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A lond"oní .plÍmptán 19o8-ban Frrcbsn Gerde, Werlrer, -FtiJ.das, -T th a- gydntea
nagvar kará csápat tag.j a1, hlányoznak a t1sztek, Békésayn -Zulavgq}qr' Scber
keí, Szántay, B rty, Mészáros, kik a lnagyar gzinekben val rrágzv telre en-
áeaaryl ned lraptati és otthon áaradt més--egy tucatny5" g}ye+ Y1y,5' kÍboek
miná;ayt}te jobos savoritJaí leltek volna-áz egyéni olÍmpiaí baJnokságok*
nak ; ha berrne más ma&rer viv nem 1ndul.
Hugz éwe]- kés6bb 1928_ban Aneterdamban nagyJában efionos B helyzet, lBgrg*
Tva""urv, -Gombos, Garay, Petacbaueru nédy1--GÍykaiseel tucatiql'i- - Jgformán
eá';;Í6" áreJtÍ - i.tv máiaa otthon é;' mé8- zet-et Le gzorongatJa- továbbt fé]*
offiznyÍ.' kj.* tuddsban már ott tartanak qbo]. aE éIen J.év6k, csah éppgn tg-
pasztáJ.átban vannak nég miÍ8i5tti'ik.

hz 1936 évÍ berlÍni glí'mplfn Gerevlcb, Kab'oe' Badczy' BqJcgáqYÍ'- Bercre}Iy'
xová Á Pá1 a gy ztes csa}at tagJai, á helyaát nég -a1nd1g eJ. nytje -nneft4xí*
bea ezeken kí ln gok ve].tik n*gviauán egyeieJiÍ vtvd narad otthbn és eLége-
áe[reáteáít' hosy nrístr vaBY kpt vrttat kÍo peq{g llnenetelttk egeté&

'as_bíáio*au.u 
].&ne a agyar. g5roaelen* A ru{sodtk_ vr].ágtrráuonr utánt elg

orimprá, mg}yen a nl"eÍnk-iaráI-koztak kii].fi'].dl e}]"enfe1etk!re1 au 1948 vÍ"
1ondont'vo1ti hol a meryar coapat tagJaÍ _nagyJában ggonogak a ber1LnÍ6ve3-o
csá[ nÁJ"uy és Kaboe héiyébe ]'épett Kárpáti-líá Papp. -A 5Énelsn fiilényee
vo].t a oa}atban és a7 elyéníben ía, aa el-s e$g kérdése cqgk oerevích ég
xovacg tozt vo].t kérdégeí. hn otthoí marad.otta[ konkuroncÍá$a & háborus
.r'e"ái"eée;r, a háborrr e]. ttÍ nyílas 1íl k sztilte álIapotok' á kÍvándor3.dgok
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M Í t a Pá r Í g b a 
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q?' ZÍE8o., r" v i 1 á gb a J no ks ág o t

be1nditották Magyai:országon els al"kalonmal
kerii]-t sor eaen nagy vlv esemény megronde
zésére.
Ugy vé]-Jiik nem érdektolen1 ha uJb l ds uJ -
b 1 vÍsszatériink a nagysikerÍi budapesti vB.
sok megJ-ep és tanul"ságos eseményének tag *
Ialásárao SaJnos lapzáitáÍg nem tijrtént né8
meg a szakveáet ség r szér l g vergeny k hl-
vatalos kÍértríkeléee, eaért ezaeL, ugyezÍn
t n a kÍ'ilf ld1 sraksa$t vB. vísszhangJrínak
tgnnertetég rel 3.egk rg}ebbÍ gaánwlkban fogrmk
fo81a1kozní.
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k vetkeztében korántseÍn voIt oIy nqgy mÍnt aze-L it, d9 azért J egynéhr{ny
Jlyan v1vó marad. otlhon, kl tusber Eén és tud,ágban alLg marad aa olÍmpíal
gyztesekmgtt.-
í - 
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-á"rt ;Í 

- urít^. és elérkezti'tnk a )Ü(IV. bud'apesti VB-hez, ahol a l{árpá-
tl, Mende]-ényi, Itorváth, Delne}qr, kardcsapatunk- vereséggt szenvedett a ]-en-
eyát csapatt l, melynek-tagJaii Pawlovg?\ír. Zab}ockÍ' P1Ptkovszk1 és Ochyra
5tsr i,gmei-tek a'magyár viv [-eI tt és tudáguk korántsem oly Dagyr_ ho8y nélt
1lenfe}évé váIhatáánalc egy olyan magyar cgapatnak, mely a,% 5o éves magyar

kardhegemonÍa bánne].y Íd glakában is a4 élen volt.
A magyar ksrdcsapatot a
].a á1litotta ssze ilyen
ce d tt mondott és ezt

d nt nérk zésre k1vál ezakf e ]-i.igyel ak dr. Bay Bé-
forrnában annak dacára, hogy e16z 1eg nár Delne}qr

k1vánságának beá}1Ította'
vj-v, k1t határozottan és

nagyon J 1 tudta és még1s enged,ve & csepat tagJaí
meít ném á11ott rendelkezéséte oIyan magyar kard-
biztosan Jobbnak és negfelel bbnek tartott voIna.

vaÍrviB srenbel az 5r, éwel eze16tt1 he\rzette1r m1kor tuoatJávBl akadtak g
rufri;totermél er sebb Ea8yar kartloz k, na az a helyz tr hosr e8y J negye-
ilikct nehezén tehet találDt.
Nézzitk mi a naÍ reálig helyzet ás ez" bogy ho8yan Jutottrrnk el 1tláig. Az el-
áo_"iÍaehauoru vérvesztee eeet /'na*eaáv, --szániáy' !u19v_e9bl werlmei- etb. /
k nnJen-kíheverte a na8yar viv eport, nelyn k le8Jobb b1zony1téka' bogy 9.
huszás és a harniacas években na6y szánbaa vo]tak olyan klvál kardoz k'kÍk
néE eq akkor Igser sebb ellenfélnek blzonyult olagzokka]. ig kiinnyen elbántak.
A Éar'nincas éve[ végefelé a fasizloue térh- ditása1 el Ii kívríndor]'ások a ná-
soilik vÍlágbáboru p szt1tága1 ellenben rnár azéles rendeket 'vágtak vív Ínk
Borelba. Á-negparadottak azonban oég nirjdig _szép sqánnal képv1sglták 6 lta-
gyar kardv1váé gz1nvonalát: L'Auaé, a 2 Pai. cz fÍvér, Erhardt' Elthes'' IÁsz-
í- . r'tittjpn. hoRvcsak a leg1smertebbekot onlÍtgem. sa.]no6 ez az egész koj. -
osátáty,'átiIr É1vatva lettek volrra az éIen ].év6 válogatott tí 8 tt felsora-
koznÍ,' álsatnyu1t. T1sztábbea .klf,eJezve na8am' a k r{ilméayek hatága alatt a
v1várr-versenyizerit iizését' il]'et lée a veráenyekre t rtén6 sportsqeríi fel_
kéeziilést abbahagyták.
a..ltittut arra. n áy a változott gazdaaágl berendezkedés mellett ceak azok
iuánat erednéirvossé vální a sporiban, t<ilmet az áIlan a h na a]á uJru]' 

' 
M'ír-

oedie csak eqv'oár válogatottnak és rrorn aeklk nyultak a h nuk aIá. I.assan-'tént-"uu'r'aeítáL azegreiptlea v rB64yt' le8tijbbjtik vtészafeJ l di'tt ' ftígok
széprenényii_iejl dés -kben állottak ne8. stockholnban 195l_b6n a t BgJra! ví-
IÍIu'"!fttul:fl:í"ílitu"uffiÍsfrtlsfi $:'':-lt:igÍÍ':g'l;íil"!!::In li'iuEYlo"-
ie }la.i iottat és enneÉ erednényekép egy pár év alatt kifeJl d tt az élen Ié-
v haios kartlcsepat niigijttr bá neu te egy tul nagy szánu, de tudáBban oly
er s gárda, mely_aéJ.ttfi vo].t tek-inth t a k1 regetl k rae6fe1e1 helyetteeit _
s6rg. 

*rereÁztes', 
!flagay ' Hríoorl. rIey, PatlaeÍ. J k1g á8Jrílttesnek _látazott

eÁ_ á í""z iááíe"oí. "" "i,á ér.ezieÍte haiását, r,ért az utjrnuÍj k vetkez6 Horváth'
}leníelényí, De1no$r, Szerencsée, k1kre na tánaszkodn1 va6yunk kényte].enek
nem képvig l1k .1eléáleAÍ tualásuLkal azt a klagzlat' nelyét 5o éven át az é-
].en léi/ g.yakraá akár Áoktucatnyl kardoztí1nkt l negkiívsteltilnk.
LQtz, Pézsa, Bakonyt és az utáauk k vetkez flatátokt ]. aen lehet elvennl' a
reméáy Jcgoieágát r- tlo tudáo1!.ag hol vannak még?

A fent vázoltak rne11ett né8 uegern].Ltern' bo6y I91B r5fa e tna&)rar szinekben
viv k szána a teriilet ceiikLeaése B1att metsfogyatkozott s hogy a nultban
a feAwerek sze lektá]. alága nen volt neg. Tehát a t r és párbaJt r kÍvál
sáeBí_ - hogy csak sákovlts' F{il p t' Gyuriczát erol1tsen - a kaÍdban is
szárepeltek i lna és va1 ez1irii, hogy ha éikerillt nek1k szur{ífegyverekben
áÁvéní v:'1áeba.1noksáaot nyern1 k. Éy a kartiban' Be].Jr fégJrvergrelobea fél-
éíézázados heeén niánk volt, val sziiriileg nég t bbre v1tték volnB éE ki-
vál er gségei lennének 3 ulagyar karalcoapatnak.
Ténynek tek1nthet na, hogr nencsak azo!<, száma cgekély ebben a feg;rvernem-
ben, akik az éIen átlnak' d.e azoké 1a' akík Btia ttfik vannsk.
Ha az 5o éveo kardhegenoníát, nelyet ma még neo léhet e1vesz1tettnei!_' csak
legfeljebb negszakitottnak tek1ntén1' _továbbra ig fénntBrtaai akarluk' ugy
okíetI niil cgé1ekedni kell' ho8lr nit és hogyan, annak neghatározás:íra he-
i"eánJt tÁtÁz ana egy olyaá anÉét ijsszohlvááa' nelyen a legkiit nb z bb.' e



v1vássa]-. esetl-eg ezen tulmen en az általános sporttal foglalkozdk venn' *
net{ részt és a k rdéghez mlnden szempontb l hoazá.sz lnának és m1nd en o1
datr r: 1 .meryrlágitanák és végeredrnényként az egészséges negoldásra n dot
t a Iálnána k.

Dr.Rozgonyl Gy rgy.
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HOTTASZCLAS
A KARDCSAPAT VILÁGBAI^I)K\ÁGÁH)Z

Irta: ozoray Zoltán

Két éwe]. eze]-6tt e].veszteltrt! Párlsban az egyéni' az ii1é4 1ttlon Bu.ctapes-
ten a karilosapat-vl1ágbaJriolteágot. Ut bbit a hazai rendezés el nye1r'a-kti-
z'naéB hatáltalatt' lelkee b1ztatása g]_lenére. Fáirí geb ez nindaí mae.yar
enber gzivében. Hisz a 'rholtbiztos|i gzámunkban érl benni.Í:rket nen vár csa-
1r5dás. Megtlitbbenve, híhetet].enilI ál].trrnk a szo&oru csa} tlás ef tt. nem te-lálva rá roaglarázatot. Leverten oszlott szét a gyt ze]-em iinnepJ.é se ' reroényé-ben gszeeeregLett k z nség.
Bártilyen kinoe ie száí'mu'rkra a nem várt vereség. a sportenber feayelmezett-
ségéveI kell azt fogattnuak, e1vise].nÍjnk. De seiálegeire belenJ.ug ánunk. A
9?.ay9l. kardv'ivág- aenz tí tigy. TÍÍaen er nket ].atba_ !e].1 vetuuír]hogr a psotl.
bát. klk sz rulJiik' tJB_sze keil fogn1 rn1nalenk1n k' akí a nagyar vív lort'ii-ryét szívén viseli. lí1ndenekel tt neg ke,ll áIlai1taní a víreg g okál. Mert
ho8y valani niJrcs rendben' an4]ri blzoqro's. A ba.i et"a pl án nee káll találu1
?.!a8y9l kard régi cl1cs ségáhei vezet utat. KÍiit'nbeir-még nágyobb negpr -báttatás érhet banntinket. ElveezthetJiik a Jirv éví r nai or*íirín miná_ a?^egyéni, nlntl a csapr tbajnokeágot. Az-1d s rget. Ha1adékta].aiu} cseleked -niink 'ke11. Ugy érzen' hazafiui ktiteJ.eseégern a munkában k1venni részemel.63
éve é].ek aktiv é1etet a viv sportban. Háion o1inp1án, sz.ínos be1- és kiil _
ftj}dí .versenyen vetten régzt nínt versenyz6, nlnt veisenybirtí, nínt coapat-kapltár\y. Láttan vivn1 a na8y_nestereket és anat r ket, á ].egi bbel nagan1s kereszteztem pengénet.- Tanlton az 1fJuságot. Gazdag_ tapasátalatokat-gyiijtijttem. Boldlog' lennék' ha azokat félt n szeretett vív eoortunk _l avára
foral1thatnrín. .Elrgedtessék neg }uít. ekem' hogy színtén k1feJteen, ni en Iá-
tom én vereségi..ínk okát és orvosIáeát.
Mindengkel tt kiJelenten' bogJr ae'É vlv íakat oko].on az elazonvedott veresé-gért. ok oegtettek mildent a gy zelerr k1vivásáért. Le1kesen. uagv akarat -er ve).'_gy znj"akarással kuzd ttek. Í'e]'készii].t ségtik 3.egJavát 

