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hosgzu letti és f ]'évgzáaadon tu]. 1g mtiktid mestere}nret g bíaonyosan aJB lett
;;ín*- s"rentáér-Lá.saL 1gn ha egy alattomog betegsé8 le nen ter1tí.

HondhatnÍ, hogy a magyar aport _ ekorában k-ezdte m-eg pályaftrtá-
uát, g eskttd tí fel a táqtn i'elég Eá gpoit sáazL1lt"r pbpan a korban' ago-
íy;í ' n*gya" testnevel b ép rgort_'ref r.ntorgzekának Ichetnc nevezn1. 1875-
IBí 

-t""a'6:artor-"ájta klvtil n_ée t bben tiigték k1 éleleélul .negT9dYgltetn1j'-*"át""itánr á Éuíuargrá spon{okat, 8 ezáltel meger eíle1l' alkot ég mun-
ritep["sé 

-tennr a Bagyar lfJueásot. ÍIen volt eB a feladat k nnvi|' -hÍszen a;é;i'á;íe" -áéiiet-rráfiyu- tornareíasáer tr1veí keménye9 "éq1{E 
poz1clo1lat.

iláfii"'I-.lEáo "_á ráá"eli ioilaeá'Í;t áttort nttvozei6Je pé].dáu]. a tréalng.r{1'
ilíii-7ti"s-;l""""ágry"6r oltteáátt. Do a noderB aporteÉoTe pgIl{ Gere1tsércn
[tvur oÍyarr iéírrat-áor"toriat -ror' m1nt dry.frl6Y aéla' Stankovíte Sz1J.árd'
Frled,ríeh ,Ivánáo"' Pol nyÍ Deza s 

- Fodor Kríro}Íl lgsl - 99Pk azokat enl1tsem'
ak1k egrcntgér álapspoi.t;atuan a v1váEben éa atletlkában - valamlnt 8 Bo-
ffiffi i"aifr íi "tr"6e;ia "n-"ere 

egyutt -uarcol tak.
Gerentgér nár qgészen tfJu korában negérazte_ & teetneveláE éE

eport Je1entoeéáét-á-'ágÍq'i [ultu"a táriiletén. Err61 Cg. Szab- \á:z!-^l_?. Je-
í6;- i"' iibí;iá;]akl qáeááaea ,Gerentgér o9-ztá1ytá"91^volt, lp{ "xlékezettvtgeia ceren{gér 3o éve vív megterl Jub11e9]Pí4' 1930-novambar 22-én 'az ak-
korl PegtÍ r"írot"n "rara és j"ileni tnu e1kké enr n0erentgér LászL J_ogá9,z
i;i;'-áoJuaí';; ti taotoztikbaá ietette -a vLzgg-ált, . 

jog-1- doktor lett áe b1r -
ií**':líag':Í;*:l"í3íH-:;*;í": ií3t3ffi']ffii}efylio:ol3'Í3*i"fiii F.:il{-
iy"'o"á"as ;r; ilj"oia"" áag Éivatás várT éá ni' ?zq .hog_y nLnt alJárásbir
7l;áiéáí_f,"s["eíá otát á11ltson kt ogJlr vggy.két évt1aecle-n.át , .!t't, egyetep-
;í;6";i""**í*T"t;-n;já ilíjqli-guáap Éire r-bÉzytvett a f6vároc1 testnevcIéo *
;á;giliááía"áb'á';; 

_rgiá-évr 
ormbrágzrá el kégzítette a ryagyeT_ v1v-kat'

e;-tEra"-""it az Ígten iudJa, bány- nabert vezetett bc a v1v gportba. Nagyon
orurien'netí, t'oev &% én fía lg Í te tanulta aztr-an1T9- I.zoeaegzku]. megter

*iiiÍe:íi"'i-;i3ít;-uánnÍlnket, 
bosÍ-" "íváaban 

a'1egf6bb kellék az' url Ío'-

ame'yet nnár ,*#"f;?og";:lÍ:í;*i":l}ffi:3'!PrÍ*:';t?3i*;í"'iil'í:"$ai'litin-gái;';nésv gvtiaáaaer ezel tt'. 19Óo- azéi os{ f1atal embor kopogtatgtl be e
Éoi "sí#Í. esiái;'";É "rálso"áuáá-elbelyeraÍ7 

HEgyetem1 to::aa- ég v1v -int -
o'tn-gu"' arr vá ít az akk q1 egyeten1 tonra és v1v meeter, l?Bybueiafalvivá*"i_l'áloi uivte me8 abb l a- étu l' bogy legyen olt e5y f1atgl sportonber'
ekí az erádlyt esyeteát 1fJusággal a% uJabbkgr1 sPortokat' neYezetegen az
e'ráoí:.m";iÉaí aTíetrtát és az] J ) aB oÍagz.Ískol{'' alapul v1v rendgaereket
í;Ei;m"iteeee , és .az egész erilélyi-gportéletben Tí_9?911'enet- vtgyen. Ez ag
ífíu ember én'"áÍEt. nrEnrlov o*p ilulvb mcg 1s kezct dtitt a nrrnkán' a taqítác.
eutt"-Tá"l i; gu*t.á"lr.'roí, éittzedr l-ávttzed're . Egéaz- éIeten tanulág' t9-
;íi&' -[uiauíeá-ég 

vero 1tékezég-volt a ryag{aT tcet1 neveléd és aportok gzoJ--

iaiát&u;il -Í 
"6ag 

-te záoáaor"ttg]' vlae zafeÍá -tapgroT 
gport lcten ttirtéuetébcn'

Enárv akkor-t"oaaaott' amíkor, n1nt a azeged1 plar1stá atyák d1ákJa- 1889_ben

"r6gáa'-válten 
kezenbá kerdot I.zacgegzkul-Lc i1v megter vezetéae alatt. Ei-

idr az- ít16t61 kezdve, ha n ba-néba r vídebb Íd6re _ egyáb1 k nnycbb gportok
ÉáavBg'{:- auuá 1g hágytan a vl.vást, ah!'oz ry-1nd1g v1sgzat :ltcm. Az onlttett
;;gyéb_ipor{ota ÉÚg ti-nálam t6Leg az gtlettka cáerepel't' amerynek t1tka1ba
eáÍ- r,neoi lréner' Earry Perry vezetett be LB95-96. évben'- négpedíg olyan g1-
i6íe";fi'-r'oáí-roi'ta "eygvi-iionrgg 

utárr a toátitleng -lesJ tt ápr{nterei k z
ááa^ítoitarT- Ugyanezeí- években téIgn vívta.rn cg kortáreáínat mcgcl zve' Brnegto
áE B1age orágz*áeetert l vettcnn t r g kard,-leok ket. xég uu gztl]. várogom-
uá"l_su"seá;"-b;ié;i;; ; hireg Angelo Torícell1 negter tanltváqr9l klzé.
noríccrrí eg"nénit'tarrár vo].t, nefoeak a lcgt kéletcgebb oktat ég rendkLvill
rokonsz"o""á-;;íB". tr"oenn gR oLasz vl'vás klásezÍkug }ragyonányalnak féJ-tékeay
Eilá-i;_il. -iz 'oÉiatága, tenltványa1ra gyakorolt lelkí befolyása nagyban
aozz[tráruit' hogy m1nt nástdr és gzaklr i ér 1eryész él-etgmon kereszti.Íl-ne8-
Brí;{ B á_iía"e'íítug hagyonányokhor val -qa1goru rqgqqzkodágt. _Dc brírm1J.y

"r"oicT0-telnáretek 
voltáÉ Íg.- amel]reLct t ].e-c1eaJát1tottan, kés bb már nen

"leiii;it"i r.r. A tanttáÉ1 éieínneá j ttcn rá, hosy ezgk a techníkaÍ ég Po-
dag[g1a1 ísmereteE na nár .klegégzttágre szorulqak. tanuInány_a1nban'_ tan39r-.
iaÍáTarmbgn. a -terné aaet á].tal 'nyultott képegsdgefunbcn ég a k nyvekben blz'
tan legJobban éa bizalmamban Bogen cgalatkozta,m.
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K1negee Kolozsvrírr l hétévÍ ottanÍ míík dég után, neghtvás ,)
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919Ő_ nagyobb oportÍqodaln1 nunkán nÁtIgti.kan címen. E munkánban át gzor m -tatok rgá a.eportoIás e,versenyzés 98y1E legfontoáabb {eiv"iaje"á;-;-"po"t-g? {q é].etn dra és az Bgésas-ége étatiánd nítdena ktjvete1*3"Í"í""r'*urí"t"
'l$ls ig n1lden sportban a 1egb1ztosabb alapJaí m"'aánátr_a íerooáyetre-varocI készil].eteknek.

Bi.lgzkén vallom, bo8y a ma8yar tegtnevelds ée eport terén apíontrok -kilzé. tartozomr. ak1k tísztáhttu sá rremmel cgak naÍnd1g'o"t"tták 
- ;ve-tnekl de ak1knek vetését 8-vakran mágok aratták Ie. i*vétteztém nj.ndÍg ottdolgozn1' qhol m'mLánra éa áiaktudcsqmrq legtnkább voÍT" s"ii["áa.-A -kíf 
"tág"-hetetlon végz_et cport,álotem utolg két évtÍagd ben k1zár iag á*"t"oporonaragodort g mintbogy m1nd1g voPz ítqp p vlv_ qnorthozl amc].yet íaía*á'."íí_eportk r tt n1ndig a 1e6na811erabbnak ég leglnkáLb nenz trner" iartoiiam' 
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becavá'g8yal togten _a naár eddtg me8gzeizett tudágon {ovátui r"ileáátégé ez.n dgzcren kÍép1téeéhezn s ahhoa a-kutat munxáboz' aoreÍy-iaiás-;-;i;a;-i8ite-netdre vonatkozott 
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ro R t g ér 16]. e tmiiv g*3t''3í í"3' I Í*{" t "#Íi n}: e ;b3í"" :*í"gének e8ye8 állonága1t, d'a nenn n ltettá-é" otÁi áí-t"tett.

_teljee ttik nképét Ge-
ér1ntette tev kenyBé-
hallggtott abb l, amtt

Ily n DltldJárt e1r6 azerohc' au Bt1ét1k9. lnt xa8yarorgzá,qala! v1ltígh1íl g-tJátáJ9 - aklnek 52 L/j 6p-qj I/4 aneol !érí ldcg iirt retord-Je Ytíz.algElg á11ott fenn - ncnr 1ehe tct t- hiltloi az itlétttához gem. E !iÍkij-dégén.L ele évtísealc1bea n1nt tanlt nester foglaIkozott az atlátákÉal Ís.[cDo.ak e1a6 1rí4ygrrtat .tl t1kB1 6zakk Ü/vr ignjJrii nevs t_áz 
-itreiitatá".

b'gn.r aa' hogy kát _olynplárr cgynáeutáa 19o8-ban aa 1912_bca 1g reá blzták aáolF!1ara acn atlátáL c16tsész1tégét. Ez btzonyltla lsgJobbta. uennyíre el1g-uert L vezct6k ég atlát{L _e gygrríat atl tlkBl t3rei ri ;;aii'laáBai;;3-dezereíts b1za1o!te1t6 egyé':je6g t;- at1ét1káuao rg ez ; aonao;-i;d;loiliaTi,rt,-iintg Ylvásba+' 
. 
aklnek a lc8apr bb részIetrc 18 klte]iJoaít a f1lyel ei rtt is'a

!.r3qí:' ,kuta_tás és u-Jltáa vo1t Bz lráaya. xég na-ls haezn ian 1ebet forgatnlaz.L9l2 .éY1 g}lnp+! .?l tt .ayontatáeban ne6Jelént k1g fiizetét raz o11np1a:Í Já-tékoLra ké3zt1l6 atléták tél1 foglalko ztatáá l !" . Ez Lsaz7 el6futár'l a'volt -loaÍ
tudouányor ;edzdrenilczerÍttaklck r áz él e tn il-syakorÍ atok-Er tar eloi tJáíáa"es' --_
/kLc8édz7t6 8portol/-cÍntl feJczetek tanácsá].t na 1s ktjvetbetÍk atlétátnk.
naJal é nLul n].é8er 8ydd'orlatokn c1mu f6Jezetben a 6lr1nterek. k zéotávfui t.ho'gazutávfut k' gátfut k'._!r8T k é8 3ulyátléták e8yéi1 klképu 3sének_ szabályaítfcktetto ls oerentgér. SzÍÍkaég volt akkor erre, nágyobb rnlit na, nen volták
edz6tábo::ok, s6t 6yakran edz6É sem, s ktilt'ai'seá " íiaétr "irgieÉ "áoe"gi sá-1tette eL6 ez a }13 fiizet. I{en k1s része volt GerentÉérnet az a]s londonLég Etockho].Dl ollnp1á}ol glért sÍkeTekben, els fut vrílt uk, 3oator d n'sonody latvát, K ozÁa ld r, ltudin Inre heIfezéeelbeu.

Qereatsér !ászl u:x1verzállB Bpor'ttud!ásána'k ríE felkéazilltsé_géaek egyenes '! vetkeznénye volt negb1vatága r9oa_taD a"a"peÁi iá"*loÁ attorBzefrezatt Tee tneve1ée1.-E1va-ta1ának-e 16ad J ául' naJtr cÍJrt'J rea'Jnvei - 

"iÁp i ánannak 1gazgat Ja lett. u1t alkotott euen e-poaát3ríái
. u1nt e fdvároa Tegtneveléal lgazgat Ja, kereszt{ilYittc a k z-aégí'lekolák tegtnevelés1 reformJát1 uevezátiE_á'Jiaa-iofiaa;-i;i íái-atretr-kát' aportezerli Játékokat, ltlátikal oEz tál:rvergenyeket. nepintl1totta a c''' cv_totíra tanl_tását' a 1c4t1y16ko1ákbaa e népl'ea- áa nerráett iánco-lat' a rltníEirs*te8t8yqkoll atokat'. a leányatlétíkát r. valamlnt nég eok korszerÍl jltást val - !

s1tott.nes'. 
_ 
E} szUr rBtralezte az évlégI ÍEkolEt gíortÍtanepélyeket; terve1 8zé- .,.r1at kéez{'ltek el az elEq gyernokiátáz terek a ravároJ e egi iárur JiE"- a"-iJl -1 d tt k1 az 1sko1al tr átét-inté znBnye. 1
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' vétt6 naga ne]'lá nuakatársu]. c6reD'tsé!. Eo11c8 olnon-alo_ttB' hogy Eorát medsqe negel z uJltáBa YoIt Gc].entaémek az atlét1kal oaz-
,l1l]rvar erryek 
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Szinte terméepetes volt' hogy amÍkgr 1919-ben a Tarrácgk' ztár-
saság 1deJén e1 ez r reformálták neg testneve]. tanárképztísiinket' &8 aEkor1
iornátan gáyépa6 Tntézet á- re Gerentáér Lászl- t h1vták m g Lgazgai ul . r n-
nel vá]'].aIta ezt a feIadatot is, mert Ítt alkalna ny1lt a rég1 merev torna-
rendgzer helyébe bevezetnl a mod'ern teFtneve].és a}apelveÍt. A nénet szertor-
na helyébe 1i a szabadabb svád 9 rntivéezÍ és gy gytornát 1ktatta tgnrendbe " De
ítt nem ál1t rne$ r A--rencle1ke'iésére ár1 rtjvÍd ld alatt ís mondhatn1 le_
fektette a t<és 6ur Tegtnevéláet F 1skola alapJa1t. vol t -az els{, ak1 a ttiu-
EÍ-_ aportágnak íg utat nyltott a teetnevel tarrárkégágbe. CI mage tanította a
vtiááon kíviÍ1 az atlét1kát 1g, m18 az uazás tarrÍtására d'r.Do áth Le t, a Já-
tékok tan1tágá a ped,tg Hol1cg dijnt hÍvta meg. De kivá1 e16ad t voltak a t6-
1gkol{ín az orvogtudonányoknak, a gyer-aek ég gy gytornának, 8 Bozdulatmiivé-
gzetnek, ritmÍkue tornának, n 1 Jétékoknak 1á. Ez volt az elg évfolyam, an1-
kor a testneve16 tanár1 pá1yára tijrekv6 lfjak-fíuk és ].ányok - nemcgak tor-
náben, hanen n1nden eportágban alapos tanltágban réezeetiltek.

