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TA N AcS Ko Zll< AZ EDZŐT 1STU LET
qÁBoR JÓzsEF B szÁMoLÓJA

lartBlEéban 8Bada8' JavaElatglben. batározata1bBn 1rányEutet vott ez 196o.évl dz6konferoaoÍB' n lygt a vsz. Ealz6 Bluottsága tartott ne8 a sportosi$lilot vlv tonáb.n.
_ _ .L rlegbl'v ! fglaolrolt 7 tárgysorozatí poat' t bb Etnt loo árarel1&r6t BrlutÜtte8yba' k zttlk rgenaletosén nagy ezánu v1dékl 9d! t ts. KétséskÍvtt]. fontog kérdágok Lat{uict

BegYitatás'a'' blszon vÍv ilk vártnál 8ygn8ébb T Ea1 szer6ptés6 változatlalul fo8lelLortatá.
szak9nb6reí!k t.

Érdekt6atéasal vártuk, ntben látlák a aLkgrtcleDaéE oksLt az ártoketlct !észt-
vev61 ée nily8n tanul8tígok8t YonaBk 1 ez9kb61 B- ls8llletáke8obbox; eatz6íD}.

Eay Béla' atg a kuut'latl Bzak nborek negá11apÍtása azor1nt lg' a ! Daí ay z-tosek s 6oD1 forradgl_eÍan uJszeríl vlváat nelr Butattat. !'t lálszÍk ílazolDL. há az eeváají-gy ztesok YlváBát 61enozzllk. sen a nénet sob!íd olinplal ba'1nokn6 n& bozoít u'tat. iár ievéa-
bé zsdanov1tg' ak1nak Y1vágár l ogyb'angu volt a szaÉ len n!, hogy a régt ezá!ázt rÍtiás}lasszÍkua eleno1t oEí].1o8tatta. Á pár6alt6r ounplal ba.jaolá. a;-olar!-It lfÍlo u.Evalcáak a
}asygruíqvos olasa-epéellv t.ch'J káYal aáetezta neg e1s6áágét' a El KárTátllt vrviíia i l t*"u''''":*' *T#:iÍ:':rl]*; 

"". látbattunk torsz8kattot ulat. lay lronbal! r"rt"r]t"tt"a gzakárt k fÍg}'glnét éapedlg a BzovJct v1v k kÍvá1 iegtt rondr'oi iá 3E'racru'ir 1ntattgáEa-
Ial zltésÍll tehát 1aladlÍg8D síEerl'lt. sqJnoa z nen tnoldbat o1 a ualyar v{v É l éa eg a f;l]1merég volt a f té íJa ag el aat knak éé }ozzágz 7 klli 

"gyaránt._-'
z 

'alnozott ry#ir*í3''i'5:i::Hf"3';}l33*;;iÍi':"nii::'#:";'Pi;':!Í*l"::t:i':'"}íÍ:
8atÓ_ T rsouygk' oglréDl balnoksá8ok' nenretk z1 találkoz k. t fonábabolatsl mneL fot.trtáE
loráP9la slkor{llt' Dét!_ beszélvo a!'r l' bo8y o8yeaek az ol1tlplára val ttlutás áraetéuia á rá_lo8ato Yorgottyeklo ea brJnok6á8ra aEzpontoaÍtották folkégzílléBÍlkgt.

-,- __-'__ryY" péIa ol adágábaa BeBállapÍtotta' bogy 1936- t! _ n'' ta az ollnpíátetJarJa - no8- Eo8k zeltt en s !! volt ogystlrn ollnpl'a Bn4rara t ataralrg D9n6 kltzd len siínhel\'c.lunt a rÓBl1. IIII! 8í8ant1kus kuzal916Eb n né8 a le8naa'obb tcobdlaí tudág.al rendo1tez6.-
;::liÍi.Ii"d"Íg"í.''iu!i*"ff!!;uí}:Ji'"''í'o:'íÍ:i':: "*"*' teobntkauag; -l'*tti'li"g' í3

Be odz6-tábo!ozn"5i"il3|}"Í"Í3it"::}}"Ílft:"lT:':"i#gr#""$:í:"$:fiTffif ;ltrilÍlf*gére.
A kor6a6rll 1d6z1té8gn folíll náE gz{nog fontog problá!á fo8leltoztatta a'értokezlet !égztvov it. Fentebb nár a'1ia;tt t"ho8y ;

fiiÍT;ÍiÍ:;ifiÍ"Í:x:l:'::íiiii$ii$'i:í''i'!xffiii 3i':iÍitl$"Jbryi*"|;:tliÍi:jLko]'l' BestanlteLl iersenvz6{atet. felner j _iii 
"z'.-I'erag6' n tul na8y Jolcnt66éaot tulaj-.lonltansk-g !cgt6ro''nt ánnel a ielaaii""r e'-iuz[cn ien 8í tad-o el a ii'ii.i _1ji;Eijsit-i3l-

1eazt éee.



L bo!üé1sgi'é6 és klegó5sÍ t ó6portok kérdó6é sz1Íltén 8eDtllkóp 66n henyagol_
bató 6l' ba uJ utak keresésóve] haladnl akarunk a korral. A k1egé8z1tó aportok azi.tkeégeseé_
gét; ua uár €gykold ellonuől sen tsgadják. Üdvöa Yolna, b€r a vlvólzonzatokat el6nyiJaen fog-
lalkoutató kÍ6gé6zitő í,p']rtokBt 1snertetó t enu]náqy állna edzőlnk r6ndolk6!ésére' hogy en-
nck alBpJá! lráayltbaeoák ta!1tvá'nyaík toEdlc1óná!.ását 

"
Bátérve az országos vívóedzó konferencla lefolyasának részlotes 1snerteté-qér.. .1őr. k.l]. boosátBnunk' hosi ]'apuí* tsrjealolBe saJno6 nento8z1 lehet6vé az elóadók

é6 a bolrégzóLák áltgl 6]'lrondottek teuosségében való lseertetéeót.
tábor r6tván a Wsz. főt1tkáTa a szóYstsé8 e1nök8é8o nevéb€n üdvöztí az ér_tgtozl.t rásatvevtllfi@lffintvén' bogy lts.caanád1 cyőrgy ólnököt bétegeége akedályoEta a

Lonf er€!oÍál való loBJ o1'c!óEben.
t3 eilz6k testti16tg lgautóbbt B1k6r9g értekezlete a v1vóectzók konforencláJá-

nak év6t*ént való re6renilezését határ.oáta ol. &noktgtt o198ot az Bd'z6k Blzott6á8a az 1960
évÍ értcke'19t ösazebÍvásával.

^, 
oréaL tarrrícskozde célle e1sósoTban a szakmB1 Dlo'bléBák. va].aDlat az eal-

ldtovábbkápzéa é8et6 kératésénok negvLtatáÁa. Ha végíg tekÍntü!} a nesh1vóbÁn 1€@ertotgtt
tár8y3oro'aton' láthatJuk' bogy egyt61-ogJd8 fontog ée aktrrális problénák ke!íllnek naPLrend-
To' nlnt p1. a! a].apfoLu vivóoktatás. YslBn1nt nód6zgrtEn1 kérdések vitára booaátása. KtlLö-
nöc 8ondot -kell 'foral1t8nuü a azsbatos aozgások oktatágárB. nár az alapfoku kÍképzé8 folys-
rríu. A vívóképzés tertlletén n1ndon!él nagyólb aulyt kel1 b;lJeEnün& a í<ardvlvág bttatáeáia.

A f6t1ttár.Jó éa eredményes Bunkát kÍYánYa Bz értekezlet Tésztvovólaek' fet-kértg Dr.lay Bé]'a 6zakel6gdói bo8záDoi.óJáiak oegtartáaáre.
Dr.Bsy 8ó1a az olÍ.uDÍa1 w1vóegeuényekr61 a Wsz. elnijkEéÍí tt1é8én tar4ott

beezánolóJát' nq1flIi5fil6!?EEn azonog Yolt a konfereirc1án elóadottrl. tapuíi okt8uerl Ázá'uá-
bBtt Bár LiEer1t6on 

'@gl.tettuk.l Dsgy BzakértöIennel és k1t{in6 okf€lté8a€1 Be8tartott elóartág. ezuttal B€ntéYosstott hatágt bBl18atóBá8ábgn. eaY11áattá6t 4yerÍ a róroa1. óunDla vÍvórflzdálne1lok gok
6rilok65 l!oaza!8ta, E'aktapa6zta1ata. A kövatkEzó náplrend1 pont gztiös Jáltos néster€daó. az&lzó Blzottaág elaÚkének az nAlepfoku oktatás kérdéiel'' clltán tafiöTT-?ffi?í&-1ió$T?1yet
fontosságdra való tekíntgttol }alunt náa heJ.yén ktllön olkkba! tmeltetünÉ. -

nöyld sz{!Íet után isnét Bay Béla 6Ds1kbdett gzó1á6Ta és a néey 1dógzakos
EdzéBÍ rgndBzgragk a vívósportban rraló alkalnazáoá!ól tartott előadást.

- 
Te]méEuetogerr B Í1vásban a nq8y 1dq6zakos eitgés alaplán állunk' de azt

il.kl!9t'í kdLL_ 1génye1.L}'e'. A nultban 
'e 

a né!} litószakoi eazéá aiápján tú;'énl'a viYók fel-kegzuL€Eo' oaall B€! tözpont1 Í!ányítá8!a1.
_ -_ 

spo'tá8uneb8n az évet _ nl'után az Dén azonog a íaptá:'l éY kazalgtével - szep-t6ütgr'októbortdl kezdve sz.fuitJut. Ektor kezd'l i.Í}' az alaDozáasa1.' orei" Ártáiaüá', éIte',* {A-luáríg. Bzt 
-kövgtt 

a 4-5 hetet igénybe vevó fo;!ábahozó iáaezái. -Íjtrór" r".úin"t-_á:""J-nétiár_.hét!6 az 98yÓ!1 ó5 os&patYerasnyok' v ala!!l!t fegjrvernenenként, havonként egy válogató vergely.E't.ki'v€tl a fornábantartó id6sáak: Er]:6 sclek á-hazal baJnokiagot' n€EzéíÉozi_vársenyot, a' '

vílágbaJnokafu ós négy évenként au ol1npLB.

' 
^z 

átnenét1 íalőszak B nyárl hólapokTa 98ik' 11yenko! ueBtesÍtén1 kell veT-
_r.nyzóíeket _a vlváatól és nlnden terenspóritóJ'. tziáne,r, tatízéa";;;;i"Ti_i'ü;""rta' 

"lo"iö-tat a -6labaalban, fidss levegón, 'vízon é-e a aapot!. ternészetóeén rámrá"aoi-áE-i;onzatot ne-!ov1t6 é8 6érÍ11é81 vegEéuyé]' ja"o sporiok.-'
Ezgk az 1d6gzak1 hatám€8á11apltások 

' 
olv1te8 értend6k és fiíggenek e8y!észt

:,l1íy,:":"""{:k' lalőpontJátólr .mÁerészl váreerryzőr.nt áunka ' iÍletvg tanutnrínfr"ál rositít áe_ 
'

6átrö ég !@ utolsó aorban egyén1 test1 adott8ágattól.

egész éven é" tóbf 3ff{ áí"*Ítr#*#:í'"Íío3í.Íll3"fi}}3" ""'u folyanatos nogurailáa tehát

Bay Béta nagy-tgtszéEsel fogadott és aok ]nozzÉ'szó1áat €realményező olőadásautáD' LutoY1ch Tstvál! tegtÚqvé16 taDának a ''Vrvóg1nneeztLtal gyakor1átoti-r{i_tártott előa<lá-ra. ara-lo-tlFiffis$iÍiiffiIt aÍkeri. L vlvoszenponitái'iiTí''o"" 'usiár.""ioii 8yiiJ"iJtot"t, ,ro.,"o_dékcl egy caoportJa szen1ó1t€t-6en 1g bolruiatta. l vrvoááiornE-g;;il;';'iíö;_;;"i;ai"; 
"i6_adÁE alya8át lapuD} 1o6ki'ze].ebb1 szánában rotoáoítrtit.

tárgy.orgzatÍ "relá33"Í"fi{EÍá##"|'ííá*:l"iJ}:-;::-;ffi:"ii:ÍÍ":Íiff Í:Jír:'*i"gllg ;n-Eák kertllt€k ozuttsl nap1Tend lé-. l, nozLágiótaaóÉ;i -: iiety Étányátan _ 'cgáü_lliónatoean 
á1].!ódun}ban az alábbtakbai Lmertetú.

Bgrcze].ly I!!g /v.üeteor,/ helyósDek tartaná' hB B Jöv6bel1 az Ealz6 Konferen_o1át két nBpon Át-E.Em6!a-aai:n?k' 
'ág, "hóí ';[;i6"éa 

van arrá, r'osy"irien naiv té'aköTtfoglalkoztató értékezletet zavartalaíúl iáioívtáir,á"E""a..

Yo!J,ák.az é1""""":'í*f:;"Í'"li#!iÉe.l?f{ ?"*::":;'ÍÍff;sriÍ:"i:íí;3:"g{'I3*:3Í",#.'íJá3,,í1;.
té8i1l. le''öge.zÍ, hógy a 

"ureenyzot;lzee 
- i""én-"uiriáüi j;É;i; 

";;;; 
-;óíu ""ii_"áiá'"t éa fala-

'áat 
tqrt a!ükBé8o€nek.
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Tibo1d1 !Ílbor ,/Milv. lil nl Ezt Jr'i itl!,/ a leng kiJté1 hasrnoseáilára hív'Ja fel a
figyeImet. rivr! 1ríáT-allEffi|&-c-g y'rés z+' az 1gko1.jziis t15iíÍ bene1c4itígre. b caoDo;toe i.ia.1-
tásná1 pod18 a fog]a1koztotás né1kiil zhetet1en oszkb'Je. El nyijsen alka1iazhatri- a lenr. k tél
a kéz és lábnozgás autbrnatizálása terén és a fe.i1ettebb tudi-gu vorsenyz tanítáBánál-a ten_p keresés beídegzésére. Á vivás kíegéoztL gportJaként né6 aa aszta11i nlszt tartja célra-vezet nek, .Be?t J hatásgal van a ráflexek gyore- k1alaku1ására.
- 

^z 
utánpr5tlás nevolée ozernpontJíb ] ká}.osr'ak ta1{ilJa Bz uJabban bevozetett

n dBzeTt' amlkor a szakosztályo\ csak 3o.-' 5o._ Ft-os havi taqat1J Ieílzetéeg ellenébon
veaznek fe]- fíatalokat' nert 18y csupán a J anyag1 helyzetben J.év k lutnak vív kÍképzéEhez.

.. ozoT9y zo1!án -f1&ye1enl6né1t h.ozzálz :''áEal - nlnt lrÍnallg - zutta1 is nagy
3rr snerest arattak a nallgatcsagban.

sok érilonog do1ogr J. e6ett !ra'ruár 1tt ez '- nonalotta e18 f,e].s z la!ásában -dB sokkal tijbbr 1lehotne ég kellene Eég be8zéln nkr ha az td b l fut!#. Azt hiezern. hosy
rnlndsnlek a lényegét egy mondatban t ijlodi1tve klfejeihetjilk. Ezt peatla éa iey ndrndanÁnr nÁ
BÍkeT kulcsa a k1aa6z1ku6 Y1vásban reJ1ik. Mladlg e klásezikus vrvágt svak rt ngaterek égversenyz k_gy ztek'.ak1k letértsk r 1ár -letuntekr-ak1k Eehol sen voltakl'd'e rÁta.lert-i;r--tijrtek. A 1egjobb pé].d'a'rá a szovJgtu]3t

e távolodJun&_el t,!le, ha qy zn1 akarunk. saJnoa a letérés utlán Jár:unt.ÍgazotJák ozt 'a ]'apokban noÉtanában loegj e 1en ' fo tori port f;lvéielet. Ézet< nlnaei 'a i' -16*Rcaelgáncsozkatigmegszégys[1tnozdu1atok.it].áthatunk-osakép!eni18J;''kusgtnén.
Máeotlík fe}sz lalásában a válogatás kérdésében ozoray álláBpontJB ez volt3

A 'válogat-ág8al kapcsolatban azt is rnérlegelnl k 11ene' nl Jotl, t'Á i"Íatt-t oiÁza u. vqcv tn-kább n1nél rt'Y1debb Íd Yel a v lseny e16ít le1ijuttk rí szííetnÉ xéoáegi r i. -Us"-"tsrái]" 
"--versenyz t a vá1o8atás aarkelJa legjobban a-n1nd n erelének ratuáv'eteáéváí 

_".i3" 
tiit É"áu:légre. Ha k1kilLdetése 

'oáT 
b1ztog' páhotyban_ é'.zL maeát és bÍzony a báreonyszék Belsgo ao!'esetben b dlt 1a8 hat. vl'gzont eáoko.a<iknek nen keávez a válogátás, Áluáí -i-tuaatu;i, -nosv

nár ugyÍs níndon hiába' eDgedn k az-lranb l.
Ezze! gzembsn-azt lehetne fethoznl ' hogy a kés 1 válogatás soká1g' k zvet-1en a-verseny1g 1ileqfeezillteisben tartJa a viv kat' aari'á t t:1trányo"-lEtagám"_""f;' fá;-]i;;_6eg. "E;rre az éD' 68yén1 véleményent -akinek ldegfeBziiltség el1enér. s1kertllt J 1 szerepelnlc,nlnc9 ntt tartania az Íd98feBzÍ.t1t8égt 1, nen beszélvg aír 1, hogy eev biild;s ldesfászuli]

::c,*' y:T""nJ?9slre z.1geEB szu*aé86a. liÍlndenesetre a két eset e16ny nck és 
'Étrá4yának 

6E9I[-be állltása' tÍitpontot szolgá1tatb'at na a válotsstáB 1deJének nesá].].ápr táeára. 
_-

trégLéc._@ o8y lv1 kérrléeben vár vá].aezt az ártekezlett 1r
' v8rFngnnylel ne8egye ztlnk a 1áb- e egyéb alapgyakorlatok fotrtosBáEában. M1nd_nyaJan tudjuk. hoay B lábur*ka abban B pilLanatban, anikor fe!frert kap a tanítvÉn!' naátí" -gzLnte fe1l-6ruerhet9t1eni:1 torzzá vá].Ík._Neu- kétséles, trogy a"iáununi;í az 

-ufiíonrÉ'rs4Etáí_
nl' gyakoroh'Í- ke11. A probl&A Eás. A_sziil r na5a*e íoveiáét' 

_Áá_"eJujuiJt _:*;'"iy 
,!i;i b;p3ca6abb osztálJru vtY. t klván - gilree t1 e neáterí. A nijvendék'olu_lrlt- a-ezáraz tát i"ká;;-;-k1ub olégedet!.en a kéelekeil erednéínyel. A noeteT n.ilez vaiás"iis""ráti-?11i isokkenteít a

1ílcy*"l*t?I?!r _]6ll l9d a kazd |<ézéÉe éa ezáitát nagyotu t unágáI 
't<époznr, -anory 

taraeg'
f;Í!}':3"il.ii j:"í:#J*ÍÍílt:oi*ltlu5;i.;';.#f;J"i3Íi-;Í:Í::í'l"i3fr"iÍítdí":!:*ÍTliáIe'
Ya]'{íban J vlv kat -fgqag. r'l'-- ti'rténJ ék- hát l nuveru Á riennyí;eé"; ;-;ile;ei iiiá"a"Á''"áév--leÍuondBni a t ij. gr6] ét { n sé8í198- értékeaebb al'qyokat kBp;;;ii ET;--;3}; 'ei'"g[ir"a?" 