- 
adtá-k. Nen ral_tuk roullott' hogy nen tudták kiv1vni a gr zelnet. Ázon-az akc i gaé-

c q 4 y viváson nulott' anely nern áuott nríeb L, mint egyszer'Íi vácásb l ée
eJ. vágásbt51. Fo].ytotl és foJ.ytor!- ezt láttuk negistnétl dn1.- uár pear[ 1lyenegyoldalu v1vás nem a].kalmag v1lágbajnokság rnegnyerésére. Vált zat s, in-
91e nás és más rreglepetést k1robbant akc1 alÉa-].nazása vozet a ry6zá1enre.Képezze 1s egy1k vagy_ruáeik. akc-í er sségiinket, gyengénkké vál1k-áz, nr1helt
.nzt unos-untalan a1ka]&azzuk. KiLsneri aá el}enféi és a rnaga Javára'ford'1i-
Ja.
!égtelen gazdag a vivás ar$ragának, pkc 1 korob1náci inak tárháza. A vív akcÍ-k tieszeaégiikben egy tiinrényozerii elgységes rendsz rt képezuek. Milden akci-onak neg van 'benne a nage szerepe. }tra megcsoa\ÍtJuk' fe1nrondJa a saolgála-tot. _Ez t rtént'a magyai-len6reL világbajnoki ltját6á. Hránvoiiarc áz 6ssze-fiigg rendszerb l a v1vás magasszíntij akci i: 'a\nrísodikszáirdéku t:írnadáe, acselee ktizbetámadások _ csel az iitonbe' k1tér csJ1 ;' iia;nb;-: álontra
terrp . l v1váet mtivészetté avat olneekc1<ík. MíEri terráii_ézetei Jz,íri tn:.rTalán, mert tulkomblnálhatrík? Hasonlcí ].enne ez ahhoz. n1ntha a sattrátét -ban csiikkentenék a fígurák szánát, hogJr'az el]"enfeleÍ< ninél kevésba'Er ág-senek egymás tu].komb íná].á ának le et éÉgével. Világhegemoniánkai a kombíaa-t1v - vivással vivtuk ki és tartotluk rven évts f;nn] tanuJasté táreuÍ-.n:nak' hory értiiak a konb inálá8hoz - ÉrthetetleD, ogy míért teiÍeit Jiior --a



beváit rendszert l eltérniink és s6y oIyan egyoldaIuva] helyettesíteniink'
áÁ"íív*r etlenreleink, most már aránylág szélesebbk rti viv skálájukkal fe]--
ve}retÍk a versenyt.
Akc i<íink egyo1da}usága , vétszegqnys ég9 leg1nkább a támadásban bosszulta meg

"ááát. 
M18*a lengyeIe-k' az 98y_ és- t bbíiternii támadásokat f e1vá1tY9' .m98}*pu-

téEszertiei alkalffi zták, addíb mí f olyton egyiiternti támadásokkal kisér}etez
iij"k:-xétuégtelenttl azért, hogy semlegesitstik vele a k zbetámad'ásokat. \aaz
''gyán, 

hogy-egyÍitemii tá:nadásoki:a neheáebb a k zbetámadást elhelyez\\, mínt
áa"eiekbí, víázont e% a?, el ny elt rpiil -a kizár Ja1 egyiitemi.i tárnadás alkab
mazásának hái;átx'; 

-'urrui 
t. hz éeyiitá* te*.aáai- toonilyudÍ, háritani, nrlp! ax

;;í;kí 
' 

tá"t.niurt . t{egvált ozj.t azonban a helyzet, !a az esr- és tobbiite-
*ti-iá*udást kíismerhete{Ien renc1szerteIenségge1 felváltva végezziik. Ezze3-
m1nd' az eey {ámii, mínd a t bbijtemtj tiírnac.ást_nehezen hárithat '. ra8a9 érté-
Í.s ár.ái vá" ávatJ,'L. Azonkívtil megneheu i!Jiilc ve1e a cseI'támadásba -végezhe-1 lroáu*támadáá rr"i í*, f leg, há a cseIieI az egyi'itemii támadás látszatát
ttettve ugy kénysz,eritjiik az éi1enfelet trríritásba' hogy kényte1en azt ktjzbe-
támadássa]- mege L zni.
Més índoko1atlanabbá teszi a kijzbetámadás ellen csupán az_ egyiitem-tÍ támadás
;íii'l*á"eááu"" a,Z ellenszert látni, amikor vÍv tarsolyunkban 9gy hat}at s
eáiia" á1r ellene rende Lkezésijnkre. Ez az, eszkoz egyben .a legtermészete-
;;bbr-reáoszt n sebb a második száncéku támadiís. Csak utána kell nyul
nunk. Beicze1}y Tibor volt ennek kivál mestere.
Megf1gyelhettiik mégr hory v1v Ínk 

= 
Kárpátí -kivételével szurást nenn aI

ÍáÍ*áái.r' c sak vááást .l_ kar{ vág é9 Ézur f egyvgr . 
- 

!t% . van . el nyben' akl
szurnl, vagn1 egyaránt.J 1 tud ve!e. Érdemes vele foglalkozni. Be!izonyitot'-
t;-K;i;pátl; ak1"á szurá t, mínt tárnadást és mjnt f e]-tartást eredményesen
vége zte.
Sz }nom ke11 még vtv ink Iábmunkájár 1. Ák1 megflsxelt9' tPPasztallatta ,
'i'oey- 

" legttjbb íámaaás beviteIét tobbnyire kít réssel iryekeztek eIérnÍ .
s"Bb*rr, h sszuak voltak klt réseik, ámáe ? legti5bbsz r r vidnek bizolyuI_
tak. v te sok támadás esélye és soi< energÍa kárbaveszett. A lábmczdulatok
*-e"aiá"ita"" ; á ienizáeí,áa-ia"-;'sy;aEá rqii'l hiányzott az. ijsszhan$: Éu
i'i!nv"oti a v11lámgyqrs, fergeteges ubrás- k1t rés /balestta/ éq ?z ellen*
f í blá zésére xrvái arr'a}kaÍmas-lero}ranás '/fLess/ . Ezek is lorntárber kertil-
tek?lrrdíg a lábmunkánál is ige n fontos a váLtozatosság, a ritmus. Vegyi.ik
e 1 ket.
Ánri a k zbetámadásokat illeti, vlv Ínk d1cséretére legyen mondva s lZok e1 -
v.inásicént j 1 sj-kcriiltek. Feltart szurást és temp vágást a testre azonban

""Et_Ná"paiiior 
láttunk , mé3 pe.J}s ere{mé1yosen. 

_ Fiatal viv Í'! megtanul
r'ái"er, t3í" . Ig,az ugyan' t'oiÍy^ egé z kiil nléges temp ,érzék, határozottság 

'"l '' ' '' !- ay rs"sá-g térr i-ozzá, de elsajátithat .ba Ofsng es
Hátra van még a háritás. ilzen a téren azt láttuk, ho8y viv ink áttalában a
r'á'riaot tuliott hátrálássaI k tík ssze, arnÍ ndn edi'szer az egygnsu}' e'tr-
il;;;é;au*"-"egáoáir.. Ilyen ingatag helyáetb l ha síkertil is a }ráritáorkép-
teIenek ,''gy'..'il, haladékialan iipos ztta). válaszo}ní és veszencl be Téey a
;íp;;;; ;;'8i';;áEáá. rouu sikerei ríposzt. Ye9? .!qv e1, ."mint amenny1 a ey_ :
i'*iu* }civivá"sához-sriikséges. Igyekezái,int hárit kébz.ségl.ink'et miné} Tagasabb-
ra f okczni, "nit hátrátá n rniii, átI helyz9tben /f aLezás/ ttirtén szor
gár""; gyáfto"iá""ái ér nk e1, h9gv- aztán a- hár1tást 98y-ké.t rijvid lépéssel
6**""ktj[íe, á'u,er utzto"*bbaá al[álmazvuy. _ {ég eredményesebbé tesszÍik hárl"-
i5;i készs gibket, ha a helyze-tnek meg{eIe} g'}' f elváltva e8{9.z9T helyben'
ná"uzor hátíalépé sel, s t el re belépésseJ háritrrnk' me1y utobbÍYal' neg-
Gp"; áz el1enf illet, ÁzétrornbolJuk a?' akc Í ját. Ezzel a m dszerreI megne
hezítJijk u"_uíÍé"iei iá*áaanat íu, mert nem szo}gáltatwrk nekí aIapot a tér
lekijzáéséhez eziiksé5es Iábmunka megválasztásához.
A hibákra az 1958*ban megJe1ent ||A modern magyar kardvivásÍ'-ktinyYeTbg| fel*
hí,'t.* a f1gyeÍmet. Bay É ra dr. v1y szakfeltigyel nlt-feIfoeésomat telJes
mértétcben o totta, vÍizont másotarál nem talált kell vÍsszhangra.
véati1 megem].Ítern, tiosy nézetem sze::jnt e1 ny s lett volna a vi}ágbajnoksá-
á"t-taT"B;"'ha;oo'' r'aiT[,r meáe i r un, 9sy:egv széleskijrí'i nyÍlviínos vátogat
í,ur.enyt t"riáni, áevrészt a versengés- roÍyqry_a1osoá6ána1r ferrrrtartására,
il;;& i ;;áilgátáí Áun*po''tJáb l Íegmérváaouu végs forma megál1ap1tás{í-
Í-clr ooooou
Fcseleket, f leg ha tud.juk, hory az ellenfél mindi8 azt csinálja és



VB, INNEN ffiruFd,&N
Összcgy ,jtiitte : G bar Í zsef, sda'osy "4ngoí

Ía" ill"Ah"]íd l Augusztue ezen égÍttlnenény hrínapla, ezuttal azottbaÍr urír JuJ"1-
iÍí6a_-E-vE'-egyéií gzánaÍban olyan c sillaghuIl-ásnak }ehettiink tanuil elyre
méa egyetlen víiásbajnorságon vagy o1i_mpiári seÍo keriiIt sor. Elg 'szá u egé -
ryáseí' ox v 11ág_-ée - oJ-imp1aÍ ba{;lckok éstek ki már az e16nérk zégek fo1ya _
tnan.
Ha szánba vesszílk azokat a veroer1ya ket, akíknek a d at ben 1ett vo ]lea a be-
íyur. éu a k1es s sorsára Jutottsk neglep néveort erodrn nyez.
Férf1 t rbeu aa ol.asz Marrg1arottil sps]-].lito' a fraEoia Bauiloux éo Gu1ttet' a
nag;rarok ktiziil Ftiliíp' Gyurlcze, Kanuti, czvÍkovgzry.
N i t rben a francta Gar1lhe, Ma1l1arctr Delbarre, gz ango} shoeu' az osztrák
Mii}Ier PreÍsa, a dán traobnaan' a hollarrd Kleyweg' a szovJet zabélinar Prou s-
kova, az olasá Borbolottl, SaíguíaettÍ és a uragyar Rejt ' Dt'n 1lqn' Kovácsné,
Széketyné' a roná'nok k zíll vÍcol' Tarangoíu' orbán.
PárbaJt rben Man81arott1r Bert1nett1r saccaro o}aez, IÍosicy'nB alr8o]-' Queypoux
8ourq ard franc1á, Rehbladar, GenesJ svdd, a néEet K stne!' a lengyel Gon'-
sior, a ováJcí Améz-Droz ' E-vequoz, Ále1ster a belga Achten ée a nlelnk k zii1
Berzsony1, Bárány ' Gábor' Ibusz.
Kartlban az o)-aazok k zill Narduzzir navagnan, Vecchlone, a lengJe1 Platkorisz-
kr. och'Ta a Írancia J,efevpe n Arabo' Gamot, 8 szovJet Rylskij' Tysh1er' Kouz-
nétsov, '''a nénet TheuerkauÍ$ az oezt?ák ].,o1se1r' Kerb és 'Reecb, a ho]-la d
tÍydenri j tr, a na8yarok kijzíii Delnes, Szerencaés és Kováce PáL / aki- séPillés
Íniatt visszalépett. /

ooOooar

líiiEl'":x" ra t.J Á vívás szurkol 1 r[ások nllt a futlrall, uszáe, kt!}víváe,
T#Ta:rméry más sportágé. ráttá}-e nár labdarugd r- v1zlLabtta nérk zésen,
va athlétikal versen.yé:r szurkol t, ak1 a mér'kijzés legtl nt bb szakaszá-
bai_ eIhag.y.ia helyét? Á- viv férJ vagy feleség, v leg ny vagy menyasszo4y'
papa vagf_ irama elvonul, alhoJ' oerr'"ni t nen 1át és t een látJák. Stafétában
i'áit.t átt-ég.vrnás t a fol,y s n a szenved' a}aayok. cgeppet sen lrigyléorenél-
t e ben á- vonatkozás'Éan a Sákovits házaspár. FérJ ura.n a n i egyéni és
csapat világbajnokságo t ozurkoJ.Ja végig, ugyan aat teszí zijld'ben párJa Dti-
m lky lid1a a párbajt r ktizde1mek sorrin.
sándor csikar a vá}ogatoti futball csapat kitÍin Jobbszéls Je 'az e8y1k 12-
galmas vÍv nérk zés u'tán honlokát t r 1'getve á tt ki a foly s ra eg. 1deg-
cstllapít c1ga]retta elszivására. Bgy 9o perrces lteccsen nen 1z8u1 ennsit az
:mber ] roondo ita - m1nt itt egy 6 peices mérk zésen.

oooo oo

lJl-;"t """""L'l Erre még nem volt példa a v1v vereenyek tt'rténetében. A tIB.
Ery-áffiíffi'csetben vo1t táblás ház' o1yarrny1re' hory ruír B Thiikt'ly ut1
villamosr 1 }eszál} kat oetromolták ''Je8Jret vegzeklr aJánlataikkal azok akik
nem gondoskodtak 1deJ ében J egyez iiksé8leiiikr l. A Sporicear:nok beJ'árata e16tt
ped1g nír dupta árat 1gértek egy átad Jegyért.

oooooo

A párbaj t rcsapat kilzépd'cjnt ben tljrtént a ma6yar*gvé& mdr*
ffircsapate8y"iktagJánakGáborTmásnak3].evÍvottmérkijré*

se volt o a nesÍed.iket 
_ 

n'rdr ríbm rerÍétt le*rí'ynia' A hárona mérkijzésb l lsett t
mognyert e gyet ell'e su tett ' kapott ta}álataÍ:rak száma m gis n1ndijssze 3
voÍt. Hogyan-lehcts 6es en?t}gy' logy qsyik e]-lenf elét 5:O-ra' máníkat 5 z2
erányban-gyr3zte ]-eo Á irarmad.íx mértc zésbn a vj-v íd leJártálg cr0 vo}t az
asszd áIlábau e%'b kÍegászÍtették 5l5-re, arnÍkor a svéd viv nak e8Jietlen ta*
ld]-attal síkeriilt a mága Javára d nteni a ket te jtik k z tti mérk rést.

oooooo
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lT'"^*dál""" ;ítá'l Az egyéni páIbal tőrdöBtő fbá}éJában a Habarov-Jay holt-
-rerilíY_Í6ilÍ7as-Íő t t í ó'unetben a szakértők körében szenverié1yes vliák
fo1vteÍ. Í1e Jay eyőz, a tór v1].ágbaJnoki c11tr ne}lé, negezerzl a másoalik a-

""níérnet ts. 
-Ez-ioúa az elaő eeet' ho6y v1lágbaJnokaágon vagy o1Í_mp1án.

acv- versenvz6 két fenrvernenben kerül a győzelni ene].véqy 1e8fe1sőbb foká-
rí_ vrtatiák gokan.-áágok határozottan áI}ltották, hosr erre 1gen1s volt
áár eset. KleI]. IQíbitín a vívók történésze döntötte el a két párt között1
viiai. rÚztirv{in. hotry ]-9?8_ban az amgterdam1 ollnplán Gaudla a fraacíák k1-
tijnő ú1YóJa tőr-és ópéeben kettőg oli-npial e1o6séget ezerzett.

oooooo

A lelát legfe]-s bb rég1 Íban Jánra egy c'soportosu-
me]lvnek k zoont lában élénken fiesztikulál f iatalenr*me1ynekktÍz$ontJábanéÍénken8e9ztÍku1á1fi.ata1enr*

b;;-mueyárázgat it valiun1t a kiÍréJe" gyiiiekezot! l'"}}get aág1ak: -\ uel be
frrrakod tam é me6J.epetásse1 hal]-om, hbgy a v1v akc1 kat kolf erálja . é s sza*
uárvn'*gyar.ázatokÉa1- kÍséri a Vergenyb1iaí 1!É}*te1t^. ry{s ped{s nem ls rosu -
;'"i. V"erspnyeÍnken m g soh'se _láttám, vídékí szurkol nak n atem. A satinet-
b;n á b fé'sbrpultJa eÍ tt találkoatunk, me6sz Iltottam \, mert-'furdalt a
[íía"" áí"as "áJ ki" ? iliegkérdez tem hol {'tv s mÍ a v lenrénye a v9.- esemé-
ní"í"ortv .íaszá megh kkentett t Soha -még vtvcíverqery!_ nem láttann" Két heti
slabad'sá6omat é}voáemn olvastam viIágbajnokság folyÍk a Sportcsarnokban'
e}hatá'roátam megn,ézern egy$zer milyen is ssy v1v verseny. It{egvettem ^_a míi-
sorfiíaetet 1s. telyben meetalálta.m &z trgyes szabá}yma8yarázatot, tcjbbszor
o]-olva tarn é*'a máLodik versenynapon mái- t1sztában" voltam a -páston tijrtén*
iártrrer és menten belegaerettern- ebbe a saép sportba, Jobban érdeke} inÍnt
minaen más sportesemény. Izgalomrea} várom_ a kard 'sqámokat és q magyar pen-
gá*Üt",í*zgkkei va1'5 m*gismerÉedést. A magunk régzér 1 csak att 1 f éltetttik
íií; b#át"nkat, a taía zs rizked s, kortil nérnL hiba }esz a saabálymagyará-
zatok terén. . o

oooooo

VÍ}ágbaJnokságÍ ll1e8ll gyiiJteménytinkb l.