ElvÍtatbatatJ.an, hogy bár Gerentsér csak rijvÍd 1de1g á11t a
testnevel tanárké pzés éIénl d 6 iráfryelveÍ saerÍnt va]. e1tották meg kés6bb
a Tegtnevelée1 F Ískolát. Utána már soha t bbé v1sgza n6m tértek a rég1 egy_
oIdalu tornatanárképzést7ez, b'anem Gerentsér kezdenényezését folytatva, a
t bb1 sporlág szakembereLt Ís felkérték a leend teetnevel tanárok oktatágá-
I18r lgy- voItán például én els tanára a labdarugáenak. Gerents_ér érdeme te-
uj1t aá általánoá tudáeu testnevel tanaírké pzéa megÍnditfsc.

Gerontsér Lás?'L - mint a fent eImondottakb ]' ís k1ttint har-
cog ' elvetért kiizd6' mes nem alkuv katoaáJa, egyben vezére is volt annak a
reformkrrszaknak, a.rrrely kív1vta a mod ern testnevelés és sport el1smertetég ét
ég megbeegiiléeét. Terméezetes az is, ho8y - nagyszámu barátaí és h1vel, k -vet 1nellett - vo].tak ellenfeleín kívíi]. erleniábasaÍ 1g. !{em egyediil az
tragÍkrma, hogy kora nem értette me& teljesen' mint el tte és utána 1s sok
reformert. Á Tanác skijztrírsaság alatt1 szerepvá11aláeát ís gokan félrenagya-
rázták, a nem gondoltak arra' hogy e?, az 1zi.g-vérig harcog, él relát sport-
ember 1gyekezett a maga elgondolása1t abban a korban megval s1tanl, ameLy az,

ujÍtásainak, reformJq1nak r gt n szabad teret engedett. Nagy kár' hogy na
amÍkor n1ndon tényez támogatná már nincs kijzttink. Láthatná, bogy már á11

éa- a?, e1gondolága1 szerint-mtik dík a TestnevelégÍ F6isko1a, h sy Budapest
f,'város testnevelésének ma egy b.atalmas apparátus a gazdáJa, hogy az at]-étj--
kában ppugy, mínt a vívásban, de a t bbí sportágban-1s negval áult az általa
h1rdetett tudrrmányos edz rendszer, s az á.]-taj.a annyíra szeietett vlv sportban
a _kard'yírr kcln k1vtl]" rnár a ezur fe83rverek_ forgat i ís szereztek vÍlágbajnok-
ságokat l dB epée viváaban 1s, a,rrrelyet kedveltetett meg Magyarországon.

Gerenteér LászL ktinyvédék t r.ténet1 rész ben olvastam, hory
edd1g két vLv megternek á11Ított gzobro szul város&..Szerény vé1eményem sze-
r1nt d'r.Gerentsér LászL !s negérdemlL, hogy sztikebb hazáJar- Szeged városa,
amelyre m1nd1g biiszke vo].t, uJ eportcsarnokában mélt enléket á111teon nagy
fiának, Gerentsér Tászl nak" Add1g ig élnek a1kotásaí' ta41tásaÍt továbbví-
ezik mélt tanttviínyail s emIékdt -hiven fogja meg rÍzí1 az álmait meryal -sit magye]l sport és testnevelég' '

I}jszeríÍ kard,uí,o k edzési m dsBeréhen
Tysler D. A. tonulm nyo o Teorijo i Froktil<o Fizicseszl<oj KulturÜ c. szovjet sport foly irotbol

ÜandíŰoí,Űa e T'iboldi Tibor
2 . k zlemény

Ama készsé elsa át1tására ho a vív lábba1 távo1s
r1 afe ert on cBe

Á vlvás korszerii stl].usára Jel1 emz a gyakor1 ée váratlan e1'5-
vágás. A klaegz1kug kardv1vágban á1talánogan e1f ogadott trínad'ás1 mozgásrend
/kéz-Láb/ sok esetben hibásnak b1zonyul és s1kereE e11enakc1 kat vonE'at maga
után' A vágás vagy szurás végrehaJtása v gett a kar k1nyujtását;sak arra ag
egetre kell begyakoroln1, ha mrír az eIlonfelet el tud ja érni. Hoggzu kÍtijrég
vagy lerohan tánadás esetén nagy távo1gá8r 1 végrehaJtva nem he1yes a tríma-



dást karnyuJ táseal kezdení, rnivel a vágásÍ mozdulat J val kevesebb l"d t vegz
Ígényben mint az el relépésseL va]" mesk zelÍtés" arnikor a támadásokat kÍi]. n-féle távo1ságr l' kít résee]. vagy 1erohanással gyákoroljqkp ug}szÍntén né-
hány gyakorIatban váratlanul váItoztatJuk a távolságot, á támaáás kezd'etének
ptrllanatában. Ilyenkor a vív nak arra kel]. iigyelníe' hogy kézzaL cgak a%
iit'távo1ságban indÍtson" Ez & t bbi k zijtt negktinny1tl áa ellentrímadás k1vé-
dését.

Az sszecsqpágt {dve! kezdemé{yp-a sí k{s?F-és-._

A viv, nak tudn1a keIl a mene tet gyorsan f o}ytatní. s jkertelen
támadág, ellentámadás és v1ss zavágás után1 kts-Lés1ekedés- egetében, kíhaez-
nálva ezt a s ziinetet váratlan t ámáaágran

8e s t gmé t el t' h33á:"ilÍlfii*u*ffiÍ*u3 
"*Í$ 

; ffi :í'"Í$"* 3fí"f ET;" 
"f,3:*l3:a1tvríny számára váratlan legyen.

& sztíkgd-
hogy a ta-

Ceíalc tény].-egee talélqtÍ Iegzé].y- ese!én Yql- yéde\ezÉjgjl k*'-zjég._
RendkÍv{il f ontoe ' bogy a .tanttvány e16re ne védekezzéku tény-

leges vágás vagy vÍsszgszurás e]- tt. Véd'ekezní csak akkor kell ha az-e1leir-fél szarás vegy vágás távolságát és találatL feliiletet veszélyeztet , Ezt a
\észs.éget k1 -19hqt feJJ"esztení, ha a% ed'z a távolságot amelyb r kozdeményez
és pengemozgáaának méJ.ységét á11and an változatja. Ame11ett ei kell érnlr-
hogy a véd reflexek tuJ.ságosan rcjvíd mozdu].atra ne nntik itjenok és a megfeiel
védekeaést csak tény1egeg - talá1at1 veszé1'ynéJ. alkalrnazaon, Az ítryen trányu
edzés eredményeképen támarl-ágkor a vÍv nem fog reagáLnÍ. az e].1eniél e]. készí-
t O a .,to mozgagara.

Az -e} Blez j,t _ És a { a\c1 k gyoqg- meekii} qbt'p!-qLéqélgk, }és-qqéxe.
IÍa td ben meg tudJu}t kiilijnb ztetnÍ az el k szit akci kat a

tény]-egeo talá].atra irányuI f ákcí kt l ez a képesség 1ehet vé teszL a he-lyes plllanat felÍgmerését a t rínadá,s fogad'ás ár", va1y a?. ellenfélnek azt el -készLtésben va1 s1keres negtámadására.-

M 4 n-"t a *"&y a k'_o-r 1* a Í**
e{qj-i tanJ.$Y:ány:

Nagy távolságr l vá]' takozva 1nd Ít A tényleges t ána,dásí kÍgér]"e teket há-
val ságos támadásokat és végén an rÍtJa lrágy e]"j"entámartrágt végaz a feIa*
tires kard'mozdulatokat változtatja. dgtt{} fttgg enl a"z el }*égzí't akeí kra

támadást /e6;yszertí támgdást a k zro,

íá,íÍ*33t7-'':fr"1?Bl-; 
evagy cse'-og

A véÖekezésb I a Eyorg trímadásba 1endii16s kéezgéae az egvgzertÍ
vlgszavárásrg

Yeracny eorÍín gyakran mertilnek fe]" olyan eeetek, amíkor a vlgr,-
azavágások nem érlt cl céiJukat a megfelel k?Szelség hirínya mi-att. AmÍkor akardviv l1yen ntírr6g lt vlsszavágást háj t végre, ígen-hátrááyos helyzetbe boz-
za magát, negk nny1tl.au ellenfél cllentánadásá$' a kinyu$tott karjával ].o-
het ságct ad a karra 1rányuL Ígnét16 vágásra" frogy a?, 1Lyen h1bát-eIkerti].-
J_iik neg kell tarruLnunk' hogy ha nÍncg lehet ség a v1gszavágásra, trímadágba
átnenntr B6Y hogy karuakat cgak akkor nyuJtJuk kÍ amíkor a találat bev1*eld-
bog gz;likgég'q 'távolg4sqt.elérttÍk* Ennek a készségnek ktalakÍtágát & ki}vetkea
gyakorlatoL felbEsznáIrígáva1 keIl felép1tenío

Ag edu 6 nkény egellr a v d'ekez gzámára vára*tranu'I vá} toztagg&
trínadágaÍaak n 1ység6t éE E tanÍivány gyakorl"at kijzbe támadáE után pÍllen&-
tok alatt határrogEa el & távo3.ság szer1ntí sziikséges ceeiekv6gt"'Íaey gyorg
vlgszavágást hajt légrer va89 t inadásba megy át ég ugy k1oérol neg Táráiatot
cIérn1' aníkor negfeIel ktizelségébe Jutott.

*n, qT tk$ !_-e'z r{n& 6k ak c Í ]r a b e4 í qgg éLt o-g i q!á ts &Le!q_EéeÉ'gé g u .L,/ A te.!, ra e1].enf 1 .megl"ebet een Ídegeebn reggáI e8y-@8y nozdulatra, ennélfofipa korán
nqgy át a, v dekeaéEbe, eláru3.va erzel-véd'eÉezége nn dJát, a táraad mak*]'ehet *
aége Yen arr&' ho8y a 'rágáet /tatá].atot/a másÍk nyÍtott réeben feJezae be.



Ad ed'zég gyakorlatoknak amelyekne}t az r feladata' hggy a tanít-
ványnak támadás, eIlentd adáe éa rípoaz-t kbzbe? F"1} negvál.toztatal e].hatá-

"or"a"Áir- "tasa 
i. nagyon egyfrzerfinek_kel1 lenn1 k, 'hogy-a techn1kaj. b1bák kí-

kiiez b ltret k legYenek.

Xtnta EyakorLat.
Edz l

K1s távolság. Kvlnt. .Leengedí a _pen-eét. a fe_ied ezabaddá taazL a vá-
Eásáou vaáy kÍgeíá mognyÍtvp uJb l"zárJa a réit1 1gyekezve védenl.

Tapítv4n;r l
Tere. Anikor a mestor kezdÍ Ieengednl
a pengét 1 /nem gyore,/ vágáat mér q
fejrel vagÍ am1kor e]"kezd1 a fejvá-
gást és meglátJa a védekezéaL kleér-
letet, . negváltoztatJa elhatár ozásá.t
éE o1da].vágás t ha jt végre .

lultabbá ke].l f3Ji:"í"T3Í"3}Ín3{-f3i*3:íI":}fr"Éíli:Í:3-Ejr"-:lÍn3folí*Íl"'
kíiárég- távoisfurori ", egy1k váratlanul-^nyÍt d rég piI'lanatqy{ m-eghatáro-
aágára és azutáÁ a íágáa írányának sziÍkeág szerint1 vá1toztatásával .

szovETsÉcl KÖZLEME I\YEK
A Mvs?r-196o_. {vl vsrggqYnaptárába bevezeteqd rli vereenytern1nusok.

A SzolnokÍ MÁv. a Sa].s tarJ rínl Bányász , a Tatabánya1 Brínyász 
'a Salg tarJrtni Koháez v.ív szakosztályaí.éÁ_ a |!_g1$amegye1 V1v sz vetséq az

''5o." 
é'í -vá"suoynaptár megJelenése- után kiJzi'lték Ye-rs.9nyr_endezés1 szándéku-

Éát. A Mvsz Szer?ez BizotT ága a vergenyek megtartásához bozzáJárult és fe1-
kéri a Szakosztályíntéz6ket, Éogy a cÍmijkre megkíilct tt vergenynaptrírba a k -
vetkez termínusokat p tl lag vezeesék bet

VT..26. . f I. o .n Lt r Szolnokl nfr{n
ITT. o . párbt r r' tl

III.o.n Ít r StarJ'ínt B.
III. cl . párb.=t r N grádm ;vs4

rX"18. 1T.o.n 1t r Szolnokí MAv.
If J us ág1 1 e ányt r lr tl

TÍ.o.férfít r Tbányaí Báqy.
TX.25.If jusági kard' Szo1nok1 MAv.

Tfjusági flut r lt l'

X. 2, Tr.o.párbal t :r rl ll

Ill.o.kard tr tr

rr.o.párbaj t r StarJ .Bány.
x.16 . If Juság1 " kard lt tl

rf jus ag1 leányt r lt rl

x.23. Tr. o.n Ít r Star j .Koh.
Vtv képesÍt v.Szolnoki MÁv.

Xr. 6.II.o.n it r N grádm.VSz.
xI.13.II.o.kard Tbánya1 Bágy.