"zEalz tanácst ]..
I}r.Rrjnav EE4g4 Bay Béla roferátueában thBnBzottakhoz fitzEtt 1gen rrlekesé 9 ns gs zi v1 el e nd o_Ev-EmEEr
Bav Béle olÍnpLa1 besz{ír ol la val baD- átfog képet ealott -lYjna1 vlv azarep-1é8ttnkT61. Bea11atB- szenmer Eri Btérié-eite"áí"kái-i"-"-r"!rozte sikertelenségeirrk okalt 18.pe]az lalásra az kéEztetetl. logy e t eÁuamoi egyeJ roazelt a viv edz Í konfBre[cla e16tt

Í:íffi'i:f'É?.;.:''í**í:i*r"Í3íál*--':*s:::t*Tiit*"í *;:ili*áJ#ln*:"iii"" "áuái 
.,o-

a szur fegyrore*o""Í"Lf8íl*.*"gíi!}TiilÍi{':J*-:í*;.f5:sÍ"Íj'}li:l: *:*"Íí::i"L:uÍ{i,i|o."sz , hogy a naÁyobb vlv tudáe e].,5tt iiááz 
'u;á;i;. 'ii" ""'n""egui "li"iáai'Jii, Tánen tr1t1kusnérk5zég k.n 1olk11e 

'gzoonolva' roé:.yán iépássJg;ik;i;;;-;í;i.i:_ildi;á+.il' ho*y ez asoTozatogaD 1s!ét16d l616n6é8 a pazlcÉ1tai. Louár'c'ionarag, " i;iti_E""iiáEiái éizrtég tér-déeét vetl fel. u.1nt féltétle; l ;i; o6"_é'-;;iléi-tranarr zarand pr"obléiátl M98 kell ta-láhun+ a Jeleireég okait.és'a 
'ágoidié ;,jajJt;-;í;; ;" t ".ÁiÁ""Ieá,'Éoii-i*n'b'ii.o L" 

"ro_fordu]"t g8y-6gy v1v nt váratlan Íet rége zí.nnríuá 
_egyr 

t J egneheze b r áegpo:.t 
_á 

viváB/' d9annak' ho8y-oz 9ay ollxopián sorozatbalr fo;du't ;i : 
-Eá"tlg- 

síb_[J"iáí-t;i;e3"il; it" t"11 t.-g{en' anlt.feltétlenil1' Ínoe ke11 t81á]-nuak t oe nosi *jI-i;EBáálii_"i""aiiiií. " nffi'li*yi,'.t,'"'. 1o-vább gzelaet' afelett' ho8y a. rÚroaÍ o1tnrpírín 1ényegében ugyanaz rsnéf:'Betlli ;;; Eilen a vonat_kozásban| n1nt anlnek l959-ben, a budaiestl vroi g iántáitur' 
"or 

tuo*. 
_ 

iááioiiBo-"r t":. t ""olÍuplel felkészltés 1rraár"tékeáebb r á'""i 
"nauj" 

-e"- 
íivereenyzdt nJt 1de8fe1ké6zité8e terén gon-el éTden1ea9s6t noru tudiunk 

'"'.ii 
s;;i;;;i'Éiz!í á_"e''arrÍvi[ sulyos problé&ával edz ínknek1a a 1ega1apocabb'.r'n fogla].koznlot táiri

Továb bldcn6ons feli.jl. \e11 rrizsgálnl J'felk'ís:ltés rcnlszL.fének hBay Béla erorr tettá]'[ !!";\bJn ;- é;de; 
"';fi"i"^iT 

-.oo7oo.n a a?P.'.Í!'JI nu"*pnntofi}{";3Íiát*1".



talgnul éryé$rr€JuttBtnl. Á legutóbbi két év vllágversenyeínek tapasztalatal alapáátr f€ltét-
l€ntll €]. keu-érjük. bo8y a f6'készÍtés ütemezégénél a vlvág sp9o1á11s köTetelEéI|ye1ngk B98-
fe1o16 lendEzerbón tudjá;.L eitz6tnk és vergenyzőtnk ilolgozn1' hogy a t€Bt! er6n1ét nrllett
e pEg1oh1kaí felkéaz1táai a kÍtzd6szB11an. a' ido8'rts8gBség' a túss-ébaég a klvárlt 1d6!6
a9 optÍBál1s logyenl Is8 - 

Yaa.yunk győz6dvá arrói. ' ho8y €2t B fetkész1tést e8)r tá6abb &özöa
k€!etD].oE!a@[on bolltl e l v é a11g E ko1l ntnden v1vónáI n€Aolaled. Itra s tér€n no! tu-
d'tn} eyöEgrres '_vá]-to zágt eÍéint l a letÜrBgok a Jöv6bs! 1s 1ly ltérTékbg! 

'ognat 
1métl6dní,

anÍvel e1kor.1Í1h6tot]'enlll g ánollluD} to].l.
réáeten azg:ríÍt nell6lhgtetlon a2 ed'zésl' nódszoríllk ravlglóJa íBl Á tények

gzt nutBtJákr b'og]r a gépvlvás keudctl latőszakábalr 1955-ben' a rónBt v8-oa B ]:aJtot }ítilnőe!
vettutrr $syógó azuróÁíké'€&gt óltltrk el. Aróta azonba! gta8nálult és a nyeTt teÚpót alve8z_
tottül. ÖBEllte osodálBttal 8dó'b8tu!'k a sEovJet vivókaak' éspedÍg erednényolkon tul annat
a stllualal' 8!tg11Jr61 azokat elérlkl Xa nár az á bolyuot' ho8y B DJnrgBtlsh azá:ralófegyverreI
b1éTt !ü]'éE!t azurófegyva:,'-ezínvoBala ke].otrg vánalorol't ' D9rt 8 v1u8D'!ra1 vató klasEd.kuÚ
t őrvlvás roo.ptJát a azovJgt vlvók találták nE8 /zgalanovlc8' stsg1kin' svoglyltov/. Betárto-
aottan u€y léz kl'' hogy lelarBdtuJlk a továbbfeJ!'ődéató]' l Vivóln} akcíóaze9éw. e8Jrolalalu
vlvága na nár nen kolgzerÍl és o! a st1lua átüt6 B1kerre a Jövdben sen képeso lnÍkor ezzgl a
kérdésgel 6axLltén' azémb€!éaitnk' no ker€sbílt násban ea oLotat ,/perszc! vannat llyenek ta.../.
bangB l8v6tkázÜ9 az Ü!€]-é8ültség gátlás8ít' n]ruut'nk bát''aa é8 iríae er6ve]- e! oktatá8L né-
'todlka kérdése1b6z' bo8y á Iae8tórianásból iégie óegkezdbogBtll é k16BB1kÓalég utJát JátT1.

oEatla&ouon Bercs6l1y tlbo! JavaélBtáhoa. akí azt Btl'8etto. bogy 6Ey több-
napos tBta1 ealz6L altót t'Lgitá'z^a a vívás-oktátás kératé8€ít és határozáa neÁ az ágyáéser.
korgz€ltl oktatás Dódsz€Tolt. E volatkozásban a nagan régzérő1 agy ezenbetttnB lelenáégr€ úu-
tatok rá! -vlvótnt tát08dásban fó1-egy ét63rro huc!áÍ btít8ó liibu_k8t' Iaaguk után u€yt hog} a vlYó-
oíp6 bg1g6 -olalals feLÓts locz au áÍlaldó rad1rozástó1. szeltaton ezt a stílusi- á tííÁdás
níndott kf613tt való €T61totéEe alakltotta kti - ha a tánadás uen g1keTültr ltLjJöL anlngt
JÜn'lrg 1"''... 

^ 
k1a86'Lku5 vÍYáabo3 stabÍ1 ogyonEulJd helyzet ke].lr blutoB hái'ó1ábbd. töF

tén6 talaJfogás' nrrt 1By tuatok a 81kért91en talaatás- után irÍsezajönúl. 
'lposstót 

véd€Dt éa a
toYább1 vÍYón€B€tat tl'álalítan1. lzt a kérdést osat azért eulÍteú meg. neli ez a ttbret át-találos' éa Y16zottt a1apvetóen J6}]"6nző hlMaa& lá'ton ezt 1so

válas zt}rat J a o' 
"E*iáí3f,:l 

-3u:Í f:"Í'ltr3í"g "l;f;Í"".'Íí élekszánunk gokkal kLgebb. Eá per-
ferátr:nban' hogy a SzovJeturrí 200 m1llí s enberanyagáb J.t. arnive]. szemben a ní ].élekszámurrk gokkal kLgebb. Eá oen

n lyrágtg tlr.tJq ggb9lagygqában-vége zn1. Ín cEek ezt iáion, uo6y i' ti il;u'é 
'-dta 

náa nyur"-r.norylo 18 lEota nboranya8aban vé8ez l. El csek gzt láton. b'oEy n1 hogBzu évot ta nglt nlnrl
1ttté!g $r.'on és átfog fgJlesztésÍ -pro8ra.@ az 'lnt a reildel[á zégttakrE áu tqrtalé&a,ryÁ8-ho'. B'árt szorLrrtom a gzánokra 7.aL ea a hivatkozás nen helytáll és csak á&k r volua ieÍ_

'ov5w' Bsvv* pgvluvvl. a' E J.g&g^É'4rquu.ll& E'v&A ll .E..LE'E'trva Ea hrlito naByerázatként mégsem fogadhat e].o Nem 1smoretes el ttem. hogy a szoi*kerotokben tiimeges1tette edd1e a v1váet. tehát a tehetséckuietríál mí']venJetunt nllyen
eze lgy tgaz, rle
.1etunt mllven k okben t_iineges1tette edd1g a v1váet' tehát a tehetségkutetáet m1J.yen

f1atal vtv k kora1.versenyeztetésének káros kÍha-
nnad,nt g véd,ekea'li.l naJil he áíndezekben miírj bct sz ba a fokirzatog voTeenyeztetésr

hoz. B' it sz6rínto& á gzá o&ra val _ 
oa-a Eivaikozás nen rrJiytÁrrE é5 as"k-á&'i 

_;oi_tul;Í_

|o1|a! ' Pa a tobetségkutatá". é9 t mogesÍtés -teré! ryár nindeát megtoititnk vo:'''á. nzi loiToEtJBÚo' Pa a TonBT8egl(trlalas eq Iome8esltes terén már nlndent megtgttiink volna. Azt J l
}'aJ!kl *oo{ o98*- nyuJ. egr- yr1{a-t oktatnJ. kész edz6 az o^rszágbanl seregJ.1k ktíréJe a ítvn1:-*d-? sJvY? !rEoA r{y(.-l. qe5J vJ.Y.l.'l, v,ll(rc'l,I.l+ Á.evtJ t'(rZU a,'á íJ'rs'zragoIl'llt Bere8larr lío:reJe a v].vl[Ltanuln1 akar n1ndkét nenbe].1 f1atal.eágr De 1smerJiÍk a kérdés-jeJ-en1ogt-he1'yzetéi és ezérilatlurtu aralo Elník t nsnbsl1 ÍlatarEág. Ds 1BneTJíl} a kéldéE jélen].ecí bélyz9tét és ézéI"1
nor.D_ állitad 

' 
hgsv e qéren a helyzet-aetuíkép sén k1etég1to Bs nen ietiuní<- g ngn tegztbk

neg_nÍndent -a vlvás JtÍv6Je érdekében. IemerEoB-Dlnalrat,a- vÍvás_J v6Jo éralekéb9n. ÍsnerJltk teroégzeteáen az obJgkt1v nehézségeketl nlncsoq! 1 utánp tlág' oalz6lnt nlír'Lg tulterboltek. terernb1ány. &n-yatl' fáit6zsth1ánv. gTt. xáeev6-, terenh1ányl anyagí fedezethtány, stbn Me6gy6-
z6$é'eep'' uogy.aagyon Eokat lebetae és.korr iá ténnitr* n rire-é'a;-;d;;l;íá'r;8i'.e;EEÉi-EaÍlk k 8 tt ls éa az ÁtfoE tánnível k tÓváhb{ he] qaatÁ-o 'é+LA. Lxn'Ú ];.ldÁ- ;_''{-á_'-r.
3vBvpgs' 4v6.' lJ96.'l\rs E'v av.*gLlEvllg (3é.lLgJJ. {E' Uelllrultll ve6re e-ae$ eL lgren JeJ.eILLeg]' aoollggeí{E k ziÍtt 1s éa an átfog tennÍval k továbbí halas ztá,áa vétkeg tttnnye].á aég_á"'rvá;unkjov6tro ezenpontJáb ].l "

!í1nd zek a 8olalolétok talán.klgsé o1 18 la8adtak Bz é]:t kezlet oélld'tiizáse-Ít61'..lg végemdményboa szorosa! ez a ,z6L nuitrÁtroz iariozoÉag - áze;' i;iv;ia;tligi-;'lli;e ;;-lgk Yé1t9n.

- DrrPáll Áadrás /spBltakuaz/ h1ányoue' bosy az értekaz1et!6 nem kaDts} rngg_ElYast g.portoTYose1n!' boIott áz dz nunkáJáDÁk gok k ziJo vona'tkozáaa van a sportoiTog tel
:i::ly.:999:9l.J9si}l'?!1!í" a tová.bbÍakban' ho6y_ a k zéplskol,d\ nagy z.rf;sz bgn lyan test-'uoll lotalaroE -ro8la!Eo'!eE vlváa oktatá6aa1' ak1k rr képogítágt nEn ezereztek.- E61y 8 vol_Da' ba az Eilz Btzottság e11en6rzést gyakor lna a tegtnevél tÁni"ot 

".á-levéiáivgésá iei;it.
. . -E9ggg{94'_3É.tar -1Ny7rcg'yh1z8'/ ogyeé5os oktatd61 lo atgzer ktalakitását sÍrr-8el1. Kozlallgrtt k6u tenitl az é1Yersenyz6k_ felkészltáeébeD J ]' beYált oEBtáB1 n dazerokgt'bo8y a noaterek rnár az alap negadágá&íl ázt basznoi1tbasga]i- ianriva'ry,iri'áí:_-

Botond, B la a vÍv ovodák ée gyerm-ekvlv tanfoly'amok használatára aJánlJa anttanyegb J" gyárto'sE-fiff6Ftffi6't ég feJvédek"i; ; i';k"i-tá'rííá"íár"Jor beváltan }raeználnak.
oé1 r.tuor /Kecgkenét/ atáeaina ut_al.. !anilp--_Ee! a keza vlvo a lelyee. testtartáqt' láLmunkát, tanu1Jon neg tá-eJ.saJát1totta a J .áIapot je1eát6 tudást, aEtor

t6t1..D.breooDb"offiuil/lB:l;$"í'i'fl:.ffii*:ífi j"#lu:Í"ilÍ!i'r:i?3íffiÍl*;"tff;"n
n v.ndéttel lndÍtott be, na ár rzo io"yi- tie,tiigáiis xs".Juí "i;Ü.it;;Gíé!. 

-

!Pt+M*l sr".ro1*3t*#**t*ffi.í'?:T*'ffÍi3; itl"}3ll3t,"*$I3íÍ3I:íi*i :i:Í,*"Ía":-vlv gpo'yt elselátltáaára.



Elnta Inre-a vivószakoaztáLyok noatohán k1szabott ellátnányát tetszí palaEz
tárgyává. L kle e7á'lio-é7íáÍFok ennek folytán nen tucllák nég a ko11oktiv e,zelLőd'éabea bizto-gítrtt ös6zeg ereléít gen edz6Íket honorá]'n1. Az Ealző B!zottsá$ feladata vo1na eaeket a tó3_
vényellenes eEeteket fe1fedd ég orvoso1tEtni

Az edző konferencla után gzános elÍaneró nyí]-stkozat han8aott el' ebb61
lehet 1egjobbBn lemérul' az értekezlet eredrnényeaeégét . 'lnégié az a vélernéqrli4k, hoÉy B Jd-v6ben vagy ?övld'ebb 1dőközökben' vagy' ha az óddigi gyakoilat ezerínt éventént reiáeE1Í
legr u8J azt az elban€.zott és helyes€lt Javaslat gzer1nt két napra hlvJák egybs. tz 1deí
éTtekgzletnek annyíra zsufolt volt a tárgysorozata, hogy szücs János loódgzeiíaÍl e16édásá-
ra nár neu kerillhetett sor és a hozzószó]ásoknál 19 klótiirt keltett a].kalDa zn!. Bz az Ld,6
e1őrehaladott voltára való teklntette]' kényozemegoldáe vo1t' de Ben'ni €6etr.o E6n holyos égcéurányos. Egyszer évente adJuk neg Elndonkinek á'tenetőségét, hogy véleué4yót, lnegÍátjge_Ít naradéktalanu]' e]Íondhagga. Igy !'eez TalóJában gyiini'lgsö;téiő a-ianácako5ágo'

AZ ALAPFOKU OKTATAS K ÉnoÉsrl
í*o és el odto: Sz ts J nos' az f a, évi orsz gos Yív edz Konferenci o

Ec_y vlY alapfoku kÍképzésének bélyogét egész versenya í pályaÍttísÁ tsa-gaval- lrrgzl' .azaz'. tla JÓ alapot kapott aTra lchet ép1tenl' b'a rogEzBt' ugy a h1bá6 kéz é'
iíi:;:*l-ítii3}"3i';:í}ÍE:"t*'l:"Í3jlíffi:":;l:;trt.":Í:;ií:s*"álllT:ífo''1"}:;l"*':::::.-
Tq{!1'.. Eb!g+ láthatJuk' hggy 411yen fontoB ez alapfoku oktatáE.Eaaek fontosságát n-en így lá{aB1nd6nk1. Általában az a vélenény' 

- 
hogy kezd6viv t - az olyan veroenJrv1v . a í néhány1va-ylvott - J 1 Eea tuc tanita!í az- álap z'gáeok|a' gr.lh ? nen_Leír 

'iurc;ÜJJ '"uttapiii|Éeá. - '
f"''i'ÍÍlá"íáí*]o*3l'"í"tu3l"ft';'i5;:.nl-:"*: ll*nj"Í;:-lt;Í:t*"tíi:.:u!PílilBi-Í:ll;o1yantanÍt'akÍnekezn1ncsenmeg,-n1!tha-senk1sé!rtan1tana..

}Iost vessilok_ 9cy ptllantást e nultra. ho8yat1 t rtént régon e vív nester.-
Yép?ÉP. e"- els5 vllágháborrr el5íi á rnagyar vt'vomáiiár t sB gutleiveii'n tBeB Yí; i;k;íáb;a
53ii3!":Í"Eá:iíil'8:ffu-i'i.igÜu'33"á*.5ÉTl"i"i*}}'*T.Íi"il#:l'#3:'í"*lí"fr*áii' 'Ioln.!aJoa._ég trq_ 9?9'o9"'r' azok' atlkgt n n smltdn fel. Az e1s6- vlrarlílonr utáa uaeváp
:.l--i9:"_:::9 proba}l(ozas' után 1925-bé! negalakult a sporttanár ég vlv oiterképz' IntBáet,Iov''oon P{Jtl' ane]yen a halJ.gBtÓk 2 éves kÍképzéEt aysrték. llen á].la!ak pontoj adatok renldelkezésemrg' de. a gPoTl_nak 727s-tal |9a!-1g ia1 reímaiiÁga-'áíait-it.-zÍ ]"á-t"h8i6_a' ü-lra'E a Bzaua. akllr azt elvé8ezték. A Jelenleg nJdlvá tartott vtv eitz tnek ''"ryr egészcn feiá
ii{i}fiÍ":"',*3i;l'"lxf,iu;;p"ill'*";É*"i: *ilr'mtaÍ:*aii'iÍi:-íil#íÍimmi;tartottak' anelyek befeJ ztéi'el a oportnester íiáagáztatJ ui_Jott"ii 

"roi[-áíi"ri_tep;até;t 
-

kaptak' alrellmek alap{án 8aJát 1_sko1áJ''tban v1váa{"ian1thattek. cEát ergnvél!ívolt azobtata szálra ' aklk igy eosédlegtéri okleveÍet nyertek. mt.a 9- ioq "i-"" áii 
-Jíito;6i ;;e'";akík-a vÍv Eesterségét Yá1a8ztották h1vatáÉul naiyon.kevéa rolt, gzÁ"áiÜrb.n EroJezve talánI-.2 -%. FeLszabadulás után csak é8y alkalo'nal "oÍi [ei_á"á"'vi; ffi;;;_;;;;1;re"oÍit "i-í :"'_&JtuJ"_T""r"ryTl,,.élkírrÍ vlzogáztatásot voltak s tgy oyertok knu1}3ÍÍ;*'i;1"'kozatu gdz 1 uln g1tést a vlzssáz k.

