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Cr, N etnreÚkii*ű Ví,u szÍÍuetségben,

A Nemzetktjzl Ylv Sz vetség (r'm) annak_
tdején elég kés n alakult meg. Az alakul kozgyit-
tést csak 1913. november 29.4re hivták ssze Pá-
rtsba a francia René LacroÍx kezdernényezésére. AZ
alakuláson még csak 9 ország, éspedlg a foancla,
olasz, belga, mag"yar' néme| angoL holland, dán és
cseh szijvetségek képvtsel i vettek részL Els sor-
ban az alapszabályokat Íektették le. Ezek ktrnondtá\
hogy a legÍ bb szer'v' a kongresszus. Ttjbbek kijzt
e% válaszsa az elrr kijt ls. Áz elrrijk vlszont sqját
honJltársai k ziil jeltju kl helyettesét' a Í tÍtkárt és a
pénztárosl Ebb l l;íthat ' 

hogy az eln knek rnllyerr
nagy hataj.ma van' Es ezért mhdenkor felette Íontos-
na[-tatátták a személy helyes megválasztásáL

1914-t l az els eln k a belga sz vetség
ebr ke Álber't F'eyerlck, saját korának nagy és ells-
mer't szaktektntélye lett. Sajnos alatta a vlvással
kapcsolatos iigyek k zel sem fejl dtok oly nrérték-
ben mfurt ahogy vártrat és rernéIhet volL Ennek
oka nagyrészt abban tatálhat , hogy elrr ksége az
L vnágháboníval esett ssze.

1921-ben a F}"ancla Viv Sz vetség akkorl
eln ke: André Maglrrot kapta kezébe az eln kl kar-
mesterl páIcáL Mrikijdése alafi. az akkor még gyer*
mekctp ben jár sziivetségÍ kérdések' versenysz&.
bályo\ kongresszusok meghatározása stb., stb.
konszoltdál dxl kezd dtek, de a trancla a vezetést
sqját honJltársai Javára annyire ldélezte, hogy ulá-
na a tagsz vetségekkiÍzt mÍn$obban k{egecesedett
az a nézet hogy nem J , ha a páston dornlnát nagy
nernzetek egylk eLrijkének kezébe keriil a nemzet-
kozl eln kség. Áz egyensríly jobban áll Íenr5 ha a
L<ls nemzetekb l váLaszfiák az elnijk L

1925-ben lgy lett a holland G.Van Rossem
az elntik, akl hiányos szakürdással meglehet s dtk-
tat r'ikusan vezette a sztjvetséget. Az arnszter-daml
oltrnpÍán - met;ret nagyon gyengén rendezett meg
ugy sza\ mint admlnisztratlv szempontb l, rapsz -
dlkus Íellépésével hátráltatta a vergenyek zijkkenés-
mentes lebonyolttásáL

1929-t t a rendkiviil szellernese mindenkor
j kedvrí és szolgálatkész svtficÍ iigyvéd: drJugen
Ernpeyta kijvetkezett a7, eln kségberr. Bár nagy
Írancl*barát vo$ a barátságot tar'totta más nernze-
tekkel, tgy k ztiik velÍink' magyarokkal ls. Tulqjdon-
képpen a% elntjksége alatt ttirtént a szabályok
tisszegyiijtése, megfelel sz vegezése és kodiftkálá*
ffa. Öt 1933_t l 194&-ig 16 éven kereszttil a belga
PaulAnspach k velte az elnijki tisztségben Az 1936-
barq Berllnben tartott kongresszus ugyanis oly d rp
tést-hozott, hogy a lelép elrr k rjjnot megváIaszlha-
t , Ekkor az oIasz Baslettával szetnben Ánspachot
lsmét megválasztották, aki ttsztét megtartotta a má-
sodík vllágháboní' alatt is, s t azuIán 1946-ban lTlan-
dátumát m6g 1948*lg rneghosszabbltották Elrr ksége
alatt a Nemzetktjzl Vlv Szijvetség organizácl Ja ri-
ási léptekkel fejl d;Jtt Anspach kivál viv n ollmpiai
egyéni bqJnok és j szakemher ls volt. Mint vtv -
dtplornata ls nagyszertien bevált, a viv spor'tnak a
Nemzetkijzl ollrnpiaÍ Blzottság el tt is megfelel srílyt
tudott adnÍ, és tekintélyes krelyet blztositott szánlára.
SaJnos, mrit<tloését Íijl slegesen klterjesztette a vi-
v Élet oly teriiletelre is, nreJyek nem tar'toznak az
elrrijk kijzvetlen hatásk rébe. Igy t bbszor versenJr*
btrásko<tott és nemegyszer befolyásolta a Directoi-
re Techrrique murrkáját is.

1949-t 1 a trancÍa Coutrot lelt az eln k.
Álapelvéiil a százszázalékos objelctlvttást és a sza-
'báIyok tl'ikéletes betar'tását ti,izte kL Ez részben sÍ*
kertilt is ne}d. J szakernber lévén sokat foglalko-
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zott szak]rérd sekkel O alatta vezették be a párbaj_
t r gépet és hoztak szigoritott Szabályokat a viv it
testl épségének megvédésére.

1953-t l az olaszok temperarnentumos el-
nijke MadzztnI IeIt az ehr k, aktt l nagyo.n Íéttek,
hogy az olaszokat Íogja el nyben rr5szesitenl Kel-
lemes csal dást jelentett azonbarq hogy benne nem
csak egy nagy kapacltzísrí klvál<í szakembcrl de
egy te|jesen objektÍv, rnlndig az Lgazsitr]ot keres
eln ktjt ísmer-tek meg. Segit társai: a két alelntjk
Macerata és Del Vtcchio szintén arnbicttjzus, kivál
koponyijrí szakenberek votta}r. MazzInl elnoksége
idején vezették be a t r talá|afielz sépet rnelyrrek
nagy ellenz Í _ f teg a franciák _ voltalc. Ennek elle-
nére kereSztiilvitték használatá| rner't az emberbl-
ráskodás kijriil Íelmertilt viták tarthatatlanokká vál-
tak

1957-4' IP1erre F'errÍ, volt foancia postaiigyl
mlniszter lett az elrr k, aLí nagyszerrI spor'tdlplo_
matának, a korrgresszusok legklvál bb lebonyoltt -
jának blzonyulL l alatta látott-napvilágol az fi alap_"szabáIy és versenyszabály. anrbicíon1ílta a' Szov-
jet Viv szijvetség er s beLapcsotását l alatta Íolyt
le a r mai rendkivÍill kongresszus' rrrely inter duos
llttgantes: az angol De Beaumant és a belga Debeun
ellenébe az USA_beli Nliguel De Caprilest választotta
meg az 1961-64_í9 terjed id szakra a sz vetség
elntjkévé.

IIa azt vizsgá{iuk, hogy az Eur páb i'
_ ahol a vlvás tulnyorn ttjbbsége Íolyik _ el szijr el-
lávoz etn kség mllyen k riilmérryek k zijtt a$a át
a hatalma| j nak lá{iuk pár sz ban alant lsnrer'tetni
magának a vív spor"tnak nrrri helyzetéL

YÍvást a kijzépkor r'égét l sokJélé tarritottak,
mert a har-ci eszk z k gyakorlá.sáb l kifejl d tÍ
sport természetszerrileg nagy tért }r ditotL Yiszont
az er k meghatározása a kezdetl Íd berr te|jesen
káotlkus volt, nriután alíg volt nenrzetk zi találkoztí,
vagy versény, melyen a ki,il nbtjz orsztígok viv i
er lket tjsszemérhették vobra, de nem is volt egye_
temesen. rnegállapitott szabály, rnely a bir'rískodás
léptékéiil szolgálhatott volna.

Áz olimpia viv számának állanri sulásával,
a Nemzetktjzi Viv Sz vetség rnegalakutásáva| a
versenyszabályoknak papiron val lefelrtet sével,
nemzetk z1 találkoz k megszaporodiísával és aZ
egy ntetrí btráskodás kifejl désével rnegterernt dijtt
a léptékn rniáltal kialakultak az ,er viszonyokrmelyek
szerirrt a latin netnzetek a szrír fegyverekben vol-
tak a leger sebbek. A belgák lassanként kirnarad_
ván a rtvar'Lzá|ásb l a franclák és olaszok vetétked-
tek az els helyért, lnig kardban a }nag"yarok nagy
flilérrnyel jutottak iílland an az els helyek birtoká^
ba és a hozzi4tlk er ben legk zelebb áu olaszok
j Íornrán mindenkor a másodík helyet foglalták eL

19o8-t l végig az 5Ges évek kiizepétg j -
formán ez a helyzet állott fenn arrrikor is a t rgép
bevezetésével a lrelyzet kezdett megváltoznl

1955_ben R mában a Világbr{nokszígon a
magyar Gyuricza Inegnyer"i a t rvivás egyéni bajnok-
ságát Két év_vet kés bb aZ ugyancsak magyar Fii-
l p, mqid 1959-ben az angol Jay nyer t rben vitág-
bajnokságol 196Gban pedlg a szovjet Zsdanovics
ollmpiát nyer{. Csapatban 1957-ben a lnagyarok tijr{k
meg az 

-álland trancia olasz szér7át, de 1959 é;
6&ban rrrár a szovjet t rcsapat a gy ztes.

PárbEjt rben az egyénl versellye}<en a
gy ztesek trílrryoin an franciák és olaszok lettek,



bár vott k ztiik más nemzetbeli isr lgy nragyar la,
Drnay Pál 1934*ben Sákovits J zseÍ 1953 arr. Az
lgazl lrányvzíltozás trrlqjdonképpen 195&1 l számtt_
hat , amlkorls az angolJJosk;ms, majd egy év mul_
va a szodet Klrabarov nyert egyénit, rnig 1959_ben
a magyarok nyerik a csapatbqjnokságoL

Ugyanakkor, arnikor rnl nagyarok a sz{t-
r Íegyverekben Is az élvonalba keriiltiink - remél_'het leg nerncsak átrnenetileg _ és tijbb lzben az eL-
s helyet Íogtaltuk el a kardban - melyben Íél év-
századon keresztiil az els séget uraltuk - kezd-
ttink er s ellenÍeleket talábri t{n felttjrtí nemzetek
viv t ktjziJtt, mlnek ktjvetkeztében a lengyel Pav_
lovski Párlsban, a szovjet Rilskd Phtladelphiában
(ahgl ugyan vtv<ílnk aversenyen nem vettek részt)
egyénl, a lengyel csapat pedlg tsudapesten 1959*beí
csapat világbqjnokságot nyerl A legut bbl er pr -
bán, a r mal oltmplán az egyénl kardbqjnoksá-
got a magJrar Ií:írpátl nyerte }neg az ugyancsal(
m9gyar Horwáth _el tt de ha azt a blzonyos egy
találatoi nem Kárpátl adja be Pavlovskfuia}g- hanem

kapja be, ugy az els hel;re, vagyls a bqinokt
c1mért és a t bbI helyezésekért }ratos holtverseny
keletkezlk, melyben a magyarokon kiviil lengyef
szodetn olasz és foancia viv vett volna rés z{ s -
Íorm n meg keltrett volrra lsrnétehrl a dijnt t és ne-
\éz kérdés megíelelnÍ arra, hogy kinek letivolrra
nagyobb tílldképessége és jobb idege a meglsmét-
léskor. $

_ Mlg .aL L924Átarendezett n Í egyén! il_
let leg agS%,. ta megtartott n l csapatversenyeken
legtiibbsz r q magyarok, dáno\ németek, osztrá-
kok, olaszok és franciák váltakozva gy ztek, addtg
}osQ- tq a leger sebb bqinok aspiráns a 'szodet
lett és gy az eg7ént, mlnt a csapatversenyeken- k
aratták a legtijbb gy zelrneL

Összegezve aZ elmondottakat a Íranciák és
olaszok a belgák sorsára látszanak jutni és helytiket
a szovjet viv k tijltik be, de a felttjr lengyelekr &il-
golok, nériretek, magyarok megszorithá{ák keL
Kardvlvásban tiz k r mmel kell lnegkapaszkodnunk,
hogyaz eddlgi els -helyiinkr l alengyelek, olaszok,
szovjetek és francÍák hátrát]b ne szorltsanak min_
ker-

Végiil vlzsgá{iuk meg egy klcsit a feg5rver-
netnek niv beli helyzetéL A t rvivás a legk|ássz!.
kusabb Íegyver. Az elelctromos talála{lelz sép beve_
zetésekor er sen megváltozottnak látszott 

*techntká_

ja.llasonulni kezdett a párbajt r viváshoz' egyenes
szrírások és isrrr tlések jellemezték, rrrelyet<-á xorr-
binatlv vivás klfejl dését j formán csirájábán folytot*
ták eL De az elm lt 6 esztend sok javutást h zott,
?- gépet< t kéletesitése, a felszeretééek javutása ési
f leg a pengék és tregyek ktirrnyebbedé-se lehet vé
tette a visszatérést a régebben' a sz{razt rrel vi_
vott- klasszikus korrrblnatlv viváshoz. Es rnegállapit_
hat, hogy a r mai oltrnpián Zsdanovics,Sis*ilrlrr 

_és

trírsat által bernutatott t r.vivás seínrnlvei S In rT]&_
r"adt el szépségben, klassziclzmusban és az akclr k
b séelébe-n a t rvlvás férrykorának m ív szetét l lgy
remélhet , hogy a t rvtvás fejl dése továbbra is jií
lrányban halad'

A párbqjt r vivás mal szÍrrvonalát nem a
r maÍ ollrnpla egyérrl diint jében tátott l]elÍino mér_
k zések jellernzlk Delflno ijreg harcos, aki hattyu_
dalának teklntettg e versen;rt, rnelyet nagyon meg
akart nyerrri és ennek érdekében rrr1nden{ 

-rrregtet!

rnég -olyat is, arni j formán a prírbajt r vlvrís Éigri-
nyolását jelen . Az olasz párbaji r csapat áÍÍal
Luxenrbourgban a vtlágb4inokságorr bernutatott vtvás
vagy' akár a nagyar Sákov1ts áttal a r mai ollrrrpÍa
egyénl dtinl jében produkált pÍírbqjt rtjzés az an-'ely
mintaképiil szolgálhat e teklntetben Továbbt Íejl déil
lehetséges ha a ver'ttkálls irányí cselezések, vala-
rnfurt a corps á corps helyzetek klhaszn'álásrr t ké_
letesebb lesz.