III.o.férfít r Szolnokí MAv.
If I,o.n lt r rr rr

NT.?'| n rI . o .kard' l' Íl

rT. o . párb. t r 'r ll

XTf .1l-. f .o.kard.
Glykalsz eml.ver:8 tr rt

I.31" II eQB?,t.párbajt r Szolnoki Mi{v.
IfJueágí J-erírryt6r ll Í|

rr.2].. rI .oszi.férf 1t r Í' l'

rfjuság1 kar'd. l' Í'

II.2B. T loyZt 
" 
f érf it r rl 

'l
rfJuság1 leányt r tl n

II.oszt.n it r StarJán1 Kgh.
Irr.13. rfjusási kard Szolnok1 MAv.

If juságí f íut r lr lt

rrI.2?' I.oszt.párbaJt r l! rl

rf j uságÍ 1 eányt r |t

rrroszt "kard StarJrínt Bány.
TÍÍoszt 

" 
f érf 1t r tl tl

Iv.lo. I.ogzt.fárfít r Jub.v.TbányaÍ B.
, flfoszt "kard Szohnoki blAV.

If J uság1 f tut r tl ll

rf Juság1 v1d . 8Y. baJn. tt tl

I.ogzt.párbaJt r t' lt

If loszt.karcl tt tr

I. os zt . párba j t,Sr TbrínyaÍ Bá4y.
Trr.férf1t r Szolnokí MAv.
rIÍ.oszt.n lt r l' Í'

rII. oszt.n 1t r Tbánya1 Bá4y.
Vív képesÍt verseny Szo1n.MÁv.

A MtIs4-. ,eln ksée1 iiléqél I.
Á decemberÍ e lnijkségÍ iílés napírendJén

guerepelt. K zel 3 éve "nOrszágos Vtv értekezlet'| nem

rv.L6-17.V. 8.

v. L5.
v'. 22.

vI.12.

/FoLyta tetk/

t bb nagyfontosságu iigy
volt , Az elni5kség hatá-



rozata folytip 1960. II .20,-án megrendo azlik az országos v1v értekezletet' me-
lyen & gzakmaí értékeléet Dr.Bay Bála szakfeliigyel ; dZ á1talános beszánol t
Tábor Tstván f t1tk.ír tartja meg.

A Technikai Bízottság o1 terJesztése alapJán az Eln kség hatá-
rozatot hozott. a vj-d k vJ.v sportJáÁak megsegttésére 6 dárab v1l1any tálálat-jelz kéazuLék- és dobok szétoe ztására.

0r mmel íidvijzijl e az elniJkség a Bp . D zsa ama beJ elentését, hogy
az évekkel ezeL tt meggztÍntetett viv szakos z tálÍát 1960 Január- 1-vel az
E tv s ut'caÍ v1v teremben ismét tizembe belyez1.

tért vezet kl *3":*"íÍ;s$ ffin uiál"Í:í$Íi"3l*1íu**Jl'?"fi"3}'*í3Jf} 
v'ssza*

A Mílánoban r.31.-én gorra keriil spreaf1co Kupa neaz.etkijz1
pártaj t rversenyle _a saa|wezet ség véleménye alapj án a?, Eln kség a k vetkez
vqrqenyz k nevezését Javasolta a fels bb eporthat ság felél_Sákovtts, Gábor,
B4"env, Kausz, lBerzsenyí, MarosÍ. A csapat_ k1sér 1: Dr.Bay Béla szakielÍigyg-
L és Vags rmre megter.

A Spgrlojvos1 Lgazolás 
-érvényesség 

1de.-ie.
Már az Országos CsapatbaJnokeágok megrendezése fo1yamán, sok

vitára s t nézeteltérésré szolgáltatott okot, meit a szakosztá1yintéz k
és versenyz k nem vett{k tudomásul az uj sportegészségiisy1 rendelkezéseket,
ne1y szer1nt az eddigi' 6 havi érvényesités tratáríd'ejéti íÍjusági korban }év
versenyz unéI 3l feln ttekné]. 4 h napra száLL1tottá[ 1e. ráy tehát az 1f-
Jusági _korbarr 1év versenyz még ha r.ogzt. nín sitésse]- réndelkezík ís,
negyed'évenként, a tcjbbÍek 4 havonként trrtoznak eportorvos1 e11en rzésn kalávetnl magukat.

'A n it r Cs.Bo-oR Kovácsné a Bvsc. versenyz Je els ellenfe].Íik
e11 en nem vívhatot t ' mert a ve-rseny f bíráJa nagyon helyesen - nem f ogadta
eI lejárt orvos1 ígazolását. Kéoytelen vo].t taxÍba iiln1 és a Sportegészáég-
qsy1 Intézetben, orvos1 LgazoLását megs zerezn!. Szerencs ére hétt znáp vo].t
és igy erre.meg volt a 1ehet sége.

Meglsmétl d tt a víta a párbal t r Cs . Bo-o11 a Vcjr g Meteor 3vergenyz Jének, csak 6 tr napon beli.ili Lgazo1águk volt, víszont 1gazoJ-nÍ tud'*
ták, hogy mint olimp1a1 keret tagok eI z béten orvosi vÍzegá1aton estek át.

Nem helytáll az a men tség, }rogy nem volt tudomásuk &z érvé-
nyes1.téei határid 1es zá111tásár 1' mert a MI/SZ. Cg. B. ver8enyk11rásnak har_
madík pontja félreérthetetlenti1 utal erre a rendelkezésre.

benevezett """3:Í;;a:3Í:it'B.in3i1 :g*"l:tt *;!;ií*:"j:í;:Í"l;#"iH:: Íu''n
csapat 3 taggal- vo1t kényte1en felvennÍ a versenyt ellenfeleiveI szemben g
Í8y míndegytkt l vereséget gzenvedett. E:rnek foJ.ytrín k1 1s esett a?, r.ogz-
tályb l. Elképzelhet mílyen szemrehányással fogadták otthon a vtegzatér
ceapatot. Lz am_ugy ís sziikre szabott szakosztáLiL el1átmányt tektntve, jos-
gal kérhet számon a Pécsr l va1 tetemee utazási kclltség htábaval kiaáása.

Az _iI-yen esetek szoLgál Jarrak tanulságul 8 vergenyz knek ég
szakosztályÍ intéz knek egyaránt.

t ok karb an t 
"" 

t{" l"gÍB :i: l "x'; fi}t;:'a:3iltilÍf"'| Ít? ;3uB'3" í:íí;jl 3 
J'::33Í 

?i u -ketr- hogy nérk zés ktjzben fegyvereík IgazLtását, ne a fémpágton hanem oldá1t
B páston kivtjl végezzé^k el . Ügyarrcsak Eér jtik a irérk zésveáet b1rákat 1s,
hog}' erre a rendolkezésre hivJák fel a versenyz k f1gyelmét.



A uíuás léIektuni prrfttémá,i

2. k z1emény

A frgy"lewt
Tudatunk á1ta1ábarr meghatározott tárgyra, je1enségre vagy cse-

lekvésre írányuJ_ . Ezt a je1enséget f igyelenrnek neve zzuk. Ha tudatunkat egy
nneghatározott tárgyra irányÍt jqk' akkor azi vÍlágosan éq rthe t en ész1e1Jtik'
ugÍanakkor a t bbí- tárgyat horaálycsan'' haIványan é1ji.ik át . A f igyeIem j elen-
s [er kozé tartoaik te[át a tudat elvonása ig. A figyelem fi-zLoJ- qíai a1ap-
jáÍ a nagyagy niik désének az a fontos _tcirv nye adJ? Peg'- melyet.rá9Z1_eteserr
Í.P. pavÍ v-ianulmrínyo zatt és a% ídegfo1yamatok indukci ja t rvrjnyérrek neve-
áett el. E szerÍnt a nagyagy kérgében teretkez minden ingeriileti 8 c fékezi
a kijrtilijtte 1ev részek miik dését. A kéregnek mínden pÍ11anatban van egy
o1yan része, ahol az tngertiIet .számá.Ta optimális fe1téte1ek j nnek 1étre. ll}ía
a Loponyán keres zt l- le[etne látni 1r ja Pav1ov és ha a ni} ]yagybar- -az op-
tímái is- ingertilet he1ye f ény1 eQe l akkor ugy tÜipne, mintha .a gondolkod ember-
nél & nagyágy kérg1 réruretén áliand an esy ltiil n s, szabáLyta1an a1aku fény-
l foL t mozogna. tf

A f1gyelern er s megfeszitéséne}c rendszerint jeI1egz9!-eq kij]s
megnyilvánulásai í - vannak. Ilyenek a?, alkalnazkod. je] 1eg r szemlél. vagy
rráyár mozdulatok, me1yeknek célja, hogy jobban észlelhessijk azt a do1got' 

-amít fígyeliink. Amikor saját gondolatainkra irán;rul figyelniink'' szemijnk rend'-
szerint-á véeto1enbe néz.-Ennek k szijnhet , hoqÍ a' k rtil ttÍjnk Iév tárgya-
kat ilyenkor csak bomáIyosan látjuk és ezek nem téritÍk el fí3.rielnttjnket. A
feszi'ilt figyelem k vetkeztében minden felesleges mozdulat meggztinÍk' je1l9s-
zetes'mozdulat1anság k vetkezík be. Ennek a mozduletlanságrrak a kovetkezmé-
nye az a f esziilt csend a viv teremben, a m1kor az oktat magya|é'zatát ''1é1eg-
zétvlsgzafoJtval' figyelik tanÍtványai. na víszont vételenbe néz tekintete*
ket, vagy nással foglal}<oz tanitványokat 1átunk oktatás k zbenr. all-kor ennek
oicaít r víd másodpeicek ala.tt meg kel1 keresnÍjnk és a hibát kiváIt okot meg
ke1I szíintetnÍink.- lz e setleges okokr'a és ar,ok ||kezelés re'' a továbbja'kban
t rek kl.

Ha tanitványa1nknak ket kevésbé érdekl anya.'ot magyarázunk,
1lyenkor régzi'ikr l tudatos figyelelrlre Van sziikség. Enne}r 1ényege dZs ho3y a
fÍáyeleur rá.írányítása va1ame1y tárgy\a az ember tudatos cálja és'ha kel1 eIJ-
ne[- érdekében ei feszítést íg tesz. Éppen ezért a tanítványok el(,tt szára-
zabb anyag oktatásánál 1s komoly távolabb1 céloknak kel1 lebegn1, }tOl'Y fi-
gyelmiiket koncentráln1 tudják una1masabb részletk rdésre ig. A turiatos figye-
rámnek ellentéte az iinkényteIen figyelem, mely az adott tárgyra tudatos szán-
d'ék és er f es zItéa nélkiil irányul .

Ha a foglalkozást olyan érdekessé tudjuk tenní, ho'L:y cjnkéntcle-
nii1 is fig;'g1'.lí tanÍtványa1nk, figyelmtik sszpontosítésára nen ke11 kli]_ -
n sebb gondot ford1tanÍ.

Lz oktatás és gyakoroltatás anyagának j megÍjzervezésével és a.

tudatoe f1g:re1emre va]. neve1 sseI tan1tványaink figyelmét helyes irányba
tudjuk terelnÍ.

Ktil n sen nagy Jelent sége van a tudatos és tinkényteleri figye-
]-em víszonyénak a versenJrvivásban. Ern1itettern, hoegy uj..és er sebb ingerek
elterelheti.k a tudatos figyelmet. Assz ktjzben igen er s tudatos figyelenre
van sziiksége a viv nak. Há figyelme hajlamos '?kalandozásokrat|9 Il Íl tud kon-
centrálni, _nem 

tu<l'ja megfigyelni ellenfele gyengé1t1 oeil tud k vetkezetetni
ellenfele-eIgondolásairá. Aa ilyen viv t nevelniink kel1 figyelnének koncentrá-
1 ására.

VersenyvÍvás k zben az ellenfél figyelmének
gest 1 taktíka1 kérd s, amire itt nem szándékozom kltérni.

e1terelése a 1énye-

Ahhoz , hogy va1am1 érdekel j en bennÍinke t ' bizonyos
Latban kelL'lennie eddigi ismereteinkkel, de valami ujat is ke11

fokig kapcso-
ny'-rJ tanÍa'



váLasz" }rel1 adnia bennÍjnk f e].nerrilt kérddsekre * LI j anyes k" z]-és nél *adrt
rend'szei,ilLb a'k 'rben il viiL oktatásí menetet keI]- aikaimaanio Tanitványaink
a;a;ir'6clésí k rét ugy kell alakitanunkl L1otY f1gyelrrtjkei; rni_ndíg az crktatás
gzempontjáb 1 hasznos dolgokra tudják irányitanío

Néha nagy 6r feszitési.inkbe keriiI, hosl figielmijnket & kivdnt
írányban fcrditha.ssuÉ. pe még tobb er feszités ke1l ahho1, hogy !íg;yelniin-
kpt Írosszahb ídeig clssapontositsuk és ne engedji'ik serunit l sern elterelni" Az
eItereI,5 ingerhatások ellen1 harc a tudatos-figyelem egyík legnetrezebb fela-
data. Er s e]"te::el ingerek te.nulmányozáeára kisérleteket végeztek és az ered*
*Eáíár.-á"i nutqtták' h sy a j 1 sszpontqlsítg_tt fisyeImtj emberek zavar kaj-
ítiímEnverc k ztjit ís j 1"*megoiaottár ieladataíkat' cgak gyoroabban e1fáradtak
;'at áiiyéutént. v:.v tctatáE k zben a zavar k r',i]_mény'e!e9t nem nehég kíkiiszij-
bij1n1,-Versenyeken ez sokkal nagyobb problémát oknzo kiil n sen akkor, há '?

Éo'tirmgnyeket nem á11 rr dunkban-megváttoptatníl vas{ ha vers?I7yz nket-vala-
n1 fÍzikáÍ fájttalom /íejfájás, rándulás stb"/ zavarJao Tlyerrkor az erŐs aka*
ratu emberek á f 1gyelem-Íg n r s sszpontosításá.val színte.kíkapcsolJák an*'
ket az érz seketr*melyek Természeteeen a nyert assz után ltétszerssen fá':nak'
Sok kÍvá1 telretá*gÍi,-de elkényegedett és lpuhuIt fÍ6ye1mi.i vÍ'v csekély_ 

-produktívításánalc áz'az oka, hirsy nem tud"ja hatásta]_anná tenn1 z% e]-terel,5
ingereket. A'z ílyen viv k éiete_azzal telik o1, hogy hq"zoní'-'ilanul várják
az\ a píllanatot', amikor eemmi sem fo,gja ket az eiednr nyee viv munkát l el-
vonni.