1958-ban az MTsÍ. renale16téve1 n ealakult a Sportvezetd és Edz6képz6 ]:lté-
3"li"átí}{. í"':"lfJí:i:: !i*}3if:1"::Í!l5i.I;,ff"Iiiítr!":";iiiiitii;::ra:.;*#n';'Íitngk pe<ttg háron éveg kIképzégt áa. rz a-renaei'i-.iotr" Yon 'tkouit' akl} a uuliban eitz l p1_n 9r tégt kaptak'. ale szatk?5pzettÉégit* nrnceon._i s "i"""uiíáá_ilitt3iiE i":tB!át gzétoktat 

''
sz1nten tett 3 éves tanfol }an _elvBgzése uia"-. r6íÁtáiát -.ige"Jtil3;i!í'Jsi;;Íá'erurrarasua!
réezegit]^. E.tdíA 1959-b9n eáiJaotiÁEoi-reJ'Bi"-"iii-iiyea_ taíro1yao]-Ái'i-ioT nycrt g98ad_oktet i nln sitégt. oktat k_részéro pedlg 19so-t"i " ít r g"ei-íevár oi ii"iárv"., a llmekuégén 9-napos gyakorlatÍ táboT vort'_aapí e' i"r .tii
:5i:::.l"í$:íá?dÍí'l**.;d;i;i ;ií;":1:;:'3t:il*T}''e'i}pÍ*"":ij#l':t:iÉí:J;i#l

í:;B:í:;3:T':í}JH"g.#ffi *i;+iihi*ffi í;*i;*;iil:EiíiiÍl#:#".ffi $:l',fui*;$-
gm rurl'*riffi#ilf ;l+'F#*áÍ":'#lgl 

l,*H"rc*:**Íkmí*l*il{'xffi 
Í.;"gná-"iLá"j"'eií.iT6B"'á'i#rsiiii,!í"E i!;'i!}" }l;".*.r"rtanl ágy 8'akorlati tábotrtrez azonbau a val sáEban 

"45on. Íevéa. 
'iE-ia3"-áil"ái"- 

T{nt D4! alt fántEbb ca1l'tottep _.!oktet k ré6zére r nápos *riÍorr;ii t j rt_iJitJiiáii ".r* "é;"#;"e;;ií .i&'t" ,,"svoo



k€Üdgrlek talá].tgk. A ] óves szekoktatóí tanf,oly8'n anyaga fdígkolaÍ n1vóJu' t--hát megfele].
a kor köv".te1né4yo1!ek' d6 u8yanakkoT lreg kell á1].apttanu!t' hogy a talfolyala után ta}tandó
68y-két hBt6s gyakorlat1 tábor er6een ]'onaraal korszerüségben.

8azőképzés gzenpontJából a közelJövóben n1t Tár}tat',]nk? röbb s1kalonnal kér-
tt$ 'ssy nappBlí ta8ozatü vlvóareeterképzd fe1áu1tá6át. A fe1s6bb sportvezetée he1yt aalott
kéréaiülknek ós rdétb1ztB az Mvsz. Ílfetékes gzerv€ít. dolPozzák kí eqy 3 éves naooálí tapoza-
tu vlvóectzőképző Íőlekola tervezetót. Ez€k e nunkálátok űár tavaly óÍa fol.rnak éi nesvai a
!6DénJro anlak' hogy ez az ILtézet lóvő év őazél ne8kezdhet1 milködégét. Elgónd'o1á6uD_k szerint. szoT. e llonvéatséE. B EÍ.. valanlnt a sportktirijk f1zotés66 szabadgágre kttldenék a hallsB-
tókat árre a f61ekö1ára, E'atdk' enaek eLiégzéaa után vísszatéméaek áz őket de16gá1ó szÉrvek-
b'6z á8 ott frjtaaének kí vtvóedzől tevékenygéget.

lz Elapfoku oktatás nlvóJának enelése érdekében a !rüvo16d ésijsy1 MlníeztérÍ-
uD 11lotéke8 ezervelwl ogyüttnitködve nyárl 8yakor].at1 tábo' nogrondozését h1rdetttik Bz 18-
Lolátban trÍYást taDltó toBtnevelő tanárot régzére. Neu rírulok €l títkot. anikor Ltt e1.0on_
tlon' bogy 18€n negy azobxek a tegtnevelő tanáTokn&k 'a az:áw', gklk saJát_ískolálukban kezal6k_lrst v1vá8t tanítanat nlnden Bzakképzettség nélkü1. fupen ezékre a spörttársakrá goniloltun&
akkor' anj.kor e nyárl tábort uegh1rdettük. E16zetasen czóbel1 érdek1ődé8ilnk a1Bpján 3o-4o-eslétezánra BaáDÍtottuirk. ÁELkor saJtó utJárt a nyárJ- tábort negh1ralgttitk' ta1án ]':á fó Jelent-kozett' temószot9g6n l]-yon !ág létgzáma1 nen-T enaleztiit Bes; NeB akarúlk nl adnin1ezÍrativ
íntézkecléaeket t6Btd.' dQ érteék rneg ózek a aporttársak' hoeÍ saját naguknak ée ezen keresz-tul a ng€Jrar Y+Yó8Port q€yéngk -1o Jót tosznek akkor' anlkor hlányoB 6].né1otL' gyekorlat1 és
nóalgzgrtaDl tudásukat Í1y6a uyárt táborbair gyarapitJát. Edrl1s az volt a syakörÍát. hoAy1lyo! t anfolJraeokon' 8yakor1&tí t áborban az egéaz vlvóanya1q e].nélett. cyákoIlatÍ ée nódszer-t&nl téezél tan1tottuki do ugy. hogy geséiloktatókná]. a haacsulv a keid6 vivók oktatásán.oktatóklríl a belaató vÍvr5k oktatágán; szákoktatókt íl peaus á veioen5rvivók oktatádn voltiíost az anJra8ot 3 t'éaz're ogztottuk fe1t se8édoktatók-r ésáére a viváe fogalnrínak neehatározá_8ától az' 18kolaYivá6 

_ alapgyakorlatáíg 
' 

táDadág-yédete1 gyakorlatokka]- bézáróleg. oÉtBtók ré-Ezére: nlnt az e].6bbl ég hozaá az ösazes pengetáuadások, ősszea egyeaoselek. 6Í86ltterBü köz_b€tánadásokr caelvL oszavágáa 
' 

ap!'ultata' iúsódlk száldél-u'atcrdt."'szÁtóúaat3k ;é;;é!;; ú-€g6sz anJra8.
A vlvó anyagnak llyen feloaztását az MTgtt NovelégÍ osztálvának lavagletáreYégeztilk.o1' no'* a több1_ É pórtágak6-a'' ugyan 18y van. cva*bíiaii i;p;;'i;Íá'i"i üaÁ-"íilil'bogy naJd .ez a rend'szBr eílyen er€alnények€t hoa' de az gl'gon'd'olás az, hogy ro1nek négterhel-'

pL az _glsóbbfoku nín6sitéssál renale].keiő eilzőt óJ.yan anya[gal, 8néryét gÉko;].;irr.é 
'ré' 

_

bes z!á]..
Mosl nézzílk tec! !9cy egy Eegédoktstónak' ak' kezd'6 v1vók oktatágáí'al fog_].alko'lk tú1yen e].né].Ett, gyakoiJ-att_ányagot Éeu lmernió, pr. a ta:lawvágnríi.

fogása' 5.,/.Ko.s*iiínt ü"álz'Biitffi:"';í'ái}íf"}3'fuí'ri:fi:ílílif'"3;í á.)"i$"l;:lí"ía-gásí 1on11tég6kl .9./ Körózerii hárltási lendttéeei, io. z'nó.iía 
-"aeá"i-t""áí toil,*l ri.i rrair-tásí háronszögeIéa9

IÍle16tt nég' rátéraénk a következő gyakorletcgoportra 
' az isIíola Yiváara'tárgyauuk 4eg az eiid{s átvátt.v1vóanyag ortÁiáÁánaE'rnóá;z;;Zí;';;;;'Z"i-.i"ái!!got, nogy"''ke11 _EogtanítaEí . Ylvóázakoaztályoknái 

' 

- spdrt16kolákn í1' tanrniezéiátnei ógsáei- íeeinauÍ;i.kezdő vlvók réezére neghírdgtett- . tanÍolyanorón ósó'oriot tori_aitóinr. Á-j;i;";k3;il#í'füag68n 1o-2o esetl9s 3p-aq csoportóiai iéií- oÁJ"óJiírtan:.. i. cs.póil_rét_J"áia"ir fe].ső ha-laraÍ a toTen nagyEéga batározzB neg. .|.r ilyen caoportog oktatásná]. Iendezerínt hetenkéntlíoT9'6r.oo percég Ó!a van.-Ennek gazdaságos felhasználása kb. a kóvetkozőr 8-1O perces álta-!ano6 glDnasztlEa' ) pe}o láb1zon e]rőgÍtő gyakorlat' ].0-porc 1gnétlég' 1! per'c lábgyakoríat 'L5 pera. ké.zqyg'korlet 1 5 peTc Ját_ék. Később-á láb, dé ktil'önö;"n-" ieá_ÁváÍo'.í-aíoi az rekola
IlYgs_ Javára csökksnnok. Áz e1s6 órán a vivótereá renaet keil 'a"gi''"ií"i"i. 

_iil 
Hironöeen ttk€ll hangsulyo?nl a fegyeJme.zett vlselkedést' a ruházoi ti;;i";á&i;-k;áólTé"_á ""i"o fei- --

11:::}í"-*1!9sí6talan6ágát /a Pe!89. ne 1egyeá.törött' " iéj"éa-"ó"tér!á-Jiái"rJgyen, e vrvoruralal o-Lyan l.e8yon' bo8y ne k€letkezzenek 5érli1é6ok,/. Áz-áltglános ltrnaas atit<á[ro z. a ezoká-sos cgoportben k911 a tanltvényokat felá].].1tan1. A fentÍekben rergoroÍi viv8eválorratotcEoportog oktatágához lggalkBliagabb feláuás aá. aniÉor á-i."li"á"vór."t'i'úEt_iioeszantr raltüell_ett'_ arccal befe1é áÍut'uk-aá'; r!-t-,lsvárnr'teil arra, ktilönösán aorfor-nrár fegryertad"*t a kozllkbe ' ll98fe1e16.távols!ígra álrJáirar fel, hogy 
"éy'aalá"-üá"t il-iee.iá"ur,. Ha s zijk-séees' akkoT aakktábtaozertien ke].l-6ket rétártitaní. 

'iíaói'_áaá.ait-i"űi:ia"J-íet iepi!"t-á|á-re Jön. Az €ilz6 a kót gor köz6pén. Jár'va, .r'agy áIiG'elnü#lá;iá-; kü""ti;;e"gyitortatot,naJd b€lutatja. esetlen benuta_ttatja' uiána"ieai! rrarrgos-'ieoényazóra a tanitvEíyotkal gya-

[:'niiiili*'H"3"li';í'n}*jíi'!iÍÍ.í'jÍlliíÍ.jÍt"lií]ia";Ígi;i.ií":"í:-í*áÍii5iüFiJít!!tgtt€' ugy folJrüatJs . "j'ffií!:':" 
bemrtatJa s gyakorlatot ée árnénnyIÚen a touuié! ne!-'

Á vezé4vszó_olyan ]'égyon' bo8y a t gret! két végébe. lévők 1s Jó1 h.llhae'ák.EB' as 6du6 valelt€].y gyrkórlatot_ benutít, .'ugi_ázi r'i''ae.I9r leéklfoga;i;lsngbüui ca1ní11a,
;i#fft itr;:Js-xTí-!itrili:::í"*':lttr:rt"y' l'""nyiúé"-iEía'iÍ!á,i-6iiti"iág"" 

"tui"'
üost térlunk-Yl8sza a f61épÍtésl aonenalben -követkgző €yakoT1atcsoporthoza2. l'kolavlvás a1apgyakorÍatathó;; úap.eiBíí:r;á&;:, 2./ :.á".ltéa, )./ iáeáe-bÁrLtáa,4. / M-11 tál-vá€ágr 5. / vágáa-bÁfl táp-vríeáe. -



sokan id'e soToIJák a háli tág-vi ss zaváÍae t ís' de szel'ii.ten edy vágásrrak B
vlsazavágáa Jellegét a szabadvÍvá6ban adódó vivó cselekrrJly hatiírozza ncfl.

Itt'a mesterrrek néhány uJ fogalo&"nal kel1 Iüe8Ísnertetn1 tan1tványa1t. Igyt
vívóvonal' pen€e-vonal' vivó-távo]-gág3 k1s, k6zép és nagy távó1ság. K1g távolsáErót az eÍ-
lenfelet kart\yuJ tássa1 lehet el.ér[i' középtávoi'aágtól egy 'lépés előre' karq}.uJtáesa1, vagy
k1töréseel' 'na8y távolsq{ré1 1épés e1őre-kitöréssé1, ugrás e16re-k1 tijrésser, va8y rróeseÍ.
záTt távo].sál az' amikor rlréB nen á11 fenn a corpg_a-coros eFcte. hallitott'kariál 1s e1ér-
Ji.lk az ellenfeIet' végül nyitott távoteá3. vagy távoleágon k1vül. anikor ncrir e1és a lépég
elóre_kítörée' ugráo -elóre-kítörés vagy fless' haneri két lépés eiőre-k1törés' lépée ugiáa
e1őre, vagy csusztatáa 1épés e1óTe-k1tijrésse1. vagy 1épée e1őre-fleeee1 érjüú eI-az eÍ1en-
felünket._ Ké8őbb' r!.lkor a vágás hárítás1 gyakorlat csoportot tanitJar meg ke].1 i gnertetní
F tan1tváÜrJral az D's'gzóezeTí) gyekor1áeÍ Eódot. tr|o8t mé8 hozzá,resszíjk a tlínadás-véilelrrí gya-korlatokat' a falazást, ez az a]apfoku oktatág leglagaéabb gyakorlata. uost valak1 fe].tóáo-
t1 -a kératést' hqgy n1ért ke].l a támadáe-védelm1 gÍakórlatot-áz alapfoku oktatáEhoz velur1'nlért nen fejeződlk bs a vágás-háritá e-vágás cáóporttal'| Vélenényern ezerínt neg ke11 aánla módot arra, hogy s tan1tván'ok az edzdvel-begyaköroJ.t glakorlaioÉat e's3'r!ás tozEtt iE sya-koro1has9ák.

Most nég,beszélJünt azokTól _a nehézségekről' anelyek akkor oe=iLLnek fel'
Brn1ko!.a vezényazÁra ti5rténó ceoportok oktatá6ró1 át kel1 téinl az- ÍgkolavivásTE.. azaz 8tan1tványokat pengére ko1l venní. Tételezzük fel' hogy a cBoportoa oktatáená1'!t1ndg! ta-n1tvány begzeÍeate a tórt'.vqgy kardot' lgy az edzői ha-ÍeJvéde'ée vlvókabáija n1;a; i; 

_

a tan1tványának az 1gkolavlvós a1apgyakor1ata1t tudJa oktatn1.
E8y óra alatt 10-12 tanitvánJmak tud igy lBko1át ední. arn1 RYakorlatban

9?! Jetenti' 4og.y 3-4 peTceg lskolát ad foltélelgzve. hóly az óra e1eJén B-1ö-pgrcag közösláb€yakorlatot tartott. Ila.ennél több tan1tványa van, azóLat már nenr iudra penlerá ve""i.-Késóbb ped1g' e1kor t{'nadás-védetmí gygkorlatokat íg lehet Yelük evatoróltátDi. akko! a te-nltványnál lrár elengedhete 't1en a feJvéd. vÍvókabát és keBztyü. VivóÁ zekosztátvoÉnát. alortöbb edző ts nüköd1k' ott a ti'bblet vlvókat be lehet oszta'ni rüás edzóhöz. ae -sportiÁtorái-
ban' tan1nt ézeteknél' ahol nen á11 ne8fe]eló szánu eitző rendolkezésre. ké+yte1Ln tóvatúral-a.vezényszóTa oktatnl' aÍLít a tanltványok végül _1s negunnak 69 etlarádozBák. Móg van egy
'9g 9? lly:l nagylét8z:imu' egy edzóve!. rendelkező csopórtokrrak 1skolavtv{íg eyákorlat;i-nak átvételére' ez ped1g 9 nester-tanLtvály rendsze_r' anlkor 15 a nester " Íáren k6ze;éD,oagzeg)ruJ 11. a 

, 
tad'tvanya1t- - ott elmBgyarázza a gyakorlatot' benutatJB eEy tBD1tvánnyal._naJd a t adtványok a terenben glogzo].va e8JreÁg közijtt gyakoiolJák az- edz6- á1ta]' beuruiatóttgyakorlatokat' négpedíg fetváltva-' egyszei- egy1k a neeíir, .asíi-a i""li"a"y'-n"1a foTd1tva.

Ennek_ l6&Byakr&bban akadálya az, !ogy- to1nd'en-i an1tványnak'keri renaáire zniá-i uí.i áa felszere_19e99l. Ez oly.a!.anyagl 
- 
ttregterhe 1ést JeIent a tan1tvái,y szll].61nek' hogy iaen tái'eguói-áíi- 

_

nóalJában e szükaéges felgzereléaeket roegvásÁroJ.nl. Mosl fefutrerüuát a"[érEég. Ázetuián ie-bet-e ereduényog rorrnkát vé€ez+? Az-Ílyón ktirí'll'ények tozuii i8 i"nei 
""éa'éívág nuntát -vé-

gezn1. Ha.csek kard á11 TendelkB zéséTe- a tarr1tYánJáak ' akko! LB az ed'z6 át tuáia venn1 azíd(olavivás alapgyakorlataLt. Ha ezt konolyan se ierkírmerátes"n r'ájtja iai".l "iiJ" io-
31?!:1_-"1l'I- !?É!]á9ld"1k: Alne}mÉbon a iétszá]! oryen naeaá, hogy Í' ö;" Áil;i nell tuá1a
:?:T:'i{r,:"Ftv,anyat pen8érg,venú1' akkor o]'dje neg uay'.ho8y a hét e€|Jdk írráJ án a taátt-vanyox e8y1l( reJ.et. a náslk órán ped18 a náEik felét 1skoláztásea le. Ai- alatt űe3 az eaá6lskolát ad' hosy a_többlek ne renáetténkedJ enek k1j e1Úi-ra'uriir-Jsy-u8!;ö"e6t_ái, 

"Ír c.ópór+ban láb é5 kéz gyakorlatokat vezényel.
sok v1ta fol1É.nrír. a':ró].' hogy 9rükgé8 van-6 LendltésekTo' Ya8y soto? vEnRak.