Végtil Íoglalkozzunk a karclvtvás helyzeté-
vel Mal helyzete és jtiv beli alakulása ls rendHviil
érdekes. Az elmult 5o esztend ben az éIer{ár nla_
gyarok vlvása rqyomta rá e feg;rvernemre a bélye_
séL A magyarok nagyszer,íek védekezésben és ez
a tulajdonságuk tette lehet vé a konblnatlv és sze_
rnet-letr'kei gy ny rk dtet támad akct k kÍÍejl'5déset
Sqinos az ut bbl évekbeno - mlnt a spor't rnbrden
terén _ a gyorsasá}g a mrívészet rovására el térbe
.keriilt és-_egyszerri vágások és f teg ktjzbevásások
megaka-dáIyozták a konrblnatlv vtvá.s kiÍejl dését" a
p árbqjt r s zer(t te mp le sé s c'lt a k ar dvlvás" lee sys ze_
rrísttését vontík maguk utárr. IJe fél , hogy a dásszí_
kus kardvi.rást képvÍsel td sebb magyar kard'vlv }<most t r'tén klválása, valamirrt a versenybtr sági
eln ktjk J részének helytelen ttélkezése, nrely 

t"a

ftillel harrrarább hallhat találatnak ad igazal nem
J lrányba Íogja terelrrl a kardvlvásL Ezt *ag'lr;t'éz-
heti a k ze$ijv ben bevezetésre kertil elektrornos
taláIafielz gép. De arnbrt a t r taláta{ielz sép beveze_
tésénél ts Íéltiin\ hogy megszrinlk áz tgázi t rvlvás
és 6 év után rtjmrnel á ápttottut meg, hogy a ve-
szély elrnult,rerné$iik, hogy a kardvlvás káiakterÍ_
kurna és szépsége ls me ilnarad a gép bevezetése
utárr.

Az eddigiekben rrregismerkedtÜtnk azoklral
a kijriilményekke! amelyek Íerrnállanak tna. amikor
a Nemzetktjzi Viv Sziivetség Íennállása ta elmegy
abb l azBur páb | arnely aÍapttotta és ahol ma Ii'a vlvás szellern1 és pástoni er sségének trílrryom
tijbbsége varu Átmegy az L\ világbá és az ameri_kal Nliguel de Capriles fogia vezetni, t<irrek testvérccse lesz a helyettese. Capriles a maga idejében
els rangrí viv volt, rnlnt versenynb ságt etnbt ts
ttjbblzben igen- el ny sen szcrepelt, j Ézaketnber
és általános rn veltség9 és ernberlsme}ete is lénye_
gesen .az átlagernberé felett van" Tele van rnunka_
kedrvel j szándékkal, hogy elg sorban az all;re-
rikal kontlnensen . népszerÚísttse a viv spor'to! de
ugyanakkor az egyetemes vlv sportot is j irárryba
tere[ie, szlnvonalát ernelje és a sok kiilijn,\az r:de_ket egy nevez re hozva a békés }raladást a vlv&
spor't minden vonalán el segitse.

F'eladata. nern kijnn5rLi rniír csak azri.rt selII'rner't arnerikai és igy csak anrertkalul tud gorrdol_
kodnt mégis r.erné{iik, hogy rneg Íog Íelelni 'áz, eI -
legezett bizalornnal<.

Dr.Rozgonyl Gyijrgy

PÁLL ANDREA
a ".I tunulo sportolo((

. Llerseny n i sz ,m(nnk gy' ztese
Nem csekély biiszkeséggel szárnolurrk }:e

arr l az ijrvendetes hirr l, hogy az 1961 évi ''Jtanul - j sportol '' cirnér.t foly versenyben Ís_
rnét viv gy zelem sziiletetL

. PáIi Andrea a Vegyész Vegy szmérntjki
ry. éves hallgat<íja, a NlrÍegyeterni Tanszék tanul_
rnánfl sszt nd{asan iratkozott Íel arra a dics ség-
táblára, rnelyen t rnegel z leg már három vlvtj
kivál<íságunk: Dr.Szer'erlcsés J zsef, Kelemen Ve_
ra és Dr.Kausz István }leve van belevésve.

Az OSC. rokonszenves fiatal viv n je az
elrnult évi F iskolai bqjnokság n i t r számárrak Il.
helyezésével és az 1959-60 évl tanév általános ta_
nulnrányi eredrrrénye alapján kiérderrrelt 4,81 pon_
tos kiernelked értét<eléssel bizonyult rnélt nak er-
re a kitiintet cirnre.

Tanulrnányai és a spor"t terén val helyt-
;íllásán tulrnen'5en, tuclornán;ros munkásságot fejt ki
a fizika _ kémiai tanszéken, 'kiil n berendelés átap-
Ján

A viv tár'satlalonl szeret j kivánságait
tolrnácso$uk a kis Pátl Anc1reána}<; Csirk tgy továun t



KETIVAPOS
olas|$:m gy t kurd, Űal ,lkoz BudCr,penŰell

Trílzá8 volna azl áItt8nl hogy ozldén Yálogatott verser1vzdlnlmek gyakran nJrtltk alkalnut
nemzetk 'l találkoz kon eue elelkkel aisszemélTt erdiiket az éY legnagyobb verser\re: a torrb l v& el tl

nlYben a nghzelkijzl gzereplés válogatotoalnk szátr.ára a multban gy vott megátlapttvA'
hogy Iegyvérngmeuként 2 kiilÍtjldt trírán és Budapeíen I-2 n'emzet&. z, versenyon val részvéteuel szersu-
hessék meg egy oulnplq vagy Y[ágb4nok6ág el6tt a llgrnzelk zl verBgnJrrutlnl

Mos! antkorlntnd a 4 feglrvernemben a Ílatalttd8 eszktjzér kény8zeriiltii_uk' kétszgresen
Íontos Yoha a !.eÍnzel& zl rulln megszerzéséhsz alka]mat nylÍtant ffataÜalnloatrL Els sorba! kardban - ahol
Yls6zavonult nagyJatt hogytak maguk ulán nehgzen beliilthet6 rt Ezzel Bzemben nagyon mérsékeltek - hontl-
hatnáD} tlyueta.lalit ak _ azoka lJláiáso\ melyeket e téren karaloz lololak nylÍlaDl tuatu]t. Á vars l 6 nem-
zelkardverseD'yén ezldén nsm Yettiink részl Á Budape31en mggrenalezetl leBgyel-szovJgl-hagyar kardcgapat
mérkízés a szovJel cgapat l monaLísa Ío\rtált mag]rar_lengyel találkoz vá mérsékl al tl F'lgyelemmel arra'
hogy a lengy lek 

-- eg!, az o mplko4'alkat rélkiiltJz II. Yonalbell csapahrk}al J ttok e} ez a Yeraeny Bem
szolgáIta azt a cé$ met]rnek sz{íntáln t r szerw, az olaszok eg'y olasz-magyaFlelgyel kardcBapal találkoz t
lerweznek viborn ba' helyes Yohla ha ezeu kardoz lDk részt vehetrének

A alríBburgt EuBágl vB{ az lamet't okokr]á logva aem léptek pástra versenyz ln&. s4_
noB az olaszok |,g lemondták az el z6 évekbe! komoly kiizdelrneket eredményez novarral verselyíikel

N6t t6riJz6|t'k nernzetktizl azerepsllelése sem aokkal kecBegtei6bb. Com l tríráJuk el re_
láthat lag el'lnarad éB caak a Hsebb Jelerí sée bu.kare8 Trlalguel szolgália kiilÍijldt versenJrzést lehet&
ségiikel

PárbqÍt6ri'z6bk az alapozás| ld6szakbau megtat'tott SpreaÍlc verBenyen val résuYételii_
ket leszáE tva a V& el tt már nem lge! juhak nemzetkiJzl versenyzéal lehet6séghez. Á hetdeÍhelr párb4-
t r bajnok csapatok Eur pa &]ptílára a magyar v.ílogatott csapattal m4duem azonos vtir s Mereor csapat
ulra készen vár1'9 az elu+az 'g. lalgJéL lldulás él B - éI'th tellen okokn.íl JogTa - Ytsszavolták a Yersenyen
val részvélel engetlélyezésél (Eozzáteheíiik. hog'y a verse\yen az NDK és lengyel vtv csapalok résdvet-
tek és ut bbtak rheg ls (yer'ték a ver6enJ.L) El z6 években ré6zt9e ek párbq|t r zdlnk a nagy éser g me-
z Dyt Jelsntd soeBtt neTnzetkijzl versenyon' helyes voha' na &d.rp tlásul ozen a verseAyen val résrlvételt
engetlélyeu!ék.

Üio{ára hagytrrk íelseoLíEu3kbaJt Íérft t6rijz6lnket' akik aránytag a legta'bb nemzetkiizl ta_
lálko z lehel sé geft. ély ezték

|s . " t . u L{rG;]l vábgatott kersletnk nemzelkiJzl versenyzésl lehet ségetnek
mérlegelése utrín]__iérliint rá-'cffi ffiduen cierepl olaaz-mag].ar ka.rd talátkoz i1résatására. sár az
olaszok tr'errarl klvételéYel Jelenlegl leger sebb csapatukk8l jijiiek el' nsm tudtak |gazá! veBzélyesek lennl
a Kárpá ée Horváth nélkiil kláfl magyar egyi.ittes számára. [l1rrek a megállapttásának lálsz lag ellentmond
az a tény' hogy a mérk6zés els hartnadában a uagy lelkesedéssel kiizd olaszok 5:2 maJd kés bb 1o:7
Yezotésre tellek szett Ezt azonban azzal kell magyaráznunk' amlvel a bevezet ben a ngmzeik zl versenJr_
ruttn Íodosságát halgoztattrk caapatabk flaia{al en gk hlányában csak a Fágodtk-hannadlk mérk zésiik
utdn találtak magulo'a. Ez egy 6 f6b t .íll csapat kijrmérk6zésén nem Jelent veszély| de végzetes lehet
egy4 s csapalok kijzijtt Íoly kiizd lembe!.

