. fiicedbez, Pápához, Koszt-he.ryhez és..Íaol''lcához'vísZo4y1tvá|.9-z 1i'":q3etorei_:iiirtinosei-'&ri6áogr_Éer}":-ecbben nJaős1'iés sze'ez&sI -g?enpoatbóI Jé]-6ntös. Amí ag o$lee fe&nrórneneketlllet1 .párbaj_uőÍ €zen a v:.dékgu 19 16eg e1}aq7ago].t. lgyöfr-n_ nÍi,étgltett v.r_senyzője vaJr '' eszprénDe&. Á nől tőrvívás 1s Eostoharyeimek. dc Jrcnéavékre lr-qosIt az"a tÉn'}'' loGy j helyen 1e jelentEezuek már áá 1fjuéá8i ni.nBJiiesc íó_aq]rEÓrozÓjf.. J.,€8erlsebbott a féIfi tőrben á11nÁ! és a haqróináoyos ' uag5rar kardezen a vld.éken ís a násoilik heIyre szorult..26 ve}seoJrzőncts ian exí*o 

'"o-ve!!.emben 2]_-nek 2-2 és esc.nek } fe$rvernernbe'' nÍnősítése. rzek xBáur*a 75a1-nősitésből !9 esík Veszprérore. Áz id-et térvek közü1 neg terr enríteni. bó;{vVeszprén Pe g7g :te-!ü}etQ4 ?5 voxse4yTe készülnek, ane ryőneÉ uereiéb€n'sr-fleP
3€BJrazam .Eenu- lo bo4yoJl.tasrE..

Rátérnre a% e&res 'yer,$enJrekro a veg
versorqárr 61 B' "apestí Va}utasok T6.ád'ík /Bvsa/ TI ** Bartha nva lBvsc/Bszter ,/Veszpy./ Vn sz*ib Gír*lla
Bod.a IÁszI és sárrd"or Istváj}"

ÍfjuságÍ leány t r*ltak" ro B bís T1*

/wsc/ rru o

tf; T f'Í } 3i: 3 %m fl* 
* 

}e 
g g**#mr*l-Í 

f $ 
" 

-$ÍE*f ufi 
*:Esmter ,/Veszpr.,/ F bírákl Yajd"a T'..ÍÍtt} és Fe}kay

\':t }'í.ar$ít fYesnpr. / Jv" SzekérIluísz Gínella /Íwol.:ca/. F bÍ_rák*

4 I$. gBzt., féIfi_t lT lseÍtyrg iE bugza.E noutek eI, d.e ez iakább Mz1 versoay@ /Veszpr. / TI. va jn&' csaaá- nasiíi. / ÍÍr. -fr"-íib

ÍH31g 
/É#*'h,/"':h. 

}:iffi 'iff 
iT"ffi "Íiláx: u3-*á5Íi 

b zsái Áe.zp"' t vi'-

Pg1a!gns$rg*e* I1{..99ztg}Yu-b.$verseLYu-ne_ndeztek }áeséees reaalszerrcl. 2,lnouJo &ozul Ha& rdÁ LagzlÖ /Bp.spart./ w z tt. 1I. Grtilcr Jánoe /B.flred./I'TT:.FzaP !9srr9_/Q;Vasas,/ Ív.-Nary s&dor n[W/. A' tiibbi hs\iáziiÁt nenion-
l:l"f 5"ili-{3ttáffi"'l'iÍ.'ff"FeiÍ'*tá5í.l:aff ' 

'; "ffiHi:*'H***:r"rc{:
:g. I. s0]ry lryt rs vál .Ts.l Ir. sz kg líarr- áíEI IrI.-KÁlIay zoÍtán-7si.sp8rb'
Ty. !''Íá-a1 .IEtvá!' ,/B.fííTe.d'/ Y-YaTI. VáraljaÍ Gyijrry ,/ftl.Yesae,/, lrtzu:.tíi:-tu t-c'8nzau8h Péter ./Bp.vasas,/ és l[hur czy TstiáB /E;qpíoÚ._ r trraicí riÍ:v_Íano'a-og'
Sárga Ferenc.