Amíkor f1gyelmiink hosszu ideig rrgyanarra a tárgyra vagy Jelen-
ségre Írányuln tart s fígyelem:' l beszéIiink. Ellent te az Íngadcrz figyelsnl
meIy k nnybn éllanyhul,'ugy másfelé tere]- dik. Oktatás és versenyvivás k5a-
ben-nagy jelent sége van & figyelem tart sságánaka

A kisér}etek bebiz,ony1tották, hogy a feln tt ember ha aktiv x;itl*
kát végez és nem engedi, hogy f1gyelme elterel djéi{' figyglmét_l0*I5 p_ere-].:{

ís i5ssápontositaní tudjá. Vei.senyvivás k zben ez a.z id e1egend . -pg'y-qlnÍ
kell az nbarr arr&, hogÍ a pÍhen "vÍv ne csak & testí hanerr a srellemí-"el-
fáradását ls kipihenJé. Kij1 nosen fontos ez' aickoro arnikor vÍv nk hossau,
rgb'r ngy g'' uton jut a dont be o A% ed'z taktÍkai utasitása 1I"yei:kor csak a
leelényegesebb mozdulatokra terjedjen kÍ" lielyes, ha nem hagy.ia ílyenkor
ma$ára- tánítványát, hanem igen J érzékteei pÍhenteti fígye1mét- Ki.ilcjn serr
1 nyeges ez akkor, ha negatív hátások érik aZ j.l1et t. Ezek a rnr:6á11apitá-
sa1m ternrészetesen feltéte1ezÍk a mester és tanítvány m ly és színte bará*
t j_ kapcqolatát.

Kez . v1v k oktatásánál figyelemp1hentet szi.ineteket ke11 l:oz-'oeíktatni. Iía e'lfára'1i{st észleliink, hasános pár perc kikapcso].cjdágt engedé-
lyezni. Azonban, hoi]y ez az íd sem véssZen. kárbao viviissa} kapcso]"atos
rlolgokkal. vagy nevelési kérdésekkel fog1a}kor'zunk. 6-t 1 12 tives kori;i a
megfesz1tett-figyetem terjede].me nemÍgen 1épí át, a? 5 percet. Ez ternrésze-
teten nem jelenti azt, hogy 5 percenként pihen t i-ktassunk kazbe, hantem &

tudatos és nkényteIen f1gye1em váltogatá.sát ke1l alkalnazni,
Lényeges kértlés az oktatásná1, de a versenyvivásná1 ís a fígye-

lem terJedelme. Feln tt etnber egyszerre 4-5 tárgyat vagy jelenséget tud fi*
gye1méve1 felfogrrÍ, . 615rerP9k_ pedl$ ryÉs _ 

ennél ,ís kevese'bbet " Ha ,fig1'elembevessziik azt, hogy vivíis k zben fiz1kaÍ munkát vég;ziink eZ a" szám még cs kken.
Ezért he1yeo, ha az uJ rnozgásanyagot a már autcr'.:a,tízá1'5dott nozgásra épit-
JÍik. Nézzijk meg p 1dáuln hosy egy parád-riposzt irátraleip s kit réssel
végrehajtásánál mí'r"e kel1ene tigye1n1 tanitvárryunknak ha i'nÍncen rnozdirl atát
tudatos fÍg;,relernmel kellene kisární3

1" A hátr'alépés technÍkai végrehaj teisan
2o A parári technlkai v grehajtása.
3. A haitralépéo és a parád viezonya.
4, ?ar'ádb l á ri.poszt techníkai vég;rehajtása"
5" A kj"t rée végrohajtása.
6, A rípr:szt és_a ]ritijrés viszonya.
"r, Á kil;orés rrtán1 heLyzet e1fogla'lása.
Ezeken beliil bármelyÍk rész]_etnozzanatot fel 1ehetne bontani

még k1sebb egységekre 
"



i

- Bagon]. 1 helyzgt B vergentrrvÍvásnál 1o -al4oJ. _ 
a tudatos f1qrel-

met cgak e lcglényggegebb talrt1ke1 megoldáeokra szabad fordltrnl. A viv noz-
clulatok tecbníka1- v grehaJtása, azoknák egymáshoz val barn ntríJa 1lletve
d1szharn n1áJa autouát1kuegá éá ijszttin gg - keIl hogy vállJék.

A'f16ye].em 'terJecl'elnét a v1vág nagy nértékben feJlesztL, Ezzel
laonban nem szabad negeléozonban nen szabad negelégedniink, tanÍtvrínya1nkat gyakran kell olyan fela-
datot eIé áIl1üant' nályek & ftgyelen helyés,megoaátáeáboz rezotnek.Lyes, megog ztáeáyraa rezotnek.

tcvékenygég
kenységeknek
Juk tartanÍ.

Ba azt Jelent1, hogy anÍkor tudatuiik'k zéppontJlt val.an1lyen
foglalja le' képesek vagyr'mk nén1 figyelnet szentelnl náe tevé-
Íg, ég azokat bÍzonyos f oklg & trrdat k zpontJának k ze]. ében tud-

Yannak enberek' akÍk fÍgyeLmíikot ktlnnyon tudJáI egy1k tárgyr l
Ysgy Jelene g:r 1 a mág1kra átí'tnnl. EzéÍrnek az embereknek fisye].ni' nozgékony,
fttrge. Mágokaak bLzonyoa 1d6re és e r6fegz1tégre Yan sziikségílk ahhoz, hogyn sszeszedJéktt gondoJ-atalkat. Ki'il nijg Ír fontos a figyelem gyorg átv1te].ének
k-é:legsége oIyan esetekben, am1kor rt5vrd ídeig tart gyore ét váratIan 1nge-
rekre keIl reagálnÍ . Tud juk j 1 ' hogy mLlyen nagy szerepe van _B vergenJrvÍrrás-
bán *a pszteb1Ea1 tenp aákil an t akÉ r sz ttunk-álkalmain1n r6ezbe.n tuáato-
san, 

- {e .1"st bbgzi'r ázt n g9!r ntkor el]-enfeItink f 1gyelne- e lényegest61 el-
tere16d'1k' vagy ngzeJ.1_emÍ hull1ímr lgybet' kenti]..

oLyan fe].téter,o'Í:íí"l3folÍ'I:*n}3ixÍ:Ht"Íi'ffi*Í"35i1"*;íffi*-I"gÍ:i3ifa-
va a k vetke z lret kell ts%e$! el tt tartanunk a f igyeJ'ernre vall nove]. ésnéIk ;

1. A -J f1gyelem' e].s fcltétele a szé].esktirii él álland érdek-
1 dée.

2.'A figyelmet engedeImos szolgánkká kell tennitnk.
3. Megtanulní kedVez tlen k rtilrnények k ziJtt Ís dolgozni-.
4. ile d,olgozzrrnk'és dolgoztasgurrk goha f1gyelmgt].entiI.
5. IamerJilk meg eal át ég tan1tviányalnk fisyelnének s aj átoseá-

ga1t, _er e g gyenge oldalait. AnÍs ezeket nem ismerjiik,
nom tér}rettink rá " a híbák ktJ avi tás ára.

/f olytetluk/

tes tnevel 8"íI*ll,';í;3ca 
"nkoktat

Rozgonrt p ,ly ,raŰra rkereÚÚ p ,lyamumlin

BlRo L/RAM - BlRÓ URAM.o.
a'ak1t batága j#: 33ff;ÍsTI}ffi'3"o*:ÍÍti*Í"*3}'fÉJtuf:i}Í3t'":í3$ffitáuÍ;-
het a vergenyz továbbJutásárá- - heLyeaégér8..

M1 ta a e zur f egyverekben bevezették a talá].at je}r géPetl i
zg{trlo].n k szorgpe 1tt lényegesen leegyszertis d tt. Nemugy a kardvíváeban'
ahol még-na 1s 5 tagu bír 1 Far nondJá-k1 a szentenc1át éÉ a '|tanácgeIn kfr-
nek d nt E'za\ra van a% Íté].et meghozátalában. Ahány zgtir1eln k, anql'1 kttl n-
b z6 ogyén1ség-

sokeaor Ezeretnént a págt .tuls patr án az, e].n kkel ezcmt at
8 rp9 tiikr[t felíLl1tan1, lássa onna}át nttfÚáés'toánen. íégi uuluÉ"t-*o"o'':ra kéeztctffi az a látvány, ne].yben tÉy résziik vo].na.

colatban' raJoorÍ*ilt*."í3il}# ;:íÍ:;":í:: 1íli:í"1u#'*3fi"ile"3B3;;-:on*lu**_
érte t

Ll dgleracn t1pug. A menet 1eáll1tása után' hosszadalmag ulÜ_sébekezd.l,veáitoznakanagygzertiakcii.i;í;;;;mcriiei
a zeflrÍ'c]"n k' egyszer:tl tánactág' védés - vÍsszavágáa cse].ekménytiket kigrÍabaÍ.



A 1egszívesabben zenei aláfestésgc]. vezetnd ].e a mérk zéseket. Ha szenrehá-
nyáseal 11Let1k' _am1ért feleelegee sz beszéddel ltuzza az id t, a la1kus né-g k' z nség nevelésének aziikségeseégére b1vatkozÍk.

A prec1z. Mrírk zés eI tt, métereg ].éptekkel, szé1tébc.n hogz-gzában 1emér1 á.TásroE Á versenyz k ruházatát ellán rzLr'a vtv tatát nyít-
ve -f cIei !pt! sonbJait bc6onbo1Ja, a 1ecsus zott har1enyát telhuzatJá'; a f eJ*
véd rostélyát ellen rzÍ 6g csak mÍndazek után vezényel, kégz_ralt t.

Ak1 unJa. Eabrír k1rende1ése reggeI 8. rára sz L, 11 rakgr Je-leník ,peg.a teTffiltE6)"yén. Személyee sértéáilek vesz1, ha bíráskodásre .ue*

99?!Ják. AgÍtozva ítélkezj.k Jobbra_balra, alÍg várJa, b 'sy 1evá].teák. Síet a
bÍifébe, ahol már ultí partneie1 várJák. Á uir t d1iat, t i.mégzetegen fel*veszl. Ezt bezzeg n6rn unJa t

Az erélyea. Pattog vezényszavaL hailatára a veraenyz k, BZé-pc8ye,ha1ott-@].nakfe1anérkzé8PgoIiÍem.NemegyrnástJ.,atore
rettegnekn Pelg nyelvveJ. 1ehadart akcÍ magyarázata nyománr"irtloe 'szemokke}
szavazágra sz lttJa feL oIila].b1rált. JaJ annak, ak1 negk1s6r1j. e1mondan1,
n1ként .1átta . Rá r1va].e Ígcn - nem - tart zkodon! Ézek ktizill &% á1].áá*
foglal.ások ktlzttl van Joga egyét v álae ztanÍ, a ttjbbi sziÍveg nen érdeklí. A
vers enyz ket 1s r1d'eg ez1goiral utasítJa rend'rc a J.egktseEb sportszeriitlen-
eégnél" T-ortáI|al pedig l 1 emlékeznek r á, hogy 6 vo].t annakiáeJén a legf e_
gye J.mczetl enebb versenyz .

A non ehalance tipus. Mínt ak1t egyenesen a ftird kádb l r.án-
8!-tt9k-vo1nakzkiJtve1].ejlbq.Egy1kkezébenas.z'Lg6 d'uplafeketéveL' a más1kban a fiistkaríkákat otaao MáTiáva1" lrím níJ.fen
lq, hogy a v1v b1r k n6m használnak fiityiil t L b1ráskodásná]." Yégtére'n1ícs
háron keze az embernek l

elvb ]. nemvál
a mér1e8e1 n Ráz snak lgérkez mérk zéseket

eT-Teeeyszeriisít1l csak aE utols
menetst elemzi. A legszlvcsebben egyiittea

reegyszerusl_T1t csaK aE utolso
talá1atoJ lté1, menteeit j. magát &

kornplíkác1 kt l. Kedvenc megold'ása-még a ''ba akarot Íde ; ha akarom odáu
Í tt f olytat Juk'. Ea az o].dalblrák e gyÍte 1genneJ. , á másL$ nemmeI gzavaz, lE
cgatlakozÍk ee.ylk. v L aményéhez g lttc 

- Ecy lgen egy nem. Állás. kész " raj ta tc gat1ako z Ík egytk. v L aményéhez g ltt c 
- Esy tgen egy nem . Be z, raJtal

ooooo

d- Pástra lépéakor a versenyz k fegyeI*
mezéséve1kezd1akínemkészii]'tfe].1d;jébenEá
csak 1smételt felh1vásra Jelen1k meg a pááton. I,Igm kendÍ meg a mérÉ zégt arn1g
halott1 csend nem hono]. & teremben. I terJ od f1gyelme a eeeiz eredmény k z*.-
1ésére, a táblake zeL. miikijdés ére, a dohán}aáe1 íita].om uétái'teeára" IÍa egyversenyz : sérelmes 1té].et esetén felemelí s1sakJát, hogy egodálkoz {e*
kíntetét látagga' azontaLL k1zárással fenyegetí nt $o

A osend és rend embere távozása utánl megjelenLk & torema].tiszt
lapáttal és seprtivel, hogy zsiírÍelnijki'ink oIhagyott helÍá ktjrii]. e]-sz rt csik*
halmazokat eltakarítea: ,

A gzin6_gzlled l A,zon kevesek k zé gorolhat ak1 1nád' bírág_
koctn1.Szétvetffiá].1ttjamagátpremterp1anuáésáJo"r*r.uáag*
rend rQket megszégyenít handa-band'ázágsal, - hatáskelt gesztuaokkal Ílgzers-
peltt. Erthet en J.egszivesebben a d nt ki)n zsiirlskedtk. Nem utols eorban
azér't, mert ennek van ,e l'egnagyobb kiÍz nsége. A versenyz6k mÍnden megmozdu*
lásá.t nyomon k vetÍ. Agaokodík' legugol , a flegeel v1v t nagy robaJJal' 1í-
hegvq kisérÍ vég1g a páston. E].vonu1ásakor, szÍnte várJa a vástapsot' mo]"yet
látványoe feiIépéséve1 k1érdeme].nl- vélt.

Kedves Birál B1zottság I Azt tetsz1k mond"an1 ez nem humor?. Áa
].ehet ! De'. ho8y én sokat deriiltem mríi ezeken a tipueokon &z bÍzonyos l

u

Jo3" lge a ggs[gmd.ebárffi



B. }''''. Sg. I:íÍzlemén,yek
Ás 1959, éui ,,Budapest Kupa* aía csapatuerseryek

ki rt kelÁse
A Budapest1 Vtv Sz vetség á1taL az elmult évek eredményea

tapasztalataÍnak megfeIel en L959. évben Íe négy feln tt és háron 1fjuságÍ
fegyvernenben megrend'ezésre keriiIt nBudapest Kupa|t vlv csapatversenyek
végetértek. MÍel tt a mérk zések rész].etes és sszesitett eredményét Ísmer-
tetném, szeretnék ri5víd értéke].és fornáJában rámutatnl azokra az sszefil1gé-
gekre és tapasztalati erednényekre, ancelyek a vergeny.ek folyamrín f elg zLntc
keriiltek.