Legnagyobb versenya |thorg concurÉ't a7 .an1o}ok . py+lgláb -Bárba 
jttírŐp js

sp rr }tii vo]-t, ai<l e 2 méteres magassásct is J va1 rnegha1-?9Jo. ,* páston
váro megJe]"enéÁe után J 1 értesiiltek aat a hírt terJesztették rq:Ia' ho8y
1de j cjve{"gya1og J i'tt át a La_ivlanche c satornán t

snoif orth-- egvík-nap & leIáton tílve szornsz dJ ának kez ben egy magyar délu-
ia;i uJ ságot-iát, b nne sal át képét. -Kérío f orditgák le neki' -P{t ls irnalt
r ía. 'Iu{e[ti'rt nik. IJtána kedvesbn méltatIankod"Ík' ho8y csak 216 cm.na8as-
n"[ r"ják; ho1ott 2L7 ! 1 Cil_t tt1ecsaltak'' r la"
Szokat].an rátvlíriyt-nyul toti -a ' Sportcsar'nok folyos í_rr val Jártába'}-kuIté-
;;;-:-iálat 

-**JÍr'r"m'á"váIlára ÍraJtva, hosy be- ne tisse, - de nem ám a lám-
oat stekbé. hanem a'f d mbe!
ffiíl'"; áuioiau" srál].t, negkéqdezték' _ tti}9l méretre késziilt-e a' karosszé*

"iár- "q válász nemlegeá volt és ez beigazo} dott' mihelyt helyet f oglalt g

korrrrínynál végtagJalt'lpl1sz1rozva'l .

0O03oÜo

A ]-eqsaoraa]'masabb tud'os1t c innét Achet },{elík Chakhma r,al v a mosu kvai Rád"Í
lte ki. A kék'1ngee , v r s nyak}cend s, fekete

bajuszos emberke, kora reggelt 1 kés _ gu!+s szágu}dott fára tha'tailanul &

pa t;k' -*- 
J*3 iotíoa* és t Íef onszobir k zcj tt. A szovJ et v1v k gy zelmi so-

}ozata' gok dolgot adot t szegén;mek.

oooooo

legcgl$osabb. taglai a rq4dez_Ő.Eéee!<- - áJ.talários. megállapitás szer'int
voItak. Érthetet]. en' _ 

t osy mÍé.t volt
násyou[* sikeríjk e téren, mlnt a DiroctoÍr Techn1que tagoknak.

oooooo

Á



L,egoze11enes6bb Yá].asz+ a YB. Sa.'|tó1roda által a eeJtótutlós1tók száaáre kl-
@i;ató lvánek egyik pontJára Íorway Tihanér &iltB. A
kérd6a 1gy halgzott r ü1 a véLenéay6 e vB. bírálritr} níiködásér61? .6' válaaz r
A grípek gokat ő.jlődtek.

, oooooo

A legkedvgItébb v€rgelyb1rák a fralc la Dortlo áE az o1aaz F11oa8mo voltak.
@t6ea vegettók e nárkőz{ísekot, baícu olya! ro-
konszenvég loalorbgn' ho55r uőg az ltélsteLk által auttottak sen tutlteL }ra -
ragudn1 r6áJuk.

oooooo

A leggzerényebb nég6k kóteégtelentiL Eqgyl oyula' Fcbárvár1 Béla őe lhgur
EF' voTTaE; akf.kE ié tegeríat a lelítók felbóbb sore{ban hugóaltaL ucg ég
nen vették 1génybe a száEükra klJelölt belyct a tllezpáho1ybaa. Ellentótben
egyaóh{íay fiatE1 reatlea6eé8l' taggal' ek1k _ ha !,eE voltBk beooltva _ olak
az első gorban ü1ve érezték Jól EagukBt.

oooooo

A lé&8Bórakozottabb YerBelyz6 er a Íletal bárbaJtőrtjzo volt' ak1 vivólsák_
@aP1totta 4eg' uo63, fgJvédJót nen bozta uagc-
val.. SJ.etvg bazat'ó-rt, előkríss ítctte tlr8árrsk 8 foJvóatot - ezutá! ottboü ie-
1éJt6tté. Étteeaptának kellett utána vlaalc.

oooooo

Doraté' a firano 1dk eokat szerepelt6tott _v6rsenyblrdJa xgeu na&r !ópr'odtr|8-
nek Uivendett a vers6nyz6k, néz6k éa főkánt ntaitké t aeubelí f1eta1aá5 tÜró-
ben. Az e1őbb1ebréJ. pártatlan' Jó bÍráskoitáaa nlatt, utóbb1a}crá1 pedtg aa-
gyon ha'mar negtalálták azl a köz'óé bullám}roeggat' ane\yon uég a nyelvbelL
ktilöabeégeket ís oIy könDyli áth1ala].]t1. FoltÍblésnonteten' de 1zlóeegen Ültöz-
ködött' aruinek az volt ery1k következnénye, hogy f1at81Js1nk az.í!os. nrbeila-
riabJát 18yekezt6k |l e].c 6ono seltlÍ'l . A versonyek vé5e felé novetvo JegJroEte

'aeg; 
Íha 26. -áe éJJel egy neztelen enbert látnek nald Pest utoáln futkárol_

Ál} - a4 ón legzektÍ.
oooooo

A lÍiraaló errgulatueí sa4trÉban nér 1rtrmk a néha tutbuzgó tetefonsaol8álatoc
akt1váról. tppen egyík íbuigáaa't a].kalnából uegJegyozto rá egy plbend brl_
gádteg, kedves nehaócsolótr hangbortlozáeában; 'e'avalcha' ez á_ góbác alnoa
ne8f1!€tY6 a napJ. 2o.-a1tll .

oooooo

Bazletta, az olaaz kü1tlött8é8 e8y1k tag'a az oatl órákbaa órkecett repÍlJ.ö-
gópon. frata1val valanl' non volt egéazen relalben ée errrrek lIaztázáaáee lz-
nap nár lrem volt Eód. Eeé{t kónyteJ.en volt Foríhegyel éJJ616Etr1 ás czt Jóhrrnorérzékkel fo8ta !l1. Hanarosan usr negtétáuett tlek1 e reptér notternl
ragyogó traazít rzáIlodála' hogy nínóJárt beaovés€tt az elutázáae elótti
éJezakára is, noadváa, hogy akkor korán reggel az ftgrábó]. eryenosetr bcagdll_
bat nal at eépé!e.

oooooo

Á 1eBsr61 vivók grors és kÍtartó nozgásáról sok szó eoett. Ál1!.tólag aobt
lt}et1zálaak ég -a 1oo rle_éí lro& rllkaság a 11 Ep. körÍlll 1ileJük. Á soovJct
vLvókhoz baaon1óanJ betÍ 2_3 Btlet1lrel eilzégt íE tartanak. -

ooooos

0tise, a németek fíata]- g 15en rokonggs&vég verets$e gokat bírr{'gkodott ég
hamarogan n8'8y népsrers,sásre tett gger'u tárgyÍIagos ée hatdrogott fell p -géve1. Alaposan rácáf olt a kead'etbor} v'e}p kÁbcgoÍatbgn gyántott sa ját {kna'
hogy tthalvány gtize síncs a bíráskodÉ,gr l''.

oooooo
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A t nr1vásban vali siffertelen ezereplégtlk után nem esy francÍa és o}asz ve-
zet ny1latkozott oJ';rg:l rte1,embenrhogy , maí t rrrí'rás már nem érdekes, el-
vegztette klassz1kus saépségét és teljegen at].a ikus sporttá vált. Szerin
tiik a b1ráskodás sogl honorálja az egyezményeket és igy 1nkább egy rogsz
epée v1vássá váJ-t. IétJogosultsága hovatovább csak techn1kafejleszt teren-
fegyverré fog u gugorodní.

ooooooo

Á vB. SaJt trodáJa kijzvéleménykutatást vég-
r 1 cjsszeseregLett ktilf ldi, valamint a lnaaai" sajt

nnrnkatársaí k rében. A vergeny befejezése el tt kértt íveket osztott szét,
Delyben a k vetkez kérdésekré kért választ: Mi a vélenénye a vB. megrend'e-
zéaér61', a vB. verser\yblrálnak mitkijdésér l' a SaJt 1roda miik désér l? KÍt
tart B vB. legk1ernelked bb egyéniségénelc ? Melylk váIogatott egyi.ittes vo]"t
vélenéqye szer rt a J.egegyeégesebb ? tl1t tart a VB. Iegnagyobb rreglepetésrá-
nek? Melylk VB. gzánban volt vé}eÍnényo ezer1nt a legÍzgalmasabb ki.izd'e].en ?
Áz uJság1r k legt bbJe számoa világbaJnokság s olfurpiiínak voltak gzentanui
s 1g3r nérvad k véleményt nyiIv:ínitani. Dzért nern tartottuk érdektelerrnek a
beérkeze tt ny1latkoz at okbríL néhrí4y J e ].]'egz etese t ]-ekt'z ln1.
carlo FllogaÍoo a torÍaoi Tutto sPort mrrnkatársa, akl- a2 ]-947 év;i lisázaboli
TE?ffa_E-6E'ae s v1}ágverceuyekeá JeJ.en volt, a-VB.-t nagyon ; l negszerwe-
zettnek' a rendezést pé1dásan kijrii].t ekint nek min sitette. ],egna8yobb me8-
lepetésnek a naigyar epée-csapat és a 1enryel-ek kard_csapat gy zelnét tar -
totta.
Patalqr Káro br /Maeyar Nemzet/ z A rendezés nagyon J ' ziikken mentes vo1t. A
6ÍFát6ffi-íÍta1ríÜán k1fogástalan' 1tt_ott p ttyeÍtér. tregnagyobb egyénlsé-
ge]olek lQírpát1t' Jay-t és Habarovot tartja.
Gollanltsku Aaatol ,/sov;etek11 Sport/: A VB. l-egnagyobb egyénÍségének Jay-t
-+-lL.-*r-r_Tár-tl a; Érz elrnte & legragyobb negIepetés a szovjet n6i t r z 1aek sorozatos
gy zélne és a magyar párbal t6r-c eapat els sége' valanínt Mangiarotti kitsése
tnlndk t szán seleltez J éb l.
l'ukác s Lríezl /llépszabacseí 3/ l A rendezéc jui.'b' &Ínt az á1ta1arr eddig látott
EE'Enffie. l' grr'agyouu-egyén1ségnek ttárpát it tartJa. tregizgalmaiabb a
párbaJt rcFapat d nt Je vclt. A Sajt iroda niik clés r l: ''Ez is egy ujabb
aranyéren a yarországnak ! ''
Niezkácg lÁaz!6 /Csehezlovák Távírati Troca/ z J,egegységesebb a rnagyar és
saovj eT-víÍogefott volt. Legnagyobb ne8lepetée a szovJet viv k el retoré-
se. Szintén Kárpátlt tartJa a VB. legnagyobb egrén1eégének.
Gufurás Gyula /itta8yar Rádi /' A rendezée az általam 1átott két o1!np1át és
ífieÍÍaaEaínbksálot Ís beieértve, kiemelked en g rriiilékeny volt. Iireg1epe-
tés: a te1Jes olasz ég francla csapat gyenge szereplése. A saJt 1rodár l:
e} zékeny' 1elk11sneretea és bozzáért volt.
Vándor laí1náín /Népszava/: Rendezés egész kltiln . SaJttjlroda niiktidége kí -val : r68repef,és a magyar kard.csapat $renge szerepl oe.
John Bausman /The AssocÍated' Press of Arner1ia/: Rendezés: Excel].ent! Sait -E6'irarFaÍ1ent ! Legnagyobb megJ.epetés Jay gy zeJ.me a t r egyéni számbán.
Kozák }11há1y ,/m.T .I. / Legkiemelked bb eg3rén1ségének a"nK_ogáE -l11tbéfg ,'m.T .I. / Legkiemelked bb eg3rén1ségének a"n angol Jay*t tartJa'#

ffivernembenvo1tdobogn"A1egizga1masabbapárbajtrcsapat
d nt Je volt.
M.Popov /Tassz/t L SaJt Íroda munkáJát klvál nak nín sÍtette s a feltett
EeTffikre kapott saaÉszerii válaszoÍ<at kii]. n sen els rangunak tartJa.
Bal4ai \srés /Képe s Sport,/ : Szániára me8lepetés vo}t a Ina8yar

-1

ffidszovjetv1vkragyogsuerep1ése.ASaJtiroda
8yors volt és pontosc
Morva.y Tihamér /néttar Hirek/; Rendezés: példásan k ríi]-tekÍnt . Sait 1rod'a:
ffiésszo1gá1atkész.Abi.ráskodásravonatkozvé1emérryéi1aprrnk
más helyén hoztuk.