Áz hnult es'tend ben olaszországban a Ftlale Marlnéban meglar{oti sautelll Kupa mér-
k6zés azonog eredménayel: 19:17 arányrí magyar gr zelemmel Yégzddtjtl Nem szabad azonbaE Ítgyelm n
Hviil hagyIt hogy a tavalyt csapatban Kárpát| GgreYtch és Horválh Zol{ín ls vtvtak

Á két csapat ezuttal a kijvetkez osszeállitás-
ban vonult fel a ra. olaszország: Calarese, P.NardV7'ZI1 L.Narduzzir. CaIzLa,Dall Yolull lel a poncsanor< magasllotl paBgara. Uraszorszagl Ualarese' fAarouzzl' LlarouzzlÍ calzlaJ
Plcchl' Besge. Magyarorszdg: Delrresr Gábor, Dr.Szerencsés J zse! Msndelényl Tamás, Meszéná Mtkl É"
Bakon]ri Pé1er' Pézsa Ttbor. Áz olasz c6apa1ot Moutarro' a magyarokat Kovács Pál csapalkáottányok ve zettéli
ÍeL Á ngmzeí hltnnu'szok 

'tltoná 
ísa rrldn, a versenyz6k bemuiatására, m4d a kapttányok zás zl -c seréJére

keriill sor. tr'ot rlporterek. leleYlzt Bok szorsaLnasan ffnvkérrezték a meenvtt iinreDaépel Gulwáe Gvule ne_kertilt sor. l-ot rlporterek' televizi sok szorgalmasan fényképezték a megnytt iirurepséget Gulyá
dtg arádt rlpor'ter1 fiitkéb l kijzvetltette a szépszámtí' k z nség jelentétében nagy érdékl désse
kertilt sor. Fot rlporterek, televlzi sok szorgalmasan Íérryképezték a megnytt iirurepséget Gulyás (

tltg arádt rlpor'ter1 fiitkéb l kijzvetltette a szépszámlí' k ziÍnség jelentétében nagy érdékl déssel v
s Gyula pe-
I várt nenr_

zelet k z ltl csapatnérk6!ésl.
lz cls6 párt' DebekJr-Paulo Narduzztl sz llliák pástra é5 a' olasz MorÍalo zsrlrlebxiik s-

k dése heuett i2 olaez gy zelemmel tnÓ,l a mérk zés. Á gyeDge start utátl Íelette nJarglalault , hogy az
olaBzok toYábbra lr megtar{ák s6t iokozzák a vezetésl mtír 5:2-es olasz vezelésr6l lalru8kodlk az ire .
ményJrtrdetd tábla' De lasBan fe{ viilnk és MendeléM g6ze|méve| 5:5_re egyenlltiiulr sqino ezt k vedeD
rdabb olasz g'y zelmek réYéJ!10:?-es vezetésre tesznek szert az azuIiak. Ezuttal Delnekynék 8lkeriilt sgyen.
lltgnt 11:11- 6 mérk zés tíuásnáL Most a kttíin en helJ.táu Meszéna áll Íel a B mal oulnpra 3. helye zetÜé-
vel _ a vsrgilen Calaresével _ szembe. -3;3 csijÉo rílláslg változ szerencsével ki-izd akét ene!Íél' árn irz
ola8z {abb találat réYén 4;3{s vezetésrg tesz azgrl Meszéna most két Ytuámgyors tr{madássat 

-egyerJlt

és a g!' zelmet Jeten16 {alálaiot l8 beaqa. vezetiit].k912 i l].-re éB etl l kezatve a ve-zetésl kézben ts táiduk'
?7d'' er':" Ml t'tt a Mendelénjí _Resse pár e találkoz utolg mérk zésére Íelá l votrta' Jobb ialá-

lata révén a magyar csapat már gy6ztese Yolt a santelll Kupáért Íoly ktizdelennek. Méudelénld gydzelmével
19:]-7 al'á4yban tBmét Yéd JéYé Yáltulrk a halilmas sziist tupánik

I



lGT-6 z t E;T;l d6 é! a gyólelem nom Yolt meggy6ző a szakembetrk számára. Ndm
akaru.nk tiBrteproniók loDttt amkor hogállaplüuk' hoey csapatutk eluüall te{esttrnényével nem tudoü roruá
hghriálbl 9 !91sl.!' tte t_lán méga ü'alrcla cs9patral azelrlb€lr sglrt $ok komob mun*ávat é9 ltagrobb lglae.
8oaléBlcl kou lelké8'i'ilnl lortnóÍa a Kóryéü éa Eorváthtal msgeróslteü csapatiak, ha a tradtctotlíus el,B6gé'
gilDtst meg aka4uk véaloú

. 
^ 

_ryagyar gy6zeimek a Lövetkeuő aráaybaa oszlottak meg: Meozéna 5 gy' MendstéuJt
a'a Dghlglry +4 gy.' BakouJrt 3 gy.' PézBa 2 gy' gceFaJtcBéf 1 gy.

g?6zte9 Me.'éna Jü1Tü á H"*.$JiHu5*
ngk leglobbJa voll Logydzie az oltmplal lll helye5ett Calaresét lB, e$letlgu vererését 'PJ'larÖri;ttot 5i6"v;&
t€ -eL Rstrdklviil örvendalea' -hogy qtdnpótlásurr} omg 

'latal 
tohetsége ríllaadóan 

'elÍ;lé 
tv€t6, megblzbató Íorw

_nTít'._ mulal TámadáBban' védekezésbs! egyatdnt.lártas éo ha a versenyzéBl iali'k4'a rs í!e&Í\ a flatalokközül a lggssélyesebb a nasr csapatba való boYá'logatásra.

_ Moudsté'LYl Tamás ls jobb te{eEÍtmóqyt nnjjtott rtllrti el6z6 ldet YerBeByeto. ale továbbra18 a ki'izaló szellemol htányo{u} nÁla' nlol5mek btr'tokában ped_lg tocb_rtkal tudáBávat eotlai orárlményesebb
szerepléss6l allcsekedhetne.

Delrreky. Gábor, 
- 
ezutial válta_kozó Íorrnában azerepelü, Csupán az olaszok két ledobb otrF

berétdl szenvedett vsreségei' ogyébként rnlnd a 4 gy6ze1mét Íillényás vlvásJal szorezto rnog.
Bakolyl Péter a csapat máslk íata{a 3 gJrózelémrnel eesttoü; csapatét a BtkeroB hétY!.

dlláshoz. vlltámgyors támadásat éaflesa lerohanásal mdg a tó eróúgó olasiok etlen'ta ergamérycset ióitak Ha Jobban lehlggad és kgltóleg eldkészttgtt {ámadésok]rÁl los opóráb! srealmériyessdce loko'zórtnt loc.Pézsa Tlbor'{ól {öbb€t váriun}. TaYalyl lengygtorBzd'gt ldometkedó_széreptéóe óia rntniba m;gátlt ;;ba-at&
déEében' bár áuaúdó lagia a hazal uagy ve}senyek fud6ltl9\ nom fuol 

_trril 
az élre kerlilai-rzutrar rg uÉlg

ke dvBtlsnirl, E zlntele|tiil ylvotl
Dr.Szerencsés Józsel szere1üése rgn{íotta a legnagyobb csalódáBi. Áu 6 tBchrtkat képessé

gglvel sokolalalú reper'toárjával gu ell€n az olasz csalat eueu lágat?lu it gyózelmet kellsü vob! szerentg.
Áz olatzok csapatából hlán]rzotl chlcca é6 BaYagnatq aklk betegBé8 és b'tÍalau elio&IaltrdÍrnlatt nem tualtak euöntll A csapat 

'gy 
tÉ tge! komoly er6t képYlgelt' arrrl al erádm-éuyeken trs megÍétBlotf,

A csapat Í6er'ósségé{ a PJ{arduzzl LNar'alulz| catrargse Mrmas aikotla. calareEs. alí le..lenleg az olaszok legerednéqyssebb kardYer89nyz6íe l5mer{ ''iárÍle!6Bt YtYómodordYal a tóre véh er;ümértí éne oL Á két Narduzzl közül Paolo a várakozáson lslljl Jól vtvotl Lulgr Hbsért ésével b4l&ott é!
tatán ennek fu-lqidoottható gyelgébb teuesttrnényg a csapalbarl őt, 

-rrtx a 'alts3;la1oDsl' Jiooo"i tuo'r '' -,'rtévbon-ken keYgaot versenyezlek' de Jelóuleg1 Íorm{ur úasál látriz\ bogy a vlBBraYoBultrfu rooö'"t* ".-töliötték tétlenijl
Á csapat máslk három tada köztil kitlönö8€lt callld ór Plcchl Ytvott JóL cakra ÍDo8t Ylvottmáaoalazor lisyarok _ 

eu6r\ ( elóször tavaly Novarrábs! tnahllt egyédben)' de a látottali aladá! még soksrorEzerezhol lehéz perc€ket a magyar vtvóklak-
Resse még 1{o!1c s csapatba!' do a! ol,aá'ok !a8!ron btrna} br.!g.
Á iartalék tr'lol' a}d csak €gyénlben hritu!' m'lralösc!9 három éve vlv, és agreul6re még

n€m mutatotl aokaü
lz olas9 caapat legergdnélyesobb tadal.köziil caleta é8 Calarese, rót au utóbbt taldbsnPlcclrl Is magyar mester'né| Kevetaét Ylvnak A 

'rFdrlrt'frYá'ek 
Mrngl'tEüt nreítor únnTényar

lT-TEffiffi_a?El Kárpáü és Montanó 6.6 mérkdzéssntéd lólYffty6 vezeü'ék le a 36 m&!
k6zésból ólló taláIkozót Á zsiü't 9hők8ég 2 azakaYalott rullnfuslott versenybtró slemé\rébea Jó kez€kboYoll. Nem mondható d ez az oldalbbák mÍiködésérőL Niili'nöBsn ar olasuok- által tlelegélt nráIi nem egy-szer vétgttek. - a,párlaüausríg szabálJral elle!. Ezlol magprÁÚrató, hogy killönöBkép a*kaTzEtl rozbneéi'a
v9ragtry + !éuddébgn a YlvóverBelyeken .lsmereüen 

'littJrkolcsr.ttgl 
adot 1dl6etést á btráBkodás leletü ;1á

gedeflenségéue&. Áz egylk llyen tiinf8léB alkalmáYal az olas! lsiÍrl d!ök elha_gyta a hdyét és ngrn YoIl hq'-laldó ioYább vgzetnl a lbérkőzésl csak Büy Béta és Eozgon5rt oy6rgy bossiÁa térl€ié8&€ tért vrsazá ipést mellé A rendezóségnek pedlg otkeriitt a csenalgl tretyrecutairr éi a veraely toYá,bbt zaYat'talan m€rl6*iát btztortianl

-l] rrnde;?;1Á Mvsz. beváll rerr<tezógárdáJa gzut{al trB l€laal8i8 rt]agaBtalán dllt Á mér_
L'ózésok zö}*enómentege! peregtek lg' 9z ereqményközlés mlllaszerú voll Á verseny iéchDlkat 

'els'erelÁ.so ée lebonyolltása csak dtcsérobt érilEmel - -

Á vasárnapl egyénÍ verseny elódönt6t alati meskérdgztÍi} MoltanoDak & caaDat vézet6í&
nek véloményét az elóz6 napt versen;rról: A vl'óból: llÁ fl,atal maáyar kordozór tozel jem nai't";úk-;"á"azi _a BzlnYonala! ttú4t a! óreg€k Á Jelenlegt cgapatok között már nlEcs meg az a klilönbs?g, amr e<tolg
YolLn

Á közönségrdl; "Nem ér'iem, hogÍ tltért ffitÍultek duanalóa& núkor !€m Yo! !.gazuk A
fiityüléEek _ közepgtte. nem Íolytgthattarn a -blráskodáa! mer't rrag3ón zavrrL Á veraeny vége Ielé úe; Ht8zk
mognJugodtak a kealélyek' merl akkor már nem YoIt semrnt haiaró kórülnény'. -

Á blráskodá'sról: ''K{rláü btráskodáaa ktÍogágtalan voq kÍYéy- az utolBó kél a6s!óL ca-larese mdr 4yolc tust adott BakjnJrlna}' tnlkor gyóznl tualott é-E a MendelényI-Resu" aJJzJn rg bhetlg vItá.ko!!L Mlá't volt éITé 6qiik6ég' míkor a PlechlPézBa asszóban már uglj eld6ft a Y€rsely tusar&myalr'
ver6etrJrrclalg'ésró| verrdéglátásrót l |'f1bgáe1alarr, atnlúi alt mér rnegszo}tu.lr.
olaBz Ye_ndégelnk- kérésére, tttlétll\ nrásnap{án egyénl vereeuy megrondezésér:e ker'iit

8or. A v8Bas tornaca9rnokábalr taaárrtap reggel 34 résrtyeYdvel bdult a verBeÍv. Áz olaslok törtil távotr_



maradt calareae és LNarduzz| a mag'yarok kőzií Mendelényt és Szerencsés. víszont Horváth Zoltánt' Y&.
ramlrlt ékárdálrolak a cgapatrnérkőzésen nem szerepell löbb tadái ot talátuk az bdulók közötl