Az tde1 kiizdelmek során ís bebizonyosodott, bogy helyes volt
a v1v sport mennyíség1 báz1sa1nak a k1szélesitésére és mÍn eég1 g zínvonalá-
nak eme1ésére irrínyul az a kezdeményezés í1letve célkíti'izés, ameLy a Buda-pesti Vív Sz vetséget annakLd'eJén Ílyen átfog jelle8 , kompler csapatver-
6eny megrend ezésénéI vezette, A.z említett céIok érdekében helytáll knak bí-
zonyulták az edd1gí tapasztalatok a1apJ án B j i5v ben ktb vÍtend ée blzo-
nyosszempontb].é1esebbenkijrti1határo1and
Lyek a'nérk zéseken szerepeltethet v1v k részvételének a kijrét szabályozták.
Az 1959. év1 ''Budapest Kupa|l kiizd'elme1n gszesen 12 egyesiilet csapata índult
a,z 1958. évÍ L5 csapat tal. szemben " Egyáltalában nem 1nd1tott csapatot L959-
ben:

& Betonut Sk. ' a Csetorn ázásL Mtivek sK. ' a J zsefvárogi Sport1skolg és
az MTK.

A vezet helyeken ezuttal ís, n1ként az 1958-as esztend' ben
a,z llono nagy egyestiletek ogztoztak. Ez a k riilmény az em11tett egyesi'iletek
rnultJát' gzervezettségét' anyagí, tectin1kaÍ l lZemé1yi, oktatág1-nevelésÍ
és feJl déeí adottságait tekÍntve, szlnte természetesnek mondhat .

fejl dést ée o1**5?íÍt Í:-oi:;fffii:'E::f i3;ffi'lÍffif }'l:jÍ:lu"3it33t'*l}3::
ben1 feJ1 dést és & vlsszaesés szárnát és arányát értékelve azt, mondhatjuk,
hogy a'i irányzat inkább bízonyos visszaes tendenciát mutat. Volt ugyan1s
crJ.yan egyesíilet, ame1yj.k a tavalyl eredményéhez képest javult, feJ1 d tt
/pLd. a MEDOsz/ a'b bbí azonban Jelent sen vísszaegett, mert az 1959. évj.
kupa ktizde].meken vagy e1 aem indu1t, ,/Betonut sK. ' Csatorn ázásL Miivek sK. 

'stb" / vagy Ptd1g csak egy-két fegyvernembe4 sz rványosan pr bálkozott ered_
m nyt elérni, azonban gyengén szerepeLt. /pl"a. ITI.ker.TVE.9 Bp.Pet fi'
Bp. Spartacus,/. 

.

Ttt kel1 megemlitenern, hogy a Vcjr s Meteor, amely feltétle-
niÍ1 & nagy vív egyesiiletek k zé szám1tand , az 1958. évi VrI.helyezésével
ezemben bár ez akkor sem vo1t az egyeeiilet faJsulyának megfelel 1959-ben
saJnáIatosan a X.-helyet fog1a1ta e1, v1Eszaesett, g csupán párbaJt r csapat_
ban és í'fj . flut rcsapatban 1ndult el. Erdemes volna ezekkeI az el bb emlí_
tett egyeotiletekkel' anyagÍ és 1étszám vIszonyaikkal' gzervezésx és szemé-
ly1 EiÍrtilményeíkke1, valam1nt a sportegyestlletben uralkod , a nevelés g a
feJl dée gzempontjáb l fontos vezétési-és sport etikai'Írányvonalak meg-
vÍzsgálásával ktjzeIebbr I 1s foglalkoznl' a megfele16 1ránymutatást, segtt-
aéget megadní g ha kell a he1yeá 1rány k1alakitása érd'ekébiln a szi.ikáéges
Íntézkedéseket Ís megtennÍ. MindentÍtt vannak, vagy nevelhet k ugyanÍs olyan
ártékek, amelyeket elkall dnl' veszend be engední nem gzabad', mért a magyar
v1v sport sok évtÍzedes rau}tja, nemzetk zí tek1ntélyének fenntartása és
e1ért eredményeinek fokozása ázempontJáb l m1nden lehet ség k1basználására
szíikségiin\ V&Ílo L vív sport feJ1esztését, mennyiség1 n vel ését és m1n ség1
szÍnvonalának az eme]' ését ugyarr1e am1t a ''Budapeet Kupat| kiizdelmek Ís hí-
vatva verrnak ezoJ.gáln1 - nemcsak a rnár me 91év éitékeÍnk megtartáeával b1zr
tostthatJuk' hanen az,t uJabb és uJabb tehetségek felkutatásával1 neveléaé-
Ycl PegfeJ._el foglalkoztatásával és a v1v sport számá,ra val megtartásával
1g el keli cegÍten[ink.
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1éeem szer1nt az ed'dÍgÍ tapasztaÍatok alap Ján az Lggo**g-eá"{ánagu f, BgÍt-índítand kupa versenyeE negkezdése eJ. tt, á-fentebh em].i.tett célk1ttiáeiáf_-
Tgk megfeIel megv1tatás után nn dositásrq gzorul. A p{rbaJt r vivás feJlegts_tége érdekében már moet elmondhatom, hogy &z, 1960-ae- évÍ ÉBrrdapest Kuná'r
Í*_e.yTu|'}emeÍnek -küiade]-me az uJ k1tr-ágb*q- *" 1f Juoágí p{'rbaJt t'"""pátícrgetybgÍktatásávaI b vti].n1 f,og, B ezáltal a fegyvornemeÉ giáma 7-16r a-ia fog meg-emeLkednt,

Eat at alkalmat használjuk fe].- e^gyídeji'iIeg arra 1g, hogy a Bpn \Vasas, a Bp. Uo4véd 'SE 1r &z Osc n ds aá Ángyalf ot 0t Bpordtskola vív Eáatosá-táIya1 -veagt oégének- szÍnte kijszijnetiinket tolmáceqljut a . 
t|Bud.apest Kupatt

megrendeaégére rend'olkezégre bocgátott vtv termiÍk átáaáeáért.
Az alábbíak gzerint klvánom ígrnertetní r" résaleteíben e rr.ssaesLtve &z ].959" év1 'lBudapest Kupa't ktigdelmeinek ag eredmén'uiT' 
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II. ÖssznsrrETg rnannrÉNy. :

L_'3qd.aBest _5uPe'' 1959. é:i J{{{ig.l-- --Bp"-_ vasas

Helyezés:

In
TT.

rlr.
rv.
lI.

vr.

Bp. Vasas 3
BVSC " JOsc. 3
BP. Honvéd 3Csopel 3
Vledosz 1

343
437
433432
32A19

Csapat ÍÍ;:*'IíiHPontszn Helyezés: Coapat -ÍF3:I:i#*-

Vfl. Elektromos ? 2
VIIT" AST 1

fX. Iff "ker. TVE 3 I
X" V" Meteor I 1

xr. Bp.Pet fÍ 1
XTf" Bp"SpartacusL

Pontsz 
"

7
T
3
2
2
o

A BIJDAPESTT IFJUSÁGT KUPÁ csszcsrTb]TT FjREDlilÉ}TYE:

A Bu-dapegt Jfiueági-[up? 1959.* -j'J. vtd"ffiel 099-*

Helyez.é*:

f'
rr.

rrr.

Csapat

0sc.
Bp . Vas as
-Bp. HOnved

Rész'b
vett:

3
3
3

Pontsz ":
22
2L

9

He]-yezés

Ív. -v "
-[v" -vn
vT"

Csapat l3tí:
AST 1
MEDOSZ 1
BVSC. 3

Pontgz.

7
7
6

Az eredménytáblázatban egyenl pontszám esetén aZ az egyeeiilet
nyert kedvez bb helyezést, annely1k a mérk zés sorozat cé1Jának megfátel en
tiibb f egyvernemben inditott csapatot.

Szemlélve az osgzesített eredménytáblázatot abb l a.z a1ább1
kÖvetkeztetéseket vonhat juk le ;

A 'lBurlapest Kupa'' kijzdelmek szempont jáb I kétségtelentil ez év-
ben ie a Bp_.Vasas b1zonyult a 1egeredményesebb egyestiletnek. Nemcsak azétt,
rnert 1953ffifr--Ís-,5 nyerte a ''Btrdápest Kupa''-t /e t ''Budapest lfju Kupa''*t is/
hanem mert L959-ben is vigaonyla'g a 1egegyenletesebb te1jesítményt nyuJtot-ta, g a 7 fegyvernem osszesitett eredmények nt ismét az T"helyre kerijIt.
ltz egyesiiletben az utánp t}ás nevelése szempc'ntjáb l ís j munka folyik'
Tqljesítménye aránylagosan eszlik me8 51 % felrr tt, 49 r, Ífjuaágí - a fe1_
n tt ég ifjuságÍ feg;rvernemekben eléit eredm nye k zijtt. Elismeréege} iidv -z 1jÍik & versenyz ket, edz ket és a vezet ket eredményes j munkáJukértl

Örvendetes, hogy egyík 1egnagyobb v1v egyesiile ttink a Bvsc.9
amelyík 1958-barr nem Ís vet t részt a ''Budápes t Kupa '' ktizcelmeÍhen, Í959sgn
mínden fegyvernemben 1nditott má.r csapatot B j teljesitménnyel mind ssze
6 ponttal maradt csak el aZ r.helyezett I. Pontszá.maLk tulnyorn t bbségét afeIn tt fegyvernemekben érték e1, az 1fjusrí'g1 fegyvernemekbbn rnind sez 6
pontot szereztek. o1yan r1a8y ífJuoági gárdával rendeIkez egyesiiletneko minta Bvsc. enné1 jobb -eredményt eIér cqapatot kel1ett volna noveln1e, eni a
hírínyosságot a j v ben fe1tét1eniil p tolníok kell a

a,z osszesítutt""Hk,$lr'-ígí;*-} ií:"frÍfi-l";3}Í-;f':"H:it* }ffi'}í?3_:í"
1959-ben a ITr.he1yet és nregérdemelten nyerte el t959-uen a 'lBudapest rfJ.Kupa't véd je c j-met. Pont ja1b' 1 57 %-ot azaz 2? pontot az íf juságÍ legyver-
nemekben ért el, gmi azt b1zon;,ritja, hogy a tehétséges fÍatál vtv udánp tláe
oktatása és neve1ése az edz k és vezet k t szér l. j kezekbe van letéve' l0írányban és he1yes sze1lemben ha1ad""

A Bp. Honvéd 1958-ban a rTT.' 1959-ben a Iv" helyen végzettcsupán1ponttaffi!lÉ-e1terenszÖmsadját1.Azifjuság1vrsonyáatter
a onban a jciv ben Ítt is t bbet kel1 foglátlcozniok, niiután arra gzbm ly1leg.
anyagíIa,g és techníkaí1ag minden e1 feltételtik biztosítva V&Iir Kevese]"jtik, -

hog;y pontjaik ltoztil m1ncLogsze csak 9-et szereztek aZ Ífjuoági feg3nrernemek-
hreni Hogy ennél J val tijbbre hívatottak, éppen fÍata1, t e}ietségeg- kardv1v -í}i bizonyít ják, akÍk a kard csirpatversr.:nyben a Vasas e11en 4l0-ág vezetés
után csak iiegy ktjzdelemben mar"adtak a1ulo v gtil is 4z5 arányban"
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A Ceepe1 sz1ntén 1 ponttal keveaebbel végzett az v.helyen. A
felnőtt kardcsapaTTÍiételéve1 ninden fe8Jrvernemben lndltoit csepatot' azon-
ü;-áii"E;;"" Jiak IIÍ.Iv. hel;'+zéaeket Íüdtat eIérnt. Mlntha a küzdő szel-
iJruner vőrna egy kis bal a csapelieknél' anelyre 'nyilv'ífi nem batott kealve-

"á"-'i_á "uÁto" 
rÍZIy vuruiésében'gyakran je1entftező válság sen. A veroenyz6k

d'1cséretére szól'-hó.cy nég igy ie 6 fegyvernemben íntlultak e]..

A MEDosz a kisebb agyesületek között - az l958-as eredményébez _
kéoest - ví s zonyráE-_leqnaeyobb féjrődést mutatta. IBaz' ho6y őt 1s hslyezésé-_r'"á-[éoegt 

- 'i[dnT a c"öpeÍi ís - iagyobb arrínyu po'ltküIőnbség u4laeztJa eI
az előita 1évő belyezettekt,íl, azonbaú elismerésre 'méltó' ho8y két fegyvernem-
tJn erórt eredmónyük a1apJán az dsszesÍtett pontszámok s2erÍnt a vl.helygt
iáir"iíá "í. óióáé',"noő,'fioE.r pontJainak nag;yrész4t az lfjuság1 nő1 tórcsa-
iái-íJ'áunvrr"n -ériá ái.'s e:ir.í bíá tos ito ttá- nagrínak a vI:hel'et. Sajnrílattal
frirínvorjut, hoüy a töbúi fegyvernemben er5viszonyalaak f,negfele1ően, nen !n-
dit'ltt csapatot.

A 'ttsucaDest lfiusáÍ{i Kupá"-i az 1958. évi vódőve1 a Vasassal
szeríben 195c_ben-;-ö3c;]íyefiö.-?tá-i?T!eáet fegyvernemek eretlnányeit szem-
lálve. hagon]ólréppen arra á me3áIlapÍtágra kell Jutnunkr hogy a két nagy
.i"..úrut "" o';c.'i" ég a Bp.Vasas-1e - egynáskőzti nÍnimális különbséggel -
iTi i" tti:on veri.:n:,'t v1vtak_a többiektől.-Á 3p.ttonvétl nrár aránylag n1gy
pont k;jtönbsj j8e1 jütott az !f.jusági feEJryerne'lekbelr a ITI.helyre'_ utána a
íóuti"L - tl.::íít a-na.y egyesüÍetaék ezámttó Bvsc. ls - nár csak aláTenilélt
J-áiy*a"r.'í 

"óin "ótr'"i'elTérő 
gzercpet Játszottak ez erednéoy klaIaku1ásában'

összefoglalva a fent1 tapaszta1ati éltékeléseket megállapithat-
iuk. ho_ly az össze.litótt eredmények alápJrí'r: az eLs3 nj6y he1yezett csapat
i:áii á"."..árvit-tiánerrredett a inezőnyb6i, e ezeket a óóapatokat egyrrástó1

"á 
s"oiiév i poir *.:. iiliinbség nem választotta él. nz v. és vI. helyezett. között

^,i" "á,ivour,á'án;u 
pontkültinbsé8 mutetkozott,- a vIT.től a_ x-I|.' he|yeket el-

fogleló'csrpatok pádÍg ceak szórványosan vettek részt a kulÖnbozo Íe8)rverne-
,o.li Lü',lelmáÍben._ ennök megfeletően-, _'. g]rmásboz viszonj'la8 liözelÍ pontszán-
..i, ae az el3ző' he7-yezettéktsl már je1ent5e pontküIönbsé*gel végeztek az
utoisó he1yek en.