A ].elkeE sportszeretot eladgll qt*aátyt rgsr{r. En 'rek péJ.ttáJa E m Dd.. Ialoje
]9*9_' }ow az í]._letékEse|c _9ev kig 

. 9nya6í 
-táuo6atás sa-1 el éogÍtsék az ottaní

. Abti-f

eBrpr
S, Snek r

Andráe.

A TÍI. oszt. féIfÍ Éscgesgsffige 24 vÍv lépetrb
o V8.

9 
b9 / y,g**q{'LrJ* * 

* 
Eungra'$i 

. 
ÁIfoqq {Evpc-/ Iy",s4ab I$s zI /na.bolcáliiffi rd* i"ir'] 

..Í!s" 
í+* 2#,?,#3i3!"j.v:-[bai_sz Íálm4n l'BvFc/ vÍ. .E9]arn91 Ist'ián ,/sí fok/ ll.;.L. l{éuetb Á'páa 7glÉc7--

!-rrT. sg"!rá9" Jeo6 lVeszpr./ IX. Kér1 TanÁn' ,/BVSC,/. r'otirati soda -I&zi és'Sánd"or István'

|ar*i*:*}1?+-1P*I:*Áí.1*:-*:**^}o 
-negyecézer-*_ g!}eg1_9sapatok ;+{á_

"* sQr*s*a s}s'"}, h{#$ 
"sgLp*g"Fpss*p*.s:+s,'ffi]1* 

Á üÍ*eÍffit aro remi Árnrm 2-2.Lu. "tlol1a !'q. t*-LU .J J[}J-IIJ "-8'G.tÍs&a'oa(t1J*|-&'sJ. 'K]JT]&' "'* Á Í*eÍffit h&rom fegrvernrmvr re5lr*i,6uí av t'át-offipála""r
szenben az iclén celik háion_ csatrEt 1na r1t'' de a vérserry rry ls aii#onalas volt.A versenJrt a Kapos'lárí i(iLizsí ay rbo. a ely cea]. loa táiátataláárret o"aot.4, vers nJÉ a KaposvÉ.rj_ KÍnilgsí qTeffisn n"ifue}y *g$'}{ **h'b tii}e a helyÍ erq}riittost" I{&.rmfi'dj"k $rarba*hml:rt I[m]"adám" }"*5bí^ 

veTseJcJrÚ a Áaposvan- ll]"nf.zsl. ay rbo r a&ely csa.i. Jobb ta].álatalánlaYal. Ev zt.
+ q__béIyi osriittést. Hamatlik SzorobatJreJ_yi- HeJadáá. T birátr Mészáioá &adolrés D rrcyéÍ MíiIJ. s.

9esu+c:gk KiiÍno&den II. 9-. férf1 t rversetlYt Ís rt:nderbek, ameiyea azonba! ceak
9 -jjxduJÖ akadt..1. u JravÍvá.s utá.o J'JtáBz J zeef 

' 
1I. _ra}a$yi J zsef /YeszBr,/IfI. Barasztí lászl fiataÉaya/, Iu. Iáp th Foitlnc /Veszp"."z" eát i"il*: Bítéíott és Kovács Aador.

Egpsviáron g Pg+noni? Il.up+ egY9 c $za la:in {.clr so]r véTsesJra6 }épett pástra. Ano$ versetlJréq 
'b-ar' 

l_nÓrit alí. U,jrarrlváB utáll Klrt&Ji !!ária ,/cv/jr,/ 5r z tt. II.Bokor r]-ona /Kapv.Xl"oJ.zsiy' JIT. Péezor Mária ,rT.ri;;csv. nv::yabi7 rv._Í<orneta --

renni Fet fi Ha1adás



Á ples /Győtl v.,Ligeti Tud.ít .4Kapv.K1nizs!/ il'Í. Récsey E'rzsébet lKapv.Euaya<líl
vTr. Bodó Í"9a /Grt'6r/ ÍÍrT. Száraz Ildikó zEaposv.Ewyadl,/ fX. Pllaszánov:ice II.
/PE^c/ - huszo!,üárou párbaJtör6ző kö zü]- Kovác g Attila 7TEAC/' grőzött II. lípóth
Ferenc /Veszpr./ lI.Í. Karakán É1;o /Pp'Lc/ rV. Kutasí Jenó ,/|[atabáryg,/ v. Earagz_
tL IAszIó /Íetabáqa/ YI. Juhász József fÍatabárya,/ 1IlI. Kovácg fud:ce ftatab./
WIT. Szabó rsüÉn- lPEAc/ Ix. Ionnic4r Wörry ',zcyör,/. - A f,éd1ak tőrversonyén
5+ vívó lÓrntt rÉstÍa. I. Earaszt1 Iás z1ó ./Tatab áqa/ II. Fekete Inrc 1egőr/
I1T. Pa1á8y1 József lÍeszpl./ TV. ilubász üózeefAatabárya/ v. ueJ' Att11a 