:I1I"::!"í1li1Jí!"|9c{ Plncs-rá oziikeég,'nerT'az amugy ie ögztönös ".sv.ó'sa;ót-i3É 
já|_ű;'

meglogzodnek a tad"tvá4vban és vgnuak.nás ugynevezett -iávozet ő gyakorrláiot' EuóryeÉ 
-fieiiJ---

lelnek a heLyes pengevezetég negtall tására.-_ Mágok

;!;:ttri5;l}*:ii$áÍfi*':[ #l'*::!:,*:i'#i*!lí*:Í"i'íi1llÍá*,l-*8ü".'*,Jáí
1'.+L^+4..r- .^-_- -ry' *E"g:!"t 9sy kardv1vó vergenyt 

' ,legyen az válogató verseny Íg' aztIalnaTJut<. noAy a v1vok negy réEze nen Yezet1 s pen,qét_' hanen csuklóból naJigríi;a.'rz vonat-kozik a vágásokre. g hárdtááokra éa a oael€kre-r'g. ÍzeÉ között ts tgi *rli'io'eset van! EgJrlk

!:i3]F!i]l]í!í'$Há 3f:i:*Íl'ilui"#ulíl*':lÍi:ii'":;":l!Íiu!i:ii"l''r.*t;"::":'l'frf:
nyököt nereYen k1fggz1t1k- a válat fe1huzzák, ebbő} a rrétyzeiuőt nás oeiáj ezéá_nar"ieil ie1ehet_oéges, elnthógy a bofeJoző vaeaii óEukróuoi-üálil}T_íegr;"a"T;d;;fií;'1!ppat talát-nak. U8yan6z a helyzet B bírltások_vé€rehal tágáDrít is]e ue ritr é ző-ru;;a;i;;;í-;;ií3u3r -tJiitat
vég].e' aml á1tal a kard' hegy€ a hetyeÉ batírotáeon tuí tráiaa'e"'";b;i iii;iy;íig . orsu""rrá-8ás az sllenfél kosaTában ióunekad.- - 

'

' vég{rg ha8Jrtau a lenct1tésgk vé8rebaltásának tár8ya]'ását. :I{í]Pon körgzéru vá-
!!!]!g.:$Tí":!$* ffi*q^i:!Íl:á:l :Jffi:T"tTa5ia*l;Ía' É: lii*:,;'i;inflÍ"iit;íi;Í"ii:rot!6zö8e1ést. VéIenányen szednt a renaiiEsáúiói f3i-"u.,-Ja o.r, r

L./ a kap 1zna{t 6!ós'_ted, bozzáBzoktatn7 ezékn6k a gzokat].an r0ozalulatoknEla végrebal tására.
a1 Lehet6eége 

"""';/*l:f;L'intan1tvánnyal 
érzékeltosee' hogy a csuklónak csgk korlátozó aozgá-



i! 'l'9.,l i i;áBek' vá8?ghaJtása a kiJYetkozóképpen tölténlk!
!_// !i.i!'6zcTij vágási loldítés B fcJre. /beosztáela/ -'ee,yf€ t slapá11ásból

e1ő6 koBÉ.i11;Bri -;: i1t'jtr-rr i r."iáoi.láiio"á 3 anéíkitl,'hogy a kÜnyök-hélyzetét. Beg'változ-
iái"a"*_g" 

^"-óái,lirri " 
oéd1c 

"aita[án]r 
lzorosan a bal váli nei1ett kÜt'l'vben k1londltJilk a kar-

i"il_T" j - t.raia t i rés ir.í!yála' "igyrs s harnadík kogárálIásba. Ínnen Yisgzatériilt a].ap-
áiía"u'. "s;"'ZiáÁ-"eitui r áíápiíra"Elr-ereő kosáTállásba fo.rd'tJut a kardot é8 atrélkíil' hogy
ott negáJ.lniínk a fent1 nóaton k1londitJÍIk a feJre.

2^-/ R6vtd váEáBl 1enal1té9 a fe'lre. HatBad1k koBá! áuá6bó1 kLÍndulva ané1-
kil].. hoay a csuxrji'éá yön'Ü'Üa válto ztatnánk-kb l arasznyirs' könyökb6l' kllendÍtJíik a
kBrdot a kltnalulás1 h61yzetbe.

3-l NörB'grl'l vácád. tendítés az oldElTB /bgoaztáara/ alapál1ás h€lygetre
a!!élk{Lt. rrocv csuÍi8nk és tányotü!} h61.yzete váIto zna' fiJ].fe1é tbiluló körlwe! könyökb61 a
k";e;t á 

';Í-';íi 
ére r,o"zur üsy. }'oey Lönyöktőt a tai'd tregyéíg lofeló egy_rézsutoa vonalat

áíÉöi. xilr"v8tuo1 ugy v1eaziik a"ÉÁrdoí'az oiaal találatí r!:gte-'.hogy a karil inásodlk kosáT-
Jiíáj'rröiíáéTéia tií.iil. 

_ 

Béö" zt ás né]-kü]" r ugyanugy ollt fent' aáé].kúi hogy e bBl rnel]' 616tt
nogá1laán}.

4./ Rölrld vá8ás1 lendltés az oldalrat a1apá1lásbó1 anélkii].'' ho8y B csu!]'ó
ég a kőnyök rreryzói?9n- v,líio"iit"a"t, kij4yökbó1 kb. ]. araszirjrtra v1sgzeveggzük a kerilot és
röatÜn k116nd1tJük az olda]-ra.

5./ Körezer1! vágás1 lend'ités a nellr€ /bao'atéate/ e6yre a!'aprillásból enél'
kfll- hocy a cgukló és a k6YLYök hályzete ne!(rrá]. t o zna. kö!yökbő]' sz aTcunk előtt kórívben kÍ-
íJnárt:üÉ a kardot a rneL1 iiáayábí a 4. ko8áráuáBbá, kettőro pod18 u8yanezen az uton v'sz-
á zat érÍi'nk ' alapá1láe belyzetébe. Beoaztáe nélkíllt u8yaEugy nlnt fent snélkt[' ho8& a 4. ko-
sáráltáet'gn ruegá11nánk.

6./ Rövld vágásí }eud'itée a nellret 4. koeáráuásb{]. klindulva aaé1klll'
ho8y E c eukló és a i<önydt helyzete negváltozl8 néháDy c -re köByökbő'. vlsgzalendlt J Ílk a
ksralot és rö8töu vi sszalendItJ iik.

Körgzerü hárltás1 lendíté 8ek !

]../ Kór:szerü kvtnt beo6ztása: oBy]fei alapálláe be1yzetbó1 köqyökb61 k6!sze-
ru 1wet k11nduló körÍw61 az áuunk nagasságába vÍzsz1nteg bétyz€tb€ ho zzu.k e karalot ugy'
bo8y a pen8e éle fölfelé ]-egyenr kettőre könyökbőJ. rézgutosan faj1f61é €1óre v1sgziik a kar-
aoí' w!r' hogy a kdn;rök nóraékeiten legyen behaJlltva, koeár a Jobb vál1 vonal.ában, kard
h€aÍe 

'át8n1ve1 
magasabb3! mtnt a kosár é1e, rézeutoean el6re fölfelé.

Bsosztás nélkült m1trt felLt, I az á11 e1őtt nern ál1unk neg.
2./ KóTEzeTú szekond bgosztásTal egyre' a].apa1lásbó1 anélkíll' hogy a csukIó

éá a kölyök be1Jzete ne8változna. könyökbő1 fö].fdlé tnduló körlwe.l a bal neI1 g1é hozzuk a
kardunkat. kett6re' az óldel ta]-á].ati rés e1é hozdu} 'rgy. hogy a kosár fe1s6 szegélye váIJ.-
nagaeeágbá legyen' karal é]'e trobbra' egy 8ondolattB] fó1felé' hé8y a Jobb csLpő vonalában és
naEagaÁtában.
Beögztáá nélkul: ugyanugy llnt fenn,de a bal Bel1 előtt nen átlu!} neg.

3./ Kijrszerti pr1rrrl beosztásra: e8rre, alapál]-ásb ]"

és k ny k helyzete megváLtazna, kijny kb l fijlfelé índu1 k rlwel a
a kard t, keti re, r:g} vísszÍik'a mell találat rés elé, hogy a liosár
gaesrígban legyen a bal vá].1 vonaliíbano k nycjk vállmagasságban, bal
EehaJLttva' asukl suÍnt n melliink lrányában kíssé uétraJ]-ítva, kard.

anélktiln ho6y a csuk]"
test k zepe elé trozzuk
fels szegél.ye vá1l ma-

mellitnk irányában k1ssé
éle rézsutosan el re,

H3I";}:':Íi*$11 *}:"1-}"fríí; fenn, a tes kcizepe e1 tt nem ál]-unk fi $o
székond hár1tás1 ]-end1'bésb 1 k rgzerii átnenet tercállásba! egyre ' 

kt'ny kb ]
félk !íwel a Jobb nell lrányába hozzuk a kardot uay. hoBy a hogy rézsutosan balra fB]-f,e]-é
logyen' az é1 r{izgutogan e]-6re' kett ra ugy viggzuk JobbTa el re a kartlot tercálIásba'
hosy a k !yt'k 8 Jobb cs1p t 1 kb. 1 tenyérnÉre le8yen gl rer alkar r,'1zazlntes' osukl nér-
sék lten Jobbra f 1f61é' penee éle rézgutosal JobbrB el rer he8y a Jobb ezgn vonaláben és
nagaeságában.

A kijTazETil vá5ás1 J.endítégoket tissue lehet kijtn1 p!.. o1da1_feJ_tsEu. A hár1..
tásl 1gnd1té8ek9t uay8!{ay pl. lnÁat_szekond_pr1n. Ugyan1gy ssze ].ehet k tní á vrígás éa
bárltás ].endítéseket pl. pri&-fc j -szekond-ne11.

' tÍ{r{tást háronsz geléer 6E a 8yakorlet nen nág' n1nt átnenet a kairszerll
bárttásl lénal1tésb61 a logÍ v1atsbb uÍon negvett_ hárításba. Az a'céIja. hoay éTzékeltesBíik a
tanltvá'Dyel az élford1tás Jelent Bégét s ézen k1vlll. hogy a befeJez -nozáuLatwí1 a kosiír
és a be8y egytitt oozo8. Ez a gyakorlat nagyon e1 6egit1 a he1y69 pengevezetéa gyakor'láaát.

végrehal táB1 íránya az 8yazoTu átng! tekk ]. egyenl . tohát. kv1ntb61-eze-
kolalba éB v1ssza' s zekonilb l-prLnbo és vÍseza, sze kondb l-tercbg és vlE82a. '

végTehaJtása ugy t rténik, hogy a kílndu]'áBÍ he1yzetb61 e1s íitenTe fél bá-r'tá8í 16nd1t gt h8Jtult véBr6' a karatot k zol bozva a teathez' tlgys].ve az é1 n6gfe1el6
hc1yz6tbe Y&l fordítására'_ kett le! e'].6re vigsztlk e k3ralot e' hárltásÍ helyzetbg; ilgyélv a
koaár éa B hegy s g]rtlt tmo zgására.' ost' hogy e L1a elnefuttatáson végére érten. hB az el Batáso! ele részére



v1sszapíllantunk, észrevehették' hogy az ed'z képzéoseL 1s fogJ.alkoZQBo Ezt an yt t árgyaL-
tam, mert az e]- adásom vezérfonaLa az vo]'t, hogy e]"néletileei gyakorlatt}"ag ég m d'szérta-
nÍ1ag J 1 képzett odz aLapfokon J nrunkát végezhet, ha szeretette]. le1kiÍgneretosen fog-
].alkozÍk tan1tványaíval.o líiné]- tt'bb alapfoku J 1 képzett rriv t kapnak a fels bb sz1nten
lév oktat k, anná1 nagyobb Lesz au a bánÍ-e, amelyb l váLogatott v1v 1nk kÍkeriilnek. Bo_
foJezésiil arra kérem a Sporttársakat' hogy ianácsa1kkal, Javaslataikka]-, oegÍtsék ei. az
alapfoku oktatág kérdéseinek helyes megoJ'dását.

GELL N AI,FR N EML i/trlNuBrc
3élá?b oon a lnagya! vÍv sport zászJ,ala. !íeghalt Geu'é" Á].fréd' a nagJraTvlv netterek nesztora. A neatere[ nostere. tiJbb v1vrjcenerácí cselád"lálak fele. utndivá-

Julknak s zeretett_ Fréd1J6 
'- 

Eéd1bácstJa. llé].I n lesujtla_ á1lu!t a nbéloás1thaiattan rni,ísáaeI tt. Egy gzivvel- ogy lélekkol gydezoJ.Juk t, ak1 l'nden raa8nozduláEben ott vo].t.
utndBBb 1 lclvette Hi6zét. KÍnek náve fogálonotí - krlgtát rogodotí ki B k ztudatban. Ez név
most.bevonul_a na6yar wiv héroezok 'pant'h.ee*f,áÜa. 

' Tanltáfia tovább é1 egy ország v1v 1nak
tualé ában. ItÍncB k ztilnk olyan vÍv , a 1e6iJregobbt 1 a ].egfÍeta1abb1g;- ak1 tuaását ki'zYet-lenul- vgay kiJzvetvo ae n9k1 .kiJBziinbetné. N1nca dladal' olimpLa, v1lági ' roagyar vagy násbaJnokság' amelJmek k1wlvágában nekl nen len]te régze._r bu i1n egy Í.i]-s?Á. a;d, tá- tan1totte
a 'v1Yá6t' a kBtona1 neYsl 1ntézetekben' tí92ti és potgári vívríeeÍeaule tekben. a neJtgr-képzF aportoktat tanfolyeon' a Te tnevelég1 F6tsko1án l n1ndguiitt ott, ahonEan'szét-
ágaz n terjodt a v1vá8 mÍivészáte.

- Gouér A]-fréil 1882 február 12._én gziiletett l{eaesperken' t dtre negyébén.K zép18ko1a1 1anurrínya1t N;r1trán végezte. A g1nrÉz1rrn heteari osziáiyenát i'iEegéá"";iái-
begoro zták,katonának az-ogr1 k zijg gyalogézrod,bo. onna! L9o4-qe kl1ái eportralf,e:netta ge!évén! 

' 
saJát kéreLnére- 6rrneeteri rangban a 'bácsuJhelyl torna és v1vrjnester tanfolyarure vá!-zényelték. Ezt_az 1Bkolát az -l904-].905_ s évben végeite, abban ez Íd6ben. anikor tt a vt-vágt-_Pl ndenld k e8yik legktválrjbb v1v neeterlg NeIaÍÍc Míhály tan1totta. Áz 6 nuvészetét -a'ri'kiJlte' trozta nagával é6 te!'Jesztétte hazáJában Ge11ér Aliréd egész étetén át.

' Eo8y llenruárg értékelték tudísát a béc8ujhely1 lskole s zaktek1nté}yei 
' 

bl-zonJdtJa'-az g_ !Énv.' rroey a tanfolyB nak kítii! e redménnyeÍ vaío ervgszo;; "iá"_"6' érreéaterl az lnlezetbol' banen v1a6zat8.rto t ták ott' hoay a tanul gzerepét felváltse a tan1tszerepével. . NaBy y+tiiltetésnek szárÁ1tott ez abban az.1d6ben' anÍkor az oeztrák-nagyar had-gere8b n' n1nden téTen' ahol csak_1ehetett, az oaztlák szán;razásu áavEnátát- reazeEí t ettét
9JonyP9n a In38yaIoE,<eJ _szernben. IíárÓm éylg E t} d tt kívá]. eTedraénnye1 ebben B kítt'ltet6oeogzlagban' a&1EoT saJat kéleLnére. neIt gzlve haza huzta' l9oa-ban áthelyEzték Budap st-re a LudovÍka--Ákadéntára. &'tt61.az id porrtt ]. kezdve tudágát iesttáÍ, iai;Ík;i-" na65ár íf-Jueág tan1táoárrak széntelte. 

. szígoruan véve ezt nár haiáiéieee - áiáit'Ílég[e;a;;. 
'_ivEí-Bé;;_9{9rv! larog..oven át. tan1tottá ázokat a Eagyar tisztoket' gs "iii "zt;iEi. ; it ;ii-e#ái:évlo efvégszték a nestertanfolyarrrot és oj-*lan hazatérv 1tlhon terJesztették azt, a.rnLt Gcl1érÍnester{lk beléJílk oltott. Igy tá:rrléken;rttette ne,i neieáiiÚiai--táve[é"y;éé;-; iááfu iÚiaoil--_

Á ludovika-Akadémián egyhuzarnban 13 év16' 1921-íg tevékenykedett' anelyid' alatt t bb ,nint ezer ífJut tau1tott"á vívág niivészetEi:' 
_ 

'r: .- 
ilgáo;a-áíi;i; o6y-.ietegyr-észt a bailseregben terJésztették, rnáerEÁ"i_soken k zÍÍlit&_ v1v gy;; i;i;k eu t bbnJrlrcaz 6 keze a].Btt tovább feilegztették-tudáaukat. és 

'!g8yÁr, 
árás iE";í1'ii;1- JlnokoE 1Bt-tek' akkor értékeuetJÍjk ígazan ce iíar- iii"l;á -iii;nl]iiá"r'te"sk3"yieá3;;--* -_,

azonban. nencsak katonáí Yonalon érték s1t9tt6 tualáEát. FyoEb8n hazaté-

lÉ;:1l:fni"i"*iíia3i':$iit9rr-*l:;lii"i;;!H ífutiÍHl ff""*trÍ íi"it'*:T:Í"lixl:tek lr1 keze al 1 kívál vlvrjk.

nÉ_lt n 8 "rurr".'3?o3l'Í*5i:'l:*'Í:j:iÍf;Íl;""TÍ"il "'l'llglokot íe fel{i]nul t vékoaJrség
;" i6;';ie";i;; "rá"áí:."á""6tt"tágÁnak 

feladata o**r. 
uÍ 

ili"t:*"#'I3T*yan,",encl:rbei l
és a neetuií'..r"Je. í"iBt;r".,rt,ir, í-'eiT"ii'.tÍ""Jiái Dyért haugat k a katoní '":*:íÍ"ff:tézetekben' a tlszti és polg{íxt 6gy gil1et kbonas í haaaireguen,ffi;j;; 

";e;;;i-tYább a ne6to_
i}5::}":i::Jf;:t:;jh'ltrffJ"til:ffi}ts"::gáfi}*:í *:?;:ife-'T;*#;**Y:Hl':*"::'li:_
*t*aTlfi: áí.?!"Íur*'3í''argÍ:"ii;:i'ij"á-i" ííi.rt,oeiier'J-iBí_e*s'pjitljtái-.fuia" 

"t-alatt gz rao aiÁti-oeíiéi a tara- il!r-iír"i"6-J-pái6.li5:TlI3Íi* il}gÍiís 'f,:í#t;'Élr""-zétt kl vlv oktat vá. t'l'létve orravereÁ nási;""eil""Í' i_',aj j;i;;ei"e;;-; #iui! u"" és a v1-dék kÍeebb_-n|gyobb vároeaíban, ae " ioialáiá -Á;;.;-;
es nee ácáuíe;i-"Liá-"i"-Ti'lésztlk e avási.-* " ;t i"íff:lo* 'fti"ffEl3í#fi8f,*rfu3l.,Jáltosr Sornos 3é1a.Vags rnre'-HatÁzeir oiiá:.'i;í;-.JáazÍ..4:g"t ;;i'_ililfi"Bé'a' xoYoy-Rlchter János. goll a bld?e''B ke zoÍtán' rápáa neiá' Forr sándor' -xecakés rstváD' TarlÍEtván' Po18ái J zeef, Sziic ,l<5zeeFr-iot=í vlfi;l;-F;á"" r8tvá!1 é8 mé6 ezÁnoa k1tÍi't6 dz .

meinekr
Ezek a k1váI lresterek é]-6 blzony1tékat ha.lot' notterilk nu].b'atat].an érd'e-



Ne! kíg nérté&ben gBol8á]'ta a na8lra]r vlvás érd6két azbaL Ía. ho8y tt'bb
tnlnt háron évt1zodea át ktTetté réazét az o}1Bp1al' európa1 'éa vÍlágbaJnok válogatott
v1ró& edzéEében.