ep e csapíit
hirkoz1ése



Hymeln liir.
T:"uilkovic s }ÍárÍa a Bvsc .
Po}Ínszky Tiborral. Sok

{nqe.i ljgll.*BdgysgkJ_ ,i Tríbrrna Ludu Warsawa / A rendezést kÍvál nak, & SaJ t *
Íroda míikijdését szakszeriinek min sitette.
E}9k llIarg1t /Népspo rt/ t "A birák kÍs lríbaszázalékkal, pártatlarrul mlik dtek.A legizgalmasall; a párbajt r dijnt vol_t.
Bécs István /T{lagyar lfjuság/ Rendezés kíttin, . A SaJt írod"a szolgálatr l
fr6@TTa$Tffisa: íilyen í'ea ilem volt, de remélJiik le z.''_
Jean L1aro2e-!' /I,'nquipe, París/ l Rende rés, szerveaés k1f ogástaIan. BÍráskodás
ffiffi-g_c-sG szak zei'ti. SaJt 1rod'a, s"oigár*tteáz és_hoiáaé;til

oo oooo

H ÍREK
vERsENYKIÍRÁs

Kormendí K aeégi sportkiír vtv szakosztályának uj 1evelezés1 cime:S s Gyula szakoszt.yc?.c
K rrnendffi

oooooo

versenyz Je, augusztus 22.-én házasságot kt'tijtt
e zerenc gé t bo ld.ogságo t k1vánunk a,?, 1f ju párnak.

oooooo

l\ Budapesti Viv v1láebalnoksáe niieorfíizete rne ly érilekes tartalrnrínát fogva
átt-ott tt' a vlv HIRÁD triao-

hivata].ában rne gren d'e lhe t . Áiá splrá]. k téebea o.-r't. nutter érd'ek16rtésérek zij]-Jiik' hogy a Dil kii1f 1dre postán tovább1that .

oooooo

vnnsBtlyrr rvÍs
PáIyázato't hirdetiink-a J'egrnu1atságosabban negÍrt v l'v 15 t árgyue1mony neglrasára.

páJ.yanti terjed'el-me a vlvÓ HIn-eD 1 otaallyL ez vegolctala.
Á nyertest Dr. Boagcnyi Gy r8y á1ta1 feLajáu1ott e ztlgt'
c1garetta' eze].encéve1 d3'tazzak.
Bekiilitési hat.ír1d l 1959.okt ber 15.

oooooo

EEIJIIvÁs

T9]+9IJ+*_?_9r*F.9:uEl{"ezet sportt':.u]o+!' .h.gsy veraeagrk1{r,ass+h ery É1_canJrat elEészgltu4 utár' a z on na l kiilaijék nes a Vií Eirad' szer.-
lreszt ség oi4ére /Budapest' v. Eolal utca 1./-A lo áo-is ueérlez vérgen"_terniEust a k vetkeá h lJ_én uegjelou s zá.auD}ba_a tuajuk k zij] n.l . TJpán_csak kérjiik az 'elbalasztott vary ég nen tartand verJeiv.tr8í-au é'tEÉteu t"'fentjej'zett id poDtÍg hozzánk jirttain1.

oooooo

szAIoszTÁJ.,YI EI I,IaTÉffiK
Eivatlrozásgal a sz vetség junÍus 6-án ke ].t fe].hlvására. De lybon a' DÁEvobblétszáuu'szako'ztályokat-IÖ példánJr' a useulárei 

' 
paídá'r'fi-;"1oTtoiii"_

téalcg. gzÓIl_totta fo1 '_ nigtán a szakosztá}yok ery réÉze oniek !.em tstt o1g_got' kiildJék neg eI flzetésÍiket a Sz vets i cln -re.
E]. fizetésí ct1j: } péJ.iÉnyra I/2 évr.e sa Fb. ro példá4yra 168 Ft.

oooooo



ff/ffi. ffiesrc W, sm ,rms,ok

Összeállította: Drrrk Etele

E t bttJ-g csattogtak a pensék a Sportcsarnok frissen festebt falaj_ krjzobt"
Két bétig élték a v1v6k a maguk kÍilcin életét kora reggelt l késtj estig; a
pástok, rerrd.ez 1 asztaIok vagy ir gépek mellett. Zajlott a v1lágbajnclksá'g.

EgrÍk legryakrabban nektinkszegezett kérd"és a YB kapuinak bezárása rrta & s
hogys t'Eány ktil:ri'Id.i volt?''

Most ut lag negállapítbatjuk, }ro5y n'en tortént mindez
dez gárd'ának - rn{nt 8.z aIábbi számad.atokb } j.s kÍ fog
d.atokat kellett me5old.anía.

Frre a legk nnyebb negf,elelniink.
Összesen 2?7 ra jtszámot ad'trrrrk k1' tebát
csak 274 f ,nevpzett, nivel az 52., 69.,
nek nem volt gazdája.

hiába, hÍszen a I o-
tijnni. hatahnas fela*

ennyi volt a nev '?ss. Helyesebben
és a 146. rajtszán iires vo}t" Ezok_

A betrevez tt 2?4 f6 kiizÍil nou J tt e1 14 f , méBpedi6 2 nénet, 1 osztrák, 1
ausztráIiai, i @erikaí ' 2 olasz, p 1en6ye1, / romá_n', 2 tiiriik, 5 Bzovjot veJL-
seryz , vala.mÍrrt ) nasrar tartaléld<éat ben vezett vergelyz szerepelésére
nen koi'iitt sor Áamut1 TÁazI , Marosi Paula és Baltbazár I'eiol/.
Igr tohát eszoeeo 2r+o enber ragadot t fe&rvert ju}ius 14-én reg8e].. Ebb l 24
f na5rar voIt' }rryhoá/ a kiil':fijldl résztvev verse4yz k szá&a 216. Rajtuk
H.víil nég e].J tt 6 PrE_tag' } DT_tag' kb. 

'o 
vezet , kb. 20 juiT' ée va5l 10

edz , orvos és technlkus.
A versenyz k 4 f,os/veÍtloe e5léni és oaapat kiizdolne1bén latlu]'tak. 12 volt
azohak a azáw', ak1k 2 fesrverEeruben $zálltak pásüra, uré6pod1gl TbeuerkauJÍ
/aémet/ z kar<l, t r, Kiisttrer /némat/ z karrit ' epée /l!/, Karb /osz'i:rákl: kard,
t r, az alebb1 9 verseqyz pedi5 párbajt rben s t rben: Guitett /francía/,
Hoslqrns | ,JaJ' Iéckle lan3o]-/ t Man6iarotti /olasz/, Poena.ru /ron:inl ' civrny
/cseb/, Hetma!' /torok/ és vé5'iil Mr.s1nsoot az aut stoppa} é.rkezett ausztrál
verse4yz . K z ttiik kéteégte1entil Jay szerepelt a legjobban e$l arirr5l és e&l
eztietéren negszerzésével.

Néry versenyz nem lndu1t eJ. eryéni.ben, csupán csapa.tba.n' ezek: lJ'oriola,
gaerencsés 

' 
,fr$'ez-DToz és lía str1 az olaszok kardoz Ja' k1t egyetlen ery a}_

kaloruoal iEditottak el csapatukban az osrtrálrok elleD' de lebettlizett ,/4
veresé8/ és ciss:evíssza 6 adott tus utá{r vÍsszavonult a ) rV. VÍIá8bajnok-
sá6t 1.

Az indul k szé^a' az eryes f,egrven}e [ekben s !'érfi t r egérn J2 t6, l6j. t r
6J' párbaJt r" '77' kArd 6o, ez sszesen 248 fci, ani e$rez1k azzaI. rtoí;y 24o
résztvev b61 4 aem índult 1 esrén1ben' etrelyett vlszont 12 f két számban
is ollnclult.
A csapatszánokban lLi a helyzet? Eérfl t rben B, niji t rben 9' pá_rbajt rben
12' kartlban 10 csapat Índu]'t. Altalában a csaprltbagok váItoztakr kivéVe a
nérnetekné1' aho]. eind a aé5y fe$rvernenben uslanaz a 4-4 t vivott elejét l
vég1g. A ronánok seu változtattak soba csapatot ' de k csak J fegrvernérrben
1ntlu]taI 

' 
t rben nou. Ezeken kíviil eredeti felá]Ij'tásban szerepelt nindvéEig

az osztrák k8'rdcsapat ' 
a be15a, finn s sv d epéecsapat ' a lenEtel t rcsapat

a hollal t ée Iengyef n6l csapat.

A fentlek a1apJán tégt bbsz r f'houerkauff 6zerepo1t' ijsszegen B a}kalonnal
,/kard e$léni' t r eryéni' 4 a1ka1oena1 t r csa[utba-n' két al kírlomma} brTd
c8apatban/. Utána 1e6ryakor1bb azerepl volt r.r\r i ttet /fri^ncía/ 6 a]-kaloeml.
|Í61 6s párbaJt r eryéu1' háronszor t r csap tDan és egyszer epére csapatban/
valinint ocbyra Eni1 sz1atéo 6 alkaJ.onnal ,/k rrd e,3éni cs tszii! kard csapat/.
A tiibbiek naxinrrm 5t a1kaloríí4l tzérepelték'
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Enlttettem nár. hoEy a f6generimé4yesebb verseqyző kétséEte]enül az a''8o1 Ja}
voit. aki tő3ben víiágua'inotsáacrt. priLrbajtórbeí ped.ig II. be]Jezést ért 01
/ítt'ts csak haJBzÁl iá]'ásztotia ó1 az arangrétevtő)-/ . Nen sértődnek_n€B ba-
ián azok. ak1kei fe16oro1ok, nint le6e:'edméDJrtelenebb ina1ulókat _ bigzen ta_
lán ke ziilibe sen keríil éz aa 'óBgzes.ités.

Az abg:olut v1lá5rekordot beáll1totta a török ciivon NíhB} !1assszolly' _ah1trckgikerült olérnÍe.'azt. hogy egYetlonery tuBt son slkerü].t elóneie. Minaloneset-
ré tátta Budapestet ! ez_ia eokat szánit. A nőí eryéni solejtezők 'lD' Gso-
nortjában indült. vo]t öt 4:o-ág veresóge, azutál hazament. Iéqyegesebben
';obb'eredrnényt éít é1 honfitásnője, üer[en Ifakat k1gaBs1-oqr'' -9ki -nfr6ébenüiztosa.a kifa}adt. hory 6 veresége'aIatt csupán 1 tust sikerült ad.nia 1gaz'
ho&/ azt 1s a fraáci áE- büszkeségének' MaÍllardnak. Ez 1g valam1.

Néry adott tussa] ésett ki a f1nn l[attson lloaa, öt aalott tussal az os ztrák
GrüÉs-Eger. va}a.:rrint párbajtőrben a török Ársan Muhittin.
Evelrstá'; Iágenar svéd_ kardózó 6 tust adott be n1elótt kizuh&lt.

VÍzsgálJuk mog ezekután ^ot, bogy u'o "a;;a" 24o vivó n1vel is töltötte el
ide'iét? -E1nonáhat.luk. noev ÁzorÉáIuagak voltak. Összesen 221o asszót $ru:r-
tak"le a kánikurai rrőeéeóén. s ézen asszók alatt a zsürÍe}nőkök 15618 tust
itéItek meg! !]bhez jöo áée !2 póttus, aní t páÍbaJtőfben 5:5-ös..áj.1ásDtí1 a
dijntés érdékóbeÍr viit4k roég. Mivel a- je8yzókönyvekbe cs9-}. 5:5-ös eredmény
xerüIt be}e, száaltásaimba én is ezt vettern alapul.
Femrverneme:ikéEt a fentiek l1ry altr'lcultalr:

Térfi t r *1;éní: 15 csoportban
Párba jtrir lr ?5 t'

t{itr tl 23 Ít

Kard tt 21 rt

262 asszi
199 'r
411 'r3?8 '
L?B tI

224 *

166 'L9? ',

1945 tussal
3O?9 *

2299 '|,2819 rt

L917 I'

1706 rt

952 ',
1l+61 rr

I'érf j tr'ir
Párba jt li r
N/ii 1;or
Karcl

$apat: t2 nrérk zésÜ16rr
rr 12 it
tr _t ,Ír llJ'Í

0sszesen:22lÜ 15t,18

Minl láihlrl'c, lt r rrlbajt r ea/énlben csett a le5t,cibb.találat. ami érthet is,
hi$zen itt vjlL ll le i:t(ibb indu1 , azonkivii} p rba;! rben 5:5- e ereatnéay- 1s
*rd dik. FJzze} sz,ernbeá a legkiad sabb d nt je rré61 s tr t rnek volt - a ho].t-
verseny raiatt _ a}ol ssaesen 3I assz fofyt le és ezaIatt '2)2 tus esett.
il1 nrér-kij zések kijzij]. a kard I/2 Fina].e "All soporbja Íezet 2? assz val és 20,
tugsÍrl .

A le8keve:rebb ""crjálat e6iyéniben a kard sefejtez k ''C'l csoportjqoan' esett ' a-
lro1 sszevil;:;za ! assz t_virr ak csak le 71 trrssal, s nÁrls kíalaku].t 

' 
bory

ld ltre6/ tovább.

csapc.tncrk zések kijzii1 a 1eBkiad sabb páIbaj rben a l]]-IV. belyet e].dtjnt
fr;ricia_olusz mérk zés vo].t; abol 16 aész ban 1)1 tus esetb. l{Ínitjárt qtÁna
a na6yar-lengyel karclcsapat d n kijvetkezik 1JO tussal.
lr lerp vÍdebb csapatmr;r'k aés a l ! lléaoet-francia III-IV. }rely rt.fo}y kiiz-
de]cn volt, aho ]" sJze-vi.:sza l1 erssz és 57 tus osett. Férfiatoál a 1én5ye1
tro3692,rk lo assz ban verlék me8 u6/an az osz br{í'kokat, d'e ebhe z 69 tusna}
kcllc bt esn i e.

Ér.dcncs rre1pjz;6iL1ni' hogly a VB a1att háay 5lo' 5!1 stb. &862 es tt. Ehhez
l.,, :-t -l:i t'oi uáblázato3 :iJ2,eá111bást készitetl'em e1.
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5n# f. *'1l.L 5 5a3 5r4 5t5
sérfÍ t r egysmÍ
PÁrbast r Í3

K .r'd t1t

FárfÍ t r *oa1m.t
Párba$t r tt

K ,rd. t?

Öseaeaen
an{ negfelell
N kaé}l

EeyénÍ
Caapat

Ögszesen
suJ megfelell

L5 23
L2 4t
?29

99 2?3
6 L6r7

4rO

5? 6e
92 101
82 106

44 48
52 54+g 54

'[t,u 
uiZ,'

411

?
1g

4L5 52
?5 t2 5 t2 %*nak..

4t2 +t5

'73
La í!

9B

48
t#
51

a? 53e6 5AL7 75

101 115
48 48

L49 L61
25 rB 28 rA %-nak.

87 10822 48

109
Lg

L56
2?

ny íir 465 assg t tag k ' azaz' &z iigszes aesz k 28# 1B-át. E' aEJrít Jelent'hosr az eszea'assz k tiibb [1at zffi-ábaa 1 tus alaint tto el azt'' hogy kl Dyo-
rl az assz tt fu.ekes, hogy B n bré]. ís 28.&-os oEetbe!. nult éry tueon a
gr6ze1m. A leDsrel-nagrar tsardosapat diint beu például a 16 assz, ki5zij.l 7
végz d tt 5s4 arálrybalr t

Mxlyea J ít lett voba' ha uíntl a hetet ni nyerJtik ne5!
Á k vetkez tsiizlen qyonboa egyéB ae@zotek s azon beliil az e5;réaek ée csapatok
te1j B1tn nyeit fogon sezehasonlÍtaní és k1értékelni. 