^a-po8v.K1a1'óí./ vI. IápótJr,/Ve ézpt./ 1Í.ÍI. onbóill Atti Ia Aatabárya/ '!EII. Sz11ÁsÉ
Báador /pslc/ Tx. B61ícz8y Sándor /Wőr/. _ }8 kar<lvlvó nasr küzilclnéből bár-
Eas boltve3seny után Pestby &La /Wől/ kéfiüt kJ. $Éztescn. rI. Eovács Aüb1la
fraEzpr./ IrI.- Bellczay SÁador /alél./ rV. Ju}ás z üózsef, ./Tatabánya/ V. Szöllóey
BÁI1ot,/lEAc,/ VI. onbóal1 /Íataúrya/ VII. Palágrí József /Veszpr./ YIII. szil-
vásey üózsef, 1tv8/ TX. Fehér ILból /e*fu/. lőtiÍrákl Baábc Gusztáv ás Keuóny_
vájr:í Géza. _ IIBa.ac asJr Kaposváron rII. o. oől tő:rerseLYt 1s rÜotleztck 20 l6azt-
vcvóvcl. I. Sz&az 11 /Eaposv.K1níz BLl I!Í.
Írlg.tt iIuttith ft.Klr,./ w. ÉÉÁr Z,gpzg,lnnn /sz6Esstch. / V. Bócsoy Erzsóbct /E.
Eunyatt1/ YI. Eázy PÍroska /Bzékesff.l. r6b1!á:kt va.lÖa th{l" - TI. o. térf,1 t6r-
6!áá 2L j.'rduló jd közii1 kétbzereg tárüas uJravlvás ütán I. Pal.e6f_ffi/
II. LÍpótb Fcrgnc /Íeazpr. / IrI. ltay Áttlla /$'.{lnl zsL/ Iv. xóbr ÍryÁs /PE^C/
Y. sóég1 ilólog /Taposv.Elnlzat / EI. EaszaE1cr Józaef 7B.Errnyaalí,/ \EI. ryorsokÍászló /Székasf ./ FóbÍró: VaJcta E.

BzékesfebénÉron 26 íf jusás1 f1u tór6z6 ta]'álkozott. Á versmyt Szabó Iászló
AapoLca/ Dycate. 

''. 
g"11{nger Jánog /Bp.Eetőt'L/ IIr. !!átra"bázi Róbert ,/$>.

Yasag/ Iv. ilala ltlh]"ós /Bp.V.Moteor,/ T. Roska csná€ /b.vasae/ rr. Eoryáth Eor_
néI ztJpestl sr,/. Fóblr{: - Durst Győzó.

Á Tatr^báryal Bányász TI.o. férfi töryerseqyén 18 iilhr1ó közÍil I. ilrrhász József
ösí Istrlán /niósgr6r/ TV. Earasz-

tr1 rÁEzló /Íatab 2/ ..Y. llhuroczy Istváa ,/Sopron/ VJ. Szakács Zo1tán /Dí6sgőr/
R6b1ró: Durst Gy6ző.

AG
I.-
TV.

n i t rvers n ni-náossze tÍzenketton léptek pástra.
á_7rsz e sf , / rII. K:re1sz Ter z ./Sopron/.