Gcl1ér Álfrád 6zak1!oda].n1 térgÍ íg tenaékelyén niiköaött. Háron kÍváló
ltlY6t 1rt. E166 kö!]rvét t íve zértoaáL az apéevlváe €1!0életÍ ée gyakorlatt oktatáaához"' ane-
lyet Bert1 Lászlóval _ kível rtvópályája azoroggn 6gyütt helédt - közöeen írt a na8yer 6pá€
vtváa utt0r6nu'tká.1akéüt 1930-ban. Ez a könw azoknak a tapasztalatoknak a ].eilását taltal-
!B'z8' g'nolyskot ásyütteg kltlf61d1 tattulrnálry utJukonr -ao epáevlváa tanulnrínyozása cé1lából
]'929_baa baaoia é8 ota6zorszá8bat1 6sefeatgk. &l5oatlk L]!odaln'. nunkáJa B |!vÍváB történote'l'
r'lcly 1933-ba! kerlllt ki a saJtó a1ó1' a,oglybeD !óv1at tÜBÜrgé8EeJ' a lényeget klfeJgzó át-
tcl1!tbct6gé8891 Ímgrtet1 a .vág fejlód'ését.

Earmaal1k Düv€ n^ v1vás kézÍ-kön5'ven oÍnül23o o]-dBl terJedebü 74' ábráva].
l11u6ztrált kítiln6 nunkáJ8. ane].yben a tő!r' a kard és a pírbaJt6r yivás nóalgzertant oktatá-
.át Llváló ezakértelenmel ás peilagóg1ai érzékkgl lrJB 10' átealva vo19 sok' é'!rtl'zed66 oktatól
tepagltalatalt az utókorrrak..-,

. Á bá'on ktYáló kónJr9e mellett értékos és tanutságoo szakc1kkg1 Jeleltek!.8 e ktl1önböz6 f,olJró1rBtokban.
:ff.lÉr Álfréal n€ncsak kiváló pengenitvéez éo pedagógug volt. hanen J€les ter-

vaí'6 éE Baetyező. !Í1nden ténykedégét tervszeri!Éég, rendszereeéég jeÍ!.enezte' Á lelkiLsne-
rote68á8 éa r pontoaság linta!épe tolt;

tnÍlyén ogzlatLan n9gb6oBÍl1ést éLvezett Gellér .A.lfréd nl'nt vlvógzaktekín_
té1y' ápoly kÜztí8zteletagk ée ezeÜetátnek Brvenalett n1nd barát és enber. sze!élyebb;'ijn-
rotloE6bb'' olő'ékeal'obb' ezolgáJ.atkészebb enbsrt é8 barátot íÉltt 6 E]'képze1ní sen 1etet.

I{éhríny éwel ezolótt e]-ragaatta tőIe a halál szsrGtott b1tvesdt. Eut a
osapáat nen tualta o1vi'B€lnL. arnríl kevésbé' mert nem voltak gyet neko1. {t}+9}rette fel]PándultryÍtrára' sztl1őváTotábs rokoDl láto8atágra. Ezt tette e nyáróá ig. Utraketése é16tt Eeglá-
!o89t!* lakásá]a K1e1]- KáLBíínna].. üógnutatta szergtetbe pólyá1t eD]-ékeÍt 

' 
élete erejébón,

logÍnlább v1vóbaJtárBa1 é5 tan1tYánya1 társaságában készült fén!*épgít. at!e1yekb61 többet'rlcfctsttel fe]'BJáulott K1elI Krílrnrín wlvófényképgyüJtenénye szááárá. aiLl néÉánv felvélelt
készÍtgtt rólutlt k€tte8ben. há:Íasban. Mlkor Fréd1 a kész felvételelet necnéztá.1Ív É"Á7tíBa nár nen xs én va6x.c'*a- 

_ 

Ezutá! 8yengé].kednl kezdett. De növekvd syeneéÍked'ésá iáll'' ezakí-totta 91 ót Ezoretett vtvógportJától. Hacsak teh€tte el.lÁrt a vlvóvórse[vekr€. Ütol-lára ez
orazc8os ífl'ueÁgt w1vóbaJnolsá€ókon láthBttuk. Utána pái napra bekövetkeáett a. iée.-^ kéz,
an€Ly k1váló nÍtvészetts]. s telán többet forgatta e töi't és á kardot ntnderikl niísnál, nog-'
Bé]:3voalot t .

Eálága'rr köszönJ{rk n€k1 n1nahyáJaa. akík 6t 1msrtttk. tanltYá[va1. ba?átaÍ óÉgzok 1s'ak1k 6t szené]yeaen nen-lgnerték. de á itvág ttayét szivütön .fo.seuk. ázt L iriraaÁa-_got nBIí 1eeró áldoz8toE !ruJ'}á86ágot ' alréJ'yet a nagyarÍtváe felvÍrágozáaínák azent61t.
Eg né1y g1r 16 szaklt el Táa€d t61itak. szeretetir.nktől. t1ezte1éettnkt61 há-rá*tól. rBsarzkoatáauakiól. nen eiaklthat ei üánnrinret íoléá-sáill 

"á', 
'a"ot6ái-éi"i toegzEÍron áE ldón tul.

Go1lér Alf!óal'n1 !éged nen feleil{tnk. De ngÍ! f,e]'ed a vlváa tiJ'ténete 6on.
' s6m fe]eaui.ik nl vo1tál Te nekünk' a vivósportnak, hazánknak.

véazL alkotáe.
Ez a magad' á].11totta em]-ék szebb, díce bb, mínt ninden lr b l. faragott nti-

Mag.yar vív k, magyar tároadalom, tíszte}egjiink Ge1lér A1fréd enléke el tt.
ozoray Schenker Zot.tán'.

KÁRPÁT| RUDOLF , A, év legjobb mogyor férfi. sporto | io'
.., .A uagyar -sportuJ8Áglr L orezágos szerYezetg a t'ruosz. sportu'i gáÍTtr k gzak-ocltal.lra ozldét! Í6 ázavazá6_t vé8zgtt a .portuJságir k kiirében' k1ket tai.tanaÉ aá ev rég5ouuuagyar eportol Í!ak. A 3-2-1 pontozácral_ értéÉelí 

"u"vr"Áá 
Á'ápjil-; í"ij.l't rgrri spoiiol tolBot lBgy pontf, lénnyo].' szuttel !rá6odÍ'bén

rárpátÍ nudo1f
B Dáb l'Lét aranyérennel hezatért kard'vÍv -o]-tnp1at baJnok nyerte. cs8patban az els hclyctg1fo818]. ol1npíaÍ baJnok ttu8a csapat utá! Bz'

O1lnplBl ka!d.csapet baJnok
GalreY1ob. AlaatÁr, Xovács pár.' r9tp4!1' Rudolf' uendelényí Tamás' Horváth' zoLtá&. De]-nekJr Gábor3gJr tt9!t a násod'k helyLg Ícyaulikálták.



Ki volt Wesselényi f'oncio vív mestere?... Grisier?
Hazánkban a v1v eport negindulását - Buínt azt eoklzor hallottuk _ gzé_

cheqy!.István és Weose1é4yl M1k1r5s kezdenéayezégének kijgz nhetjtlk" k ketten vo1tak ez 1820-
ag év6k ídeJén negszilletett PegtL }lenzetí v1v Íntézet ég a Kolozsvárí Viadal Intézet rne8_
alakuláBának te8buzg bb szorgalnaz<51. Ezekben az 1ntézet6kbon kezddd tt nee a ayuAat1 szil_
Ienbgn érte].rnezett vlvás, ahol Ezakavatott ne terek oktatták a feg]rverek m vészátét. Ezek-!9k az intézjnény knek kÍalaku1á6ára B dtjnt 1t'kést széchen)rl' és wáeselényl egyiltt g. 1822-1párlal utBzága adta nes.' Ekkor 7vesse1ény1 pár1si vlv termekben Járt' ngves fráncia ']l'v ngs-tert 1 vett vtv leckét ríe ott asgz zott 1s.

Eddlg ugy tudtuk' hogy a francÍa negter Áu'qustln GTlster vo1t. IEy tudtu}.ne]:t.az.e yet1en na8yar v1v t rténelni tanulrnány, a GergntgéI LálzL -féLe tanulnáiy, 1gy '
tanltotta.

Gr:1s19rr tényleg a NTx. Bzáaad -e1s6 felében a v1vá$!i..ivésze t ragyog képea-
oég{t rneotere vo].t' klnek htáevé francíe hazáJának határaln rnessoe f"riér'ieai Bi rtut_-
kiinJrve ís ogztatlBn e1lBmeléat aratott a Ea8a ídeJében. HirnevéTe JeIlerrrz . hocy vay lálog.neve6 tla8yaT Í!ogte]:' a nasy NeTeszt agy J z6ef ut da' 18y tr a Neré szt essy]kor_vrvááruv -szeté161:

AkkortáJt sz ldeg n neaterek nagyobbára caak t rre1 vlvtak. Xereszteoeyls azzal tanu].t meeterét 1, az reg Frtealricht l. Áz akkorl t rviváB az u.n. Grls1er-rená-gzer vo1ti a_régÍ franc1a i'!odor. Er e nyitott kYart-ál1ás ég ezá1t .I a uaioiaártoi erié1.,í-en' a_ Jobboldel teljegen szabadontragJrva EBradt. _A, védésnél a f6gu]'yt a kontrakvartra fek-tették. Ekkor fogBEzott neg KereBztessy-ben az a soldolalt' hogy a kardnál ls ezt fogja ceÍ-ná1n1. sgk lalggon mester íÉ ezt tette'-aurlkor szoiu1teágt r kii-aaar viviát es-aruu _áprr--
ká]'t'ák t rvtv{íBÍ tudonán]rukat'

NoB csoala tehát' hogy a Y1v ki'ztudat ég Gerenteér 18 Gr16ier-t tartotta]tíeosrlényi párls1 ne6ter !6k.
A kértI{5gnek uJ f,ordulatot -adott J.D.Ayttvard cikke a ''!'Egot"ine hanosíBÍegylk leaut bb1 számában. Á cíkk_ crí61gr pályafutáiána[ varioááiog a !'é;;aat ignertetr.Ebb61.az ilerill .k1' }d8y Gr1Bier 1822-ben irern- 1s tart zkoaoit ia"i Áuán. 

'i"i'it -"e. 
1a aalb'atott

l..:!:]í! 1:.::l9DJr1nek. Grisler abban az id6ben oros2016zágban niikiid íi, iéiárvirott, aaortiinernényea g1keTeket aratott éa az oTosz nenesség aeregeei l vltte f1Bít az uJ franc1a nee-ter t 6ko1áJába.

. Meggr 9tt1 AylrraTd álutágelt Hgnry Daressy llÁTch1vea des !'a1treB D'AÍEesdo París" B1ndont t.jd k nJrve ' amelyben-azt olvastraiJgt 
'_ 

i'oár c"i áie""ui -ís32-iaí-r 
ri*-ié-"Ruo de Tívoll-n vo1t vív terme'. anlt 1834-ben Ru de- !B bou;á-M;;inaT';;-;; heiyezeti'ai-oJazt 1B50-ig tartotte fenn. rgy tehát lyes8o1ényl 1822-b n n"'"lá"nÁíoi i- c"iár'ei_i,a"r"i vrvj]te::raében, nert Ílyen akkor nen volt.

uLnden két6éaet eloszlat Bzonban naqa lYeBselényi. }t1res ÍNepl {-Jáben b6-szárcL a Ylvás Eagyqr tijrtén iében oly nagy 5Jiáíta"Bgu iáii"i Llá"a*"a'át J# í a regzreta-roJ..
t-!apl ban háron b Jegyzést 16 t8,].á1u!k' anely e vivásra vonBtkozl}. A nár-cíuB 18.-1 beJegyzée ezt roondJa3

'lía vevék _Gomard-nál /Rue du chantre Nro 18 pres la p1aco alu Pa].a'B Royal,/él 'z r leckét a fecht1fo,ágb r. ranr tványai 
_ 

toáot i 
- 
án"vr. J ?echtlro; 

"; iléy logJobblattartáE.Dagsmat' !d.nt kezd t bemutatnl. oe" Jsy_a"éip.i #n íáreiá__ilii 
"o"Jt| irtiv - hataBzelínt o!5sz t - m1nden nagyarázatot gyorsáir .eg3i.ie].-á "áké;-íoiii,iJii_iiltáí}oruor. r t"o_d k.ltt nagyon Ílgyesek leheíiretr, vagy B;1 náa'oii-a-;ii;g-i;;[d.iiil;t;'ir8ío'jEi.co..'o .o"tPárts legJobb vt Y Jatr.

an1kor nár "'""o'{i5i3iÍTi ;3;3ius 
zz-en éa 27-él 1s felkereste ooeaT.l sBa].le d'a:mesn_Játr

He'ry D'ATegsy ulÍtvéb61 negá'lao'thetJ uk' ho.y l're.stlénJÉ negto}e az 
'fJab-blk Gonard volt. aklt valr5lábaá entontn lolgátií"á" "r'iitJti" 

" 
'Jiíi_Ji'"iaáE! 'oo'..oa 

'u"_ter - szlnté! klttin nevtt oár1si. v1v neei"._voia:-;ki a rrrreá i:-g69sii"iá-iZí-t.',urt" n.vlv rneeter_eéget - edoptált'és-áttai táiá".-"'co'iá"áT9v"i-uás;aa;-&ilil;T1i a vlváslegb1rea bb teorot1kuáaina} ' 1?9f-ba4 sztrleieii é"-ragq-t." hart ne!. Táái_tái-áe-re é].én-ken látoaatott v1v termében_a n"Á a" ci'á"t"á-iá slá;-.r"tt i."itoti;'18'':u"i_.it ati'"ry""-te a Rue de seln -r'é. kés bbe!.Ruo de 
_lournon-ra. -r"toía5á iál?:ié'áriiií -i]io]'ra+r_u"o

|:Íg;l':í..u.'t kl''emély es"-t[J-a-iegéráeiá"i .iii.o""ámu"riát"irl-i-i qilTi'", ;'r,e tgorrc

zé se után n""""" ffi ÍÍ3"3| ijÍi'"3'o"'ití'n:j::íÍH+i?Í{,iii,Í:titi'uíqilis*í:*!:p=kor Bz lBkola n galakultr az elg lnor iiEiá'it"ri- i"t'Széche nyt é e tYesieléayt riaraat. regievt"ii_f,"i' i áti"Ü'
i*;i-*ilil'i:"efi:it*t:rl"mill"nrí*xi"**:t"í:iLi:{l3Í*íiil:l:.!:,iIílliTiE;
dig nég Dilbling-ben is 8ondolt . p""ti #."oi"t; ;;: -_ orgvÁEEt5o!. Dz

1l



^z 
árvlzL haJóenBkl a hazai vívósport negalepÍtóJának névét vette f6i. e

Ezáueal e19jén alakult wosselényÍ Ytvóklubl A'ne8a1aku1ág után év6ken kereazt{ll n1nden év-
be! gnlékiiírnepséaet Teniloátek w6gEé1óny1 enlékezetére. EgJdk ílyen glrlékünnepség6a zaJ-a
Gy6rgy. a b1res ózobráaznüvész tartotta az llnnepí beszédet és az Egyegütetet negaJándékoz-
tá Ylágáeléuytnek á1ta1a készitett nellszobrával. A ktub ne8szitnég€ után B szobrot a BEÁc
örök61t6' s lllt bagyaték keTült a Je1enleg1 osc tulaJdoníba. Á szobrot Dabóozi Mihály ke-
85re16teg lrézzel regtáuráLta; a az rnóst várja' hogy a teren átBlgk1tásg után kíJe1öuék vég-
leaos belyét' 

K1e1]- KátÚán

Besr ,mol aB osC éoz ,r kiizgyíÍ,lésér l
1960. decenberr 19.-én egto taTtotta n 8 Bz orvostuilonányl sport club vlv _

azakosztá!'ya évaár k zgy'rtlését seunglwela-utcal v1v telÍéberl.
l aagy }ragyonán]rckka]" rendelkez teren fa1al k z tt érgzbet vo1t az l.ln_

nepályeaaág' aDe].y e 3észtvov6k nagy gzrínában 16 lregny1].vánutt. Á 8zako8ztá1y k zel I80 f t
szÁ -áL tagJa k6zil1 Ígeu eokan Je].enték 'ue8. 

Á gzék@rokbs'! sok aztll is h 1yet foglalt.
Á kozgyt éBt alT.Boros Ern szakosztályt e tn k ayította neg. Üalva'z lte a

la8Jelent vonilégeket' návezetesea zv.Pogta &índornét' 'dzt.broze Ferencnét. Gerencsér Gé-
uát !ébBí GerenoséT ÍÉez1i5 vlv nester f!.át' sz8b Pá].t a Bualapostl vÍv 8z vetség eInijkét'

'rcnk]. 
n b6rt alr. f6tÍtkárt' Bk1 &z osc e1a k6é8e részéríL Jolent n 8' Pataky tráloly u.lEáa-

ír t' a ua8yer NsEz t sportTovatvgzet6j ét, Péczely !Áazl t, ek!' a szouszédos' EÜ!íráal sE-t
lcépvíaelto. _ Á vondé86k6! klviil ott vo]-tak a szakoaztály !é81 t88Ja1 k zul atr.Bay Béla'
Klol]. Nábán' ak1k a' oso v1v 6zakosztií1ya vezet ségénot na Íg tasJaL.

Ezután sáro gy Altal szgkogztálÉ íntéE beszrírnol le kt'vetkezett. loelal-
kozott a k1ubbot érlnt6 nesterkérd'éssel' s kÜgz nt ttg vag rnTe neáteredz t és ?ofuái f zsef
Baakoktat t' ak1k ]'961. Január 1.-t 1 aá asyeeÍlletnél foguak niik atni. - I'gy nottor-bucguzottlorr sándor n6gt rt 1' ak1 10 éven át neve1te a BzakoaztáLy veTsenyz6Ít ée az év végéve1
nogtráuk az oSC-t61.

uo8gulékezett gároEy Antal a azakoaztáLy lég1 ée ceak az tdén beteljgseal tt
vá8yáf 1 -a hilfij].d1 turán5l. Az Ld.én az osc négy fegyvernenb6l á1} cgapata a szovJeiu]t1 -ba! Yendéggzgropolt 

' 
aho]. trlevten az ukrán' TbllÍgziben a gruz válogBtotta]. Eérte tjggze ere-

Jét- nlnal 6gyéri1,_ n1nd oaapatnérk6zégek keretében. Á taláIkoz k a réáztvgv knek aazda8 élné-
nyeket nyuJtottak' J gportot éB klegyensuJ.yozott erGalnények t hoztBk.

' - ' Áz B8yeaíllet taaJa1ngk nás1k Ezivtlgyo a terelr korszerÍieltése nég nggo}dat-
].sn. Áz ut bb1 évokben uByen na8y vá].tozá6ok ti'lténaák e vongtkozáaban. de varrnaE néi tennl-vBl k. Ígéreték t ís kapott a s'ekosztály vezet aéga ebb6n a TongtkozáÁban, d'e ez na!ábaa
né8 nee eleg nal6. _ Áz anya8í kérdés6k éá a taetétázá alakulásának Íanertétéee után-kerult
sor a6 elnult éYben elért gportereiLnények néltatáeára Its azámBz1Íi! 1mertet sére. 1960. év-b9! az osc versenyz L 28 _n1n6si tégt Ezereztek kÍl1Ünbtjz osztályokban. Á dijnt kben etéri rre-tyezégek száaa aa 1dé! 160.

L Bz 'kogztáLy le8 rgd'métrye sebb 1f.lueágí versenyz le nrolnár Ádk voIt. a1r. oB'tá.Llruat k ziil Dér Réka títnt kí. akÍ az íf.juiáAi-Budapest- és-orszáÁos bernoksátái
98yaráat rÍ. helyezéet ért el. Á f1u} k zii] sze1énÉ-I6tván_ ért e1 JÍ. Éetyezést féift t F
ban.

Á f e]-n tt versenyz k ktjaii]- a négy váj.ogatott; Juhász [{ata11n.J zsef , Maros1 J asef ée dr"Kaugz- Ístván vo1t a Í gereailányesenu, tít"lit h;;ílett nemzetk zí eredményeÍ 1s voltak.
Áz r. osztá]Jruek k zill l-e8 redÜényegebbek szalontay -KatalÍn' RabéT Pá].'pras4ly_l Attl1a és &ocsLs Jéno s voltak' akík Ítthoí ée s szovjet tui.an rs áréd'é''ye""o 

"u"-ropsltek.