Ezeknek az eAyesületeknek' valamint azoknak' aktk 1959-ben el
sem l.n'1ultak e küzd9]enben; feltétle'!ül javitanlok kell a jövóben a.szeTve-
á'|,. is rlev "tő munkáiukon. rirert a v1vó spórt f entebb nrír hangsulyozott neny-

"ii.:'.,i'.í;";i";;;i"iJJíá"ii;á" 
érdekétin az volna a kivántiob' hogy-a réBzt-

íÉi j ;iyáiiri j;ái -B"s"i 
É "J.i;í- ;gfi a;;óÍ 

- 
ne lnutaÁJanak tul zott é1 toÍódásokít-;

""*i"Bí"iÚlt egyeei.iret úevés, röj-rej mel1ett1 küade1ríében dő1ne e1 évről
ov"é'-"{s-mas eEyesület kőzött az- elyie értékeeebbé vá1ó 'lBudapest Kupall gofsa.

dr. Lator GY rgY

ÁtIgazp!@
Az átígazo1ási határid 1ejártá1g az a1ább felsoro].t verseny-

z k kérték uj s::akog taryba val átigazolásukat:
Enyedy SÍegfrÍd
i{averL rLa Vic tor
Szeiényi Istviín
Gerván Albin
Tonka Féter
Fierc zeg ZoTtán
Bor1nár Arnália
Nyakas Ed i th
Szafranszky Anna
F,-r]-f,ár Ancl-rás
1 _'mc s án;' i I1dik
Erdé}yi Bé1a
Dank Leven*:
'{:vács ilt t11a
liagymát:i G}rir] a

I.oszt.
TttJ-.
TltIr

TT IIllo
. TT 'I.1. l4 a

11r. il

TrT.. fl

TfJ.
R.e.
R. .
R. .

a V.Meteorb l, a CsePelbe
a Bp.Yasasb lr a BVSC.-be
a V.L{eteorb l s &z OSC-be
a V.Itleteorb l, a SPartacusba
a Ktjrmendl K.S.K.-b 1c dz OSB.-be
'?.?, ivTTK"-b I a,z OSC.-be
a Nyiregyhází Pet fÍb Lo aZ 0SC"-be
a Vasasb lt a Csat.Miivekbe
az ELektromosb l, a BVSC.-bo
az ÜJpesti Sp.Tskoláb I' a Csepelbe
a TIÍ.ker.TvE.-b l t &Z Elektromosba
a Gy ngy eÍ $partacusb l l -a?.Oscn-bea si:orá tt MÁv. -b l l &Z Elektromogba
a I{ dmvásar}rely1 Vasasb l, a BvSc.-be
a SárospatakÍ nát ezt GÍmn"-b lraz osc.-beo
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NEMZETKÖZI VlVl HÍREK Ro*irfvolrt6: S roty Antol

Másképetr fuJnak B Bzelgk' milt haJdenábg't1...

Lr'1a A. Popltnout a lrEscrLue FranQaíse leeut bbí gzÁmábaa. Est
noldtá} ae}í ég- barátainak ífjrrLonrLbaa az 1d Áebbek. lk ÍloBolyogtek nagut-
ban g a ba11ottakat a szellenrí hlqYatlás JcleÍaek teH.ltEttát' u 8fo8advá'u'
ba naJd 6k ].egznek lt r6g3tí ' - a6e foglat haso7'l h1bába 6sd. _

Ezck Jutotta} eezébe' n1kor Brrdapestrdl hazatdrt ég feltettc
narában' e kér{éct. -hogy val baa a'ÍLotr Jo1e-e. bo8y n1ncs Eg861égodYc B t F
téitgktÓl' nen ugy á]Íánk a aolgok a vlvás k riil' nínt ag 6 ldej ben. -

íom gz laa senrÉt, ha ogek arr l ler::re sz , hogy a frano1ák'
olagzok ée nagyasok átádták heiye1ket az oroszoloat' n netebe! és lqgrcJ.ck_
uck ég ha ag jalonsÍllter rrgyanait ez er6t képvleelnék' n{nt el dolk és ba a
vlvág nen vaszÍett volna gemít. Dc n n cz ai asel áli. fean' nert a vlváeban
agy Bz1rxtcs kkenée E vetkezett 'be. - Ée ba a t rvivágbaa a v1lleoB ta1á1at-
J iz nek van 16 bben ozerepe /1sneretes a' orre voaatkoz ezemélyea fel-
Íoeás?/, négsen 1ehet k1zár 1a8 ebben kereEní az okot.-

l{en ar:r 1 van gz . hog]r az ífJu gzlávok éa geruánok roagzul cs1-
nál.í áf, azt. antt cs1nálIlat. Távolr l Eent Y1vásuk korrekt! tetBzet B' bravrr-
roki 1 nonÍes, J 1 nozognak a páston ée n1aden tek1ntetben rokongzonveeek. Dc
oaeleloréaye1k a vráge6k1g' _ egynéhány nozdulat1g leegyszertietidtek. Ea gike-
tii1t ' ha nen - a menetnek és a pengeJátéloak vége eza'kad.

Dc ne hagyJu} a borulátást elhatalrraesodn1 Ba ulkoa ée eIenezzllk
!í. hosy níben 1e kii1i'nb z1k a BudapeEt D ].átott t rvíváB az a924-eg pár.IBL
olínptái látottaH l? Ágért válaÉztja f,ent1 sgzehasonl1tásÍ l-d pontot 

' nert
e&Ioi vésteb1rágkodta gz agzeá feg]rvér vareenyazcraa1t s 1gy k zvetlea tapasz-
talatat vanaa& ' melyekre v11ágooan én1ékBz1t la. - Í.átta a francla csBpstot
Gaudín' Ducere'Í, oattiau' Coutiot, alobier-vol éE az 'olaazt z _caual1nl, Prrlltl'
Blní ' GhÍavacc1' Pese1na, carPn1el' Cuono geze.illltásban 

' 1átta a belgÁl'8t'
a na6yarok k zlÍ1 schenkert. P Etát' Tolrsty{lszkyt ' 3ertlt ée eok nást. Eg
nÍben ktil nb í'tek a, 1959_eg v1vást 1? vlv nodo!:ukbaÍr ' ho8y n1képen lehot
a' ellsnfalet k1ját6za!í. tty1tott fe]'iiletgt találn1' vagy erra késztetal'
hogy félttlétot nÉsson, iovábbá a kel16 1rt6ben va1 ' védekezésben, távolság-
tartáaban.

Ée n1t tegznek a nai fiatalol? Igyekezngk nrlnél gyoreabbnak ée
robbaÍrékonyabbnak 1ennl, - éE ez k rtilbelitl nLnden. Ee níért varr az' ho6y
.ay e1 kész1tég néltstlll. eg!rBzer'|' tánadás'f,aláI? Mert rogsz a védée, - 6,

maez helyzetben láv kéznck tul nagy utat kell ne8tennle ée t 6ként azérl,
nert a vétl peagéJe az ellenfél pengéJének er sével kgr'til ér{.ntkezéabe éa-
czdrt hatágtalan a védés. EzenfelÍll a v1v k B1natert felltletet n]Étva basynak
éa 1gy a tárnad yá1asztJa El e u kl 1egpegfe1e16bbet, abol el1eafelét Ieg-
Jobban neglopl. Eg ez a híbáe peugetartás ogy tscbnlkaí fogyatékosEág k vet-
keznénye, _ ánD k a tecbn{kálak, anelyet a régt azÍgoru mestorek b lapokon
át 8yakoro]'tatt*; 

""' 1gen f1esse1tek, .al tulaJtlonképen ue' 1s gyorsatb o
neggaebbr61 ít 1nd1tJák. Csuprín er teljescbb ée nlnden további foj.ytatágt
c1c9e klzdr. soktzor végz allk titéseel, gyakran gebeelllést 1s okozvá, néba
halálosat la...

Batározottan éa 6sz1ntén, - nen ugy fuJnak g szelek, nr1nt régen t
0-0-0-0

Auetrát. Tlv balaoksáAok. A Melborrrnebea rnesrendezett Austrál
vtvríbal aokeá6o@'o1 akban szánoiuni< bE. rjrvendete s. iro ply
a ry zte6 viv k aag' léazc a régebben k1nt é16 DaElrar n66te! szakríJ.l jirratrÁi
teYl{ tvá$ra.
fí1t r ba.1noksáer Egyén1 e

I. Batlrgate J.-,/IYqw South lYaLes/
fI"Wlntor Jo /YIctof,a/

III. Hopner J. /I[ew $outh Wales/
Iv.wlntér Vo /tÍLctorLa/

Csapatbanr
I. New Zealancl

II. VÍctoría
rII. Igw South VÍa].es
IV. Queensland.



T' rfit r ba;l4o@R,r Egyént r Üsapatbant
I. I{ew South }Ía].eg

If. New Zealand
III. V1otorÍa'IV. QueensLand,

Vn $outh Australla
Cs ap at ban r

I * I..Íow south tjÍa]-ea
II. Quesnsland

IfI. Vlctor{.a
IV. I[ew Zea]"and.

Caapatbanr
Ín VíctorLa

II. $ew South WaLes
IfI. Idew Zealand
TV. Soutb AustreLia
V. Quoensland,

, I. Lund I. /New South lYa1es,/
II. HeKenz1e D. laew South lÍa].ee/

III. trflc0owage 8.. /Sew South Wales/
Iv. okány1_ Z. /YtctorLa/

Pérbq.i t r bajnoEs.ág t Egyr6nÍ l
r. Síc}re]. ffi. /Quoena1arrd/IIn lund. I. /tscw Ssuth Waleg/

rII. SzentgyiÍrgy1 A. /Yíetorlq/
IV. Humphreyo J. /Queensland/

Kard' ba1nokságt Bgyén1 r
I. Dr"Mártonfy A. /YLctorLa/

II" Rízzuto P. /New South Walegl
III. Kovács L. lYLet,otla/
IV. Crawford E" /TtetorLa/

O-O--Q-Q*

TT

ollnníal hÍre.eyveleg. H [nEI<
ffi:IéTenT a. xvII. - I-1mpía hívatalog f airagalza.--Ü------T F1-akát-AJmándo-Testa fegT loiiÍéEz-mtíve.-Uf,sEefri 'a grafík&i. kife'jezém d'Ja
és t énáJ a. Raj zrín a vat1kánt palotábarr f ellelbet e BelverdL dígzttég r nÉrí
oszlop láthat , mely 18 évaa 'zad e16tt egy tornacsa:cnok d'iegétil azolgáIt, Au
oszlopf egy gy ztea athléta apotheogísát ábrázoJ"J a, akí baj. kezében gy6ae1ní
pálnnát t art. o-o-o-o
4' R naí Játékokon 76 ota?,á'E veg% t szi.
EaEtE 97-n6'*EeTt-oTrfrprfi TiZoTtE'aE Eoátir T6 nemzet kija lte réazvátelL s Bá:rl-
alékát a Szervez BIzottaággal. Ezek k r{Í]. 9 ez{índékoz1k m1nd a 18 sportágban

:elLndulnÍ. Vívásban 37 nemzet versenyz í l pnek pástra.
O-O-O-O 

I
i

A'gogt-épii1 -oligp1el fa]ut Julíus 25.-én nrrtják mog Et vendtígoí ezoptonber
Zol-Ís-iEtEaE5átl_EzT EoTeT án ijrijklakáskánÍ f eják rtékeeÍt nt a vittasug-
riien éBített cs1nos ].ak holyeket' 

o-o-r-o
R maÍ olínpía1 Sportfényképé ezet! KíáIlltás"
T ErEiTrTáEoE 7aIfrrEsív6t6tT E'zEnEéEáT 6'aEis ?2 oraz^iíg k atE Magyaro tszág
J elentette be. A képek bekiíldée1 határ1deJet ].960. márclus 31.

0-0*0-O
Vtv 

-fgggygrgegtgr-:- 
A Magyar 0L1mp1aí BÍzottság kérégéra a Játékokat Szervoa

5izoTt eíág- mrnden_gggrtkiíld ttsége1 -bel{il hÍvat álos s zenr Iyként e].1mer ]. fegtrr-Yer ée villany t alálatJ elz készttI k gzakenbor n

0-o-0-0
A mapyar kti1d tisée olimpiaí egyerrruháJa.

, eztirke és fehér nadrág, fehérA roma]. 01 1l
kalap, eztlrke c1p ben vonulnak fel. Á melegÍt a hagyonányog neggyp1roa szL-
nii lesz . I

0-0-0-0
Dr.tr{.ez'-Fere11c -a NQB" t9 lé képv1gelL a Magyar 01imp1a1 BLzotteágot & Ir.lt._

andií NoB. tcongr gzugollo
0-0-0-o

0].1mpLai keret LétazécJ' me&állapÍtás.
ffiny g6n ]-egztíkÍtett6k afr oltmp1at
Iétsz{íurát. Sportágrrnk 1rríntí b1zalon és eredményeínk elt"smerégét
hogy a legnagyobb ].étezánlu kerct 28 t - a v1v ké.

keretek
J elent3.,



Kí.ttintetésekg
ffi.aiieegprénmogye*.V5.v'egvetaégt|gyvezete1nkétag'uTsT.ffinev-g].dE" é E sport-É-íacmgÍ' do]. "-o-L6-d P_ :._k{ttÍ*totcage1 $gtalmarta- a oport ter{n k1fe j tett nunkáJ a elíml"íe Áour.
.& kítiintetést K]-omár $ánrior a YenzprámegyeÍ V{v áz vetaég ein ke a Megye1
rf,Jueág1 BaJnokságok keretében 'nyujtotta-át az ilnnepeltneÉ, a ;erenréoB-ve-agt ir ég verscnyz k nagy ováel Ja k uepette.

o-0-0-o

-Tl,bq1d1-Tx}-o:e. teetnevel tarrár, vÍv ezakoktat t, _lapunk munkatársát a sportffirdomoÍe1isn..l'.ieéii18,nTegtneveÍégéaSportérdemJsaoigá:a jal| kÍttirrtctéseel JutalnaztáR.
0rO-O-0

DT.IJgron sábor a brvsz. egykor1 eln ke és a na8}rrnultu Nenzet1 V1v C1ub volt
ffi.-ántinnepe1te8q-.íkszii1etés-áapj4tl'Bakonyb1encsa1ádJák rében. BarátaÍ ds tigzte]. í távíratokkal, gratuÍáeí t<tat lralmozták e1 ák asreretetben á11 eportembert. 

o-o-o-o

M?$yar, Fere],rc Sz fíában mtik d viv mestert bizták meg a boJ'gár oJ.tmp1at vi-ffive1.EddtgíeredménydusmÍjkd.ésee].ism;réeétÍ]'lEzerz6á'ésétaz
o].ínptaí vro meghosszabbÍtották. 