BelÍc zay Sánd'or *

en 15 v:lv 1nduIt. Eárnag ho1tver6eny
1ery rl rÍr. Kondor Eod.rc /SfiAFC/

$ii:neeh llándor /ffi'ÍLEC/ .

o osutá

Iv. SzalánczL orw /líÍk1 g és hrskás Bertalan.r6bixdkl I ránt
zombatb.cl HáJ-a.dAB IJ.I o os férfí t rflP.;r6ggt*. rend.bzett amelyea 2o

. lr Ág\racsIrI. Eonfí J zsef lKii:mend./ Iv. VaJna CEaba fVeszpr./ Yo Vértesi rászl ,/Szombb.,/YI. EocgÍg
fPápa/ TX. IYary Átt1].a /Szowbb./ F6bírákl D rnycí Míhl s és BLr Péter.

r-fJ. térTa;,TÉlBrl]rc ren'Clo3ett aBelyea zu
ffiprF7 TÍT-lffi3ztart |libor . fl-eszpt l /

Gytirry '/Szonrbln./ vztn uád.arász *ttÍ].a 7vebzpr./ :í/TT.T. Vatby Áiros
Fagsr Átt1].a l9zowbb./ F6bírákl D rnycí Míkl s és BLr Péter.

.A. PEAC I. ogztáIwu oárba_{t ::rrersaJxv6nek incn H_g azÁrrn, /L2/ mcz nvc icen sz1n-
rBrsr! v T3!J.6EuJ .Er.oat twE ryefré.!ágod{ lEretlen- vcros 88cl lÍébea Káro\r /m'lc/ II1. Kara].á'r #Ia /FELI/ Ív.-

Eováts Ántal zPEAc,/ V. Sz c E T1bol ./osc,/ vI. s811a1 Sándor /ffi,Aa/. Ez a vcl-

vgrscayz 1 ís megjelentek, sbzescn 20-&IIr A verseny la.gy fcilérrnyel Dlrrgol
gz}y SzilvÍa /Elektr.,/ nycrte II. Kiikény EVa 13']-:el r./ ITI. Bokor llona /T.
v 9-pE.t, íJtrlJ rE JirE rJ9rLEr. lt'v& 

' 
\r-'-'.(rgE'9JJ í-\.r-ql!' lL Y 9.L -vrtl v |r'qÉJí

sz}y SzilvÍa /Elektr.,/ nycrte II. Kiikény EVa 13'J:el r./ ITI.tsz-qy fjz]-Ivta /JjLeKTT./ nycrEe II r Áolíeny &va l$Leffit.l lJI
{int vgi/ Tv. Péczer Mária rT-w.Er;4ra&i / Y. HorvátJr PiroskeELnizsL/ IV. Péczer !Íáríá z,Kap.Eqsr adLf v. Eorlrátilr Pirogka lELelcbt. / VJ. Ecgo-
diig llárÍa ,lELeEtz. / W. Kor.net'h Á'19ea /ayb/ IITII. Száraz I1dik 7}. Etryaati./
lf,. siit ÁrrnlrnÁr"la /E1f,1as gsL/. l b1r : var'ga Ml hÁbr
cug $ar].8. tEiLe.Ef.T .I VI o ÁoI:IleTn A8neg / í|ÍyÖt/ vtlt l sZ
IX. siít Ananária /T.KIn5"zsL/. F bÍr : Varga Mibály.
Á tÍszántu]. lényegeson kÍsebb sportoJ- t negebt moz6atott IIE$o Á vcrscnyzé_
gÍ. alka].on és a?! Índul k száma 1s kevesebb volt. Szencd.cn nLadtittzc 12 rLvvolt. Szencd.cn nLndiigrzc L2 vtv

Ü Jrav1v6EtEí-g z tt szondr ny1lépett Éstna a I1.o. férfÍ t rverse4;re!., ÜJrav1vEÉ__Tfáí-m u t szondr q
Iajos /Bzvsg/ r . 

-Po r lqJoe /sí,vsB/ fv. KocEÍsIajos /SaYS3'/ I . Po r LaJos ,/SzTSE / Iv. KocEÍs
Gy rgv /$EaLC/ V. Bácz Forenc /SzVSE/ vT. !ta}tlár1 /Szvffi/. F b1r l Jávorkq7

gony ie mrrtatta, ho6y vÍdéken a párbajt rvÍvásnak tlen konoly ottJrone, Péce.ee.{tl *rf sr vqgvfat .rve5J'
r bi-r t Varga Mlhá]'. U bcn f. os n61 t r-

etuJ az romog

6ri ETO IT. oszt
rne'Gn .egnes lwror azy

ír a
t

TI Jlr

uyorsv
István.