Á déletdttt nady kiizdelemben az 5 olae.z köziil Resae és nrt slrnán klestek' az előző r.a-
pl csa-lattnérkőzésen résztgett 4 magyar' De[reky' Bakonyl Meszéna és Pézsa Jó vtvással blztosan kvallÍt
kálták magukat a dönt6b€t1 Yaló résztvételre. A dé|ut{nl döntő' ezuttal els6 alkatroBrnl a Pasaréll Iedstt ts_
nl6'z csarttokba! keri.ilt lebonyolt!ísra' szép számú érdeklődő jelenlétébeD-

Á verse4lt elóz6 napt Jó vlvását megiBméielve - 7 gyózelemmel Meszéna Mtklós (vagaE)
nj.et't€. EgJreuen Yoreségét 4:4 asszóállás után tIorYáth zoltfolól szelvealte eL IL Paulo Narduzzl az olaszok
t<ívátó reÍáxettet rendelkezd, gyorskeal rul.lnirozott vtvója lett' 6 gyózelemmel Bakoúyl Péter (I{onvéd ) az
el6z6 napnél lg jobb vtvássat 5 gyózelernmel érdglnellc ld az etókelő tll helyezésl Horváth Zoltánnak (v.
Meteor) meg kollett elégedde 5 gydzelemmel a Ív. helyezés8el. Áz oümpla IL helyezeqének vlvásál meg-
érz6döi az edzéshtá4v és az l8' hogy távol maradt az tdény elqjel verse4Yeh"őL v. Dehery cábor 4 gyó-
zele}nlnel' 4 véreséggel halv.ínyabb ielie8ttményt nyrslott az elóz6 rraplráL vI' az olaaz Plcchl' 3 gyózelenF
rneL vTLPézsa Ttbor (Holtvéd) 3 győzelsmmel VÍ[. Rostás Tlbor (v.Meteor) 2 gyózelemmel' Dlcalzta 1 gy6_
zslen]meL

Á btráskoat"ís az el6z6 napl!!.{J gyengébb hlYón Íolyl sok elégedetlenséget Ydltolt kl a ver-
aelyzők réazéríl az olalalblrák Íordftott szavazatDJdlvá tása. Küogásofták' hogy aokszor 3 tórvtYót ts beeilll-
tottak a zsiirlbe.

Kár, hogy a versenyt beÍejezó utolsó 'r'érkőzés 
dlaszonáB ak].ordokkal végzódötl Erről a

iNépszava't glossza lr-óJa Ey vélekedgtt: tMtndell jó - ha avége rossz? Á magyar és olasz karat!'tvók ré-
glés ósztrte barátok- Élpen ezér.t Íokozottan rosszul esett mlnden Jóérzésú spor'tembernek' hogy a kéha.
pos verseny norn Llvánalos eptzóddal végződötl Az ti'rtérÍ ugyanls' hogy a magas szlnvonalúmeghtvásos
ógyérü verseny legutolsó és eg"yben döniő csöltéJében Meszéna és PJ,{arduzzl találkozóJá{ 4:4 állás utrín
epJy u5rtlvánvalóan téves tiélet döntötte el - a mag'ydr versenyzó javára. tzzel Dem azt akatJuk mondartl
hogy száDdékosBfu történi' hIszen e|őzőleg 2 vltatha1ó eBetben sem ltélt a magyar zsúrt elnt'k Nleszéns ja-
vára. De az eset 

'elYelÍ 
annak szükségességá' rrogy nemzetközl találkozótrÚa semleges Yersenybirót hlvja_

nak meg. Nagyon elhlbázott' ha éppen üyen e6etben akarun& takarékoskodlt amlnt ebben az esetben ls tör-
iédn.

végezetiil szálanunk kell a íedett teiúszcsarnok vlvóversenyek céliatra való alkalmas s!ígá_
róL ,q.lnlkor belépti-ir} a v€rseny szLnhelyére' örömérzet töltött el legtöbbün}ret hogy akad végro sgy alkal_
mas másodlk verseny rendgzésl lehet6sége a vtvóspol'tnák' haa spot'icsarnokból _ mlnt mrír löbbször meg-
tijt'télrl _ ktszoru[ Á telúBzcsarnokbaa mtltegy 1ooo Íőnyi rtézíEóz|ónség helyezheló el iilőhelyeken- A látrisl
vlszonyok' _ emell pást alkalmazása esetén - klÍogástalauúak moldhalók Á Y ágilás k1elégliő. Egyeciil talán
az eredmény htrdetéshez Bziikséges tecbrúkat berendezés hláuyolható.

s{nos az első Jó vélemény rneglDgolt' arúkor a Yeraeny aziinetében a csanok talqiái k&
pez6 salakkal be s zeÍE|yez6dljll Ígeut páslol le keuett llszütanl Á neatves pásl ann;rira csúszóssá váll, hogy
azon a Yersenyl Íol}4atnl nem lehetetL Közel rregyedórát szünetell a verBeny. Ezen a b4on _ fuy vólix _

köru\yetl lehebe seglten| ha a versenyzók ülőhelyét6l B pástlg te4ealó utvo[alra egy fulószónyegel helyezní
ngk el éB a versenyzők nem tépnének a salako' talqJra' 

Gábor József _' Rabár PáL

b'IE Kongresszqs Osl ban A Nemzetktjzl
Vlv Sz vetségm{jushavábanosl ban rendezi meg
1961" é\7 KongresszusáL A Magyar Viv Szijvet-
ség képviseletében Dr'.Bay Béla, Tábpr István, Dr.
Balthazár Lajos és Dr-Rozgonyi Gy rgy vesznek
rdszt a tanácskozásokon M dfelett tzgalmasnak,
s t sorsd nt nek Ígérkezik a vlv nemzetek ezévl
kongresszusa.

o

A- rlutsburgi lfiuságl Vtlágbajnoksáeon kL.
robbant kon_fllktus miatt a Szovjet Mv szijvetség
tívirattrag Jelentette be tlltako zását a FIE elnijksá.
gének' Mlguel de Capriles eln k válaszában kij-
z lte, hogy az iigyet az idei kongresszus napl-
ren$ére t zlk-

o

A BatatonJli:re d,l Vas as $v,5 s zako s ztálvának
rfi levelezési clme: Dr.Sárga F'erenc vlv szakvez+
t6, BalatonÍiired" Pet ft Sándor utca 3o.

Erre a clmre kiitdend k a versenykiirá
sok és a szakosztályt érint mbrden levelezég.

r hogy

senyzést abbahagy nagymultrí viv kivál ságunk:
Kovács PáI, Elek llona, Pa| cz Endre és Dr.Baltha_
zár Lqjos elvállatta a kard, n i t r, Íérfi t r llletve
párbajt r válogatott keretek patronálását. Eredrn&
nyekben gazdng versenyz l multuk tapasztalatait a
flatal viv nemzedék'nevelésének szolgálatába álltt_
va' ' most egy figyetemreméltr5 javaslat kornplexu-
rnot terjesztettek a MVSZ. elntiksége elé. A 10 pont-
b iáll terjedelmes Javaslat: a fetkészijlés és ed-
zésm dszer' a hazal és nemzetk zt versenJ{prog_
ram, a vlv versenyek szlnvonalasabb megrende-
zése és lebonyolitása trírgyában gondosan meg-
szerkesztett rnemorandum sok ellsmerést és ter'.
mékeny vltát váltott ki az elntjkség iilésén

K releno oloo;t inkhoz!
Megkérjiik sportkírsairrkat, ha a lapunkban ktj-
z lt hÍrdet k ajánlatait igénybe veszik, hivatkoz_
zanak lapunkra.

a
Hirt adtunk már
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IV. nap

Á verseny mtísora:
w.24-én szornbaton Íérft egyénlt rverseny
M.25"ént vasárnap n t lr ll

M"26"-an hétÍ n pánbaJt r egyénl ver'-

W27.-én kedden ffl egyénl verseny

Á 4 napoít verseny :részvétell dfia 2oo
f,t. Ebberr az iisszegben henne vanl 4 nap junius
2b25-2&27 háror4szori étkezési enátása és 5 q-
szaka szállása. Érkezés: -iunitrs 23.án pénteken
délutríru slutazás: jurrir.ls *Ís-án szerda délel til

A versenJrre egytlsíiictek, szcÍvetségek stb.

ér'tél el,
senyz6je,

ff

jelerl letilt be rés!'vételiiket* pontosan Íi' vgaerfult
Íelsorolva{ i{ versenyz ke| veaet6lcet ds kisér kot*:

Á sztÍvetség áttal k$el lt szerwe:l Llizott-
ság femr_rtar$a re:*gának a d utés Joeát, hogy a be-
telentett szernéIyek n srvétetét etfoga(|a*e. Á résr'.
vétett dsat osztar1nem !,e}reL MÍndegyÍk nisgrreYeá tt
személ'y a teses részv tell d{iat tar"toxlk befluetnt
tekÍntet nélkiíl arra' hogy l'iány naptg kÍván a vsr_
Belly sztnhelyén tar't zkodni.

El zetes Jelentkenés: a korlátozcltt szíírn_
ban re,ndelkezésr'e áll Íekv trelyek arányos elosn-
tása érdekében sziikségesnek látsulkn hogy aa
egyesiiletekn szerarek ]-961. máJuo 1-1g jelerrtsck
be lgényiiket kiil n Íe}ttirntetve a n6k ég f rttak
gzálmáL

Az igények bejelerrtés' nek végleges hatám*
tdeje: -1961-. Junlus L

A bejeler éssel egyidejtÍleg kell p stára
adrrl a résztvételt dfi te$es tÍsszegéL A részvételt
ds beÍlzetésével egyiitt ki.ÍtiÍn beÍlsetéel tapon kall
befizetni a vergenyszárnonkédt 5'* forlntog neYe_
zési d$at l"s.

Á treflzetések a 1T1_]"1s.70 szárntr csekk*
s zárillár a tijr"ténnek"

Á részvdtelt d$ak beérkez se után a srer*
vez Blzrrttság postafordultával megki.íldt au etrÍoga*
dott bejelentettek részvételt lapját pontosan rneg|e_
l lve az elszállásotást helyét - pavilon _ rígyszárrr"

An elmult évben tapaszialt hÍányosságok
k{iavitásaként a7, érkezés nffián: 23,-án rnlnden
}3udapestr l J v détutánt vonatrráI aut busz áll
msd a résztvev k rendelkezésére"

Mlndazok aktk az eirnult évbren a SitJÍokon
rnegrerrdezett Nernzetkijz1 BatatonbaJnokságokr l'

négy ÍeteJthetetlen szép nap emlékével téy"tek hazau
ugy véry k or'ijrnnlel értesiilnek arr l }rogy a Ma*
gÍar Vlvc{ Sztjvetség ezidén ts megrerrdez! a Bala-
torrbqjnokságokat nemzetkijzl szfurterr.

Az etmult évihez hasonl an & verseny a
Mturkatigyt Mtn1sztériuln pornpdsan és kor'szertien
b ere ndezett Bblaton_p ar'íí iidiil J éberr keniil lebonyo-
lltásra. Áz 'iidtit kényelmes elhelyeaést blztostt
tijbb száz Í nyl versenyz nek, bonu{latnoz tnak
és vezet lknek Áz iidiil gondozott par$a, napstí-
t tte és árnyékos pa{iatvatr kel!'ernes pthenést ny'íJt"
a nagy ktterJedésii pázsttos strand pedlg nagysue-
rii napozásl és fiirdést te}eet séget btztostL Áz eF''
látrís, ktszolgálás a J városi Lclsztályu éttermek-
kel azonos" Á részvétell Íettételeket aiábblakban
kivonatosan k z {iii}r. Ktvánatra részletes tÁJékoz-
tat t' valamlrrt versenyH1rást a MV$Z. Szervez
Blzottsága szlvesen ktild"

l. nap
II. nap
III. nap

trUL PP B/fiLfltrT
Á BpfionYéd klii.in6 kardYlvqa, mdd Ytv Bzakoaalályának voze16ségt iagja' Íl8talo!' 41

éves koríban váratlanul ethunJÉ. Az egész vtv társadalom nrélységea ÍáJ-rlalommal érte8iilt a sportágultat
ért nagy veszleségT l Á megyert temét ben tar'tott gyÁs?-az rtartásor -Í'trutársat_ vlv bdidrsat az Edz6
testuer[iita.tttet naly ezánrban_ tt8éI1ék utol6 u{ára. Á Mvsz. e jk6ége-ko8zon{iit sáicB JáJ os é6 Kát*
pá Rudoll helyezték el a sirhantoL A Budapéalt EonYéd sportegyesiilgt képYlselelébe! Papp Bgrtalan alez-
reales tar-totta a b cB beazédet:

A Buatapegtl EonYéd gport Egyesiilel' TBlamhrt aDlak vlv slakoazl&ya ttevébelt b ce zom
T led,Ítiliipp BáltrÉ, kedves l Darálorn

Mlrrdannyla]1 halá8a alalt állurrk arrnak a megdiibbollt hlrlel9ttséggel bekaJY lk 
'ett' 

tragl-
kuB olmulásodnak, ahogyán tithagytál berudi!}et' ttlhagytad ÍorT n szeretott tds cBaládodat a1v szo}oBz|L
Lvoatat. barátatdat. ieaveg- BíítrtomJ Te b kora t{u8ágodba! Jogy ltod el Magad a spodal ég leitét bec8il.
Étesr nzetlen kaioldJa a magyar vhrásnak.