/f,olytatjuk/

VIVŰVff AGBAIN0I{$AG Á WOZIBAN
A budapeetl btrad nozlk arrgusztus ásoatl.k betébea ttizték lriiBorra a Builapeet1
EtLuEtudL rÍportfllnJ t a budapestÍ viv -viláebajookságr l. A filnet soBronÍ
alános írta és r9lld6zto ' a folvételetset Fehér1 Tanás s Drahos Kálnán készt_
tette E ninte5r 18 perct5 pergettéE a nozílátoggt ki5ztinség élénX érdek]. déseosllett.
lEztnte tiriinne]. vettiik' hogJr 8 v1v éJ.et legnagrobb eaonéryér l a moz7 vá'sz-
nán le nsBenl keatok. I5r ian t átélhottÍik az egréní e osapatvergeDyek 1z_
88J.na8 píuanata1t. J l Elkeriilt ' vilAgos képeken sz E].élhettiik íry á párbaj_
t e csapat diiat utol's assz Ját' a Eérk zést eld ,at ízga1nas Kausz-KLatarov
aspz t forr . ban8r']atával gJriitt ' ÍálTáti sorozatos 8Jr zelne1t az eryénÍ kar{'_
baJaokságban ' az idegebt tép boltvorgenJrt Jay_Netter é8 M1aLLer kiizijtt a t r
esr _níbon. s1keriilt rsszlete e f,llnnok a _trag1kus végii knrd.csapat bajaokság
negiirtikÍt se . ís. Dlcséretsa e f,ílu alkot iaak az a néve1 szán 'éka, Eogy a_
v1'á6b.! táJékozatJ.an aarykiiz ns got fe1v11á5ositotta a kiil abiiz f,egrverae-
De& tsiizijtt1 HiliiabségéEro. Míndézok és esréb el1sner aij''L'"e né1t réÁzletek
uellott ' a f1].E gzenlélégekor 'rtinilrk azonban neu Yolt t lJ s. vaJ.abo8y neu
éreztíík a vetités alatt ' hogy 91y?' rrilágversoDy volt Budapeaten, ero1lyonnek
26 év ta tr6E voltul.k szelrbanul. A benond Bá! w ! sr!'ek 8ge síkériilt á ].a-
záa 6aazcfíi6g r{nzletrLet egrs ges egéBszé f o:eoÁlni. 3ontos rása16tek ktrna_
raaltak az eaenéayaorozatb l. Pá1dául a tatgl el k sz1t etlzésekr l f lvétt
! I'6k utált.ka'!Y !l9nii+ q'vél69!y egyik viv jelenetére u mttaL 

- 
át anéIkiil,

bory a Láa 2, állor''áb l á v6 v1v L a verseny azinbelyére Ioogérkeztok voiaa.
aD ].b'ilr hosl a.v rseqtrrt h1vatalosa! n 8DJrltották volna. Pealig volt látványoÁ
t{íb}ák a zésal k a]atti folvoau1Ás ' nnepé\rea foga est stb. fl1áa;rzott a
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v€lgetiy tzilhelyének benutató képe, a zsufolásíg Be8telt Sportcsarnok bolső
és kiiIső totáliÉ kópe a má:rrrosa!' ielkescdő közónség6eJ.. !íi'adezek híáDyérze-
t€t kÉlt€ttek a közöaséqbeu. A f,LJ_E lrézagos ' n6n telJ€sr non öBsEefoglaló
alé 1&I ís alkalnÁs a'Íra ' hory a vi dékí vivókörökbetr a vívóutánpótlás okulá_
sára éa novelésére a ft]_not többször leper6easéts' kiilönöson akkor ' ha a rii-
vidaég kedvéórt kiharyott részelcet ís hózzáveszíh és ha több lassitott fel-
vételt Ís kiizbe1ffiatnánaks

K1e]"1 Kálnán

EGY Önrg VÍVÓ LEVELE

A vllágbaJnokság fo].yeán k abegÍtette a p aüa a kiivet]rez }oY lotl
|lA vÍ].á8baJaokság ifJu ! gatvev lhaz ildv zlot l
8].. életévenben iossz ].ábba} BaJnos ' trem tualtau elosr.ai a nérk zésebre 

' 
igy

ozuton f,ordulok íozzá'tok. ].gol_bon ne[zetk zL viv verse'y vo].t T,wow_b8jr
/L'embet8ben/ r an lyeD. Budape str 1 Fod.oE m ster tanitvángraí 1s szerepo1t6k'
k ztiik Fucbs Jen ' a kés6bbí vi}á6bajnok. G1ova!_nl Gíondouicí ' ottan éI
olasz nestor rendézte a tuxniert ' s azon én karalban és t rben egraránt ara4)r-
érmet ' lleiln1llo zlottít nyerten éo ery szép vert eziist ser1e6et' anB ]'yen k '_vetkez fel1rás olvashat trll\rraÍej SzemJ.erozy lrg Lvot"ie 19o].. l{a8roda horrorotÚa

. ilu11usua br Blé}sklego'l
A verso4y néhány 1en5re1 résztvev jénets .nevé onlékezetenben earaalt s lÍogzzíc\{...
Eaczewsk]l... A verget]yt tsiivet akaclénlán a neves ba].kezes nesteere)., Eorátj.gant lLlvel vivtan.
19o4_ben Bécsbea ré sztvetten a Barbasettt akadén1án ' aJlol k8l'rlban ée t rben
eryaránt aranyénnet kaptau és a líasrar v1v nostoTek t1sztélétd1Ját 

' e$r szép
brolzguobrot'Victo1ren felÍráasal.
líhtho&/ ní"at ftatat baclnagr az egrkori 14. csernorltzi huezárezreclt J' gra}_
ran kertiltom a lrovl lonsl 1 társaságba' t5t kiilfin kéren toLaácso1n'1 a mos_
tpni v1lá8bajnokság lengyel r eztvev inek na$r tísateleteret. Talán a ré5i
vív 6ártla e8y6t1ea é1 tagJa varyok.
Ezért jelentkozok nfutt rrég1 viv szivé\res tldvijalette]:

Eertelendy ikl s't

A lev 1 1r Ja neves sportélobon volt a Da6a ldejébon s kill niiseu sok slbo!
fi.iz tlÍk nevéhez a lovassportban és a céll v Bportbaa.
A }evéI alátánaeztJa sokEzor hanBoztatott felf oBá u'*at ' amely sze]rllt a v1-
vás nen ery kÍsal d csopqrt hedv el6 aagánsz rakozá'sa, banem népii:rk egretenét
rínt fé1tett kiEcsiink r amelyet ne6 rízn1 iLi.nd.enkLoek becstiletbe].Í k telés_

sége.

!íost 1s hirdetJiik' hogy legpéneaebb haryonángnra&at képezí a kardvlváa ápolÁ_
E4nAk Íieíre és bory azok a balsÍkerek' anolyeket e két év e} tt1 1 r1zs1 vi-
lágbaJnokság ta arattunk ezer. a téron' fáj gobek rninden uarya.r gnber azi_
vében. Ez taga.rhatatlaa és kétségbevonbatatLa lgazság. A azonoru ept1 6us-sal vé6z d. bud.apeBti v1lágbajnokság után o]JaE elon1 er veJ. oyílatko8ott
n6B a hafag és elkeserodée ' ho6y ezt eddi8 a vlv t rtéaoJ.en f,o\ranán soba
nem tapasztalhs.ttuk.

.[ ví]"ágbajÍokaág aéz6kilz nségo ktJztitt f o1_f,e].tij.Btok rég1, J l1slrert v1v k Lg
ekrk gsrkoroD hosszabb _ ! v1debb ldelg níndounapos venalégek voJ.tak a viv -
teru'ékben ' d.e réezi!'t el regerléa' részí4t bábo:nrs s eryéb okok nlatt Jdval-
tak lal k,zb.B a v1vást &rakorlatl-las tiá k aoráb l, ale n g &a ls a v1v k
na6l caalátfáboz tartoz nirk érzík na[u]rat. a sgJt 'sBorbrovatába..rl n1naleu vi_
v vonatkozásu ne6lyllatEozágt éIénk figye1oonel ts1sérnek. I{en 1s h1ssztik,
bory ní\ran DBs/ ezobek a kvíetált viv brak a szá:na l Ü6z ezek a szakért k,
de a vlvást I távoIos ].aíkuaok ís, a'kik élettikbeo viv versengrt nen 1s lát_
tak, sz'eorehrír"qy$ g2gynkkaf kérték éz ámoo a vereség okát t len és azokt l,
akÍk valan{ kapcsolatban állns]r a v1v sporttaI. szenvedélyeB Ezevakka1 és
kítiiJr szaké}to].er0'0e1 uaryarázták ezek a kivíilr l áll h nákiije]c bennÍent sek
nek' bosr a csapatrri-Iágbájnokga8 elvesz1rése egy ' páratl'an Ey zeln1 soro zatl&borít ároyat. 

,,.



Ilymn k#r{J}"ffi*ry*rk k*ix:'; . ," '.;;,l i;Í"i ' uondbab_Jts' . bosy fele}fuáetg}$ee' hlvacáss
xmit uo &ffi & w}.xr* * &it'i F"l'ff'ffiffi&'ss m,mtaeÍt klpv1selÍ g' eegyer mlJ'clgatott vívl*
**s,*.pn*btm' Y*vÉg&x éffi$í msffimw'& ft6:yeJ" f,e3.! $crkr*i *m"}án nsn is. }ud$_fu' hory
rlJ-J.}CIn b*'"maIemnak }et6*mm6n:ragsí &kn mert eeajr íffiy lnogyarághat gokgaor a"

p" fb].olfu#e rgot n ,1k1}í fe}"klgz'ii]" $ #'* & v rge''yb+ váI{ k nqrelrnri viv mo-
dilo**u ffiokgn'-nom íg bÍr$*k n f,gleIfu,Ág mrlgát olvíse}nÍl .{ismmaropnannak a
vq}rmonyek $"}a 'b lm &8e fiád"sák kÍf o$tení & b aniik' }akoz k pess&6ekot. D
*xr- p g?,,áeffia'} akaclr*nk alyanok J"s ' 

gii*tmet kízdőkép9ssé69t eg6betvángrozaa &
--'<il,

;$;.{r.L#"r"ossfi mulya. SzeB & aatl& tt eaLeok rt vl.vott kiizd.elmekben to}Josednek

'H 
naey tv tká, otthoat eredrn nye1kgt @gsae felÍit_uuláák g megbÍzbat kCI*

m*J"3r raprerontáíeeí }o ganok nomgetj" csapatunhnak

ifil"nd.on vív tehÁtr nkÍ- bomoly e1kerokre pályáz1k' tq.rlsa lÜeg el tt'.|offi
Yergoryea ég vers ryren htvtll eryará.rrt vív tevéhcnysogét &gssfie a vÍv ter€n
fatr"aín-k1viil Íg fÍryellk' eeolekedete ne& nag&ntigy, banen ki5zflgy"

E sorok lr Ja E tb
Ját g to]rÁogo]'ta
tel$oa itdv6t]'etét.

P ter d.tr' t'á'rgagáeában felkeneste ottbonában a }evá} Í-rÓ-
&a td.6g v1v baJtáieának az lfJu vív nenaedák sa€retet-

Elell Ká'rmán

NEMz f;TKÖzf; VtY*L{Íft f; I{

tovafvexet : $ roay Árrial'

6-LjtYéegáu el"nnol ssr rdekeg hJ"sér1eÜr l saáBol
ffi Á Popllmont to}láb }. A Bo15a Ttv
b1aottgága e]" tt kÍeérletts Ben pr bav1vást foIy-

ta tak 3.e a-E vetJrea6 e ].1a1l n,sg hívántáft vluegáJ"n1 annak.a fortél;mak a
\lhatáaaí't & t6rrj.vás J v Jére vonatkon laB' anolyet elég á].talánogqs a'].*
ka]-naanak aaok, airík i;arrulm*trrgoaták és megtanulták a víllany t rvivág gakal-naanak aaok, airík i;arru1m*tngos!ák és me Itá-k a vÍ}.I'any tsrvtvá.g iia *--t'r't'LIÜ!EL'..qs *tí&d.;ffi* *iffiffiáíffiat";*iá#;-*g{y*t náffi;ffi b íill"-frgváae*susg lebet

$rt 8u' Ígon lánye

tggonl aÍadoa tá"írg'eáa ve6r ní.poszt utáa fl rrránytelen feltlletre íemétláseket
g hgtt6nleeket vésrehaJtant /t rént & naheaon v dbet }ába}ma/ arzal a o ].-

lal, bogy ba a tá-áaássál vary ríposat al non értek volna eI érvényes talá-
latot' ;- nár ne keJ"}."len a folytatáeok gorán na6u}nak ta-láIatt ]- tartarr1ok.

ffigü B&r ígea Iényeges kérdásngk tek1atík' mgx't & ta1á}atJeJ"a{ ellen felso*
ratsog átoÚt érvelc E ziil e5511ts legryon sabb &Es hogy B erp kedvez agohaa.& aratsog átoÚt rvele .E util e55r1ts legryon sabb &Es hogy B erp kedvez azohaa.& a
fogásobak, ane}yek e].}enkáanek aa oryerményok sgeIlenéve].. Ea tehát Ílyen
*oÍt tyokat árta']$et].eJrná tudnak tonnt " akkbr v geredmányéb & eegjavj.tJátsf,ort J.yoka e]$etleJrná tudnak tonnt n akkor v 6oredmányében ru'e8$avj"tdáts "

a ta1átratJe1z6 alkalnagágát" MÍután ped1g au xnár polgárjogeg neger6g1t1k a talá.tratJelz alkalnaa&gát. Mlután ped1g-au unár polaárJogot
nyertl - hátrányaít a J.ebet s g sgerij}t cs i(hentenÍ helln Anál}ni}' irgBy &
kís rletetsbsl vé61e6es k vetkegtetéseket tudnáaek ve6y aka.rn'án'ak }oYmnní, -
n nl'g feljeffiraégro 6rdoneg utnrrtatágokat nyertek.n' s1g fel$eryrégro 6rdoneg utmrtatágokat nyertok.