^ 
o6Bpatv6rg nyéken az osc az alább1 erednényeket érte e1:

BualapaB! EBE! Iv. hqly.
ffiáE-o?fficsg l n61_ t6r Il.hely' férf1 t6r ITI.he1y.
016záEog foln tt csB: n í t r T1.hely'-férfi t r IrI.hely' párbal t T ÍTI.

--- hely' kard rv.Íréry.
l beszá ol után s 'szovJet-tura réeztvev i novében Gy khegjc Hajna mondottk E! n6tet a turavezet6 dr.h nk] R b rtiek' ak1 fáraáságot nen 1sneTíe s"iítu'[ n1ndenuttaB 6Á gu ut rolygné!. Á gzakoaztály szovJetun1 ban _Járt tagJaÍ uárátru< Étre; e zéeeképpen

!|3rk{na1tt''auar 1e!ték neg í!' nie a íezet;áég ieszéiaí arszeE"prakáIiéi xá""it. Dr.FrenklJaoDBrt ozutan E6dvoa éa szgl]'e!!eg f 16z 1a1áeban nondott ki'gz nétet a meglepe téeekért.
Ezután ktivetkezett a' sz-akoezlály ozokáeos évl vándordtjatnak k1osztága. A

nrul'iii;ii -"*iT:it iií l 
":?' 

í:;-senyok n gtért gioalnénytkélt. A d1Jat sarcza r-r;nc- ;v;;y;_fiffi-;i.

dr. Szerencség
s1kereÍ mel-



Á !€1n6tt vergenyzdk gzáIÜií dr.Pósta &ÁndoT váadotd'ÍJet Íelén két
verseI\yz6negoszt@bbne8o1dáetnenlaiá1t.-Ígyözv.
Pó8ta sándorné nébá4y negható azó kÍeéretében dr.Í(ausz Ietvánnak éB uarogí Józgefnok nJuJ-
totta át a Yándol{í Jat.

Az Ífju&ía1. fő1skolás vlvág fellenal1tésére a1Bpltott dr.GerencEér !ászló
vánqordljet szauó zenéIyes kezdenénye_
zéséro Jt'tt 1étr8 1958-ban Bz 1fíugági vivókeret' annak anyagl alapot ő tgrentett' többlz-
benL édz6táborozást tett lehetővé és főként a1ka].!qat adott a' tfjuÉá61 v1vók siéJlá]rg nen-
zétköz1 _versenyeken éB kü1fö1dÍ turákon Ya1ó ré6zvéte1Te. A itlJat az_ 61hualú d!.Goroncaérngater fLa oer:encaér Géza nyujtottB át.

ban a reménybe" "3;Í:t'If;*3jui: f;íl"':"
rnényokr l adhatnak számot.

Osc 1960-as évet bezár k zgytílése. A résztvev k ab-
elk vetkez év végén még aá- odd1g1néI Ís szebb erod-

ilr.Kléh &íeiar

NEMzETKÖzl VtVÓ HÍREK

A |lDer Fechter''-ben az NDK.-l4J6sz Yg-tgéBg- !epJáh.- 7dekea beEzá&ol Jo-lént lieg oeorg xuÍtoFi3rrre_T versenyblr torrE'jTl-Ei-;ÍíiiTar oíí ktloa"r''t lrragtoaa$írji. .

- 4 c1kkir<5 negá11apítja' hogy o' ta1á1atJe1z6 sépok és az aséaz toohnl&al
Íc16zere1éE ktfogágtalanul_ nii*oaott, uiÁzonT-a kard Íeg}verh1íeicg1tések t6rul sor vrtayolt' a tulgzigoru f echn1ka1 Bizottság vizsgálataiYal tálcsolaiban.

vdratlanul érte továbbá a ceapatok vezet 1t. a Tochníkal Bt'zottgfu!ákkijzvetleniil ,a t rveroenyek megkezdése el tt k1adott rend }ke;éa6' Éogv Á iaoé uerrérr}etitpl?gtík !-é19-9991 kell eu.ítnt az átlzzad'áa k r'etkeztébon e1 é1]- 
- -- r lrldzállatok "o.te- '

ruleae ceJ.Ja Dol.
Éazrevéte]-ezj- -a-clkklr ' 

bogy hBbár a D1recto1! t9obaÍqugklrgk t bb n1ntl00 versenyblr ál1t ren<lelkezésére 
' 

nrináÍg áát a ro-r5 - naevrészi -oíÁs''- g irancta _
JuTytaaot fo8].a1koztat ták, ak1k rnár évok' é t évt1zedek ta éáerepelnek a ptet neiÍett.

R nában a bÍráskodá8 _elten lxa8yJában nen lehetgtt ktfo8áEt o& 1t1í. noEkell azonban állapítan1' hogy a vezet bÍrák beÍ}áete Dagyon ne8lohozedeit. 
^_iei;í"-do"ro 

-
P9d9r'1cen negnehe-zltÍ. a t9_np kiiltinbség_ helyee uegállap1tágát. A FIE gEebá].ykÚ4rT yIÍásosaa
Í119l9!"l |9s'y ?,ko?99lapadá 6nak ,illnie kell' uieJ' tt a -tÁDaalá. _bcfoJ ez6 ?áz7g árteza6áott.Honaoan a kÓzbetanadást honorálták' ha caak eBy k1s 1al k t nb6éa8 1 Ís g16bb gBott.

- - - u gfl8ye1te toYábbá' hogy a fl ss tángatások naayrészt - f616E kardba! -
9:+_:1I:T""l' J*"}*l PeI! a f].oaEel tá!l8d Bl váaágt kapott. .[z éieitrnényes vlvBk az oltnp1á!
EyoT.aaágukkal tiÜrtek k1 és a t ánsdások !r|}nygnÜ reazái naly iavoi"ádBi-i;dii;t tlt. -r-íZF
96 haJrába! a szovJet v''v k Je]'oBkgdtek k1tÍír 1deg;íkkel;*-

Á kaTd' 6zánok e8yeB. verB nyb1r sáxt elniJke1 8yakran nenekÍlltsk az elyÍlttestaIálat kimondágához- arnlkor nom-áertek iretározottá aitaái-r ÉiÁinr.-váe r-kiT"rentÍruriJr,
:;í{"Í"í*íá'uB:fá":i"*}ffl;l';:í:'f;.Íi?f*llJ":lnj.'ígli"'i*!:it?r* . i#io"n, nárv-Áz'

0-{-0-0-0

l[ nzetk zl vlv vgrssny trer yorkbap.
lkéut nrír blrll1 aaltuk' 1gu91 ale caprilsot' az guerlka1 v1v aport uépaze-ri1. vezéregyén1ségét B trenugtk zr viv Ez vái!és-oi"o éi.s 

"aiáá"I"ttJi. 
-ni cliiií!' ptlcogram-

i:}3:"ti':"}'I::':j#}lilB:Í''n.*i{!'!'i:.i?i'"iiuxtl':: srÍfi'";'Íl;íil:l_'"ien:.*T:stervbe. vett ' hggy a J v6boa nenoaa} az oJ'1np1áÉoa 0e ienanáiii"i .láTéi"toi iiáitla 
"crgtsny_íi1jE"^3l"T.3Í'Í:í"j:J:i'i"'.;#l:"n'ÍíliáffitságJton 1g. A torln bán-iiEi-ueii-"oi,ra rertrr3

Á v1vá5 n p6zor{is1tése_ érde}ében év6nto nemzetk62í vÍv verseryt klván az
fff:*-?*':';íi#ffíg $iö!Í"i:"3y#ií'á'llliJaE:;'." i;:Í'tix-'*E!ix:ii"*m*t
!ií!Íi."9:.-l$'e'í:E{l'í'$':$ii*i{ir;;ig;:*"Fil3lfaí";táÍFl'l!r*.n:*;i'*H::?"az o_IÍnpÍe1 baJlok'ágot nysrt DAgyar tara- sÁpai-éá-" 

""o"5"i-[".á- sip-ii,- ';E5íiet 
no".íta,,az UsA karalcsapat legy zÜtt.

Íi#**{${i!i6$1,$!jti:'#i#lrn#t"']i"n#:$3ijl:!;:!ir!'áglgsí':t*ffi*g-í obb' 1 enayel kardvlv t l Pawlow8k1 t gizgbl;t-;tl i ] 
-"_'-i

#lí;Él#í::"iEiiiJi.í?la"i;iJ";i íiágj""i'i.Íáa3l"::"ánI**'í:{' u""1'i3I'*:,*iÍ:ilf



A l{eE YoTE_í Yerse{Vre nenzetk'óz! vergenyb1rákat h1vnak !reg. Ugy hírlik'
olasz régzlőf PllogaBot' B Í'rancía R.llerciert' hívják meg' mÍg a nagyar és gzovJet verseny-
bi!ó Bz€uélyét L11oü61e! nég nem tór:'-int döntés.

HÍnEK
Á Budage8tí v1v sz vetgéE évvég1 utols eln k9é81 tilésén foglalkozott a'

.L9bt. ev elaÓ ne8ygdéllel( programJdval..
szsb Pá1 e ln k lsnertotte a lengyel Vlv sziivetséggol a Lengyel- a8yar 1f-

Jueágj- tslálkoz r ]. fo].ytatott t árgyalások eredrrrényét. Ezek szerint a nérk zések vars ban
keTÍllnek 1ebonyo!'1tás!a TI.9 és 14.- kijz tt. FegJrveuernenként 5 f fogja képv1seJ.ní a
nagyar Ézlnekot. Á válogatáBt a kiktt}detésre az 1fJuságl B1zotts{íg jgvasl8t& a}apJán Januá]:h folyatuí! fo8Ják noaéJtenl.

Iétár8yalta a azitvetaég a Jt'v évl Budapest Kupa k11ráeá1iaL feltéteLeit. Á
nérk zéaek' az e]mult évl' renclszertben ke]:iilnek 1ebolyo1ltágára' Bzonoe fel"tételek mellett.

Bz k gze}ínt a ]'egut bbl ezakolztál-y:fezei i értekezleten a Berczelly T1bof
álta]. bate'JeEztEtt Jsvaslatot - mely gzerínt I.osztál}irr rdn eLtégi.i tfjuságt versenyl ne
az6rgpelhegs n a Bualepest rupa ifJu8!ígi sapatokba _ az eln kség sz tt'bbséggel elvetette.

Ezt k vet en Dtr.BoTos E]ln6 a ]-eaut bbÍ Borozatos v1v 8érii1éE6kke1 kaocgo_
].atban h1vta fe]' az elniJkség f1gye1oét a t rtént;kre ée a negel zés ro dját és sziikeégbssé-gét hangoztstta.

' 'A táIgysorozat kijvetkez por.tla a,z ujonnan feláll1tott Ag1t. és Propaganda
B1zotteág Jelentése volt' eddí i tevékenyeégér l.

Dr.'R nay Gyu1a a bizottság e1n ke átfog<í beszálro} jában a 24 f városl vtv -
azakoezt)áLynÁL t rtéBt b1zottságr látogatáé alapjín vég'ett adatgyiijtéE erealnénye1i lÚner*tett . btékeg' e8yben elgondolkoztat e}edménnyel jáTt Budapegt vlv sportjának 9z a re!iá-ráee. I mel'!'e-a Bvsz agtlitágát' rqnélhet6' hogy a szerzett adatok fe1do1gozás után, rijvi-d gén ng8lndulhat a sz vetségi nunka otí' aho1 scalt kézrc ozilkség nrutatÉoz1k.

VERSENYROT vnus.Erry RE. ..
Rouatuezet : Dr. Cziffra Andr s

A f1atalok ktlztl ]-mel után december 15-].8 kijzijtt a feln.jttek seregszern1éjé-rg k rillt sor.' Az orezágos cgapatbal noLságok kíilijntjsebÜ 1zgalrnat cBak a kardban l ztat. Á8zur f9gJrveTgkben n6n aztlletett Ee8l_epétést rnindkét t r szánot a Bvsc' & párbal t "t peatg
B v rijg ueteoT vlv 1'nyeTték' u8y rn1ként rnár évek ta. A kard s záála'' ' a 'rraron feetorn taior-
TPr99á99 után BÉ1ttá vá].t a kilzdelfu. oregek a zonban ezuttal seB h1ányoztak a págtr l. A
al nt kitzdeleEr.e P&l cz End?e Dellett Bercáelly Tibor 18 1smét Dá8tra iéDett. N;n ra-1ta mu1t-hogy a caapata e&y tBlálattal aluI narad't a bajnokságért fo1y i(ilzdeleEbin. Éouitai á ;"i;':'tB n 8' ho8y érteln-ezték a vív-ást azok' ak1k n rrrcgak-a ft-ataíság áv.""""ááiu"_ée 

'temp akci-lban keregík a gy6z 1en kulcsát. Nagy'káT' hogy szép g y zelIne1"edio zátáni[ vég3n o"I'eaet6rte. Achl}ea-garot gzakadásgal- k uett a-pástr l k iházba sz'íllltan1, ahol az- egésá vtv -társadalon agg dása YárJa m1el bbl gy gyutásá t.
_Fej6z' k'kl végul eliseerésilntet a csapa tbaj nokságokon azeTepelt gzenlorjaink_

nek.' akÍk_ ggyegitlgtÍ.tk b7v azavála, -készoéggel á11tak ra'ndelÉezésrá. Ki.tzdiJttei 
''sz1wet. 

tB-J'éKl(6.r a nusz éYés rlet negazégyeult akaréesal' és teaítk hozzá rég nen látott ezép at<ct t-kal.
gzílagEv Pá1' Tor.day I'aJog' Dorrrgter J zset, Pa:.'cz cy rgy' G.uot!ár IÉJog ésnéa. a _délutání d i'!t beD ia váíato zÁg n_iÉÍuí i í_;;;'"Lp1 Bercze1ly Tibor é8 paro""_ a'Ti"] -"

a}lk 3-3 gy zelennel JáÍultak hozzá csepatuk ái[er"rr'ei, péarg 
-áá"" 

".i.';'' i;;_' negyed'1kx végét tapo6sák.

!4l'":lel!:."g1',ffi"ÍLíÍIí.:í:,"i3#l,ffa.*l.".":ff:Í"*"'-uysn Eyouolt l?t4 aranvban a v Bas ellen'.a viJr 9 I'rleteornBk azonban váraÍlanul igen kemény'
l1!! l9!r:!} a_ szo1nok.i 9gyilttes. j, f ,'áTo.l;k-n;hé; 

';7-.;a;fi 
yái'"íái_"Gaio"t"n ze-Ealy 'lo vrYaaanak Yolt kiJ6z nhet ' továbbá annak ' hogy ezuttgl Denécsnek ne nent. Viezont ;'l'.liBgy la8yoRo íoÍÍía ban vLvott éa Berzs_onÉt61' valanint Gábort l találatot sern tÁpott. Áágodlk fordul b.n a Moteor k nnyen g_y z it 'a 'í""ásl1íá"_7g:3re'-;'ii;;Éánii.a ezornoelaknen voltek eg1raráqyrr ltenfelel /9r17. stuen a cgoporiuÁ" ;éá_a v;";";;'iirT ti negktlzalsn1oa 6zonok1akkal. Üt bbísk ezen.a .vérk6zésen_ H.egyén';u1yo"Jttái gs 'J3í-;"ti _7 

ái""Á"iÁ7-i" -
9l4 arányban veTték e vasag v1v it.. l ,n'i"it c"6i "t áir nagyouu volt B kiizdelen. A Bvgc 1016
11{avuan er69ott az_ E].ektTo'og. reri"J eqJilitJ;';ii;;; B csepgt1ek pe<ttg ugyadg' "áiiei-áiOsc 68ytltt6Bét'. anelybeu Marogl' s várt9ii 5yengébtán izerupri. l rv'sc-ui"-í n.y-renekE1t. Anásodl'k fordul hohtá az ele nagy negrepeT3sti urt_a'cseplttot 

"L^Ái /}ar'Taí, 'tek a3

l{



E1ektroBo6 el1en- az osc v{irat lenut /9.7./ Leelőzte a Bvsc-tr a&elynek cEap8tában oBBL NaDu-t! IÁazLó F,yőzte'Le valaneEn,yí etreniáléi, o'iiáy-"r"-"" gyozelllet sen aTstott. u8J.anekko!tl.:_o-:l Ég Rósa 1getr. Jó f onrréÚan vLvta:K, nLzéI iélúá"urt a szá'uitáe ée a }rq,llaE'itlt fordulóbana Bvsc kénytelen vo1t iegerősebb ő96zeá].11tásában fe1venn1 J tuuaárr,át-a_-&6er oBap;táYd-gzenben. Most már !Linden-ta1á1at1a' ninden gyózerenre ' Ázúl"e5-öiiiiiaiei_Jíaarou. e gvscvalanennJrÍ_tagJa 'jól v1vott. Kenutí &íszló éáuttái sen-vesztétt egye'ien -;"il;é;-;;'; 
il;-

ii}:i}!.üéí,líiHlileryí""li!i+:i.áu.HI;""f,f;.::."1*'..aÍ:I:íl"E*íi8:i"iil"*iimTis3í*".Jutást b1ztosítga. A döntő. e lőtt-még..eI kel']ett áönt;;1 .. ll.Eaé" 
_ 

kiileJői-ái"rrg*"ono" esa va6as ktJzött. Áz eIőbbiektrek_ kil1öiösen Yecaá\ és cár-fi 
"t"ááJvái^;i;;;üií lr syóaer.Detnegszerezníök. Á vasagban' aueIy ezze1 a vereséggó1 "" Í. q ""táiybor_iiá"Jii Lsak [enare vj.-vott ';ló1. - A dönt6ben a Honvéd" eg.yutieee xáryaTí"ár 

'ugá"áÁitv"" i!;eil-;á;i;. !'z 6lső for-
;iü:ffi|3d'Hi:íI.:i:"rt+íá':Í::;"*';l elÉ:Ílr' jf#li;:i'i"m#5'**Í",i;*::Íí*i#:-""-
/.9:7/. 