_ 
o-o-o-o

A Fazeirae Gtmnáz1rrm d1g ztorna ég vtv bemutat
Á Milgzakí Egyeten Kía1zgÍ utcaí kuIturtermében' nagygzátmu kijz nsés Jelenlété-
bcn rendezte me8 

' 9 sÍ*n{ulun spgrtoL 
- |f jgság.r ez 

_tívenként gzokááog sport-
beunutat Ját, ezutta1' a felszabáaulás 15.:Ík víorrtu]. J e elka].náb l o

+ gondoaarr el kéezített iinnepeég-mind'en _egyes száfiát n88y k zijngégslker jel-
lomezte. Trcb1tg Jo1án 'i;estneveI tanár ée-eeg1t társa1-- tozttik MaJorné-
Horváth Kat * nlnden d1cgéretet megérdenelnek & látványos és gz1nv nalas
ryggor .pegT-endezásdért " sagyon J h1iveréet JeJ.entenek a- s portnak az 1Lyen
J 1 gíkeriJlt re'ndezvények.
láttunk ta1aJtonnát Beethoven zenek1gérette].1 gerendán véghezvítt bámulatog
egyenauly gyakortratokatc gaeltornát; karÍkával' maJd hál Íabdával bemutatott
uJg1e1tí-ezabad'qtralrorJ.atokat s a% els tétLtett-sz1npad.on végzett J.átványosvílág1t -buzogány bemutat t .
Nagy gíkere vo1t vív 1nk k zremÜik désének íg. Papp Bertalan tletes konfe-rálága és saakszer[t magyarázata k1séretében Gerevicb Aladár-Sze:renosés J -zs_effel' Papp Csaba - _Kamut1 Lász]" val' Re Jt lldik - Jubász Katal1nnal v1v-tak éLvezetes bemutat m-érk zéseket. A-zstíitben nem k1sebb k1vál gágok'
nnínt Berzsenyl Barna, FiiLiip M1hály' Horváth Kat és Zgabka Magda muÉoalekk zre.

0-0-0-0

I1y$3 j,kgqc ínk e]. 1smeré se .
Mínt a mu].than t ezLd'én 1g e Me8yar UJsáe1r k Orezágoc Szervezetének SpontuJ-
eágír szakasztáJ.ya k1 rtékelte, kiket tart az 1959. elztondd legJobb magyar
sportol lnak.nLz év lesjobb magyar fénfí sportol Ja'' címet l.helyen K á r p á t 1
R u d o ]' t kardv1v vílágbajnok é:rdcmeltc kl.||Lz év legjobbBiagyercsepata'?c1nret r.helyena ma 8 yar p árba J_t r világbaJnok eoapatl Sákov1tg asef, Dr.Kaugz István, Bárány Árpád'
Gábor |Darrág' Df.Berzsenyt Barnabás, MarosL J zsef. rrr.helyen ped1g a
m& 8y &r B 1 t rv13-ágbajnokceapatt Dr.Kevácgné NyáryMagda' D millky
IrÍáta' Juháea Katal1n' HeJ t I1d1k ' Székely tíborr: , Morvay ?,euzea - nyertc
eln

l8



VERSENYRŐI _ V ERsEfl}rRE. . .

Bgvaweuet r b.cgíffrq rndrá^g

A víV szakosztályok ar.aafugzerte elérkeztek az éwég1 z-ár vLas-
gákhoz. V1zsgáztak a flatalok éa feln ttek _egyaíánt. Bovember yéséq e decem-
6er folyamán-tartották az országos baJaokerígokat l az {fJugág1ak szánára- egyé-
nl és cáapat- nlg a feln ttek részére ogak.csapatbajnokságokat tertottak. A
v1zsgák erednénydvel 86g lchetiink eLégcdve, mert a 1fJusáeÍ balnokságok
nagyezáuu vereenyz t gyttJt ttek egybe. rgen sokan JÜttck e]. v1d'ékr l. Komoly
rnunkár l' lclkeg aporyiazerctetr l ailtak bÍ.zonyságot és gzÍnvona].ag kiiadel-
mekben nérték ssae ': preJitket. Ezt & lelkos nunkát saJnos .n6m ta].altuk neg a
Leln ttek sorában. Eég az a korlátozott g zámu caapat sbm á].lott E1' a4eIyik-
i^et iorre volt az I. oázta{lyban lnduln1. Ít116nÜscn- g zomoru Jc1engég a Pet f1
távoÍnáredáea a kardcsapatbaJnokrágr l ée a V rÜiÜ cteorá a n l i rcsapatktiz-
dclmekr 1. .A ftetalok a' nagy Yersenyek _légkiÍré-ben ec[z6dnek 4"g g lgy szánuk-
ra-tgeá rrág"noá az-tíyen versenyon i'al rBszv tel. Épp"! ?rÉlÍ, ha-áz e!{ly-"-
gck íávolnaradtak, a i1ate].okka]. s &Z uJonnan neve].tekkcl kel1ett volna kÍá].la-
nlok.' Eogy ez nennyÍre- í nevel hatágu gat ebb I 1s ].áthatJrrkr-4ogy.ncP 9gIa magyar LaJnoksaeon el ez r pástralép fÍatql v1v vcrt neg vil-ágbaJnolg{g{
bely áettetl Ezcknet g f1ata1oknak g1kercg azárnypr bálgatáea voIt a fe1n6tt
baJnokgfuok egyetIen ijrvendetes JeJ.anségc.

Lz országos 1fJusági baJnokságok c-sapatvereenye1n &a 1ndul k
nagy száma nehéz f e].ad"át el_é 

- álrítotti q rendeg6oéget 
'_ 

ar1l! a ??épl de távo-
1!-isko].aí tornatcrcn ceekély bcfogad kápcesége ls-cgak fokozott. fuÍatt
kényteIcnek vo].tak nÍndJárt ktÍzvetlen k1ogéeeg rendszeqrel J-ebonyo].1taai a
baJáokeágot s igy nem ely víiták1 _oa'apattag hoggzu utazág ér- . qé9, éy1 gzo]P-
gaÍnas, Íelkes -áiortrnrraEá után kánytbLen olt 2-3 e8ydnl -Pérk záe után be-
áautaznÍ, míc]. tt né8 Budaposten bánclegedctt volna. RemélJtlk J v6ro -g1kerillmearfe1e16 termet bÍzioeltan1. másrészt a vLdék1 gzakosztáIyok nem kedvotle-
neánek eI és époly ].e].kescn és nagygzámban vegznek r6azi czen a v1vág J v Jo
gzompontjábÓl éréggé nem értékeIbet vergenyen.

Az Íf_lusáe1 n Í t rcsapatba'inokságon 15 csapat k z ttiik 6 vl-
dékÍ Índu1t. er nyei. kánt. Már an el-
s f ordul Ígen kemény kiizdelmekgt hozott. Á- Honvéd a Dvsc. -t_g au E1ektno-
mos a gzolnoÉÍakat, a MEDosz pecl1g Szonbatbc}y egytÍttegét csak neh'éz g gna-
ros ktizdelemben ey zte le. A kiesett csapatok tagJd k ziil tslil n gen K nkey
és Balázs /Szoln k/ l,padány1 /Szombh./ Mádaré,sz /Debrecen/ ylyáea vo].t T0-

'g"ítráit0'-á;_;is6'nési'1'azé' 
jutásért vtvott nábodik fordui bg'n elvéraett

8?, irtote iraEtr csapat, lzd 1á. A ktlzdeIem 1tt már nem volt olyan _gzoroB.
Ieginkább a Pet f Í ciapáta tudta a llonvéd' gy zelmét egy lde1g veszéLyeztetnl.
l dtifit beJutágért v1vott kiizdelemben a Vagas cs^apata csak nehezen adta-meg_ l

n"sat a nÍsc.egyiittesének /9t6/. F negy /v7a-aa,/- valamenn{l e.Llenfel t '198y r-,,,
tel Lz osc. viááont k nnyen gy z tt a-Honvéd' ellen és a d' nt6ben 1g f J-ényc-"'
eeá verte a Bvsc. egytittését, - amelyb l Zsendovíte vivott a legJobban. A -baJ-_
ookc"apatbarr Sza1onTáy valamánnyí. 1lcnf clét Le6y zt! l ' Plazzeiíano ée Dér R'ékg
cgak eby-egy mérk zésiitet veaztettéh el. A lII: .h"ly-ért -v1vott ktizctelemben &

kíesyeááurí zottabb VgBeB egytittes gy6z' ttd9z5/ a Honvéddal gzemben, amel.'r-
ben"brdélyi és Gulácsf Jtí vívága neÚ iudta e11e1su!v9zn1 a ttibb1ek sye_4g{t'a
ioí'ál át.- L t bbÍ neryeiés eld nt ésé6rt vivott kti6de1mek goriín a Pet f1b i
í0ií"á éa R nay, a mnbosz-u r Cgászár vivása one1Eed'ott kl. vége19d9ényt In
osc.. rr.Bvsc.-.' ttt.Vagag.1 rV.Honvéd' V.Pet fí, VI.ffiEDosz, vTÍ"ElektroBog'
vIIr . za. tr btrátl Torday LaJos és Keménywár1 Géza.

Fíu tdrcgapat ugyarrcsak 15 á11ott''{"'a raJthoz, Lz e1g6 fordul -
banrneg1.epetéaffié1ekta1áJatarányogy6zc1me..azE1ektromossa1
szembeí. La MTK. a gzolnokÍak, a csepe11ek a tapolca1 egyiitteg ellen' a Pe-
t fi pedlg az AsT-ía1 szemben- csak n_ehe aen gy z tt. A klegett eeapatok tagjaÍ
k?Jztil' Hu1áz /ÍapoLca/ , CsÍgzér / 

^sT/ 
v1vott- j 1 " A veszpr6nÍek a máeod j.Ir for-

a"íou*"-Éá*eáÍ ar t ilérentettek a báJnok Vasás számára, - mert TÍszttart{l
xá"acu 

-é; vaji'" e syaíánt 1gen J l vii'tak. Er g volt a kuzde3.on, . a HSE' g

Bvsc. k z ttl A /íátatauu ramutt ragyog vÍvága azonban nen tudta megford,l-
tan1 a nrérk zés soreát a k1egyengulÍo zott Honvéd csapattal. gzemben *
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A d nt be$utásért vívott ktÍzdelemben Ien t nebda ellenféle vglt _a Vasagnak.
rwu' rtáy_u6yan nLnden ellenfe]-ét 1e6y ate mégse tudta cgaoatának,a 9"sp:re*
v ncaagg{ n !gáto}nÍ. &B osc. vigzonf k nnyen gy zte le- a-Flonvédot. A rrl-rv.
halyérE v1voÍt kijzdelemben megle_petés sziiletett a CsepeJ'- -és {onyétl- egyittteac
íctltál nel]-ett kitzd tt. Szcméréáy /Caepel / valryennyl' cllenfelét legy zte ég
eE-utoÍ,g wérk zéslg Í{yonárkayrnak gem volt veresége. Ekkor -neglepetégrc Ktg-
nartonL /Honvéa/ egÍet].en t alálattal legy zte syomárkay1t ée ezze:.. csapata
gtánára azetczte uneg a ta].álaterányoe gy zelmet. Ugyancsak nagy ktizdclnet vt-
vott a baJnokeágért-a -Vagas dg osc. Ez{ Szab az uto].a /Yaeas/ _cs rtébcn
aratott lio aráfryu gy zelne d nt tte o1. szab S. egyetlen nérk zéaét gcn
Ycgztette o1 gz egész csapatbaJnokság folyaná4' A-baJnokceapatban mellettc
né5 VáraJ.Jay vívodt í.gen i l. Az-0S0. vcrcgég t f k nt $zab L. -gJrengébb for_
nája okozia. A'z gyetern1gták k zii]. ktÍl n sen- llharaezky vÍvott J 1. Végered-
nényében r.Vagas, Ir.OSC. 9 lrr.Eonvéd, IV.Csepel, V.Veezprém' vI.M|BK'vII.BYSC. .
vIIÍ.Pet fÍ. F birríkr Dr.B nay Gyula ée Ftiltlp Bálj.nt.

els séeért. * oí:'H;nii"5:í*:il 
fií-

b 1 a ÉtegyenIítettebb VaeaE t rbaJnokcsapet keriÍlt .kÍ gy ztcecn. Ebbcn a
f,egtrrvor"neilÜen Ís Szab s. b1zonyulÍ a legjobbnak. Sárosy- ée Békefy J viváaa
nc - tudta megakadáLyoznL az, el].bnfél gy á tnét. A gzolnok1ak k n!Íen gy6ztek
a Bvsco-V 1 szemben. Á máeodik fgrdul ban azonban a Vagag nem volt eByonran-
8ll cllcnfele a VqMeteornak, amely most nár nna}y.P baJnokeeapatának utánp t-
Iásár t ís 1gyokszlk gondoátodní. 4nnÍí1 .nagyobb volt a kiizdelem a szolnok1ak
ég a Honvéd "byuttegeí 

kijz tt. A nérk zést-csak a ta1álatarány dijnt tte o1
a% el bbÍek Jávríra. A g zolnokLak ktjzti]. kiil n sen l{ank, a llonvéd csapatában
M na v1vott j t . A rIl.helyért v1vott kÍÍzd elemben a Vasas 1gmét magára t&-
1á1t. MÍ'ndcn gyes tagJa j 1 vívott /Ha jnalt VáralJay' Szab _és OanÉaugh,/ éE
9l5 arányban áÍ ztjtt-á Honv d ellon, amelynek csapatában Préda r1zte qeg
veretlenségét. A baJnokságot eld nt uto1e mérk zésen a V.Meteor Szelény1'
$zekoros, Ec}rm1dt áá Andoí iJsszeá].lÍtásu csapatával. b1ztosan gy zte le g
gzo].nok1akat, akíknek csapatában Feke tís Hank á].].ották meg a _helytiket. Orven-
detes, hogy á Meteor a,z utánp ttás neve].és terén 1lyen erednényes mr:nkát vé-
glz a,z ut uut 1d ben. Végeredményében I.V.Meteor rI" Szolnok' IIr.VaBas,
ÍV.Eonvéd. F bÍrákl K]-e11 KáImán éa Drr. BerzsenyÍ Barnabás.