}**iái}h },,Íi:ffiffi/Tff'9a94ry }íiklós ,/MÁV-HMTE/ r!I: lqpl .r,*Jou lsBe-Lc/ rí. nos'iodzi1áő#'nlv-múTE,/-v. t{eszlényl F€lotro /ilÁv-ffiE/ vÍ. obg1áo-byoiáy--tgciáí,á?.'íöür"o'
Papy lajos.

ffifit 
'*3''"l}ffi 

ffifio#=YufrÍ5r :Í*Í=#Í:Ttf":*u.*Joan J. sTl.an ,/ liul y -rrfil"ejl. Dyerte uJraviv&B utárr IÍ. Ro.szt czy István tilÁv-IíífrrtTI].. -v:tgb-qánt.ol /E3er/ {y:-{é.s?éro.J F-udolf tszot'o;|7-i,-Báio;íi';3'uá.f'/s""1!
}gY^F;*ti}:::q^T::}9 /:::9/, \rÍT'-K vics^T;*a' zsloiiot7-rriÍ.-i 

"gB 
í,áil;lWryq/ IX" -Koru:'ja Tanrás ltrser/ * A T}- . fl*rfÍ *i:íveben'lradto Tn }Iesk ZsoebÜr /sxotnoit/ b 9Esk 1} ín ul $anlradt o T * }Iesk ZsoebÜr /snolnok/ -lTTffiFÁr1ur,. J'. 

''.LLL'í llJolllpor lbzouloE/ J.t. BulJradjl A+foaz /Bvw7 IrI. Fekc T1boi
#?9*951 ,Iv;"xÍ!*,-]e-1szgpoL/ v. -adá1" tyá"-l!"6u;i7 ii. 's'" i"v1 }'ik]- szluÁv*mnru,l . e tir k;' J zbá_Íanou,io $zen*j"*.t'*'á l #Hffi $:

ffi il#l;,rl;ii#i'{H-$ill'iffi íiiru#'mz
ffEtí:É]Í{; Éffi:T*;}ffii' eff:gt*gr'.*_- 7qy . 

'9"/-iÍ;Té'8 
ta;.os'7nffiz v. i,o'gt{t ví]mog 19B!c:/ *. 3Ííí8T"*ulselc/ 1l'II. Konároni IáÍ!9s IDW| wÍr. r'orai r^"á_zs.roí'Iu-"7'rii'riJpa" l"tii/Gy ngiis/. F b1rák: vaJda iirnir 6s ÍarJ6a-íanos.

A..v1d.éld vorsenyek kapcsán rá kell nuta'tnr'lk

ffi tTtr*ffi tr*#ilit**ffi Hffi m#tri*u;:;rHm*'f

A VlL.{?B,A"Í NÜ!{5ÁCl
e4U5ÜRFe/ZETE
rninden vív t érdekl tortols.,.nmol ielent meg!
l"tészletes tá-! kozta,t'ást atl a VR nr{"isorár l' l dul i.
r" l Tarr'taJtni,i.r'Za i\z etlciÍgi vÍJ.ágbaJrrtlksrígok és 6lirn-
ptai baJnoksiigok er"edrn rr;.eit. ilz eredrrtSnyek pon-
tos vezet sére eredirrér4.tái*áIcat tarta}maz.
Örtjk enrrléke lesz & }rudiitrlestl VI}-r l, ha megvesxl
aM SOITTI
Ára 5 for{:rt Kaptrat a VB szlrrheJyén

MEQRENDELHETÓ A MVSZ RODÁJÁBANI
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SZURO-
PRÓBA

uJsághJ"rl

0rvos1 klsérIctek'h1zonyttják,
hogy a vlvás megnyugtet an hat
aR ldegbetegek kedélyére.

traey neErryu.qvással olvasts! a feat1 uJságblrt. Rég1 $lanun 16azo1 ilo Üt..ugranis
Úi] nrs'ei.íit n1 v1v k val baa ketté 1yea íclcgbetegek va$nmk. Ez ént}ret _ is' b1-
Áián-nt r3D.dsz r sén használJuk az 1ilegek negnyuEtatására o\yanyira alk8].nas
-rvagt. Ítven alapon a 1e ebdé ]yesebb Ít1cgbetegck az élsporto1 k' akik n1nden-
áÁioá vrvaisal "# gritgaijá.k" iagutsat. Ázok a kevésbé réalnélyos ée 

' 
szorgal_mae

".í""oiodÉ. 
_a.k1t'a; 

Eénk6nt -c sak 1:2 g.'l kr ].o@a'l viv!á]r ' 
a kevésbé viiÉn' nontl-

uataán- tuEÉonor itlegbctegck ts zé tartoztuk.