Al rla6 kJ.sÓrletet rcldo. ta1 latJ615 E 1l tt vlvtá} le, a negszotsott n don 
'laJd f,el}árt l a vlv llt ' bo!ry' 16r6ts9&zcnek érv nJÉ61o! fcliiletokre r1meo-

azázaj.. lt{'.kcB volt ' bogr aut a9 cgJrszer{tnek ]. taa ' Ícladstot n6r tudták
v grcbaJtanl. Ebb l iat a- ts vetLeztetilat voat klo, hory a Jclenlcv belga
1 .v k- nÍtgo! váltostattal É'aaszl-tsus vív uodoryukoi s aomÍbea se alkal_

tlAlkoalta.k a sépbez. Y1ssr8p1llelto tats ea L955- A r naÍ Yl-re, abol a íraa-
cla o'rpet 9'1 arány[ vereséget az6lv6dBtt gl a flatal nnrryg! o8al}att l'
a.mtJ|' t b lgtgao! bo volt álllwa az uJ rendsge$o. Ea &LEtlo''k{ a tslaasz1}ír6
Útváát ra . rr5y Do! &ellmc Ya18L1 3l1.n bíl'd l1 ' aei Do[ létozno. il1után
aBÖnbo:t en ok o].1G!be6Je álJ' toa' k t 1ebgt6gá s nyiltk: vagr be1onyugaaa_

'ulk 
az 61k vetksgsEdl veros gekbe,'t1vel a bsl5a t iij z6k ua1 vÍvÁsukjlal aen

Ych3tlts fel eÍkesesen e verac41É a n d.azerea lsn tl eek kiilfi'ldi specÍa113_
tá1Ya]' 6! nberr 

' 
vasr tarruloá.qyozzák B k1feJloszt1k e z1:lályu refleieÍket,

nlY.l a3al e aoEdulatok E8n lEpDovíaálb8.t k. IdéztE ezzel }apcaolatbao
Ülotíota rtava'lt r aa-};rokot a FIE kolgrogazusán e tár5rban EoD.alott s n....

d.grorer n'utsÁval 11 1éh6t é!lrJ- elt au eloalméDyt és ozt akartan e lbou.rne-
.'j.a b.b1toDJÉtad. azért' hogy f,Ó].JoEoE1tva ilrgzEoE 

'a6a! 
aÍrr8 a hlJeleDt gr 

'!ro5g, cl a vlvág easen t6bb BoE rdctsal...Í
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Ea a Pisérlet t€bát 4gu Járt oÍled.Eénlrye i ós ee81Bnétleadó lgníe o1yan vlvók-.
ka]. r Ak{k E1naoat ''kerosátii1saulBak'r- va&f a rea<lszereg 1gnétlésekre va!.nak
beidegozve.

A násoÖÍk kígér}et & kc}vgtkea gond'oIaton alapu}t; 8. t nr1váe l nye5e esyA n&sodlJr "tílserJet & Kov$Tl[eáo goIKtoIttToIL a'tapull.l; iL l..ol.vJv te' J-$IrJí$6t' $&y.
cé1feliiIet eltalálása. A.z a talátat, aneJ;r nem ezt a cá}t rÍ, ns& Ís ta]"á-
}at és nem Ís bÍ,r semTn{ féle értékkei. Már az eredetÍ' tíszta e8yezménysk.f,eíu s!;J Á!.tr l -Ltsl tJ-[.J.- tr'lÍulltl"J,&l'-LE gJ. vgl\.aLg.L a |L'G.J" rL, !r.L\.uv vÁ f v*p-9u vl|r|r VaEv.+r' ** 

.

gorvadásána,k és mesterségeo negváltortatágárrak ered.uénye &%t bo6y &E árrrény-gorvadásána,k és megterséges ne$ral.toutatagana.K eroomenJre &%t nogy &g eFV6Ity-
teien felriletet ért taláLatnak fél értéket adnak azaaL' bogy a ktiade]-em &65*
8uakitágát vonta uagautiín. uÍ az szszeriiség abbant hogy az érvényee f61tilet
neírott áJ'halaa , aé az érvényto].ea kart e]. aláI ' ázuráÁnak naryobb értékot
tutajdon1taDak, ínt a tolJosbn *e}nent' aarrrástt8a? t

A kÍtérlet léqyoge az volt. body Debeur oJ.yképen a}akította át a gÉpot 
' 

ho5l
az érvényteIen tá]álatok nén is lyertok kiJelzéBt. Ez az elJárás 16 E DÁ'ry
eryazarii-sítéseket vonrra roaga után a talá]_at J6t z ben s & folszérelésbon- ry-
afiat ae a vezot blr téqvEedése 1a léqyegegen érygzertibb vá}na. Csak rvé-
o'." tararatnát atíit.ia néc a kiizdelroet i a vivás a ''tererrJvág"-hoz váIik
hásonl vá. aho1 szlatén ae áIrnnk roeg érvényte].en talá]"atnál. I\enek csak
vrátet].enaégb l osnek, aml lror is az etlelfél é].nézéaét 8 aokták kérni. A k!sér-
letet te1J s s1keriin k ts-lálták! a vív k azonna]- át tudtak á11n1 erre a kí.iz-
á n ara é cselekuéaveÍk v sreila.'itásában ni gem zavarta ket. Á uérk zések
igen &Iors b ro ].yásuák voltáE, - 

j 1és8t--1 .percon beliit foJez tlt k bel N 1 vI-
v trtraf 1s bolyolitottek le néiiá::y nérk zést és a tgpaszta].atok azonosg} vo]._
tek. é t néc ázenbetiin bb volt a kedvez batás. n1vel náluk az érvényea felÍi-
1 t'H.6ebb s íw általában ryakoríbb az érvéaytelen féliiletre osett szulág.
Éjrdeke enek és tanuleá6osrrak j'átnrírk ery volseny Eo grenal zé sé t a fontí olvek
alapJán' oooo

Bp snÁpgffieÓ
an eÍmerítrem"i vív t ujnolcságoletril

A,z elnult' évben a Nollzetkiizi Vtv sz vetoég a vi1rár6bajnoksá5 rondezésévol az
tJBÁ-t bízta nee. Célja az volt ' bory oz a qtortág ítt 'f e].].endiiJ.J 'n ' anoly-
oek vérkeringéáébé az ut bb1 évekbéir éryro t 'bb EBgyar azakon'ber és verso!Ür-
z bekapcsol dott. PbÍ].adelph1a ta cgaloren 6s/ esztelal tolt o1' B az ldoi
baJnokság bizoqyoa fok15 rÉ zsgának szári'l tott. El szijr fordult el az ís' hory
a a;rugati partokoo los Aagele a-ben rendezték ueg azt e Jrary vergenJrt. Az A.ne-
rtkáÍ 

_ vtv á z ve tsé g a be\r k1válagztásáoál flryel nnel volt afra' hory oliE-
p1kolok r k1tiin veiser1yz k, oktat k sa'rr lYanciacoban és l,os Aa6o1oaben tole-
iedtek Ío. s e5rre léíkebb viv élet t tor trt ttek. A viJ.ágbajnokság hatá-
sát kelleft lonáÍni. lt\rdjuk ' hogy ebben a eportágban ti'bb tal kell a feJ1 -
déshoz. tle tárgrilaeosalr BoBái1apitbatju].' hogy tsiEdsE voaalo!, iirvéBdete8 Bz
enslkeáés. l nutt év1 vootatott ieadezégrék nyona sen volt. TáJékoztat fii-
zet k. pon'tos id 'oeosztás á1lt n1nden versonyz rgndelkezésér ' s t o\ran
k1s kii4yvecskék is, nelyek EollJrrrood és ts :nyéke látványosságaíra 16 felb1v-
Ja a f 1Éyebet. 'lpi bb hi bák et foTtlultak. l[ég klvántáts talá'ln{ a kiiz putat
á tulsÁsosan. forgat k qrv-szerii rentlezés é5 Ph1].ad61pbía tstja tt. A k r t
IuxurÍÍjz vo}t. A viJ.ágbirí,i Elfton Eotel pazar báltoJ é ne6f,e1e1 b fo}cra bii-
tiitten s a résztvev r s záBára Joges frigsít k álltak rentleIkozésre. A k rt-
beD' ttir? pálnák alatt a ház1uézoda b .s v1ze' fii és agr aBztelok vártáts a
pihea kÉt, es/ násiií k1s teBolobeB rád1 és te].evizi azoIgált aegnyu5tatÁsul 'Eelt n holyeken kifiiggesztett erednénytáb} }' negaf,on táJékoztatás s eleal-
mé4y"Lirdet s, aiiszakÍ szoIgálat pontoasága eiad azt Eutatta' bogy PhÍlade1-
phia ta nap fejl déa kiivetkezett be. Páetokban ' 5épekben ' 

61etstroBos fel_
szorel sben irgretlea hi'ba sen forabrIt el . A saJt naponta titbbsuii! fényké-
pés ripdlrtokat k zi5lt ' 'tsziir voIt rádi kÖzvot1t s, aí'E].ynok során Jekel-
iatusoy Pil]'er Gy rry'a xoaryar Yiv kr lt Éttbeg csáta ar-. a f1atal ameri_
kai kaidoz kr I ny1J"atkozott. Biráskodás szonpontjáb l et kéfI eoldatrunk t
bory bir i vizsga ni!'cat Bok kitiin zstirí nellett' b1zoly kényszerb l olya-
Eokat is fo lalkou tattak ' ak1k a niv t tté![ iit tták Deg. bz osak muszáJ.y meg_
o1díís voJ.t' d'e vá 1tásr l ryakran gondoskodtgk.
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A voraenYnB lcJ.1€Ez6, bo8y níEd6n t'ajnotsság holtvereery után dő1t eI' s az
e1E6 és irto1óó holyeáott tsözött á].talábaE kett6 ryőzolen többlet volt. EB i6
bisonyitéka E tlezőíyök Eazonogsá8áBak". Eevegebb volt a aaturalista és gok_
kal t-öbb 1sEolázott- verseDyző üij_Et f,el. Megleződött a lassu örsé8vá]tás iB"
AlE1taEe. Giouto éa nÁEÍk eL{} !6Ja6!9k éÁ válogatottak voltak ' diintőbe
seu kefuÍtek. ltasay DánÍel kétsu€reg ÜsÁ bajnok és az olinpÍai traJnok harci-
csaDat taEia. a friÁtétór való k1eséee azt b1zo4yitja, hogl az amerík+j baj-
noÉágok förá0tter nár oda. hogy csak klváIó erőnléttel }ebet sikerrel_ueg-
isrnerEedn1. í8Jr Paltta, toialeá ' Goeríng, Dioato, Farber, orbán és sok máaé-
vaJ.r ak1E á l6v6 nary ígérotoÍ. 'Tőrb6D ury a n61' nint fénf,i vonaIoa qár
olyrílok szer€pe}tek bz6p szá'nnal, ak{ knek vtvását nen keile'bt az elektro4os
v1íágboz átÍdóeltant ' &Brt !íEÖig ezro1 vorgenyoztek. Pá$bajtőrbon. a natura-
llsták kora hannz'oggJí a nulté leÁz. EelytáIláa ceak konoly tecbnikíva]. lehet-
séges. a! e16kászit6 fosnrer a tőr. lt\rd já-k 

' hory ené1kiii csak b1zonJ''o B fokÍB
leEet'elárkezní. s konoIÍan 1skoláznak. Kairlba!- kevesebb volt a pen6e tána-
tlág. Etryene s vagl bgroge1ea roh8Ena]- YéBrehajtott tánadÁaoJ ' vé<tés_vigszavá_
xáeok ürrlsu1yra-}erilttar. gajnos nég soÉ pengeütést háritáÉnak vettek és fo:r'
Etwa. ttt néa aok teaLívaló- van. Erí:mas csapatok :oérkőztek. Női tórben a
I,os AJlEeleg ÁÍlét1kaí Club csapata lett a bajnok. Tiz iuduló vo1t. Férfí tőr-
b€a l2-csapat közüI N€v York Eryotern, párbaJtőrben a paJxtat1oa ker6t' lraÍr1-
ba! santolií Club. tsonbioáltban- a Esncérs c1ub pózö'tt. Az utóbb1 caapa.t-
baluoksá*otson 14_í6 c8apat 1Dduft. E verselyezálokbaB Mitcb'ell a női tőr'
Poótbv a DáIbqitóT hóse vo]"t, ninclks tton osaknem n1nden nérkőzégüEet ne gqyel'
tei. Íyrrág T1üor a sokszomá baJnok ée ol1npíkon esrea€setr el}enálrhntát-
te'nna}_ bizonrrult. Mínde! ellenfei'ét leryőzte' s e5létlen vo].t' ak1 szánazá-
ualékos eredrnéayt é3t 61.
A n6Í tórbaJDokBágoa !2-en raJtoltak. Bonarxt köze]nu].tba'r 6?l*J.t' pe[E inilult "
Á veraeryt á neriEoí Roldga qyórte hoJ.tversenyben Mítcbell e].őtt. A nérysze-
ros baJnóbó az utolaó asszóbbn, anikor nár vorotlenül 5róztesnek látszott'
vereaé[et suonvealétt az utolsó ht\rezett - u€yalc 6ak ]'os Algeles-í - {yano-
tóI. a-gporbszorii kiizde].u€t a kii zöasé g bosszan illraepelte . A további so]:reD.d :

sokól. E].n8, t!86]'1' cooab1ch' Dardia, ssJrt6111' tr[yaJBoto. Nésy fip'e16Bre-
oéltó'fiatÁl vo].t a'atöntób€n ' akik közül Kíngrő1 ós Goodrloh.ről nég sokat
fogunk ba]'laní. FórtL tőrben'Palotta lett az e].ső. Axse1rod a tava].yL vB.
ötödík belyezettáo ho1tver6oryb6n násodi k. Glaser' Goldseíth' silve'nala 

'-KrÍeger. R1cbards ' 
gzootlválJr1' Eeane a további sorrend'. Glaser ' Oo].dsnitb'

és SzentiváDy1 kéÉv1sel1k a Íiata]' b&jnokon kivül a feltijro}vő uj arcokat.
líegbaaultak tőrre1 vivei. ?árbaJtörbaJnokl Eolowret, akit l{ar5a11s, Ipvy r
Woiack. 3errY" Pestby' Deaalo és trríed követptt sajnos Pew suIyo san neg:
séritlt. e iry'a döntóben nen iaclult. Az e6ész mezőay szlnté féJ-elmetesen
noegf,i 8ialod'ot t. Talátr ketteo-hÁrnaa voLtak 2J évan fe1ül. Ury törben 

' oiEt
páiba'itőrbea 56 1ndu].ó volt. Karatban lit-en á1}tak fel. Nioaion számbon 6e-
ieJteiö. e16 és közópdöBtó utáb érkozott a ns zőrry a f,íná].éhoz. Á karalvorsengr
neÁ].epetése tragay k1egése és a f,e].eJtbÖtetlen iz6a1nae ho].tY6rBeny vo].t.
örley-. Eeregztás; KYsftler r DönöLh/ ' Blue' Nyilas 

' Pa11a8bJ ' uora].es 
' 

vitéz
a soi-iend'. VÍtéz nás e oha í].yen Jó foreában non vo1t. Szeroncgét].enül esott'
s a diintő elaö asezóJa után az oivosi vóIenény alapJán víBszaléptették. Na-
góa-Ááép iucioi' írán os izgalon az' ani érré a vöisoqyszámra jelleoző. Éc
áÉ. hory-a nagrai lrartrenclazert kezd1k a flatal amerlka1ak átvenn1. Az eretl-
rnéÁvekararariÍ.ásíba! e' lu€srar eestéÍBk JÁraak az élon. MÍnde5ylk döntőben
?5í-ban Eagra! nostereJr, oÉÍatók taaitváayaíval találkoztudr. uiikötlésiitre ós
á_ kont1naníen va]"ó hatááukra roás alkalonrual rátériink.