Mlnt j nevi;i versen;rvÍv , a vuághtr{ Tagyar" kardvlv spo11ban "ttsztes eredményeket
arrr1kor a Eonv-éd Sport egyesiilet vlv szakosztályának rnegalakulása plltrana1át l kegdve akl!.v ver-
rn{d az ldiuság oktat Ja 3s szakosztályunk vezet6négének tada tettéL

Ktjtele ss égte}i e stté sben Íeltilnrulh atatlan voltáL

Mlndt8 szárnttaul lohelet! le dt8mereles' poElos k zremíkiiilésedre' ha a a'akosztálvunk-
Íák erre Bziikgége YolL

Mltlt megbtzhat harcos' tgg|a voltál l bb éven keresztlil s magy8r kardb4nok8ágot és
b{nold hebrezégi stért ktub c sapahlrloratc

1955. évbgu versenyzdl pátyafutásodat beÍqlezve az lf,u vtv ttsmzedék oHatáBa í lé Íor-
dultÁL Mtnt ueyeld és ezakvezet6 a versenyilobog r l magaddal hoztad bel86 

'egygtrnezottBégedet 
és vet\

dénvtaDasztal,atodlak sazala.I tÁ,rhÁzáL Mbaeut a hlyalÁsos pedag gu8lak |s dlazére vál kéezeéggel és
taptÍia_ttat adtad dl' ve;6tésed alatt átl Ílataloba\ aklk szerettek és .nagyrabecaiil1ek- ,

MoaL artdkor neY l l munkdBságodnak te{ost8se ki'zbsn ragadott el k rii!.kb6l a kér-
telhelollen haláI' moBi arezziik kiil nijsen azt az iit! amely soralnkbán el{ávozásodalal kelelkezgtl

Ez a hlílyérzot loda k atves B'írlikárb erÍ ékedel 
'eÚafar{attl 

s J Y6bel!' a}nlt a HonYéal
spor.t EEyedilet' valamlnt nak vtv azat<oszt4ya, Yeraen]E6lársald' a Te b8rárald rrJÍd|g kegyelettol 

'og.uak ápolnl



AZ OVASOT{N OL
Á nemrég lez{lott Budapest B{nokságok alkalmával tijbbBzijr vtak Áz vások e nléz&

se ltem n nden alkalommal volt te es n szabályezerrí, Yagy Helégtt és ezér't helyesnek tar uk egy kls-
6é az vásokkal Íoglalkozri

vn rcn* a szabálykijn].v 659. ponta szerint az etlijk hat{írozata ellen' ha az slntik a
szabályoka{ rosBzul ér'telbezl vagJ azokkal ellentétess! dijnl Ennek az vásnak a vlv , vagy a vlv csa-
pattapÍárrya á}tal azoll4al az áset megttfu'ténte ulálr, de tegkés bb a kijYelkez6 találat megtijrténte el6'1
iz neueg, mlnde|t Íormalllás !élkiil uatYartas lortnában kell az glnijknél meglt' énnle.

Óvot t.u Íinden más osetben a szabálykiJqrv 660. pontia szerlnt tTásbarr' az esel m g-
l t'ténto után l gk 8 bb 1 rával a Dlrectoire Techdque_néL Yagy ennek hlánydban a renalezd btzottság!áL

Áz vások gltrrtézésében fokozatosan a kijYetkez ezemélye\ vagy szer'Yek dtinlonek:

Á Versen]fulr ság ebi'ke' a Dtrectotre Tec} tque (t6utrát ) vagy eDnek htáDyában a ReD
dez6 Blzott8ág' a Feuebbezésl Blr ság 'Jury tPAppel)' a 'Nemze{l szaivetaég EhokBége'a Nemzeikt'zl vlY szi'-
vglség lroal4Ja' a Nemzetkijzl vtY szijvetség Kongresazusa"

Á 8zabályok, Yalamlnl a! e{rírást m tt az id6k lolyamán lejldd tt kt ollrarmá, rnlnt amt
llren ma.

nsr szabálykijnJrv akár mltyen J l ts va]r megszerkesztve és bánneD$rtre iB szabatoaak
ég résul tesek a beine letsoioll izabályok, még sern te4ealhet lí és adhat kijzvetleu ÍelYllágo8í'ást az élot
áItal produkált mllalen eBetre.

Régebbe4 rnlg a gyakorlat' nern Ídl d tt td e!_DJdrc éB Dem yoltak tapaszlalalok' Bokl(al
tijbb vá8 volt' mll]t'}na. É's ma-már az vások uagy részét a DT. riJvld u1on et tuqa btéznl' szemben a
tnultlal mlkor á nehézkeseu ijsszehlvha1 Jury dÁppel tárgyalásatra g'yahan keriilt sor.

Follios lehát olyatl DT. vagy hazal vlszoÍrylalbanl Í blrák ktiel lése' k1k a szabállrokat
J l tsnrer'tk, a vtvás els rangrí Bzakét't t nem részrehqjl k és nem opporfunlslák Ezea fi'{donságok bttg-totálan 

meg trrqÁt mtnden eselben la.láltd a helyes és lgazságos megol&íBt' még aklíor ls, ha a szabáLyok
nem lérnek" kí kiJzvetleliil az_esetre 6s eklk csak loglaH ki'vetkeztetéssel és az anal gla hasznrílatáYal
keu di'utésiiket meghoznL Ez okb l ttir kealnek a mttdglkbrl Nemzetkijzl vlY szijvetségl elnt'ki'k' Yalamht
a rendez NémzetÍ sz vglségek' hogy oly sz94élyekkel l ltsék b a DT ttszlségéq aklk a Ientebb 

'elsorolltulaJdonságokkal rendelkeznek.'
Á]anltakban lsmeíettiEk egy pár kiilt'nleges váBl esetel:
NápolybaE lg2$'t,eD az EurÚpa B{nokságon a t Pcaapat dtjnt6 a ÍPancta éB ol,aaz csap&.

tok ki'zi'tt Íotyt le. Á gy zelnret jelent6 cs rtét YlYtákaz olagz Gaudlnl és afoancla Lemolne' Áuand a! a
bancla vezetell Á csijr'te vlgét' tuet leg ae td6 lejrír'tát az olasz ld mér k cBak armak utáua Jelezlék' hog'y
Gaudtlluek stkeriil végre !íegyentltenle. Á Írauclák vtak azon a ctmen' hogy hamtsan mérlék az td6t és
a 

'Taltcla 
vlv az et6'r"áÁos id alalt már megr\yerte a Írlérk'zésL Á tér1yállás a kijYeikezd Yolt: Áz olaszok

homok ráva] mér'ték az td t, mely ugy volt megszerkesztve' hogy pontosa! 10 perc'g tartot! amlg az ra
Íolátlttva egytk lijlcséréb l a homok a máglkba átsz r dotl Ha a homok rát lafi ra fektették az átsz r -
aás megsállt{" Ha fordltva á itottáL Íel' ugy a homok vlsszasz r dott az eredetl tijlcsérbe és ez uí bbli
cgl!álták- a l olagz t<l mér6b Mtkor láttá! hos. a lralcia Yezei, az 1d6 lejár ban van, ÍelhasznáJva a
drárnal Jeszi.jlt_ség| helyzeter' rnlkor ls Ininde!.ld a mérk zést flg'yelte' a homok ra ítjlé h4oka azt megÍotl
auiották és tgy a homok vlsszasz r do 

" 
Yagyls az ld meghoBszabboddl

Á turplságoi htteltértter leg sonld sem tudta blzonjrltant' mégls a vidáiékba is betll t8r
nuldhatrgatások alapjárr az td l lejárbak velj.él.' az olasz utolg.i találatát megsemm1stt tték és a gy zelnet
a ft?'cl_áDak ttéllék'Á klhatlgatott magyar lanuk Llchtenecker| Terstyánsz}ry és J magam egy n1eliileg ugy
vauotfun}. hogy rn' biráskodtunk és rsm az ld l méÉiik: arra a kérdésre peallg' hogy ml volt az lmpresz.-
szr _ i<éi ]ársarE mindkett aL Y tLszt teklntettel az akkor éppen lzmosod olasz..magyar {engel]rre tar-
t zkodott a válaszaáá8t l Mk én szerénJen klÍejtettem' hog'y szertrlem tényleg lo és még 2 perc telhe_
tetl el. de ezek borbély percék voltak Megrijkijny désiike ktleJteltem' hogy nálulk mtkor a borbélyiizlet
tele van és az oda betéveclt uj vendég et akar me!J!| a borbély rábeszéll tessék csak vát'nl, az egész
nem tart lovább 2 percnéL Áztrín vár az ember ltéha neg'yeal tá\ n'éha 

'elet 
tE s a két percnek még mtn-

d'g ntncs vége. fiái llyen voll az lmpresszl rr]. Nagy neYelés ktjvette bernonatásomat' ds atijnt6leg haiotl
Lausanneban 1935jben az ogyént t r attjn1 rendklviil elh z aloll Már éJÍél utrín jár't az

ld6, am-&or az egJ.lk rosazul éB részrehajl aD b'J"áskod gtjrijg olalalblr mlait az olaszok prolesláliak és
ldcirerélégét kiJvetelték. Nagy botrány t rt kL A francta és olasz \'lv sztjvetségt elnii!Íik. magas koruk da_
c{íra iisszepolozkodtak RiJg{tjn ijsszeiill gyérszám tagdal a Jury d'Appel' de dainted nem tudotl A Íranci_
ák kik arÁnylag Ítdek voltak' azoDrtgll Íolyta íst k veteliék' az olaszok' ktk j val láradtabbak voltak' a d n-
téá násnapra Éalasztását kérték Á másnap sazeiilt telies taglétszám J u_ry d'Áppel hosszas vlia lí.ín azl
a ealamoDt aliJntést hozta, hogy a verseny{ nem fo\rta{a és a bájnotrc clmel arra az évre nem oszoa r
hallom az egyenld gy zelml számmal legiobban áll 4 vtv i; 2 hanctÍít és 2 olaszt hollversenybeÚ ela6 

'másoill\ harrnadlk éB negT al rnsk mln slÍL
A hel8tdd oltmptrín' 1952_be!' a n l t6rben a magyar Elek llona és az olagz camDor holl-

vgrsenybe keriilÍ az els hebTe. A k{eliJlt etlijkijk a be]ga Ánspachot a magyarok nern találták el'ogadha-
t nak. mert már e| z leg bebtzouyltotta, bogy elÍogult. Á szabály azt l{ia el6' hogy a holtversenyt ugyanez
a veisenyblr{ság Yezetl amely a diint l vezettg Jeltéve ha semleges. Á altjntdt két blr ság ts vezette' te-
hlít a gzabályok szerlnt a ketl ' ka'zid b nnehíke{ k{eliilhették volna. Áz olaszrkkal szlmpatlzál I még|,s
rcgaszkodo az e o8ul1 Ánspachhoz. A magyarok vtak Áz sszeiilt JuTy aPAppel - tijbb mlnt _ dtrcgyeo-
rás Ytta utért * az yásl elulasttotta azzal az lodoklássaL hogy a m által kselt'li ernijk tecserélésérs nem

lát okot fennÍorognl
R máhan az

B.

olímpián, 196Gban a párbqjt r csapat els fordul jában a franciák vta\



mst't a lrgncra-svqicl mérkózé8t egy olyan Yer6elrybbó Yezette' akl a FIr] v€rsenybbó llst4ián trerrl szérlgEr
pell' Á D{ az óvást elrrtasliotta' mert az jóval a szabálJrokba! leÍeHelett egy órán tul lett tÉadva.