^ 
t(a'uti flvérek es c"'ikóv8'[v-JsyiJilá" jBr 

"i"iái, 
-'il-á.""_liii!iriiat 

közül osB}!íaro aLnak nent a vivii3. Á ná€odik ro.áuiBÉá" " il"ié'o" tartaíékola; áiÍí -iáÍ-i' 
svsc-oal Bzgn-ben' arne1y a dé1e1őttieko. orurva éáiriiáí-iri i"giátt:art 

"u;";p;í;";;;. iéöeieonéqv rrte avagutagok lavdr'r. 
^ 

Honvédírak oz os' vaÍam1v"i -iér'ó 
"őuu 

'róíáaáí"i -j"iJitJii")\ 
s t. l }rarua-d'ík helyért tehjt .rz osc-net tcrréii . v:li;i;;";;i-rnegkiizden1e. r üé"riá"eJ'J i'"át Roea ésPlaeánld ló vlvása az e.lYlk ordarón és zér.i'iv'r.itágvai. á .gsiio;; öÜ;;á;;; Jí'az egyottn1s-ták Jav!íTa /9z5/. s tajiörr a:oeri 'i"" ti 

'tíáa.íl'ilH
. aar !zenben' iói'r7."B"-éi"^;";b;;_ ü";;;;" j"''iá_ji'iii!Í}t?p3:3gq5i:|.l9+o "-wl;xril-n"ÍlT*-kenény kilzde]'embcn' de nlnd'e3Jrlt 

"Jo.i3jEi 
-'"*ii"iiá

1iíÍff í i$:ii:'jíffi 1Í 
; *5q l'*l*",,ffi;ntrf,i*#i*i*Tirxp1l',ii!xi'

}::-:s1e3!1ak *'t*Éqitsffif***ffirn;},iÉi :u;í$"í:i:.::Ti; 1%'s3íuí3Íá-3g"" *

íl : it"#ffi #í#l;.;i*s;i* l *i:'"'l'i"ii*! ::H $Hfi i$5fi 
'i$íffi;;:i$lf 

!il
Áz Osc.ugyan 9to-ra verte az rlektrouóÁi] oe-_á úrilsa Honvéddal szenbc1' arLilror kéi 4 a]'."dí"_;";";#";16 a Honvéd 9l6 arái'rvban gyazte ié 

_eireJr"riil'á'iBrvi3'_iet ';;;;";tö';;e{ltl|eaoge 
lolettolyan neÁved1k tac vívot t]" aki;" k-";_;í; _3í;iu*áíá'a 

o"""u'ye.-ire5 tErt Enrlttnr, ho*y ceertaLcg,yőzte Guláceyt-és saruáy e6yot1én 
""B"tZjÉi'""i'*sztetté .ér]-j I-J|r'iöin_a co"per

íiilÍiff*Í:ll*itl$i*r-t:ut-t$-$ i#ff i#'átí5llr:*'*iff t+**::- 
-

1ett. Kovácsné rér: nem t;to"tt jo_nápóí_ i.áóíi ii._'fri'ir " trZóorjll"6"i á jli ?Jg"J"rt" zgataz e!ímérkőzésekeí 19 8zánítY.''oi"o-Á 'r+-E7 -;":;"F
ÍíuFi"*:"Í5Í"ig#}*ií#:"-'zést sen veeziett " .""!iíiiei!!!:4Í"ir"ítil;"inl i:}í:eÍii''-

;Hl*':í.ff!:lÍ-ff-W*rgj::i}i:-IEi:""3'i'fr3|{":iii!!;iÉÍölgi't1+*ji*"rl:Í:'lqfsÍ-"íÉii;Íi**itriil;'llTií }-Iíí 
* ;#x;ffi *la;l' fu;lÍniip*r-gl;:-;*ru3*t

x*i-ii'*x1T*Éxft:;]a;r*g*':qg1;+i";i;x'*;1*Íi;**il#tffi 
,

tó egyetten tatálatot Ánitd

tri#*ÍtrifuTffi #'ft ;:iitffi *iffi í'á;$$Í!ry:fiil+;:tr$:ft 
#1f iil$*o

dottneg"ddot6bffi;"'il:Í"Tíi:;ti"l"'íf3liffi"':escncfurínoIiló-
9:5-re verta- a iaaag oayuttágét' 

";";i 
-_;;"í'i;;

a vagaa éa 9:3-ra az El;Lt;;; - 't.i]ii_ ^"]illi:*-":i,] 1 'j'vvu y!>-rg dLadalnaskodott

llr:ll -tla#l#. 
"ff 

,:í 
::;iiff l;, la:ff :.t.dffii{ip;tÍílí;jb"*p;*T]i5,igil""

l'**ffi fu **i**-;***t*;r**;, *trt*f i j*if f, *Ít 
jL

e.ff H:Í"i3ii:íTI 
";] 

Íí*... 
i3l.iliiiliiq:öjg!3i}%:$ffi:;ö,;Ti'#ffi 

i; 
=i"B};ll-:É"'iEIH:?ff*'}}""*"f,""J35':"':*j*'";Íiíi"rxl,inH#:*l?:tt-]tímij;.J:i"Í-ff-



8y6ze]'€ ogy p{l1aaat1g ssm Yolt v1táq /9z4/ s ígJr az EloktrotnoE c8apata került vlasza a 1I.
ogztálÍba. - .{. d'őnt6bon a v.Metoo! 14:2-re fektette két vá1lra a Bvsc. eayüttesét. A Boavéd'
YtBzont Een Yo1t tek1nt6tts1 arra' ho8y Bz osc-nok kögzórrhette dóntdbejutását és fóként
l,enrtvey ée ldóna Jó vÍvása révén 1016 a"ányb&n Yerte az osc csepatát' anelybon ezuttal Kauszd!. lendklYü1 índ1szponáltan vlYott. Á v.Metec].nak a dé1előit1 netréz küzdelnel(től klfáraalt
osc 9gyuttése. nen vo1t olyan komoly- el1€nfo_16' BLint 

'gz- 
elnrr1t években. ll'arogí..e8ye tlen gy6-

z6}nát csBk akkor tudta arstnl' antkor a v.uoteor már 11:]-ra vezetett és vég[t ttr5 qráity-
ba! 8yőzött. Á Bvsc. csapata, árrrely az elgő fordulóban plhent ' leger:sebb ögszeáuttásál
ban 13t3-ra ]-ehen8erelte a Honvéal viYókat. Baltltazár va1aDonnJr1 ceörtéJét uoglyeIte. .l, v.ue-
tsor gJózeln1 6orouatát utolgó ellenfel'o sen tudta egyetlen p1l1anat1g rnegálÍÍtan1. 11:5-re
veTte -a Honvéd csapatátr Á Moteor egyí-ittesében valamenn.yíeri j l vivtak. A f1atal Schm1tt
1s Ígen J ]- meeáj-lta a he].yét. Á ey ztee s vesztes mérk zések aránva &?. efiveg taeo}arál1a lgen J 1 Eegd].lta a helyét. Á 8y6ztes ég veszteg n rk zések alánya az egyee tagoknál a
k Yetkoz6r cábot L5/2) #ráDr I2/2, Borz6enJr1 9/]l ée SákovltB 7/3. 

^z 
uto1s lnér[ zéeen az

1s Ígen J J. megáj-lta a heJ.yét. A gy
k vetkez6r 0ábor L5/a1 Bárány I2/2,
OsC vj.v Í - kttl niJsen Kaugz és Marorogí - masukra taláItak ée 9l7 arányban Legy zték e Bvsc
c6apatát. Bz 6eD volt aloubab eJ'egenil a ÍÍ. he1yezéshez. Végerednény: I. ViÍeteor /Ézáw.
Be)'-zsen d' Gábor'. 9ákov1t8' sshBltt és zékály/, ÍI. Bvsc ,/BalthazáT'- váTy, Sze.thnáry, 8arÉás,Berzoeny1, Gáborrr_ $ákorrtts' $cbmÍtt és xékány/, Í1. BvSc /galtnazárr-Váry, Szerthmáry,
sqehv_ a Papp tr,l, rII.. 0$C ',/Kausz' Maroslr sziics, Rabár, Keserij és-B dy7, rv. Honvéá.$ághy da Papp T./n IrI. OsC /Kaus
F b1rák: K].e]"]. Králmán ég Székelvy Tlborr

LLqrqos3lql b4lllqkgáÁ e1o6 csoportJábgn n1nden a pap1rfotnla szerint 
'i'T-tént. í vasas osaptTa-liEE-ver-TáG-Tá onut é6 9i 3-rá a ;ilEDosz cs"oilái. i í-I:"tuo" .oo"_

'r'int 9tl ar_áqru g y_6ze1rnot aTetott uByanez ellen a két coaput e]len. A csonorton beltilt-Lar_
u'sdÍk helyélt anrrá1 elkeseredottebb és szép akcl kban gazáag ktizde1enr f,olyt a MrDosz éa
létonut csapatei k a' tt. Az qt bbl'ak nár 6:4-re elhuztak és o.MolnáI';rrár 3rO-:ra yezetett
s'1lasBJrval gzenbgn. aníkor ut bb1nak 6lkeriilt aaJát éa czzel az esész ceepata nrérk zésének
BoTgát ne8ford'1tanla. t MEDoSZ gy zelen kiJvetkezett arr1 9:6-ra alákitotta'Janr-kt.e a vé8-grsdEénJrt. Régzi1kr61 SzÍlaeey és Torday 3-31 Zászl s 2' trÍerényí 1 gy zelíoet-aTatott. Á &ton-ut osapatábgn Pel cz cy Tgy v1vott k1tiirx en ogyotlelr 5|4 veToségt l e]teklntve 

'lindon 
mér-k zését_ 49gnysrte. - d rnástk cgopoTtot az Je].lenezte' hogy a csápatok legiobb enbcre1 nin-den tt h:!ányoztak. A l{onv al Kárpátlt' a BVsc Méndelényat é9 az ASI Kalnárt nélkiill'zte. Ad nt6beJutás kérdésé 1tt a Bvsc-osc ia].álkoz n d 1t ei. Bzt, az e eieiéntJiat av 

"tét-ior6_ará4ybaa. Ez f kéat Nocgl snak Yolt k sziinhet ' ak1 rdndegÉk rnérÉ-6zését rneg4yér'te, de ; tijb-b1ek ts k1egyen11tetten' J 1vivtak. A-HonYéd_9s3 arányuáí ,y z: tt a svsc átien eá az osc -

9!1-Té vertg az ASr-t. Á ha'Íladík helyért vlvott kijzde1enbeí a Bvsc 9l4 arányban verte agport1skolágokat. Bd.r Péter va1aroenn1d nérkdzését ne3nyerte. e kiág3áéri-ie ríi'a setonuté8 A3Í kiizdtjttek og5rrÉesal. Itt a Betonut 8y6z tt 9s4- aiárryban. Demeter J zaaf éa c.t'toioe"6gyet]_en cgajrtét aem leszLett. ---A d nt v elanenny1 rnérk zése b6ve1kedett izgalliBkban. iigy1k6gn d lt eI nlndjárt az elej n. Nen egy mult csupán egy, v y k;i-';'ai;;";;';;'ets ioráirt -ban B vagBa és az oso csapaia1 feJ-fej_nellett 4ár"atáL'si:lís. Á Íáa;_;;;1 ezutin-huz;ii--el ég az utolg hár"o! csiJ_rtével r 'e:ia ÁÍ áoitliliilk' Éá'r6iá"á i."j::'-ilij"láiá-a"-T;;j;"2-2.--LII. sz rgncaég.]' st]! .2'.Machovltg ]'-és kocsÍs r 6yriiernéi .""íoíí.'l' *l"rr. ia"to"--a v.uotEor és B Honvéd viYt"} kéghegytg nen kilzdelmet. 6i6 után " v. éiéo"- uuz tt á1 p.l,jczE. és Ho?váth G. gy zeloro1vel_ 8r6-rái Ízutáu aáÉ."yl-e8 ia 
"sá 

-!}a"aii-i,iJá_n. *J_iararatará-
q]ru'k azonban 3-!ra1 rosezabbnak b1zonJru].t. pal cz E_. r' no"iás Ei rr"""eiÍ" Z.'z:z.-rráiíáIi-c.1' Í1}. Péz6a 4'.Bekony1 éa..G!1:cllcza'2-2' ieret oGvo"u1met aTatott. A I;oásod1k toraui,5urin-Áv.Moteor.]'o;6. BráDyban gy6z| t7 az osc etíon. szen á" néri zésé" 

'[ui 
"o_J"i-lr.i"ati z.-e"-no"iag

**':_k l:J:-E} Pbí-_Ír-Yj{!bí 31 Palícz E. l é8 cgeI]Ílák. z' rii. s;;.;il;3"-é;'siiia_á_á' ii"!Ji;as MaclloYtts 1-]. srozelmet eratotti Á vaEEs éa Honvéd kiiádelne 1d6gfosz1tÚ voit ee cEnrpantalálataránnJrel d61t e]. a klegyenlítetteb9 vaaaá egyiltiJ;-j;ilá;-E;a:ía;#liii hala.ltak. Ek-
í#."".*ilÍÍ-""'!?'"" 5*B!í e.;":l:n;h"*"'lt*sx,si'rÍír;.li"leg*Frp;"***if*#-
slIenérg'. ho8y PézsB ].ogy zte .oelne yt. I';";;""-j; -i;"ácg A. es Delneky 2-2' Nardos 1' 11l.Pézsa- 4' Bgkony1 3t Toratay 1 és G1urÍcze o gy zeiíei aratott. n hanaadik rruÍvéri vtvoÍt tu'-d'61eEb6n ez osc osapata.noet nár áogadta na!át a uon"eá oi"oi";,k-i';i: -'';;á;"iu"j"oti 

iiu"_it lngk 1 8Jobb onbe?e .Pézaa- vo1t' &É1 a nap"roryanrín'nim . Ti"""ív,]í!' """ ii!iet blztosannye?t6. Á balnokl o1mért foly ki.tadeJ-qnben' a v.írJiJor .e"patá8"n 
_Jzuli.r, -íái"" 

sziln3t utá!lsnét pástre ]'épott Berczol] !. rrpor. eJ nJniáTt 
- 
á. 

_ 

r.iiuiaá"-riti"áo;;:-fr8."#i;;
pogy .oiafatut-;éiáirJn_iJiaráti"j.-áíoi n'i"áoi.*.i-vái." gy ze1nét ele eorbán *"H:*llrt 6r nhetl' B}d. nírtdon ce ltélét negnyerte. r'v.u iJor 

^a" 
7"rs-ié'-iá"áiJi T]_Jilitor a vaeaeb8jrá J 1 s1keTi1tt ég há'"aae lyo zerárnÁoroz ti"i -il"ái"iai'I ti;í;-':;kt;;; "i oi#i. Áz uto:.soB rtéb n &z ezan a osenatrnérÍ_zéeen rarááiÁn_vivJ'oái"eii.át v"r;";'j;";;"fr'n;J e ' hogy aÓsepataydzglenhe z sgllkgé,ses 

'as.dik i;í;í;;;{ iliéfi zcltánnak lev1sye. Iíegzéna 4' Kovács A.2. D.lnokÍ ég Kardos 1_1: 111_. lerczelly ee-Éo];áih-''' ]:]' Ro'tág 2) Pal cz E. o gy z bet4]'atott. Végeredraényében' I. .v_ás"e zooináti' ii""iE'i.,_xuva"g Átt1la' Kardos' Kenén1rráry ésÍrn6noa/. II. v6r s Metoo]: /Horyátl z., páiac"-n.-,- áercze}ly.. nogtágl-HáIiáth L'._e;" cá"í''áiu,
íili"ÍÍ?"í*.{3í!."h"ffB}!i;nEtr*l;"';ÍláÍ":ai'iaí] t""e[" é"_'6;;i";i;' ii; ic.

x ?v t}oa. o." ;3it'iil.:i"ffi3l.j í;jlelé""r,9t4,aráuyban 8r6z: tt .B drrroz vásárhery' -eÁ-"nálád-íit 
aránytan Kaposvár ellet!. A tovább1ak

i:íÍ3'; fffÍ:*::-Í'Íggí,P;iÍ:$::i3ia!;"i'í::"É;"í'gi;*É:it,*T'y":tkxiÉ"ti:á;#á'íl*T"
&1í'il'Í#'il}i3J"?$ffií.ri$ii*!í1i+á*n:'fíyi;t_*iiillÍ'riil*i;'#;ÍiaÍ5tái]"ártii tá-
.1lg'fo1e' c'up4n !íát'almar srtururi"Íuimlnii'ii v6i"i!-g'il;;;i;;i;.;;irJiái:Et a gy ztes



osapattal sz€mban. l DóBsa caapata 916 aráqybaa ÍeIte a JóI Lüzil6 Pgt6fl esrüttosi. t Ddaea '

9t7 arályban g6zölt az osc el1cn ég ezzaL blztoáitotta döat6beu. bglyét. l, vosztÓs oBapat_
ban Balla { győzeJmet gaerzett. Á ní8rk áaoa a Bvsc é8 a Holvéd vÍvott elkeao3odott t!tizdc]'_
net' amlyből a vaEutag leányok caa,k Jobb tBlálataránnJral kerüttek k1 g5rő ateeként. t Eonvéd
vlvónők ktiztli' Guláogy valanenn1d cs6rtéJét neey fdlélnyel $r€rto. A hamBilik hglyéÍt vlvott
mérkízéa a Eonvéd á8 osc köuött ugyanceat 8r8 aráuyben véaződtJtt és lmét oulácEy é8 E*
alélyl kttünő ]rlvása o11enéro a Holiéal ta].á1Atsrányó6 versséBével vé8z6alött. la OSC csapa_
tában klllöuösen cd.'mBrak VLvott Jól. A dö!t6t a Dózra (yorte a Bvsc-vol szgnbo! 916 a]'.á!,y-
ben. A győltoB oEapatba! filtópnénob áE Bo)Ívátbn8k o8Jrstlen vereságe se4 volt. A Dózaa gy6-
z6b9 t€lJBsan negérdenelt. A &r6ztos cEapat taglaí r- ltllöpné' Hot váth ÉYa' Rónay tva. sínoa-
ffy-!ótb Á. és Bán}y zauzsa. II. Bvsc /zgenatov1tg JulÍB. Lpvágzy zeuasa| Bób'g lldlkÜr tr9-
reaztoE KatalÍ!' ÍIr. 0go / Balla árla' Boalnár /lDál'.er csLfuaork Áaíes' llol ír 

^nikóaFőbírákl Dr.BoroE EJÍrő ós Dr. Toritay IJaJos.

^z 
ífjus{ígí nó1 esyénl. tőrbglloksáÍo! 38 verggnyzó tndult. Á! 61g6 f,ordu-

lulut .lz uaer..yoseffivlYag gorau egler E JJalla /Uüu/.
Bodnár /osc/ éa Ceászál lMEIÍJsz/, Á násodÍk fordulóbán neqlepetés vo].t rónajry lvasáal."
cBl atrek losc/ s?,abó JulÍa ,/Józ66fv./l flllöpaá lDózsa/ éá vizdarász /DcbrgcíÚ' tteeé'Eó. t
alöntő nozőnyo telJeson b.egyenlitett volt. Ennek negfe1elően a küzdalcD L8ea h€Yés' volt és
a uező4y teljesgn ktiTboverte egynást. végerealÍaényébea !égy€n véaeztét esya!ánt 5-5 syózelgu-ns].. Köziullk l.go€lrenlgte6ebbga Dé! Réka vtvottt D1a a legazeszéLyeacbbén Gulácsy 'xÁila.ak''
nlndhríron vetélytáie4óJ ótől aaaygrányu vereségei szónvedoTt. lz uirav1vás Eorán ázonbaa'ázíltc uJJá éleitto Á11ó_ ée ktizdőképasségo kittin6lek bÍ zoqru).t 

' iert brlron Y9té1ytá!8n65 étől
ninilBsgzo 2- találato^t k8pott és ezzel negr\yorté az ifJuaág1_ beJirokeágot. nér Réka_ ugyaacáak
Jobban vLvott ellenllk' mint az e16z6€kben rís ísy raáaoátk Íett.-A bolíversenvnek Zsoiáod.tgJulÍ8 Ínalult a ].€gnagyobb 68é11ye1' rngrt e1őz61eg níndhriroro ellenfelét lsEyözte. Euuttat
azonbá'n _osak Horváth Evát vottg neÉ. ött'aÉknBk vBszgtt a atöBtó eEy6tl9n vIáéld !éBztYEYdle
Yadáez fua..akLn€k a vlvása nár a JÁapatversoqyueí rertiirri.Tés-;óűl-ioidi_ #í;-;;iü;í;
végered{élyélen t I. Gu].ácsy Márrg /'Hoavéd/ ÍI. Dár R6ka /osc/.-IlÍ. ZsentlovÍta Julia /Bvsó/.Iv. Horváth ElÍr lDóaaa/ v. va4ász_ Éne /rzd'/. VI. &délvt rataÍÍn /BonTéil/ uII. s'abó Ju1ía-'
F6btrákl Dtr.Boma bn6 éa Dr. Tlralay I€Joa. -

Jutáaértc".p"r9,ffi}'o33"l3'.'fil*j;6+í":líg,3'i*dtiof"""lagy kti'delolt alakuLt k!' a't!€Iy é8y9t1en tBlálattBl a v1aték1ek lavára il6it et.'Bzt ersaiBr-
bBn. Bo_ala és-no_sztóozy. J!5 rrívásá'.l.t köEzönhették. U8yanc6ak taláÍBtarályoa /57)59/ gJízainet
:í!lli!.?']ii;}3#:-il-rl3öílí3t""5üt*:ff Í:t$:'i":3:ifi"ioli"ÍníÍ*eÍ"ilíll'j'a:i*rulrgyőzött B III. .kertltetlok el1oa. Á vesztes caapátból cJárfás cg ru1Úp ávtJÍ-jÚr.'Éó-nea- --caapBlg-ytb ala4rbaÍr vetta az Bvsc csapatát' a&elybon csak tsovácg Attl'le áutá uel s Eelvét.Á.cEepaliok nen vo].tek o8{9lÍanau e11olfeleí a Vaiae caapatának /3t9/. meívoer rE"i."-rá-- 