Áz erednánybhd.e!és utáa né1tó ég g;röDyi'rü t1szteletd.i jats átatlása és a pán-
aner1ka1 játéko.tsoa szerepló vá1o6atottak névsorána]r kÍhirdetéBe következett.
A kép te}jesség€ niatt négen11tj iiJr ' ho6y ebben 4 sportágban 19 ugy nint az
at].étÍkÁban ' tón1szben' ökölvivásbsE ' kosárlabdÁban és su\reneléaben' fel-
tíintek a feEete v€rae[Yzök.
Ery_két nary tobetsée üelott ki és cBa& rut in hiáEyuh laiatt Den korült€k
cöirtőue. F61og a san-fuanclsco-i .ée Los ÁngeI€a-Í nagrar lssterek taníwá-
qYaí ezek.

A baJnokeágot 8á1a ést 'árta 
bo. K1tÍinő nüsor, gazdag bÍiJé és sok tÁnccal.

0000Kunux,epelnÍ ' B].un a VB belyeaettJe X*ftiÍt*hu]y"tt*
1

TengerentulÍ "

továb'b. }'rÍgs nevekkel kel].



VERSEN YÍtÜL VERs'É;/V YRE. ..
RovatvezetÖl Dr.Cai.ffrrí "tncrá'g

A VB el tr szÍiloté[ek uto]'s id 6za.kábalr élversenyz6Ínk nár Tatáo kéEzíiltek a
na&r találkoz ra s ok}or Ilár csak az.utánp t1áE távo].i renény$g9! uérték
ijsíze e!éliilcot. Ezetsr l a v rs6lyekr 1 alnak idején nen száBolbattuE} bot
nert ntodéo id t és helyet a VB lis l készti].ete foglaIt le. Most ozt a nu_
lasztást k1vánJuk p toln1 anná]. ís ilkább ' qelt-q VB tanuJ"ságaí neBnutatták'
bo'.y oaak a teiwsz riien vezetett. a 'fiataÍsÁg cé]szerti uevelését sze e16tt
tafr k1tarb nulka terentbet1 roég a naga des 6riinii1caét, va$r - boJtorJánt.

l"#if *ttt*áÉf *: "t'i ;"}utrT"Í3iouiJo3"
f1ata]. kard-oz 1. aktL k ziíÍ néryon -is d. nt be keriilt lí. Az el nérk zéeekon
a ].oaagobb Etiádelen a ki'zépal ít 

'. 
c6oportJában vo].t' g-ho} bár:Bas bolt-

' vergány_után s1koríilt Díjuéuek /LsT/ és tropagaaaE /Yasas/ Bo5n'árra1 /AsÍ/ széa'
ben a áiiat6be1i részvételt kÍbarco lnia. f, verseqyt a várakozá*gk ae gfé1e J. en
fíata1 kora elleaére nár na51 verseDyrrrtinDal rendelkez és j kÍizat képe sBé 8-
r 1 Ísnerrt AsI viv Kalnár János $rorte Yeret]eniÍl. MsodÍk Eacsa! J zsof,
/J íaeefváÍosí s.I.,/ barnad1k átraÍázy R bort /vag,er'/ 1ett. sátmaa kiÍIijrrva:r-
benyt vívtak' egszo a nez ny ej- 'tt. Iv. Papp Tanás /Rákos}í'get/t v. Kopasz
Inré /Vasas,/. vt. ptine crábol /AS.I/ l yÍI. Íénált IÁszL6 /^sl/t v_rII. csÍsuér
Ferenc /ASI/; Íx. Earmtb Sá:odor,/BsE,/. F blrák t A1pár és dr. Rolkay.

A III. oBztárvuarnax néry verseqriik 1s vo}t. A B tolut-vaBas k zijs vers Dyén
i qy,íri itl sz'sL ellenérí bataJ.oai versenyg t n6E-::GB:'Ífi:- vott részt É
ezzél keuény pr bÁra t6tte a rodez eryesiiJ.etet és vergelybir aágot e5ra-
rárat. enn{1 Íe ilkább ' sert alélutánra nár a leáqroLnnk kel].ett átadni a be-
lyet. Íppen ezért kénrite].eoek vo ltak a 12 ;coportba osztott seleJtez nér'
k zéso}aután állva uaiadt 

'6 
v1v t kijuvet]'ett k1oséaés rendszerbon v1vetnÍ r

hory aztán a d nt klleoa rÉezvev je imét kiir&érk zést vivjon. Ez kéoyezer
neá-olaás .!o].t ' ngrt a kezd vereerryz lorél ez a r n'alazer rren n 8Íe1e1 éB az
elé forduI bán etért eredmények a}ap Ján n68á11spltott necbanllnrs rangsor
nesállapltág éE párositáa 8ok osetboB ee lyeseket fosztott De8 a tovÁbbJu-
táat l és okozott ne8lel,etéseLet. Á aliint ktizdo].ne1 ntíndvé81g Í6eo bevesek
voltak ég csak az utols nérk zéaetsen 8'1atsu1t hl a végs Eorlenal ' nort a ve:r-
senyz k ktirbe verték e5rnást. Végerednéqyében ols Euayaclí AlfoEz /Bvsc/
lett 6 rry. II. Eu6r:y csábe /ÍagaÁ/. TII. Szab IÁszL /oSC/. Iv. Farkag sátr-
dor /Beíonut,/. nhdLánnan 5-5 g. V. Holllnger Já:oos 2ofir.ter.,/, VJ. Terék
Sárrdor ,/:EsE/. 

_yll. Váratll Iván -/\w, VIIT. schaur Jérnos ./III.kor. TVE,/ ' IX.
Tobollk Zo]'táa /MIts/. E bírá}: ttr. CzÍffra és dr. Iévqy.

Áz uTK versenvén 45-an íDdultak. tríár az elg forríul Eots kiizdoloet b:oaott. Ln
erei6m-Éidáu1négyeq.ab6te.11kbnhÁ:."nasbo1tvers6qytke1lettv1Y-
a1. Á k Éépdijot csoBortJaiban- vÍaaont sitoán alalEult k1 a továbbJutás. A at n-
t t bát sr ze}enngI -várari1 IváD 

^[TK./ 
Dyerte klubtársa Tobolík zoltá.u el tt.

Earuattik-]-gnét Szab IÁszl lett, az osretertistáts k1vá1 nestoréneh fia.
'T le nég váru.!'k nébány konoly érednéryt. IV. l|etr ár'Í P ter ,/Sze6ev ' 

v. Rát-
kaJr ZBolt /Sp:z:ft./ t V'I. Gel8ery [ibáfy /gSE/, rII. Kisr[artoni EEatr ./EgE/ tutrl. ua$ra! IAazL /pvsK/ ' Ix. s1na Igtván /btolut/. F birákr d'r. Kenér1yvá-
rí Géza és Farhas TÁq2]$.

A Bp. va6as t rverag&ye ,5 vLv t sz U-tott páatra. Az er nérk zé8ek [egf, p _
@ néiinger /':trK:rl &er.7 kiéséBe voit. A voreooyt ia6}
fiitéooyol' vor6t1oEii1 szener'ádí Gl. /Csepel/ Dy rt . Gy6ze1ug1nek fe].e 5l0-
á.g volt. ÍI. Balí Tnre /Szolnok/. T'T'I. Sohnrrr Jánoe ./Ill.ker./. lí1ndkett ne&
6_6 5r zerrne volt. TV. ropaaz Imie /Vasae/. V. Facsal J asef /J zaafv./, YÍ.
Papp Íanás /Rákosuget/ ' VlJ . MtkaL Zsolt /SBart ./ , wÍT. Eorváth Eornél
1gjpeat/ l IX. Ficzeie BéLa /wsc/. F b1rákr TerebesÁy Géza ée Ganzarrgb Páter '
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A c6epe]_ieb Yortenyótt !6 Íntluló n1o6eítés1 tisszetételg tlen vo]! negfo1o16
alrroz. hoer ez a vórseDy a II. os ztálJrra ninős1ts€n. Nary ue81epetésr6
Ézenei'é&v-áz elózó versónr gyózteso nén jutott a dőntóbe. Kigstek Schrrnann,
marr oe- roDagz. a 'Vagag óséLves vivói íá. A veraenyt Gorge\r líibály ,/EsEr/

"riió""o n:l6rte'z xyőáelennel-. 1I. szabó tÁgz]ró /o$c/, IIÍ. Váratti Ívfu NW
ÍÍ; sehour; ,rggoá Err.ter. T]l1F/, V. Kisnarbonl István lBffi/, 'Ií|I, Euqracl1 A1_
folz /BYSQ/. Iiltl. Í,€d4íc z}v Béra -,/v.uoteor./ r \rÍIT. Bara.nyai láazló lEsE/, Ix.
rerctb cyöifor AB/, Főblriirk t zókány Aatal és Boross Péter.

l{ő1 t6nrtvóÍnts bét III. éa báron II. osztátyu veTBery korotóbon találkoztak.
FET6EEIaET6zü]. az e1s6t a @E-_ée3_E9gg!g!' reu1dezte. A 61 főnyi.Basr
pszónyre t€kl_Btott€]. r{szben közriet}en k1oséseg reDalszerrel . A.golejtozÖ -
"tán á,ttva na.radÜ 10 veraényz t ran gor gzerint iisszepárositották a 15 W n'
tes lrár.orn htiz Bd,dnt0 csoportba osztÍa ísnét kciruérk zéasef- d.ont tte elután állva na.radÜ 10 v6r8
tes háIrou Eou6B(tonto e8oporTpa oszTYa }smeT tíolllrg"['Jíouct'i'(
atlÁtgoájutás kérd{sét. f versenyt az eg,ész qez nyt l mesgue^peg&rgr honvéd
*t*Áláaá' S 1vom Évn veretleniil-nyerte. A másod.ik ée ha]rmadik helyen RévésviíoíáanÍ s lyon Évn.veret1e*q}-.nyerte. ̂

n_ 
nás_o{jk ée ha]rma$i! tu}ye* Révész

i a'lr_/ íTa l ; B naí EYa fr1"! !:"/ snt-oa!*l aktk. egy-aránt 5,'5 -.gÍ ??}rluyseÍIlí IWJD."! clHi .ctturIaaí..L gv{a tr ÉvwJ-.LÍ l"'E 1' fr\J&'vqJLt qtA \rld/.s.}wrv /-_-/ )y'Y:Y.
q.rattb]í. ÍV. Tinaáry Anna /E1eru1:/ ' J:--Pgl1" }!:*l" /lÍ'eteor/, VI: p**lsrx
á}r 

-/aíekb"i1 
,_W", srer"d Kata1ín',rMnng|?,/ 

' ' 
\ru_{T.. Tltísz {Í*.. lPet fL/ 1 ÍX.áR} l .!-r.l9Ebt l r : Y.La r i)i1J.'{ruJ I\ií tjtLI'rIL r aLl-lLl\)'JrJf )

WE&'e"-Áei /iásas/. F biré.kg Terebessy rtkos 'és Mittermayer Ödcin.

A csepeliek versellJré4 n1ndiissze 26 versenyz lépett ptístra. A versenyt b1zto-
s8í.E[Effira-7Eil:et./ warte. 'kJ eglrgtlen vereségét a nágod1k he ]Jszet-
t 1 Csészár rl tk t l /\EDr,sz/ rqcnve4te el. fi&lred.lr ugya4dear a }ÍEDoSZ
vársenvz le saludí Eetal1n ].ett. uind]iett6 jiiloek 5-5 ry zel_ntik voIt. rY.
rmorvi rátatln /Eoav./. V. ForgácE ltarg1t - 

7Bl{1E,/ ' rÍ; Inreb Katalín /CsegeL/
rrtt. -n tisz bva /Pet tL/. 1rrlÍ . Zboray Zsuzaa /CsepeL/ , Tx. PaJzs szonJe
/yet tí/. 3 b1r4trt Zékárrj'Aata1 és Borog Péter.

A vasag II. oB'tályu verse$rén 
'8 

t :"rÍ1v n6 indult. A volsery 6z1nvoDÁ].a
icffi196k aoráE sok noglepetés sztiletett. sokatr
sÉtet xI azok k ziil. aatL a ].egut bbt versenyék során J 1 szeropeItek. A
ry zetní náluát f l qves uiztonefugal Inrényi. Gabr1 l]a /Ev9c/ vj.tte.aL ?
&ázeÍéí'jeÍ. uoeottá í"g tii]ekpdéE volt a ioasodit'belyért. Eá:man végez-
iáa errvaráEt 5_E m zetíruoel. K 'ziiltik l gjobb ta].áIatarrárnya az ugyancsak
vasutí8 uor luotíánat vo1t. IIÍ. Eeged á- l[ár1gL /rLektr.l/1IV. F nagr Zeuzaa
lVasas/ . V. Cs .!ío-lnár ár1a /Betonut./. W . Ugroa Katalín /Bvsc/ , vÍT . lpglÁr
brita z m,/. TlI1. J zsa ÍLo'ns' /MTld/ t 

-Ix. s1noDffy T th A8nes /Elaktt./.
}' b1rák! .Pá11 Ándrás ée Ácg Iswátt.

A Bv6c II. osztáLYu veraenyéne]r 11 f nyi rrez nye iBen e'r o kiizdelnekot vlvott.
rleffi L\ /Bvsc/ tnrelr /cáepor/ és Aaoston' /oSC/.
a, áonjtouen 1s Ícea szoios volt a kiizde.}en a uo z ny kiirbevelte e$rnást. Á vor_
Áenyt a lerrut b x papirfo:mának negfél l én M r .Íbolya /Bvsc/ nyerte 6 ry '
ze].éune:.. ÍI. F naEy- zguzea ./vaeasl , ÍI'!.- R ney bva /Pet tÍ-/, IV. 'Sz lJ. syÁdl1anne /Bvsc/. vi Pounor Ara.o.ka /sBÍt./. VÍ. Cs.líolné'r Mária /Betonut,/
vri. zsoniroÉc'a'Juua /wsc/, VIII. uoravcsík Llírla /Yasas/, TX. Bir Zsu-
x,gg' /Bpart. / 3 b1rákr dr.Bar os Ott és észáros J zset.
Az E].ektrouog versolyén nl.ld a6ze 2]. t rvlv a lépott pástra. Meglepotés,
náffiorgébb nez n'yben Ü&ron lsnét kíegett. Várat}an volt
áz_is. bo;rrÍ a Ey zétn tÍtdé*t teárrv i.1tte el a f városiak e1 1. Wind1sch
rlaria'zreiátleÉy' és Po11rr6r ATallká /sBart/ kiiltjn verBonyt vÍvt8k. Miad-
kett6nek ?-? gr zeIma volt. Az uJraviváÉt a kogzthelyí leány 4yerte. Pou_
ner necé!áoieÍte voLna. bogy saját, vaLanj.nt f,iatal egyesiileténok szorgal-
''aÁ 

nuíká.tera és sikelráe r6íra rítt ap sére fe1to6ye az á]"s konro\y kofonát
áz-r. oszia:_yu n1n sités uecszerzését. III. Bir - Zsuzaa /Spart./, ÍY. Cgá-
azá:r l].<t1k -/|BDosz/. v. n nev tva /Pet tí/ ' \'1t. Bognár Er1ka ATf,,/ ' IIJI.
J zsa Ilola -/'Ú/f]K/, vÍrr. Baas'i'rry1 Béláné Áonv./' IX. Bal.la llária /V. Wet./-
r bitákr d.!. Bartos ott és Mészáros il zsef.