Ilyen és' hasonl esetek t rnegei bizonyl{ják, lrogy ha a szabályok
esetek legtijb$ére, de azok szellemét szerrr el tt tartva logikal ktjvetkeztetések alapján
meg lehet találnl

nern ls térnek kI az
a megfelel ttéletet

llr.Rozgonyi Gy rgy

Jelenotkerési fehhí,o ,s olsŰaŰ kép* Í anafolyumokra
. Á spot'lv'ezet6 ' ésEdz6képz6 

_ 
Intélel- megielel számrí Jetert&ez esetén az ].961'/62-(,8

lanévben valamen4yt spol'tégb8n lgy a vtYásban Is d.tal t tafuo$amot tndtl
1. Jélelttkgzégl Ígltételék:
Á tanÍolyam!'a Jelenlkezhgt az a magyar állampol8{ír, akll
a.r/ erktitco!.pollitkai és egészségiigJrt azemponlb l oHat lneYel mu'D.kára alkatnsB''r'l mttittotte a 25, éYél'' ate ,15 éYnét még nem ld6sébb'

.cr/ éretteégt 
"9gT..' '"'T"k _megÍeiel k-ijzépt8kolal blzonyttváníyal kelt reuddlkezD! au1961. J-anuár. 1-lg !o. éYér nem tajllijtte be, akt í 

'entl 
td6ponttg 4cL éYét tt'H tté' u"""t i"g"rauu afu"ianoB takola' végzettséget keu kazohda'

(/ segéitoLtat kéni regalébb 3 évlg ealu6t teYékenységel tolytato 'e",/ valame\rlt sportegyesiilet ( sporikijr, spor.tklub) tagla.

tatványon).

Jelentkezést hatírld : 1961. jrírrlus 15. (u-rs. )
Jelentkeznt lehet az Inlézetnél, Bp. XII. Alkotás u" 44. (Levél uÜán is bes'erezhetÖ nyo'}-

betiikl<el klt ltve, a sziik-
TST*rez, llletve budapestt

gondoskodnia"

5. Egvéb:
A tanÍolyam e}végzéséhez sziikséges szabadld r l' (szabadságr l) a xésztvev nek kell

A tanlolJraln Íoglalkozásaln a haltgat k résztvéiete kajtelezd' hlányzás esetén vlzsgáraneln bocsáthat k-

/h Sztikség eeetén részletegebb tetvtldgosttást a spor'tvezetd és Ed'z6képz tntézet nJn{it(BudapeBt' xIL Álko u. {4. Teleloh: 155499).

AL/INT ESPI{855O
BT/DAPEsT, V., BARCZY l5TVÁN UTCA 1.

Iiitiitl Í;isza!gál s !A aíu k és sportoI lt keduenc taI Ikoz hel"l,ye

{ jglentkezési'nyomtatványt pontosan trtjgéppelr vagY nyomtatottg9ges mellékletek]<el Íelszerelve a jelentkez tatoretye s-zerint" ttteiéteJ megyet
TST*rez kell benyqjtani"

2. "E9ltéte!3-!gd9l6rnac.i
_ Á Íelvétel i&yében a Íelvélell bízotts{í{ok Javaslatal Blupj4 g sportvezet6 és Ed,z6képz6Intézet dijnl A ÍelvételÍ blz<ntdá-g el6tt,tijrtén _eEetleqlu*'ne er.néB-ia8i'.it""Jr ?" r'.i1ie"J1 

""l"-tot tes bb az eredményr. l (Íelvétel' elutasttrís ) a Jelentkez"dk éne;ttést tapnik '
3. A tan'olvam lsrnertetéae:

- 'Á - 
tanlolJramon az oklalrís 1961. Ezeplemberben hdul me& Áz áltatánoB elmélett tattláilgyakbÓl kb. 4 hetenként - iJsszesen 10 alkalommal _ 8 ráe Íogl.alkozá8 lesz a_ megyeszékhelyekeD' let&leg Budapeslen 20 alkalommal mur-katd ulán Ezeuldviil gportágaul(ént tL tétueiE! Ev"to"ii,u táÉorozá^

::i-l.1u'_1_h-{F_1t '91!' !91"]9l ." részlYennlt']L Á gyakorlati tábo_rok általában * ';l'"Bí,' ;;"gat utgn-inyárl hÓnapokban keriilnek lébonyolltásra.

. .Á 19 h napl tanulmánJr! rd végén _ et6re kiizijlt id6pontban _ az elmélell társyb l!.va-koflau tabor végeu pedlg 
" -spq"qq szakanJ.agáb- l Ytzgsát kell tent . -stkeres Ylzsga esetén a na]jlqat E'blzonyflvanyt kapnak' amelJmek alapJáu oktat l mln6sttés édz6l miikiJdést engedétJrt -kap|tatl.

,[. KiJltségek:

_ * Á tanfolyam tandUa 3oo- Fl ftely ijsazeget két -t{szletben kell be'lzetu.L Áz els részletgt(15o Íl + '1o. f,'t Jegyzetetre, iisszésen:. 19Ó Er) a tanlo$am els togrartozasá_eial-á- -eii oiri- (r8o-fi)'iigyakorlatl t{íborok el 'tt kell beÍlzei!! .A .tand{on k'Yijl a- balkat k i;aJ'rt a7 
"gvJs 

'joeilik;i"okk.r 
os agyakorlatI láborral kapcaolatos utazás| é{kezést és elszálkís lást kijltségekc! E;t"fi;Lv^i.k' tankt'Dy-vek' azakkiinyvek slb. {írát



A I<ARL-MARX-STADT- I N EMZETI<OZI
PARBAJToR VERSENY

A versen5rt, melyet eredetÍleg Llpcsében a
vásár rendezvényel kijz tt szolitak mÍrrden évbon
rrregrendez ldén a város zsuÍolteága mtatt Karl
Marx_Stadtbah rend8zték meg. _ Á mag:Jrar vtv t
BJ.IagyPál, Lendvay Laszl 

' 
és Préda István - Ttlty

János vezetésével 1961. márclus 94n reggel tn-
dultak Budapestr l és még aznap este 7 árakor
Drezdába rkezte$ ahol az NDIL Vlv Szrjvetség&
nek Í tttkára és helyt vlv vezet k Íogadták a csa_
patoL _ Inn61 aut busszal mentiink át Karl Marx-
Stadtba. - Ítt a 'lChernnitzer Hoft' szállodában els -
rend száll'ist és euátást kaptunk

IIL 1o#n városnézés és délután a hely1
vlv teremben egy rás edz{s vo$ a pnograrL
[L 11-én Í kép a plhenés tijltijtte W az id t - Dé-
lután tartották meg a technlkg1 ér'tekezletet-

A versenyt IIL l.Z-én reggel 9 drát t ren_
dezték a l'MáJus 8. Gépgyár'' hatalmas kulturter-
mében KlYál technlkat ÍeÍJzerelés (pástok, gépek,
dobo\ Íegyverhltetesltés stn ) Jellemezték á íer_
oen5rt, melyet mélt k riilmények kijz tt rendeztek
Ineg.

Két román (Hautter, StelÍan), három ma_
gyar és huszonijt NDK versenyz kezdte meg a
kiizdelmeket 6 csoportban Verserryzíbk az els6
Íor'd'u}-dli l mindhárman csoportels6ként mentek' to_
vált a 1s Í6nyi k zépd nt be. Lendvay vlvott a
legbtztosabbarg B.l{agy és Préda kezdetl blzonyta_
lankodás után talált magára. A kijzépdtjnt ben rnár
nem merrt llyen j I a vtvás. Mtndhártnan vereség_
g l kezdtek a J I kÍizd és egyszeru1, de erednr&
nyeg vtváet nyuJt NDK vtv k ellenében. B.Nagy
két vereség után k1vál kiizd képességet tanusitva
háromaesz t nyert (t<ozte a román Hár.lkler"t 5:1_
re ver'te l ) és ezzel beJutott a d nt be' Lendvay
egy gy zelmet trrdott csak szerezní, bár techntkal_
lag a tijbbtek Íijli'tt ál}t" Két assz 'jában Íél perc
alatt három találatot kapott és mirrdkétszer o: 3-nál
kezdeti el tisszpo'ntosllaní és kiizdenl. Mlndkett t
nagy}tizdelemben elvesztette. Á ronrán Stellan el-
lent asszÓjában még felcslllant a remény 3:o-ra
vezetet| de aztán ér'thetetlen puhasággal vtvott to-
vább és ezt az assz t ls elvesztve - klesetL

Préda hasonl kiÍriilmények kijzijtt esett
kl. Két gy zelem _ két vereség után utols assz jrí-
ban egy kÍ5zepes képesség NDK vlv ellen rosz_
ezul végrehr{tott tárqadások nríatt - ttjbbsziirl ve-
zeléa után vereséget szenvedett és lgy.nem ke-
rii}t a diÍnt be. Á dijnt be tehát 2 román (}taukler,
liteiian), 1 magyar (rul"gy) és 6 NDK vér'senyz
keriÍlt" Á kiizépdiint b t Hesett 9 viv<j (ttiztn<
Len vay s Préda ) a d rrt vel párhuzamosan vÍ-
gas.n-Yorsen5rt vlvotl

Á kora délután kezd d dijrrt ben B.Nagy
nagyszerrÍenkezdetL Ets négy ellenÍele ellen bÍz-
tosan gyszve, a' verseny esélyesévé lett. Assz l ;
Stellan ellen 5:3, Haukler ellen 5:3, Kalser ellen
5;d Klo'rg_'ellen 5:4' Á dijnt k zepén két assz _

ban sqJnos Ldhagyott ldegfáradság és a nernzet_
ktjzt rutlro hÍánya mutatkozcltt ra'jta. Jan-tck t6l 5 :3_
tr&l Szk1ber"tt6l 5:4-ra kÍkapott Utols kél assz&
Jában megid magára talált és blztosan gy z tt
5 :9*'* Thornas ellen" - Ey,ze'j' a másodÍk helyet
tradti.l t...rrrd. rnégszerezni, mert a flaial román Hauk-
]t]í' 'il t6le elszenvedett vereség után -. mlnden to-
vábbt asszrJát megjryerve _ megel zle L

Á verseny végered'ménye: I.}iaukler (no-
mánta), ? &&r II.BNagy (.'*gr*) 6 gy, 28-H.
III-KIeh (NDK) 6 S_.y. 31 frt, IV.Janlcks (IrrnX) *

T|LLY lÁNos BE'aAMoLÓ JA

gy.* V.Kaíser (NDK) 3 gy. 32 }it' M.Stellan (Romá-
t'tal 3 gy. 33 kL, Vll.Schiber-t (NDK) 3 gy. 36 H.
32 aL, Wl.Burtzlaff (NDK) 3 gy. 36 kL 26 aL, f,L
fhomas (NDK) I gy.

Á verseny gy rtese a ftatal 18 éves ro-
mán Haukler akl már eléggé lsmer{ a budapesti
ki5z nség el tt - nagJron j képesség versenyz .

Az NDK párbqjt rylv t - kiiliintjsen a dtjn-
t be Jutotta\ j képesség vtv k - az ut bbi id _

ben sokat Íejl6dtek és ezt, mtnt mondották annak
ls kijszijnlretlk, hogy tavaly tijbb hetet toltijttek Ta-
tán

A Íogadtatás és vendéglátás a lehet6 leg-
barátságosabb és leggondosabb volL Az NDK Vt-
v sz vetség Í tltkára Felmann sporttárs és a he.-
M v7v vezet k az egész id alatt veliink voltak
és a legmesszebbmen en gondoskodtak r lur]r.

HétÍ n aut busszal átnrentiink Ltpcsébe,
ahot megtektrrtettiik a várost és a vásár't is.

Kedden éfieI aut busszal etvlttek mtnket
BerlÍrrbe, ahonnan repiil géppel érkeztiink Buda_
peatre.