_

lIaE et Berlal.al! voJ.ta& a ÍÖerógaégel. Áz Asr 1g Larépte /9r2/ a EóaütrgzővágiíiLollÉ3kgt. l
. ilóntdbe Jutáeért l'gen kenény kiizdálnet keliett a Hóniéd iáÁpátanei a-száÁJal-i6'"tá]- #"ut-tgs'ol vlYn1a'. anely lgen Jó;.k1eayenJ.ltett e rőkbói. álloti; i Honoéd eÍaó;órb""-lóriaJ'É]-salerélr Jó 

'vívásán^Bk 'köBztjlllette 
8r? aráa;ru gurőzel_nét. /r Jó taíá].Bt;ráov-n1;ii;e' vrí.tei reBz utolgr carTtéÍ.l Az AsI.és a v€'aas küziloltle 1s szoroe voIt. ?t7-'.8 ÍeJ_fel ne]lett haúá-iak..Ekkor s1k€íilt a oport1skolásoknak két 

'téhezen 
szerzeti '[yíáé'tófoáÍ'a-áÜntgü6i'iieöI-ii"-'togltA'.{ ok. Kalnrír háron lerrlvott roérk6zése gorán nínalöasze iialáiatói tapoil. e bBtma,dÍk

lelyért vlvott lrllzde1enre a sze€edlek nrir niarÁatÁt_é;-;;i"íe -;ir-;"áíías--iliiiu 
.nl6.ttáka!-B veBagDak a hel.yozést /|lz1. 7 diJntőben yiszoat u8yancgak feJ-foJ rnellcttj. ktlz<tólen ala-kult kJ. B Honvéal és az ÁsI között' -gsés?e! 7z?-ig. ttÍ'aiiÁn Bónóntáí sa"Jórn"t-oune ' rerettr

íx;:i:Há*:íá''iü**u* ffii*Í":f{;í'Iiiá*#i'ig*f,::'e";íiÍ'*i"*a{;i'ryi:f;;fi;t"l"i:i*:^
DeTl )ll-ra líe]l6tt vollr.a g.yóznlé_ ah}ro_z' 

- 
hogy csapatának a baJnok*íaot blztod'tsa. Ez- nern ]

!i!:#$ilx*;_:;:l'l''ii-öá!g'"üJ*;}:I;:"Í3;'i;;'*g*' ""*:]éÉ"Ia:t ;F*!]r*r. *,
i:i'í:i:'.'*Í'"::1ÍÍ:"'3".íi!í"o;afl,j!l"/ rV. Szégeiú póaiág_z.lpio-r,.-gJ-r.' il".. 'o"Tönóir.i

az e a é].ye gek á1t.1ffi 3"f n"lÍ:llr::i*%ií ;}glii:*Í:utolsó ceoportban. !ed1g Ková cÉ L. /nsr/ .cz1u' nZ[yéJ1ortvár'eeny-uia" iuáiá ióiitt""'i!"aií-t'"aát. A középattjnt6ben vérzett el CsÍezér éa Pr'ibÍll'. lz e.gfr't f e;sé''ó; ;ri*;'iiáíiEu-pá! uJravl!ás után_ o8yetlen talá].attal tualta ilöntóbélt'neiyéT- ítiiü'tlóJir-iriólertiradri -

szsBben blztositan1. A véreenJme} két esélyeae,volt xalnár- é8 rordav. útoúti;aÍ-róli'ur-Eog-dóalött. B. v.erseqy, nert- a }uíroin Honvéd wivó- kurbevertö_"sv'a"i. -i-";ö;t-i;ffifr; 
Yorte D.E.

i?lilÍ'i*i[9;::'.'3!:i3"ií!!p{Í'us"3lh8ll"i:.::ö:i":::l;:Í"ffi'lYli;-flÚíliaffllr-áuó Eal&írtól. Enll€& köYétkoztében nogi nár hámu} tEzútt-troiivói;Dv;ük"íi t1. lnűt ro_rán Tordalrnak sl&Bl.tilt niudkét -vetéIytarsai sia-alányuan negvJr;ió-áf " u"Tooi"Eót;&;;:-reznÍe. 
. 
Kalnár.5 r 2 .arány_uan győzte lé Bomnk8Jri. nrtÉinátaiíÁ"' mei-l""i"í?!'ürul_iáióu-

iíí":iiiii' öiíir"'!:íil!Ífr,ií: tgEiiiii!trfii:i.:ffiiÍ"í.-H#f,iü'ii'ii:-*ffi"TÍÍÍ}r,;íJ;':IÍI. Borolkay cábo! ./EsE/' .rV. ottóe oábo!-/AsI/-v. xo"ác]_i"nag' 7í"-'g"i7. íi]Tá"ao' r"t'co/Szeg,ed./. vÍI. szabó lÁezíó lvaeaa/. rrrr.- iér3t'óariáó"-rtrira -rí.-öáí.tn:É*'dt" 
ravscu.!őblrákr Papp Bertalan é6 Tlily Jáhóg.

t7



tlldék1 YeTgenyok.

Novem5(r 27.-én a Vesanrén1 HPSE III.o. n6! tő'r. és kardveTsenyt lcnde-
zalt. 2? aőj. tőrv1vó ki'zül Í. Plt$gzanbv1cs Írén' /PE4c/ l rr. Golub1cs 

^ntkó. 
/Bvsc/' III:

vathJ zauzsa /wrPsc/. Ív. NTutz1er data1ín /szbhe1y7 MAÍ/l v. szekér Eszter /vHPsc/' vI.Móor
Tera' ,/Keszthc1y/' vII. Hor'!.áth Kataun ,/vHPsc/' VIII. l{akucz.Má|Ia /PE^c/. - A kardvcrse-
riuén áí.-en rnáiritat. I. Kocs1g Miklós 7vHPscl: Ir. xéri Tanás /Bp.HsE./' 1TI. NoIl Bóla
/báDa/. rv. tratalÍn1oh fu1l /Ill.ker./. V. Juhágz csaba /Bvsc/' VI. Íér1 szabo1c6 /szbhelyl
uÁv7.'vtt. gzékely JólEef /uÉPsc/, VIrÍ. Íadas JánoB ,/Bp.HsE/' Ix. oIlnog zoltáa /vllPsc/.
Fób1iákl zstk811k Lásztó és Malor Ferenc.

Meteor
Elektromos
Meteor
0sc
Betonut
Honvéd'
Betonut
0sc
Vasas
Meteor
Elektromos
iITI{
Elektromos
D zsa
0sc
0sc

I!íTK
VÁsas
D zsa
I'áEDosz
Bvss
Honvéd'
Yasas
D zsa
Csepel
Honv d'
ASI
Elektromos
Vasas
Csepel
CsepeJ"
CsepeJ.
AST
0sc
DÓasa
0sc
MTK
Yasas
0sc
Csatornázás
0sc
0sc
ASI
BVSC
iionvéd
Csepel
Pet fl
MTK
0sc
lJÍEDosZ
Vasas

V r s CsÍlIaE
CgepeI
0sc
Honvéd
osc
Vagag
MTK
Ceatornd'zás
Csepel
0sc
os0
Honvéd
0sc
V r s CsíIlag
Honvéd.
BVSC

Á r rrÁnosr MII,{Ő;ITETT VERIEII-YVIV oK Iv Ev'l EGY ZÉ,KE
Durk Etole tjssreáll1tása

2. k zlemény

{4.B.ppAlÍ
ÍI. oaztályu

Bak Ígtván
Bán E bert
Berkes Gyula
Bertalan Gábor
BJ"sztray Sándor
Bognár Gábor
Boronkay sándor
BuJ tás Pá].
CsLgzér Ferenc
dr.CB1ffra András
rJsorba Gy rgy
Csorba Tibor
Demeter Gábor
Denk Í,ászL
Duronelly R bert dr.
Ftiliip Gy rgy
Fií1 p lt1íhály
dr.Gagatk András
Gá]. Sándor
Grawatsch Gy rgy
Grész Endre
Gyarrnati Lászl
Gyárfás AttÍla
Gycjngy sí Jozsef
Hamada LágzL Spartacus
i{eréb István
1fJ,Íto11 s Endre
Horkay LlszL
Hoschko Ágoston
Jekelfaluey PáJ-
Karaky Zoltán
Kaeztovezky rván
Kácsor Z}Ltán
Ke]-emen Ándrág

r.Antal Lász1d
BaJka1 Pá].
Bak Sándor
Baláze Vílmog
Bauer rgtván
Baro_es Gábor
Bábay Ervín
Békef1 Dezs
Bonyovezky Gy a6
Üsáky Zoltán
Dank levente
Dobos Szllvesztsr
E-rdé].y1 Péter
dr.Fe].kay Andráe
Forenozy Ferenc
Berenczy }truoa

Vasag
Meteor
Pet fÍ
Yasas
Cgatornázás
ÁsI
Honvéd
BVSC
ASr
}ÍEDOSz
TdTK
Üsc
CIsc
b1eteor
Vasas
IfI.ker. TVE"
D zsa
CsepeJ.
Elektrornos
Csepel-
Csatarnázás
Betonut
fTf. keru fVE.
Vasas
$partacue
Coepel
BVSC
Honvéd'
HOnved
Ivleteor
Honvéd'
V. CsÍ11 ag
IflEDOSZ
BVSC

Keresztény Caaba
Kertesy Károly
Kynsburg Bé1a
I(nosk Gy rgy
Kovács Attíla II.
Kovács l ránd
Kovács Tamás
K6beI' eníl
K m czy Csaba
Kulcsár Béla-,Üenard Lagz]-o
L'ukov1ts rst'u'án
Magyar Péter
Nagy BéIa
Nagy Csaba
Nagy Károly
I9éure th Gábor
Pavlik András
Prtzybílla Gy rgy
Rabár Pá].
Révész TLbor
Rymora PáJ.
$ároey ÍÁszl
Seregi LaJoe
$aepes1 Ká1mán
szerencsés Rudo].f
SzÍlvássy Attíla
Szírányi Endre
szláby ZoT\án
Terebessy Akos
Toperczer kászL
Ujváry Tibor
Vigh Sándor
vLeyáz Antal
Wur:n Pá1

rIr" oeztályu
fony dy Caéza
Gombos- Sándor
$y rváry Í'ász3-
Hegodtis Gyula
Hereze,g ZoJ-tán
HÍ1ler Pétor
Horváth Gábor
Horvátir rmre
i{orváth Tibor
Juhász fuász].
dr.Kausz Tstván
I({Í1 J<ízsef
Keserti Péter
Képes-HarJay ],eventg
Kéry Tamás
Koch R bert



Kolilith Árpá,*
Ko].oasvdry Anctr:á'm
Ki:.snyertk Sy rgy
Luklcn Gyula

'Makai Mikl s
Máday Károly
Mlkl s Gydrgy
MÍkl s levente
Monostor1 Bé]-a
Muzsik Ándráe
Nagy Sándor Ir.
Náray I,aJog
}{oszmélyl LásaJ-
Néneth LászL
Pauncz Imre
Fauk Árpád
Facsk András
Ravagz -T zsef
Reisz Gyula
R naf,alv1 Gy rgy
R sa'Gábor
sásÍ Gy rgy
Sárosl G3n:1a
Schlezák Gyu1a
S1monyí sndre

Bánlak1 Féter
Boz ky Ferenc
oéry Bé]"a
G1drjfalvy Elemér
Ha].ász Ándor
Hammang J zeef
Hol]_ a Gábor
i{orváth Dezs
Hupka rstván
Juhász Csaba
Kuroll Imro
I.etcz rgtván
LÍtassy TÁszI
Magas MlháIy
mar th Péter

ffl.ker. TVE.
0sc
CIsÜ
CeepeJ.
BVSC
MEDOSZ
V r s Ce1llag
Vasae
Cgatornázáa
Honvéd
MTK
Csatornázág
osc
BVSC
MTK
Pet f,i
Yaeas
Csepel
Pet ft
TIIoker. TVB.
osc
B"VSC
Pet fí
J zsefváros
MEDOSZ

Csatornázáe
EVSC
Meteor
Tasas
Tasas
Metoor
CsepeI
Vasas
XIV" lcer. S. I.
BVSC
0sc
Vass.s
IJV${:
Meteor
BYSC

Sdhal Lászld
SteÍnmetz Üsukár
Stock Inre
Szab Géna
$zabolcsí szabols}g
9.zékely Edgár
Sz1kszay O].Ívér
$zítány1 Gy rgy
8z6ke lván
Sztics Tlbor
Terebesy Géza
lobollk Zoltán
Íomka Péter
Uhereczky Gábor
IJJ Iaky IÁszL
VaJna Zo1tán
VaLent Gy6rgy
Yarga Gy6rgy
Vavrak il1hály
Várady lváa
VárnaÍ Í1bor
Veczán János
Yégh !ÍLk]. s
WaLter Bnrn
ZaLa ttkLde
t.II Jugas]-

I{agy Gy rgy
NaBy Zaolt
Patay TÍbor
Radn ti Péter
So e Kad.oesa
$zab 8ándor
Szab Tibor
SzeL6uy1 letván
$zékely Jáaos.
sz1J.vásy Botond
Tasnády Péter
Turbék Béla
UrányÍ l\{1hály
Véeh Sándor
Z'rg,6 Jánog

Honvéd
Bl,ektronoe
Á$I
Spartacus
CI$c
0sc
IilTK
Pet6fí
D sea
0sc
Csopol
MTK
0sc
^ 

fl11

BVS0
MEDOSU
Spar-beoua
MTK
HEDOSZ
Mtx
CscpeL
Blektrouoe
0sc
AgI
ileteon

BVSC
!ÁEDosz
Tass,s
Bl"ektromoe
MEDCISZ
Drízga
Meteor
0s0
Metosr
tsI
Csepel
Meteor
rsI
IfI.ker. TVE.
BVSC

r' É n-r' r T { n n n n
tsi1vál és érdemes

dr. Ba1thazár L,aJ os
dr.Bartoe Ött
Boroe Péter
Cavikovs4ky Ferenc
Darány1 Árpád
Deneter Károly
tfJ.Dunay András
dr.DuroneJ-ly R bert
dr.Felkay András
ábor Tamág

cál Srindor
Gerev1ch A]-adár
yarmatí Béla

Halász Lajos
llavalda l,rlktor
Áamu't 1 ],ti!] zlÓ
KaeraáíJ cá'oor
d'r" Kerrderessy Balázs
Kísmartoní Enclre
KÓ!:.lllmÍ BáIint

Fiil p lÁihály
Gyurlcza J nsef
Kanrutí Jen
Sz ns Bertalan

f.
BVSC
Vasas
BVSC
BVSC
Csepel
CaepeJ-
BVSC
Vasas
D zga
Meteor
Elektrornos
Meteor
Dcízsa
BvsŰ
BVSC
BVSC
D zs$.
Meteor
I{onvéd'
0sc

D zsa
'Ilonvéd
BVSC
}Ionvéd

osztáIy

K vesdí Qy rgy
Král1k Géza
Lendvay TÁszL
Marosí J zeef
May Áttíla
Mé13rviÍ1gy1 rstván
Mégzároe J zsef
MéezÜJ-y Láezl
Muraw Antal
Náraj. Erníl
Nyomárkay aon
Pacséry Káznér
Papp Csaba
Plagáffi Áttlla
R ea Gábor
R zsa Jánoe
Rytnorz Pá]-
SaSl Gy rgy
SákovÍts J,5zsef
sárosy l*ísz].

D zsa
0sc
Honvéd'
0sc
D zsa
MTK
CeopeI
BVSC
Ddzsa
BVgC
CgepeL
Ddzsa
BVSC
0sc
0sc
CaepeL
Taass
BVSC
Ídgteor
$$C /fotytatJnk

l9



196I. febru r hanli l)erseruynupŰ ,r

4- 5. Orszfuos v1dékt lfJuságÍ egyérÉ baJnokságok
5, I.oeztályu férf1 t r ég lfJuságl leárry t6r

rII. oaztáItrru n61 rfu /w. $z i. Kupa/
IfJuaág1 karil
rII. osztáJ.1ru n 1 t6r
IIr. oeztáIJru párbaJt6r és IfjuságÍ leány t6r
IIro oeztáJ.ytl kard
IfJuságÍ férf1 t6r
ÍfJusfuÍ leány t6r

11-12o BtrdapestÍ lfJueágt egyén1 baJnokaágok
L2. r. osztályu térft t6r /2 váLoeat /II. osztáJ.yu kard'

II. osztáL5ru n6í. t6r
II. osztályrr párbaJtQr ég IrI. osatálytr n61 t r

. rI. osztál5ru fér*[ t rrlro oeztáJ.;ru n t t6r
IIro oaztáJ.lru n61 t6r
rII. osatályrr n61 t6r
IfJueá6í. kard ás lfJuságí férfÍ t r
IfJugágÍ kard'
IfJueágL férfí t6r

].8-19. Budapeetl rfJus{íg1 esyénÍ baJnoksások19. Í. oeztályrr n6í r6i lz-iáLoeatítrI. osztályu {érft t- t /Bp'--sz v. Kupa/I. oeztálJru férf1 t6r
IIo osztáIru n61 t6r
II. oaztáJ.yu f,érfí _t r és lfJuság1 J-eány t6rrrn oeztályu n6Í t rIr. osztáLyu kard
rr. oeztál5ru párbaJt r
rI. osztályu kar{ ée Ifjusrígí leáay t r
rfJuaríg1 férfl t6r

?5-26-. Io ooztálnr prírbaJt r /2 váJosat /26. r. osztályu kaTd 7z vátosat /-rfJugág1 n 1 t r
IfJueágí férfÍ t r
II. osztáJ.ytr n 1 t rrr. ooztáLytr n 1 t r
I{J""4s{ l"4r,y t r és 1fJuság1 férf1 t6r
IfJuság1 leány t r

Rendezlr

MVSZ. Budaooeten
Veezprém n'egyot Sz v.
BVSC.
Budapostl V riJs Meteon
Sopronl MAFC.
T r kszentnÍk]" g
Heves megyel Sg v.
NagykanLzsa
Szegedi S*I.

BVSZ"
MVSZ.
V6r e Ca1J.1ag 1baktorgyár
Caepol SC.
Pácet EAC.
Debreoení 8z vo
Heveg negyei .Sztjv.Eeszthelyi MAV.
Dl egy rt YTK.
Szolnokl MÁv.
Székeefehérvár.l Vasas
Kapoavárt K1nízd.

BVSZ.
MVSZ.
D zgle
Konárom Megyeí sz v.
Szegedl EAC.
Pécs1 vsK.
Kapoevár1 K1rrígs1
Debrecení EACr
[atabányá
Veszprént Halad'ás
Esní S.r.

MIISZ.
MVSZ.
ASI.
Pet fl
N grád megye1 Sz vo
Gy ri ETO.
Szeged1 GÍnnriaíun
Keszthelyl M/iV.

fI.

rI.

II.

II.

A vereenyek negrendezése osak akkor vehet blztoera, ha azokr l kl1rás le érkezLk.

Ára pé].tlfuyoaként 3._Ft.
Scerkgszt6eégl Yl Holtl rro1.
ffreno 22Lo Telefonr L2L-117.

9zerkeaztl I
Szerkesst6 r
XegJelentk

a Szerkeaztí Bízottság
0ábor J zsef

n1nd,en b' 15-én.

Xéeatt1t a stat1szt1kaí KÍad Válla]'at qyondáJában 23?5/Lg6a.
Fe].el s vezet6: Garádl Lígzlo