EE l 1 átsoldoI.lu} a feDtÍ b1r által ter 4t6tt uj heJyzetet ' 
negátlapi eatjuJr'

lárf vrvof,ernetia tutaj aonaéppea ldegszanatorÍunok és viv nestero1nk' -mint _ 
szak-

Eeízei;1 iaeeg' ryászot- aaago-Iját az itlege}rre oly tosglyugtat gu. hat eilzésgd ' -
got.

s].Eo] lhato ' hogy c1ággé Lso,eren a 'y1y k 1<Ic_greodezerét és _né6 . csak -olgondor''lr" ;"';: -mí 
voÍáa ba-fiv in1g nen élrének a El'rben ezerepl ry 6no ada1. Az nár

16gi- ortiiet lenne. E6. bkáut a viv spoJrt b1ve1 nár továbbfeJlesztették ezt a
rn d.azart és koilbÍnÁttZik a vívást ele}rtmaog bzol sEel.

{"xfl,"1"fr3ffii"'ffi+l"'*F33*ul'ffi**f oHa::e-á"!*Ífit : ::ffi :ilt":í Í3 &-
aytretatíák't.

llonéEzetesén l]plcE t az tdeggr gyászat tanul}at a v1y sportt ]. ' baaen ez f,ord"1t-
vá_il- í"iliáéqeil-Áí1 aásry &ásátuan BÍke rcsen alka1ta7ott viáe s 1oP eil nen_
á.".zer-á-viv6versenyekei*is*J Bzo1gálatot teurne. S t esotelként a.'rácso6 ka-
i?.-rÁc"oe- a Íatt-rs- nagron aÍtaluas-lelrn ery_o ry tliib ng vers_enyz , vgs sp-ort-
ieict . csetIes ettz ucsfékezésére. Ery klB tapaBztalatcsore -tob.at ]-de8De!e8eE_
ái-.rv t.-raáefo ryászoÉ ég eitz k tijz tt Ígazán aen ártala. /P1. negrltatni azt'

Ei'-i;;fui;'i F' í"gr nc lcniita nk a kardÉvásban?/
vá!! r ba belerolrd.olok. osodáIatoa távlstok ry1lnak a gr $rászat ogyéb tertiJ.ete-
ii'r" cz.n-"n'á po';'{yu8oi1t8! áu1{'baton f ott a1apolr'_Ír9ry.az í rer.uában sz@_
íáaí d6er*"."'*i -air i ia*rt 1o.ooo nétcree simrrtásbaa Eur pa baJnoksá8ot

'!iln. 
-w.uBodian siognrruat-ny1lván1tbat . Cguz ellen Darysz rii n tlsz r lehehe

l"iiLs"'át í"o' iii'otuae. íe:r crien bgaorrszelvi B dsze-nrek a sulyerlel st aJáa-
Ío'. l'i-isáiori vés rryeD[iÍIég el1en a 1egJobb n tlszer az ttrrga sportág verseqr-

iíÍá:#'É!#Htii Joro* "'u.''b", 
uor Eost volta.B látogat ban erytk v1v baráton-

lÁL... a lÁp tnez n... Abé

T 4 R T á .t 0 !fi [.E c Y 3jE K

1. á vÍ].áebaj nokságr 1 JelentJ tik
2. Ildron Test r
5. To11 s t r
4" Beszd,mol Vars b l
5. Vtv lnk $yugatnénetországban
6. sportegés asé 'tan
?. I{emsetk zl vlv hlrek
8. Versenyr6l-v ersenyr
9, s Tldák blral

Lo. Szur párna
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0n vous Bnnonce du Champlonnet du Monde
tes trcls Bousguotalres
Plune t flcuret
Bapport de VarsovÍe
Noi-tlreurs cn 3llcnagne Fédérole
llygléne sport.Ívc
Nouvelles du nond scrlmeur
Dc concours en conoourg
Los nouvclles de la ProYlncc
Bononls dc 1'egcrlnc
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