SZERKESZTOSECI POSTA
Lgp4nk Lév7 márciusl számában dr"R nay

Gyula tolláb l kozzételt ''Ákarjuk-e komÖlyan t(i.
megesltenl a vlvást?'t clmtÍ ctk'kiink viv társada}-
munk széles kijreiben élénk vlsszhangot keltetL
Ez az érdekl dés nerncsak a cikkben tárgyalt t&
mák és gondolatok megvltattísában nyltvánul m gl
hanern abban ls, hogy vtdékt olvas lnk ktjztit ttjb-
ben levéllel Íordultak szerkesut séglinkh z, nre-
lyekben a tárgyalt kérdésekkel kapcsolatos helyt
problémáikat ismer'tettk, részben pedtg a témákat
továnb fejtegetve hozzász lásalk k zlését kérlk

Elnézést kériink bozzánk Íordul olvas&
tnlrt l' ha laptrnk korlátolt terjedelme és a zsuJolt
clkk_anyag mÍatt lapr.lnk n5rllvánossága el tt nenr tu-
dunk mfurden levéI'Iel ktiliin Íoglalkoznl Megiegyez-
ztík azonban, hogy a levelekben Íelvetbtt kérdése-
ket szerkeszt ségiink az llletékesekkel megtárgyal-
ja és egyetlen észrevétel, vagy javaslat nem keriil
mell zésre, rnelyet e levelekben olvas lrrk reánk
blztak-

Ezuttal két levéllel kiiltjrr Íoglalkozunk:
tlorváth Pál nytregyházl edn6 olvas nk

levelével kapcsolatban _ melyben a nytregyházl
vlv élet kérdéseÍvel Íoglalkoztk a ctkk kapcsán _
dr.B nay Gyurta szerkeszt& írsunkat kér'tiik Íel a
kiilijn levélben tijr'tén6 válaszadáSfa. _

Boda lÁszl (natatonÍiiredÍ Vasas SC) ol-
vas nk értékes és tartalmgg glkkét anyagtorlt5dás
mlatt lapunk jelenlegl gzámában nern tudfuk meg_
Jelentetnl Ánrlkor ezért. elnézését ké4iik' kiiltjn
hangsulyozzuk, hogy legk zelebbl számunkban tel_jes tar'talmában ktjztjlrrl Íogiuk, arurríl ls lnkább'
mert vtdékl g[ygg$ínk kijziil rttkán kapunk tly át_
fog clkket, mely a tárgyalt Íontos kérdések vtoéxt
vonatkozásalt is oly alaposan tsmertetÍt Ugy vét_
JiÍk' hogy a k vetkezí sv.ámban ttjr.tén6 ktizzété el
rnég el nytÍsebb ls azér{ mert e }érdéseket Íét_
szinen tar{a és Íeltehet leg továbbt megvltatásukat
logia ktváltant

10



/
AUSZTRAL / //

SZArcALL ENDRE BE;ZAMoI ÓJA V lVo E LET
Bemuta{iuk ezuttal a legklsebb vllágrész,

Áusztrálla vlv sporÜát. A Nagy és Indiai ceán át-
tai k riiltjlelt Ausztrália 6 állarnában,Queensland,
New , South \Vales, Victorla, South Aush.alÍa, West
Áustralla és Tasmánlában mríktjdlk vlv szijvetség
és Íed_erattonba tijrnijriilve a FIE tagátlamakérrt sze-
repeL

Szakáll Endre sporttársunk érdekes leve_
léb l az alábbi részleteket k z \iiik:

Versenys zer , vivás a fent Íelsoroltak k _

ziil csak az els három államban van, ahol a vl_
vással Íoqlalkoz egyesiiletek száma 12 -és 14 kij.
z tt mozog. Az Áusztrrál Viv szijvetség mirrtegy
12oo m1n sitett vlvtjt tar't nyitván Ezt a vtv lét_
szárnot viszonylag kevés képesltett mester edzl
Egésze Ausztrállában két f foglalkozásrí angol ed-
z (PBrlen és Beck nrÍíkodt}c A tijbbi' ug5rmirrt a
Newcastleban m kijd Bucsk Jen és 

_a 
Melbour_

n+ben tantt Vályán Béla magyar rnestereken H-
viil F'tjldi Attila, F'adgyas és Kerezsi tanltanak vl_
vást mellékfoglalko zásképperu

E sorok ir ja . 3o esáend,5s viv multtal
L2 éve tanltott vtvást amat r alapon egyestiletébeq
m_el5mek vtv gárd{iu a legeredményesebb versenJr.-
z l államunknak. Sqjrros a sport nálunk sem állá_
m| sem.más részr lanyagi támogatásban nem rá'
szesiil Evenként megrendezésre keriil az auszlráI
bqjnokság, de mÍután a 'vel"Senyz knek nraguknak
kell az utazás és ott tar't zlrodás k lts geft ftzetni,
a bajrrokságokon csak az esélyes vérsenyz k
vesznek részl [Ia a bajnokságot }Jrisbane-ben ren
dezi\ Wy az azorn val r.és zvéte| személyenként
j val tijbbe keriil, mtnt egy nagy versenyz teljes
k ltsége a r nral ol;nrrpián.

Az ol;nrlpiiíra 1tr viv verserryz t vfttiink,
ebb 1 hét tjnmaga flzette a 60o tlollár kijltségel A
t bbiekrrél mágánosoK | gyr{jtésekb l jijtt ijssze a
klkiildetési k ltség

Ilusvétkor az aulztrál válogatott Uj_Zéland_
ban turázotl A csapat mlnden tagj.a kivétel nélk|il
maga Íedezte kiJltségetl

llyen nehéz helyzetben nagy kÜlzdelmet je-
lerrt a vlv spor"t Iejlesztése. Bár a melbourne-l
olynlpia után ugrásszerííen emelkedett a vlv k szá-
rna és az érdekl dés sportunk tránt változatlanul
élénk' de j mester }riányá.ban a Íejl dés nern mu-
tatkozik olyan rnér'tékben, mint klvánatos volna. Is_
rnételten megkiséreltiink ed'z t kérnl Eur páb l,
lgy -a N'I.Y.Sz.-t l is, sqjnos eredrnénytelentil Egy
lgazitn j mester, j helyerq N1elbourne-berq Syd-
ney_berq Brisbane-ban j l n:egéIne vivásoktatásb l

Nagy érdekl déssel olvastarn a Vtv lllra_
d<jban az olprrpial értékelést és beszámol | B1-
zony, rni magyarok r]agyon nehéz perceket ál}tunk
kl a Palazzo del Congresso pás$ai melletL Meg
kell mondanorn, i51en meglepett, hogy két olyan
nagytudásu versenyt , mlnt a Karnutl-Íivérek, áliarr-
d an egy akci t er ltettek, az als nések ellenl
támadást, ennek folytán harnar kilsrnerték ket és
rnegakadá|yozták gy relmiiket. A Kovács, Gerevictq
Kárpáti triász technlkás vlvása ujb l élmérryt.je_
lentett szátnomra, habár ket nagyon régen istne_
rglrL lQírpáti RudÍ tiinernényes tenlp ja még rrrtn_
dlg a legjobb a világon ilorváthot mosi láttam viv-
ni el sz r életember5 s mtndkét dtjnt ben val vi_
vásár l csak az elragadtatás harrgján sz lhatok-

Yégiil beszámolok a tegut bb megrende_
zett ausztrál bajnokságok eredményeir l:
Férfi t r: egyént: I.B.\lc.Cowage (nstv), tI.I.Lund

(Nsrv ). ulr.tross (vi; ).
c sapat : 

i.,T" \|"?5$"tvale 
s, II.Que ensland.

N t' t r: egyéni: I.J.\Vtrrter (Vic), tl.E.Diver (vi")
ilLI.IÍopner (ttstv ).

csapat: I.Victorla, II.New South \Valest
IILQueensland.

Pá.r.bqilfo: egyént: I..I.Lund (lisrv), tJ,t!.va.n Dtik
(NS\\i ), ill.R.Stone (NS\V).

csapat : I.Queensland, ll.Vlctorlar III.South
Australia"

Kard: egyéni: t.LTornarya1 |viq),.IlJl.s-ornmer-
viue (Vic ), Ílt br.vártonffy (v!" )

csapat: I.Victoria, II.Queensland, III.South
Australla.

Az ijsszesitett eredmények alapján az n{p
lamok vándord$ának'' véd je Victorla.

Megyei uíu értekezlet
VesBptémben

Egyik legaktÍvabb vidéki sziJvetségiink, a Veszprém-
megyei Viv szcivetség megyei viv értekezletet tar-
tott, melyen a MVSZ. t t7tkára Tábor István és I([a-
már Sándor a meryei TST. elntike Ís megjelentek.

Álbrecht LászI iigyvezet etnijk meg'nyí-
t beszédében iidvijz lte a megjelenteket, isnreríeite
az értekez|et tárgysorozatát, mel5mek els pon{a_
ként Zatkalik Lászl titkárl rqteráturrra szenepelL
Zatkallk bejelentette, lrogy a szcjvetség nagy srílyt
helyez a Kiliárrrrrozgalomban val szélesktjr ' rész-
vételre és fokozott szer'vezéssel t rekszlk a ká-
derképzés kÍterjesztésére. A továbbiakban sszeha-
sorrllt számadatokkal bizonyÍtotta, hogy a vÍdék
mfur sltett viv tnak 20 fua Veszprénr_megyei és a
Veszprérrirnegyében rnln sttett bssl6s ipor'tol k
15 ba viv . Ezek a számadatok méltán bizonytt.
ják 

- 
a sz vetség és viv szakosztályalrrak j<í szeF-

vez munkrdáL
A tltkárt beszámol, t k vet en nag-ys zámt3,

Íelsi lal<j épit birálattal és javaslato]r]ral ieg{tette
az ér"tekezleteL So}can foglalkoztak a sportág 

-Íejl6-

dését legjobban gátl teremhtánnyal 
'

A felsz lalásolra adott válas\zok után Kla_
már Sánrlor TST. elnijk a '|Teshrevelést és Spor't
érdemes dolgoz jal' kittintetést nyfitotta át.Zatka-
ltk LászL sz vetségt tttkárnak é-s Bors Ágoston
vlv edz nek.

E%t k vet en a megielentek nagy iinnep-
lése kijzepette Tábor István fdtttkár Kovícs Laios-
nak, a pápaiak 76 éves edz jének nyrijtotta át a
korrnány}dtiintetést, a vlv spor'tban ktÍejteti tijbb év_
tÍzedes értét<es nevel munkriiáért" Atbiecht lÁszl
és Zatkalik Lászl a l\,Iegyeí Vlv sz vetségben l .

Íe.jtett rnunk{juk ellsrneréseként az MTS}L emlék_
veretét kapták.

il



{

Besz ,ryulo{, nl&gy ,r-Ierzg'-Yet f isko{,ai uí,u tu,L ,lkoz r |,

1961. áprilt8 12.{n népes, tnagyar vtv kb l áIl versenyz6gárala balu]t reptil gépen L}
gyelországbÍi. Á turát az orozágos qusígt sportszdvetség etntjke' Kutassl Lászl kijt te_ lo a I'éIlgjrel F6ts_
Éokí spoTisz,ivet*dgírel g az u1nzás ol6készltés nek láradságog mlrnk4ját rarl tstvrín YégeEté.

A vor$enyt a leÍgyetek eredellleg i-}.tjrsi{..b&r! tt'bb nernzet részvétolével ldváutrik rnegren_
ilgznl kés6bb az\'!hi-_') R helj'zc1 megv.álio'otL s k7 Ydgerednérryben Lodz városában nragyar.lelgyel l6t*-
kolal aJssz.lcaanÁsra leÍi:lt ura} Jor.

' l kiildiittség lagjai az .Lllibblak vo}tak: dl'Jsagy Dénes egyeieml tanár' a cBapat vezetqe'
gérorÍy lirtal verBÉrybt. , szÁb Lász| edz , Karíu1l Js!r6' KartlrrlÍ MBzl ' Ptagánl lttlla' B sa Qábor, Sze-
rélyr ieMn r6rÍlY k' Keser János, Kulcsár Gy6z , Iendvay Lríszl , Mqizer János párb4t6rvtv L

. Á cEapat gls száuáBhelye varB ban voL ahoYá ápri 6 12-ét1 a! eslt ráJ.batt érkeztg}
rnogr Mdlnap vároonézdq htYalrtos látoga'lás a Y8rB 

' 'dlskolal 
zt'TetBégboÍ és pthenés szorepelt a prog*

rlríI'att.
ÜgyanqE n a napon _ 19ré'1 _ dél áu Yonatlal utaztak el vtY, fulr a Ysrsgnyek szlt'h tyéro

LoaÍzb&
]"4-é! déleldti 6zzsl e YtirÜssal lsmerked1ek versenyz lnk E megszefiléIték a veraonyek

gztnholydt a gy nyijrd sporlkombtn:íiJor' melyben a ktvál és lnlndo! kényt Helégttd Ylv termol! klviil Ezle
bÁz éi rrszod' lg'vaÚ. Á! elszátrásolág is tge! kéqyelrneB vott' mot't a Bzáuáshely eze! spoT'tkombb!áttal
Ezombgn voll Ugyanezett a Úapou délel t v.,It a technlkll megbeszélés a két csapat vezet l ktjzijt| 6 nagy
éImét\i YoB a déÉt6itl tebYrll a kijzYe1ÍéB megts}d4téss' mert e Apou érkezgtl meg a vllríg els rh{ sa,
Oagarh tragy Mo8Ekvdb& s szt kitzyetltetls a longl.el fV.