;ffi.";-ffitrl" 
' 

:'r;ff*ilffii.;*::i*,Íill
t bb meglepetégt okoáott. Pápa egyiittese aránylag bÍztogag $Y zte _].e a Cqa- ltŐbb meglepetéBt okouott. .Pápa egyuttese aranylag blztogn4 gyozle Ie a UB&-
tornázá 1 fuiiveket " Az el nb1ék t átir Pfldy vÍvásá sokatÍgér . Megd bbent
volt & h dmez vá&írhe].y1ek f Lénye a V"Meteor egyiittesével gzemben /9zo/, L
cgepel1ek suoroc' ktizd'elemben gy ztek a gzolnokták ellen, ak1k kijziil Bátorf1
gzÍv s kiizd képességével mÍnd-á négy ellenfelét legy at . A másod1k fordu]. -
ban a?, osc. és E dnez váaárhely v1vott kemény kiizdelmet, a,melpaek gorgát s1-
n ég Torday J vívása d'ijnt tt- e1 a% egyetenisták Javríra. 'A legy z tt cga-
patbarr SzpornÍ v1vott a legJobban. Lz Ásr-csepeJ.tr- a EonvéÖ g BCSC-t' _a Vg-
ias ped1g- Pápá csapatát elr6áte Ie k nnyen. A a nt beJutá#rt v1vott mérk6-
zéseL g oián áz AsI: egyitTtege megmutattan hogy nem volt vé].etlen a II.oe ztá-
J.yu baJnokÍ. gy zelme . -Valarnennyíen kÍegyensuIyo zot tan ée j_ r v1vtak . Kalmár
éts r,énárt voÍtak er sségoÍ a cbapatnak. A Honvéd egyÍittesében cgak Terék ég
Boronkay G.vívása volt Etctés1t . A rII.heLyért az-Ósc.v1vott a Honvéddaln
Errnek eorán Torday 6g SÍm válannennyÍ elIenfel t Legy zte ée ezzel bLztogL-
totta egyestileténck ezt aa értékeg b'e1yezést. Az _egyetenrísták elízetesen a
Yasae eÍien gyengébb féL _rát fogtak k1.A baJnokeág-sorga tzgaLmae s rendk1-
viil gzoros tc áaeÍemben, 1t el.-Az AsT e8ytittese Cgíezér és-Kalmár 1gen J
v1vása rév n már 8:6-ra vezetett, amikor-fooravcsÍk-lénárt 5:].-g legy zégéveI
behozta az angyalf ijld'1ek talá].atar"ány el nyét g 1sy a.z utols cstirte keJ"lett'
hogy eldijntge-áz els ség kérdését. t{eszéna, 'akí edd1g 1s már mínclen ellenfe-
1éÍ'legy zte, er s kiizdéIemben gt z' tt Kalírárral szemben, ég ezzeL két ta1á-
lat clBányel'caapata szÉímára ez ezte 4e8 q baJnokságot.-A továbbt helyezé-
sekért vívott kiiádelmek során a h dme z vásá;.helyÍek gzerepe].tek a 1egJobban.
Végered,nrényébenl I.Vasas, -II;'A9-I,.r III.osc. ' Iv.}Íonvéd, Y.H dmez vág'rhely'
vr.Bvsc'vTr.Csep9!'vIlk5g1:..'fu.*.l.l&&'F-s'#!?ffi....-..j'*:ffi:effi

Lz es'réní íf.iusáPÍ ba.inokságok során 1s eL sz t a n 1 t rre ke-
4e f t páetra. A kiizdelmek lgen gz1n-
voltak, Az e1s ford'uI ban t<tzábíLag a baJnokcsapat tagJának Dér

riilt $oro
vonalagak

;'ii'Ei!tt!'séi 'í



Békátlek a kíegé6e J61.nt6tt De8tepetést. u8yanabbaD e csoportbaa ![óró cEak
h{íJ'nas ho1tv6rseny után tudott iovábbjutnl. Á násodlk fordulóból azoabau nér
lcn tualott !ováb!Jut4!. trÍeaatt nég WinttÍaob /'Keeztb:e]-y / ) flagngt /Taaaa/, éa
zggndovlts /Bvsc/ ak1tet uJ TaYiYli. gorán észároa lrsnét:ol.t győzőü le. Ügyan-
ebb6n a g!'oportbln az Ífjuaágl váogatott Kégl rgyctlcn győzá1net sen ara{ótt.
Eo'Íváth Eva loscl rosszulléte nlatt kénytelan volt vlcgzáléoní. fulatt nécv-
szer.oa b'oltvcr'cny aIakult Koháry, I'groi,slnonfl ós Cg.Molnar. ttlziltt. pubBi
Ugron éa SlnonÍ1 nentek tovább. I'tóbbl a közóÉdöntdben vérzett 61 EöDIeyYol
/s!obok/ ée Pollnerrlel /Spartakugz/ oayíjtt. A döntőbca nécyen nccuAlotta}r ugzőny többi réezétól. Közülílk az elóőaésért külöaversenÍi v1vtök-Plezccr'.eno
l.osc / ég GulácBy /Iíoivéd'/, e III.bGlyért pad1Í szalotltg:y /Ósc / éa Eorvátb
Ev8 ,/Bvsc,/. B16bbt k.tt6 7-? 8y6zc]. cnme1 boltverlc4ybc kerlllt. Plazuoríano
vctélJrtállnőJ ét6J. ' nig utóbb1 slelontoJÉó]' gzeavédtó egyctlcn vcrce6gét. Arqír&v1vág Eorá:l Pls!'cT1áJto csyetlc! találatta1 hód1totte el a baJnok1 c1net.
iló lcane' ba kü1fö1aöu 1. ugy tudne küzdonl ée vivní. Dlnt ltthon: A násoillk
hc^lyre ezorult Eu1ácey talán nég.Jobb Íg volt náIa. Á nág1k kett6 párharcát
Lót találatkü1önbaá8ge1 Horváth É. /Bvsc/ nyérte. }Íegyeatlk halyrc SzaloattyLcrult. l nezőuy !ét Hi1ön fola köuött közáp belyen /Y./ lgoa /Bvsc/ faa--t?tt. atl az el6z6 négytőI clgzonvcalett vcreeége nellctt a több1ckct fölénycc
b1zton6ág8a1 vertc. VT.FóEaqy /Íagas/ YII.RónEi /Pct6tt/ VIII.ltészáJioa Évr-
|a9n1ros/ L[.Fo:lgáce /Eódmezőv áárb91y/. l6b1ráklPapp Bertalgn ás Dr.Felkayladrás.

Az 1f.lusác1 férf1t6r eEyénl ba.1nokgáPnak /t0 ngn e1s6 osztálnr
hdulóJát hét 6lztá1ru 13 v1vót É1_
cneIték. Ezek c6ak *z előgélkízések so:lán kapcaólódtak a küualólcnbe. A rc-
loJtez6 neglepctésnentco vo1t. Áz e16nérk6zések eoráB váratlan volt llank
/-$zollok/, .Gcr8cly /zo4v./o walthe} /Szomblt. / o #hal /Eont.lváralJay lvaaaa1ér EaJnal /Yaaae / k1egése. A középdöatőbcn nlír lgen nagy éa sibrónalaa vo1t
a küzal.lcn. Itt víazont szánoe neglcp€téÉ Bz{Lletett. Tlyen volt BucbÍngc!
/ utgótar trán/ döntdbc Jutáea abból-a óeoportból, am6iyb6i uherGczkyr szenc-!&1 ág}gl. kl.!ctt. A kapoeváJrl [av-6*n.o*oo t /Ylcac/ vcrte ki. Szabó Lász-
L6 /osc/ gcn tudott ilöntóbe Jutn1. l dönt6bin az elínéikőzések soráa kLccé
gl.ngébboa ezerep16 Xanutl Lászlónak /BYsc/ Dcn akedt el}énfelgi ek1 p111a-
!.t18 1! v1tágeá tohotta volna gy6zc1nát. A beJnokságot, vcrctlániil nyertc
Irglcpcliíe:lc s II. bclygt g DiBkolcl Kulcsár Gy. hód1totte el. Ügylátsz1k e
copatnérkduéaek után'nagynsvÍt c11gnf61c1 fríradtaa vivtek. Ezzel_na3yarázba-
tó' hogy _fÜlényéE gy6zg1nc1 nellctt cgycs csörtéÍbea Szabó Sántlor /Íágae/ kl-
La3yott és oaak Ú III. hclyra került. Á rv.h€lyet lobb küzdőképceségévcl
Eáro.y losc/ hóalitott_8 .1 ryomáTkay /Ccepel/ c16l. YÍ.Brrchlugei ,/ saIe4tB! J áDl
vu.cy$Íqat1 /Pető?!/ vlTl.KÍsnartodL /Eonv. / Ix.uay /KapoBvár,/. !ítndcut
agrbcvotvc oeg lcbcttü_nk c1égedve. f1atal tőrtvó1ak te} J ósttményávcl éc vl-
'áauk 

czínYonalával. Főblrákr Pelóoz Enallc ág Dr. lo}alay laJo6.
!1atel párba.1t6rÜz6k htánvát nutat_la. hoEv az l f_jusápi baJnok-

rá3oq nindöa e za-?4-a?öTBFetT-FE-g tra. inint az áríi cniét a feárveáem3l
töit ór'!n1 Bzokott' . ran8sor nagyrószt negfordult g Budapogt beliokaág vég_
cctlrnényéhez vlszoalr1tva. _Az akkor ktos.ttqk' Yagy bátul kullogók clől végaz-
lt|r1 víczont az rkkor1 gtőzleaek nogt nem értck eI Jó orcilnényt. Iey ná! áz
rlrd fordulóban elvércltck Szabó Péter /t'f'Dosz./, Fckc /Szolnoi,/' sóbal lBonr, /l lör6pdönt6b.a Aüalor N,ücteol.f éc Szciény1 ./v.Yat./ ir1egéec iórt váiaiÍaa.'l aöltdben hárnau külön v6]ra.nyt vivtak. NözüIltk trank éE Préile egy-cgy vclr-
.éÍ{.l az.166b€1yért ho1tvcrsenybca Jutotta&. ftt Eaok z.olbotr líiotÁóy/ yaz-
|6ljporságe b1zonyult Jobblak' ncrt fcJ-fcJ nellett1 küzdc1clbGa 5z5 ttJá-latúÍnnyril r1herült a baJloki clnet PiédátóI lfloav. / elhód1taa1. Ez a gy6-
t.laB 1r lutetJa ezt az értékes eportnrmkát' r&ít a gzolnokl' v|vóezakagztály
Ya8tz. BBrEad1& 6 gy6zc1cmmc1 Szckcrec LáezIó /v,lílctcor/ }ett. Á nczdny többl
rÚáro rár erőBen tÜEÜrtllt. IY 

' 
schnlalt Pá]. /V.netcor/' Y.Kulcaár gy6z6 /trÁc-

Lola/ YT.Brct' o]rule ,/osc/ vII. sáloay I''áazLó /osc,/ vtlI.tóae rs tvátr /nonr./Il. lövrldy Gydrsy /Szolnok,/. Főbrrákr BertoB Ottó éa Rábo cusatáY.

ll!H. /foLyt atjuk/

Ányagtorl dás m1att ag, ifJuságÍ kardbgÍngkgáer 1 g a fgls tt
ceapatteJrolságpkr } az f$ beszámol nkát fab311ár"í. sáánunk[En hogguko
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rr. T. vasárnap

rr.12-14.
rr.14. vasárnap

II. '21. vasárnap

T.ogzt, férf1t6r
II.ogzt. n ít r

IIf. aszt. kand
Il.ogzt. párbaJt r

ffl, oszt. n lt r
fff. aszt. n Lt r
III. ogzt. párbal t r
Országos víCl'ék1 egyéní baJnokságok
TcogZt.kard
Irr. osat. férf1t' r
If juságí prírbal t6r
fl.ogzt. f rfit r
III.oszt. kard,
Iff. oEzt. kard,
fff. oszt. n lt r

II.oszt. férfít r
ffl.oszt. n lt r
III. oazt. férfít r
rfJusági fÍut r
rfJuságÍ fÍut r
rfJuságí kard
IfJusríg1 kard

I.ogzt. n 1t r /TT,tájékoz tat /If.oszt. kard,
IrI. oszt. férf1t r

r.ogzt. n Ít r
rr.ogzt. n ít r
II"ogzt. férfít r

III. oazt. n61t6r
) ,. t CIJl.Oí'ZA. noLtor
I P.1,IlI.O tzto I?,o1tor

IfJusríg1 kard
rfJuság1 1eányt6r
Fe1ezabadulág1 Kupa

Bendezl:

ELektronos
Bp.Iíonvéd
Angyalf ldÍ Sp. IskoJ'a
Péceí Egy.A.C.
SopronÍ B{AFO.
Bék scsaba1 vfK.
Gy ni Vasas

Veezprémí V1v sz v.
Vasag S.C.
Csepel S.C.
Bp.V ríig Meteor
Gy r Vasas
Szeged1 Postág
Kaposvár1' K1nizgÍ
Székegfchérvárt Vasag

Ir. eB. vaaánnap

A versenyek megrendezéee csak akkor vehet b1ztoara, ha azokn ].
kÍÍrás Íe érkez1ko

r.oszt. Prí:nbaJt r /ÍT,táJékoztat / M.v.sz.
rrr. oszt. f érfÍt r M. T.K.
Irr. oszt. n Ít r B.V.S.C.
IfJuság1 kard Vasas s.c.

I.oszt. kard /Gerev1ch emlékverg./ Borsdomenyei v.sz. !

Iffi 'ffi'_'ffi 
Sáo1noE1='ffÁffi*'"'
szombath. Ha].adágnn
Pécsí Egy.A.C.

lln
Tapo].caí Mr{v"

tt Ít

Szo}noki MÁv.

M.V.SZ.
Bp. Honvéd.
Pet fi S.C.
Szolnokí B{r{v"
salg tarj ánl Kohása
Pécsi Vaeutas

tt tt

SzegedlL Vasutas
Yeszprém1 llaladás.n Í'

Szolnokí MÁv.
Vasmegyei Viv sz v.

Ára pélctányonként 3.- Í't
Szerkeszt ség,: Y.IÍo]-d' u.f..
II. sm "22L. Telefont L2L-117.

Szerkegzt1l a Szerkeeztí B1zottság
Szerkeszt z Gábor J zsat
MegJelenik m1ndon h 15-én.

K gztilt a Stat1sztl-kaí Kíad Vállalat nyomd'áJában 59 ft96o>

n