Párbait rYorseDrt 6bb rr az 1cl szakban o8]r tIen ery vo1t fiIl.o./ a Bvsc ron_
iÍíjF'íEE6ilTzlif nYl nez qyb 1 klloaeaslott a tátabÁnyaí Kutasi Jen6 , ak1
l fornán tatálátot Éeu kapvá. vergtléniil ayorto a verse.oyt. Á násod1k bo\ten
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!4qdq{ás ? . ttj'ta ./vg;zp$ü,/ ' VIII. KÖvesdi Györry ,/sio]nok/ ' Ix. Kléb Í,ászIÓ
./0sc/. !'őbírá}: Rabr{'r és Seefranz.
Ifjusági kardv i v óilkat a rísE gorüjtötte eryb€. A 2] fónyÍ nez ónybőI ketiten
vá1t8k k1. scblezák Györry ,/WIT .keT. / éa csáka'Í zoltén /v .uet. / . M1ndket-
ten' ?-7 g,őze]rrret aJrettak. Az ujr*vivás során 6ch1ezák e$retlea ta1á1attal
Ieryőzte vetélytársát. III. Kolj.áth Árl)ád /III.kél. TIIE,/;- Tv. Kovács Ta!oá8
/Yasas/, V. Kalmár Gábor ,/oSC,/ ' VÍ. Fii].öpp Gytirw ,/III.kér. Tvl,/. Wr. B8-
roas Gábor /Holv./ r 1rrII. Ferelo zy Féleuc /osc/ r I.x. Szabó Tibor-,/Y.Áet./.
FőbÍrákI dr. Lator Qrörgy és uosoDyÍ Tk't{ l.
A III.ker. TyE TII. osztáIyu kardverselye a beböszöntött ayár el].enére népes6EaBffigitsTtroTr-É.stra. Á q6 indu1ó Í"gen e1ó8 ktizaielnerei vrióii.-bfu í--szinvonal neJr volt roagas. Me5).epetéB csákaÍ kiesése. Á dörrtőb en lt - k1elryen_l1tettek Yo1tak az erőviszonyo\. Á győ ztesüék is két verEséBo vor.t. Bosár
Gábor ,/ASÍ,/ és Sárossy lÁsz]'ó /o$c/ óryaránt 6-6 srőzelenmeI végeztek.-Az
ujraviváo sorárr az e1őbbr győzött. III. Kovécs I strÉ_a /Szeged/,_IT. Fiilöpp
Györry /III.kor. TVE,/ ' V. HorvÁÜl lwre /Csat./ Vl.'Kácsor ZoJ.táa /Petőfí7'.
\|l'I. -tlónafa]-v i /III.kér. TvE/r Wrr. végh Mik1ós./osc,/' Ix. szlábí zoltáa '
/HsE,/. Főbirákt dT. Boxoss Ern6 és Szabó_Pá].

Lsq}yé.-Jr@verserryg.+.s9at.9bb.vq1ta?,1ndu1.51.Amegnyb1
Tord.qr- Kálná- /os:/ és szBornyí uíxÍos naí*"tt. s-itt is kiváltak kettén Tord.q)r Kálnálr /osc/ és szporrry:l M1kl s fiI dnvb/. ret-tejíik ujravívása. gorá.E' rorday J távo1sá6tartásáva1 és tenp jával legi ztejáva} legp ztea sokkal tecirnik{gabb el]enfelét és ezzet megnyerte a vers n$t. Ő Ís-egrÍ-ke a máso lk. generáci ama fiatal vív 1nak' ánit apjuk nyond-oka1ba 1ép áhivatottak átveani a Éagy nikséget. IIr. szlábi zottáa -/nonvétl,/. Tv"_ ButttágPáI /Bvsc/. V. Kováce lawfu /Szeg947, W. Apr Ferenc ,/Ezesed,/.'Wl: szé-Pál lRvs1/ l Y: {gÉ".* |g!Yá'r' -/Fyusq!/ ' rI. 

Ap.$-tr'orenc /.Sne5ed,/-r'vTl. Sz

A Csatoraázási lfi.ivek IJ.I. os ztá\ru kardversonyéo már csak 2/ versenyz je-
_}e ay a1eeésé. A verse4yt nary torÉnrryB í
Iéneth .G-ábot '/ 

l,3I/ qyerte. | ry zelenmál-. II. Brr jtás pát 7nvsc7, If t. séreglLajos /Caat./ ' TV. Nary Káro\r /Csepel/, v. Horváth Inre /Csat./ VI. StocÉ
/.lpt/1 v}!2 V/a]_ter_ I.' /4s}/, :ITu. Ko1].átb Árpád /II1.ker.TVE/' IX. Ftil pp
Gyi'rry ./IIT.ket. IvE/. F btrák: dr. Boross ijrn ég Szab Pál.

+z 
^S.I 

IT. ogztálYu .kardvgrge$vén }} v1v lépett páetra. A d nt résztvev 1r8en l<eméÍ\7 líuzdelne&et vivtg.lr. Nasron 6ok m rk zés d lt el csupán esYetleltalálaton és a résztvev k á].larrd a! k lbeverték egnnást. T:nng! if fgaé'ag fu1-ten - Machovicb Rajnund /osc/ és u1tt ln4yeT Öd n'_ /LsI/ _ nesuATottak a nez nvt bbi részét I. 6-6 ry zeIenrnel végoztek áz e].s helyen. '1i' két-techníkás áBst1Iusos viv pérharcáb l az eryetenista keni].t k1 g} ztesen. A további nágybclyezettnek eg3aránt 44 w zelme volt. VéEerealnéníében rII. D ae Gábor
/'LsT'/, Iv. BoronkaJr CAboJ' /Honv./. V. Deuetér Gáboí /osc,/. III. Tord.av Káln:lLo
tosc!, VlI._weTlati .Iász1 /ktonwt/ t WTI. szpomJr ilral s /E dmaz{vh./,IX. Brjtás Pén /Bvsc/. E bírríkt dx. T rdqy LajoÉ és nerty rrnre.

oooo
Vidéki versenvek
Ebbén az id' szo'kba,:e is a Dunántu1 vezetett verso4Yrendezések terén. A Gv r1
Plo IT.. o. férfi t rverseqvén 22 1!du]. kaiziiI a tátatanyai ruiáÉ Áv 

-offiát
oen--a t'esrverneBbéB is veretleBiil na5l f, 'IénnJreJ- gr zi ti. tásod1k. klubtár_sa Haraszt\y lász1 lett. III. Tiszttárt tiu'or /íaszp.ég/. rv. nirear cá-b,gr /9a}gÓtarj4!1r v. BucblEger Gytirgl /Sa1B tarján/ r- IrII. 'xarray Zoltéa/B). spart./ ' 

lIrrI. Kovács Dndf,e ,/TaÍáb./. Fctrr : 'nitlczay 
saoa-or.

*s* ,:,-:I ! j: *::::"-" ::':"Y* lv.)'rbY*r' vJ...T'r!v' I'gIglJr9 /L)'írr;bv\Lr, Y.Lf. ,)av-
rencsés Rudolf /osc/ ' vIlI. Scb"lezék Gycir$y 7vtlt. kat./ IX; végh M1k]. s/osc/. F birák: Bert.'r imre és PaláErrí J zEéf ./osc/. F birák: Bert;' imre és Palágyi J zEéf .

sombor /SzoJnok/ , Y.
Eapp Tibor' /BVSC/ r VI.
VTII . BuchíJ].ger Gy rry /Sal,g6t. / , IX. Mod.ok Árpaa 1cxy r/. F bir i B"Íí;;ay

Tibor'/BvsC/ t..VI. B.To9á! Zolt4n 4r-at-abi/l vII. !\ired.er cáub=_/s"re'o .z'

ís volt. Ezen ?3 versenyu IépetÜ pástra,j_monfaÍ András /BvsC/ ny-erto. 1r. T,Í.p tb'A versenJrÜ Íotenyes oizto9sassa} sj.mon.faÍ And1ás /BvsC/ nJrert6. 1r. lÍ.p th.Ferenc /Yeszprgry/., lII. P ta-Íván /Szo1nok/ t.Iy. iIant< ' Zg mbo" zsáor" ok/ .Papp Tibor' /BvsC/. VI. Brod.ák Zoltán /Tatab . / - 1r:rT . Ftiy.áda:r. GÁhnr ts^íJai
sánd or.
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A szombatbBlYi Ealadás Ilr. o. hal\.lvéxEétlYótt nindögszo L8 v1vó ver{<lött
ret].onüt. rI. VárkoryÍ ÍÍbor

7:Eönend./ r IIIr gere5i Lajoa ,/Bp. Csat.lÍüv/ ' 
I!. Lopóth Fereac -,/Vesapréu/'v. vaJee 0aaba /YoszbJróE/. rőblrá].r Vérteeí lász].ó és Kapuí IáazIó.

Á tata'báDJalak II. o. kardverseayéE EBn E/ü}t öaaza az eiőírb }étszáe. Míúd-
Pr7z6i1a wör:€g| /Mri',/ ]e!! niule.u iriu_o-

társát UJvár1 TÍbort az uJrav1vás során lo$rőzte. ÍII. Koresztéqr Caaba lilt5./Iv. Doboa szilvesztér /vllf./ . V. Cgorba @örg /W./ ' Grész Eoal.Po ,/csat.
iÍüvets/. E6birákt Eósa Istvé! ég E&rasztÍ lÁszló. /Á szövetgégi kiildött Een
Jolent ao6../

Szótsesf€hét'várol III. o. nó1 tőr v€rsolY vo].t. Á 22 1nduló közül Tábár
. Berta bvs. /BTBC/,II1. Inreb

Ea'ta].1'r /laape]-/, Iv. Bóbtg llal1kó ./BvBc/, V. T'ovász7 Zsuzsá /Bvsc/, w.
lésaáro8 ltrta /KooÁtom/ ' YÍI . Erenkó saTolta /Eztv/ . vÍII . sz€ntím&Jrr)nJ kö
l[atab./, IX. Mezeí Aa7*;ó /Bztv./. Fóbíró! alr. Durgt ryőző.

voltak. A leá:ryok verserryét 18 inÖul
sa /BvsC/ nyerte klubtársa B bis rld.ik

K ButboJJrgn u$rancsak az Ífjuságí leáryt nrerse$rt renaleztek. lálndiigezo 9Íaráéry' Vett euen ?észt. A' vera tly rondezésé sok kifoBásolnival t ha-
6yott bátra nás tekiatotbon íe. Xegf,elel bilÉkr l ég terour{l Be[ t 'rtántgoatloskodás 

' 
ped18 a tsev a veracnJrz vivása ogégzell BzinvoD.a}as volt. I.

ríDdi8ch Már1a lKeeztholy/, II. Abafalv1 JudÍtb /ve3!Í,t E/ ' III. wíBdisch
Eatalí!. lKelztbe)Jl. P b1rá]r: liil p ilibá]"y éa Sárga Fef,énc.

gzolnokon uFy8 csak két 1f'lueási t rverBoDsrt tarto.tt8k. 18 f1u kijzÍil Ba].i
ffirezoInoF/ verotl ffiI-nyoffie a velselyf; II. c6ep lény1 Attl1a /B.caaba/,III. hrbi Ják István /cgglsrádJ t IV. Borta Pál ,/Szo].noV ' V. Kádár GJrilrg /
/$zo1low, W. ZékonyÍ Akos ./Cson8rád/, vf.I. (ígs ÁEtaI /Debreoen/. - Á
].áDyok versony n 16 r1v lépetÜ páatra. Az els sé5et u6raD.os'k v rot].eniil
a 8'e8ed1 P stés versenyz je Farkas líárla Ezoreztr uog. rI. Mégzáros EVa
/Ko tom/. rII. Farkas ZsuzsVB.Craba/. Tv. Euntz lld.1k /Kosálom/. Y.
Sztojaaovícs !Ér1a Áonírom/, YI. Paukiacz íe18a /B.Csaba/, lIÍI. J zga
EaJaal /Szolnok/. F bir : Szentístváqr1 J zs6f.
UryaEot! a fII. o. n i t ]5rerseqyrbk I8 r gztvev Je akad.t. KijziiLtlk eLs
Iá n a.{ses /VasasL +9tt. II. Farkás Máfla /sze6écii P stás/ 

'. 
III. csá.Eyt

Juttit ,rTgerl ' IV. Ttir k R6zs /fuÍb/, v. gtrauÉ6 Er1ke' /vasas,/ l VI. J zsa
$&jnalka /szo].nok/, ÍÍr. Kpoecek Magaia /vasas,/' rIII. Bo\rki Gerirud /Sal-g tarján,/' IX. Farag E!1ka ,/ss18 t. / T bir : J zsa Já!oe.

A II. o. f rfí t rvergelYle buszs'n gyiiltek ijssze B'olnokoa. A veTs !.Jrb a
ffi tatabása1 Ea'rasztt T' l'z1 él tt. ÍII.-IIa*
zsonbor /Szo].l.ok/, IV. P ta ]ván /Szo1nok/, Y. Bzporal1 u1kl - ;HodmvV.
tII . Eajnal Bá]'a ,/Vaaas,/ ' 

VII . Bal'ázs István /Szolnok/ , wIL . Eiivésdi Gy rgr
/Étollok/ r Ix. Rostág Sáador A dnnrh/. Í bLr& J zsa JáBos.

Ealatonftire en ifi
el tt-. III. Kasse,kiirtÍ Eva /BvsC/
Zsuzsa /Bzfv/ - Á kardv;#"áí#"í'
Péter /BvsC/ lett 8.a ele II. T tb
/Yesnpt/, TV.'Varga . IÁszl /BvsC/,
d.r. Boros Ern és sár6a Fenonc o

Ára péIdányonl*ént ,3' - Ft.
Szerkeszt ség: V" tr{old u. t.
IL em. 221, TeleÍuir: 121-l]-7.

Iv. Krenk Saro1ta /Szfv/ r V. Iábár
versenyz' Iépett pástra. KcizÍiliik Dcimo
Míkl s /Yeszpr.é ' III. Varga Ferenc
V. Nénreth IÁszL íKesztheLy/. F bÍrákl

Szerkeszti: Á szerke gzt BÍzottság
Szerke sz,t : Gábor J zsel
Megielenik minden h 15én
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