1{*át d rtálr kezd6att6k gl a ca&patÍgrsgn]r k t r, párb8J16r sorrendbou.
Á férft t .csaoa{ mérk6zéet-11j4'BráLYlq!'lJallák a ÍnteÍnk.xamuil Jen 4' Kamutl IáBz-'

r 3, Plagá yt Atttla és R sa Gábor 2-2 glotYe Borovazld 3' Gobler és Dolka N4. 1-1 gy zelméYsl' mlg skfud
rt!' bgve_tred gy6zelmet ssm aratotl _ A magT&r cgapatb L rnlnt azt az eredmét\y 18 mutasa' IGmutl Jon Yi-
YqB a leglobbaB. Az egész vereeuy sorár mlndtJssze 6 taMlalot kapot{' de a tijbblek ls j L a várakozásnak
meglelel 

_en 
szerepettak, blgzen a lelgysl csapalba! ngm lsmsrells! vtv k volultak lel lgy pL Gotner és

Do&a már a !Bgd 6b1 leigyetnagyar {luságl verse4ven ÍB Yivo a válogalottban Kil ntiBe! meglep6, és a
nragtrrar egyetemlslákat rticsér| hogy skrudLk a leggt{gebbnek lartott Iengyel Ylv egyszer 6élrl iudotl gy É-
rl eleliili.

Á Dáj.baít6- csal'atvgr8elv eredméLvg 10:6 volt ugyEnc8ak a nd trk ]laYár& cBapatu.rxk
g] zglrnet Mrdzer Íános'4, L latvay lá8zl 3, (eserrl J6noB 2, f,utcsár Gy6z I szereÚ!ék, lnlg a lengy$
I;k réBz r l shuall'k' és Gonslor 2{' zsemett1ovBkt s Dotka J. ].-1 alk8lomms] Yolt eredményeB. E verseny-
*zámbaÍ M{uer begyblzioB' orébres vtyd.ga volt kellsrBes meglepetés' Á lelglrel párbdt rcsapatban márl
táe levek szerepeltek ky kÍil nij8en conslor' ald vtlágvlszonylaibaD 

's 
ls'ner't Ylv ' de sk_rtd } ls a leg'ob_

bakk ziil vatd bben a tregJrvon]emb tt ls. hnek a cgapabuk llJren ará.nybaÚ tiirtéÚ legy6zése lgeD azép
Íegwertéqy B magyar csapal részér6l

Ápr{l|s 15-én rendezték mog az eEíyént YerselyekeL Maryar részr l mtndkét Íegyvgr_
Bemben {*4 verseayz6 l}1alult rnlYgl Kamull Jon térdéi fájlalYa nem h llt' vlEzont bekapc sol dott a kiiu-
delemb a csapatÍorseDyeken Bem Ylv Szelénjr! Ls. Á lengyelgk t6rbgn B' párb{t rben pedlg 10 vtv t t*.
illtottak

Yersenyzdlnk mlameDJJ.len bekgriihek a diint6be. Eredmények:

"l-' iíarulr'ltÍ tr_tís.nldj
2' $kxrrcÍ]"{li
$. F1agállp ÁtiÍ,la
{* R se G:íbc,r'
s* $rrÍyr'er-
{'i. íiarzrnftrel'i
7- $Neiéri.yí' ígciyd.Ö.
8- iJylial

$p"sj*r*tíj;::

? g;v,5retreffiLn l
5 gp" zeianr, 7 kd
Y g.3, zeLerlr, I IcL
4 g}.iízeienr,
:j g-yrir*lonq 7 lrt"
3 gy zelerÍ:'9 8 kL
J. g;, neleln
{}'g.Y,Sr.eiem

L í'gnc{va3r Lá.sn[
2" Kulcsár Gy n
3, Gonsl*r
4" Zavor*Yszky
5" Keserii Járros
. MuJzer" János

7. Botka J"
8" Medlvlsky

LLI jsifis.;
b
5
5
4
3
e

2
1

gSr zelem
'' 18 }ríil 25kL
il

l' 28 kÍ.r' 29K
lÍ

il

Á Íérít l r've.Benyberr ]r)utatÚti tí'sesltméqyek alap;tín nem volt Ytt{ís Ifumutl Líszl els
helyel ald valaifl irnyl ueD'elét legy zte. }'igyele'rT'el1éM ' hogy a,Á els négy helyezett kijz tt három mF
E]rar yerseqyz Yo& - Á párb{tdrvertsBl\y e8élyesének KulcBár lálszott' akl a ho!ílárB caijrték levlvása
utáu még Yerellgn|jl á]-lt ds liitg Lendvai. hálralevi' cB rtéÍt rnltral meg yet'te' f,ulcsár kél léngyel Ytv t l 16
ve!6séggt azeÍvealgtt' de nl g lgy ls mageldate a kiYál GoíEtot't Kesent a csapalversenyen rnulatolt ÍoranÁ_
íát YlYta' Mr.{zer alonben &}]ioz Ylglo4yitla IJssJ vlsslaeBeil.

6toa f3igkole.l i-.lliufo*hoIt dli]3iem bon tánccal egybekiilijtt batlketten veti részt a 
' 

tsk}
lií8 & {ild ttsdg' ahot a ddak is lloe zlÉíí.-ri keÍi lek

Uíols }rapo }6"{n még autdbus6z8l blícs Bétát leltek a YerBenyz k vars baJq este mo-
:!i.!1 yoll a tírsaÉág"

{pr rs ]-?-éu d ]! 1 rakor lndu-lt bázE a verseqyz ket Bzálui ropiil gép vars b t éB
.'r.gyrzer'r! deríitt td ben 3 rakor érLezett meg a Í'erlhegfl repiildtérre.

Az egésa t:rra alatt m1nd9D1d érez1e a lengyelok dsztrtle barál8ágát és szeretetétme$nel
Bzá'Íos talrtietét .jctálr BizonyoB' hogy ez h tríra le, mlnt az eddlgí egJrre stlrrlbb leDgyel-magJrar vtv taur
lroz kl mtrrdkét re'l,zet Y'v spor{át el bbre vtszlk és Ílatal versenyz !Úk szárnára komoly tapas'1alatokkal
s'olgánat{.

!2



K b{vv $ z E lvLuu
A budapestl Cor"vina KlÍnyvHad VáIlalat

ktadásában most jelent meg német nyelven ozoray
(scnenter) Znkán 195&ban kÍadott- nagyslker ''A
rnodern riiagyar' kardvlvás'' ctmr1 rn ve" A szép +
ktáltltásrí k nyv sokkal lzlésesebb formában jelent
Ineg a k nyvpiacon, mlnt mag"yar nyelv testvére.
A kÍf'in papiron nyornott világos betríÍormrfu és kt-
vát baJnokaink Íény\épei nagTban emellk a bels6
tar'talmá! Ey rnélt képpen Íogia reprezentální a
kiilf ld el tt a rnagyar viv szaktrodalmaL

VoltaképpeYl ez az els eset amÍkor' ma-
gyar szakenrber mrive ldegen nyelven is megfele-
nÍk feltéve, ha elteklrrtiink az 1839-ben Pesten kÍ-
adott Chappon Lqios-féle olTheoretisch1raHische
Anleitung zur Fechtkunst"-t l, arnely tudvalev leg a
viv trodalomban nem rltkán Íellelhet pláglum ti-
pikus példája. Chappon munkája ugyarrls nem
egyéb, rnlrrt Ánton Lliipscher és Franz G mmel
''Theorie der Fechtkunst'f ctmrI mrivének sz sze-
rintl mása. lgaz, hogy L psc}rer és G mrnel mrive
sem .eredetl alkotás, rnert az egy Írancta lovas-
ttszf Chevaller Chatetl.n rtTratte dtescrtmeo' cinrrl
mrivének a fordltása, atnlt a szerz k nem te hall-
gattak eL Ez a% eredetÍ Írancla nyelvrí tnunka
ístz-nen jelent meg Párizsbarr. Chappon rrémet-
nyelvrí plá$um<rrrÍvét htába ls adta H Pesterq a
Tnimnr-féie . bibltografia nénret vÍv kultríra termé-
kének k nyvelte eL

ozoray Zdrtán k nyvének ér'tékeít ismer*
Jiik s ahelyet! hogy ezt rnost lsrnételrrérk, az els6
i<iiuiitm szakvélernény megérkezésér l adhatunk
}rlr't Karl E. Lochrrern a bécsl 'lAkademla der
Fechtkunst'' ebrtjke, melegharrgrí levélben ad klÍeje-
zést elragadtatásának azér"t, mer't végre megjelent
a modern kardvtvás elrnéletének és gyakorlatínak

átJog lsmertetése, arntre a kardvivás vtlágsze}"t*
tapasztalhatcí Íejl dése ml'att nagy sziikség rnuirr
kozik Ausztrtában magát t ér'tet d en nagy vissz-
hangot Íog kelteni a k nyv, hlszen a kardvtvásnalr
Ausztriában nrély hagyonrányal vannak'és a szer-
z6nek Bécsben ls J csengésri, patlrrás neve varr"
Áz érdekt dés a sza}l rijkben általános és lsokart
csak azoln panaszkofu*, hogy a szép Íed tapon
hlányzik a beszerz Íorráshelyek feltiintetése.

Ug7ancsak kedves hang levelet Íntézett
a szerz baz a cseh vly sport veterán vezére, a
magyar vlv k kijzkedvelt ''Jungmann bács{ia''"
Ánlnt trja: ilA ktjnyv nagyon szép Líátlttásban je-
lent m 9l klftíl paplron és általános vélemény a
k nyv"r l nag'yon kedvez már az els ptllanatra
ls. Á tartatomra vonatkoz |ag fut lagos áttekirrtés
után ls meg lehet állapltanl, hogy az érdek1 d6
rnlnden megtalál benne, ami a kardvlvásban lényeg*
bevág . Még aznap, gnlkor a kijnyv megérkezett
- lrja tovább Jungmann - bevtttem azt a klubomba,
ahol nagy feltrinést és érdekl dést keltetL Clvrrry
mester azoÍ] nyomban elmerrt a prágal Mag7ar
Kulturához trrÍormál dnt a k nyv beszerezhet sé.
ge végett de ott egyenl re még nem tudtak ÍetvL.
lágositást adnl r la" A k nyY egyes feJezetel nyo_
rnán nagy vlta lndult meg a temp rltrrrusr l és igen
érdekes a kardvlvás Íejl désének taglalása a kez-
dett Íormát l a mal modern mag'yar tskolálg val
kíalakulás á1g" .

Ősztntén tjrvendiink ozoray Zoltan hosszrí
évekre vlsszanyul munk{ának stkerén és ktván-
j , hogy trasorrt tjrijm Éberr még máskor ts te--ey"' réáze. Erre remény ls var5 mer"t értesiil&
gelnk szertnt utban van a k nyv lengyet nyelvtl kC-
adása" KlellKáimár.

fiizve 3 30.-

fiizve '. ?.5r

fÍizr'e: l3*-

k<itve ! 3L-
ktitve ?75.-

fiizve : 10."-

k<itve : 1&-

kotve r57-
fÍizve |2b
ktitve | 4?F

'.r , 1).

boltloibon

szakbou, SPORT KONYVESBOLT (8p., Vll, R k czi-ut " 4')

rP,

VIVOKNAK A]ANL]UK:
Ozoray: Ag
Ozoray r Tindv&
Vtvás- Versenvszab lyok.

Szarklzov-Szerazln yi r sportmas száza

NemessuriI S-pgrtgngt mlB

EqvséÉes se,ort[Lin sitéql nvilvántadási é8 áti8gzolásl

ozab-álvzat

Foldessy &nos r olÍpptai kis_loxÍkon.

A-ug&Ygt-gp9rt kézik on vve

Peterdi P lr Dzsunkék. pe[g.ék _uqilgteL

$oort és szépsé& Fotríalbum

Kaphat,Sk r

oz ÁLLAM| KUNYVTERJESZTÓ vÁtmLAT
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H-r-n B { Az o L a s z .v t v I r..r,_n r s l.L
Mtndenkt el tt ismeretes az a mjrzavar' aml az olasz vivásban uralkodott az olirnpia

el tL Bertolala és az u.n 'ldlsszidens|' vlv k az e'gyik oldalon, a 'ttrlumvtrátus'' Mang{arotti, Nostlni, náré
és a Ítatatabb vt-v | nagyrésze a máslk oldalon. F' leg a ferrt emlttett t'triumYirátus'' éroeme volt, noby az
olimpla a vezet ségl vlszályok ellenére ls slkerrel zárult az alasz viv k részére.

A slkeres szereplés ufuín a vtv szakemberek tjsszefogásával a mult év decernberében
sikeriilt a vezet k k rében uralkod nézeIehtérésekrek ls véget vetnl.

Az olasz Vlv sz vetség tavaly decemberben tar'tott rendkivtill iiléséntltkos szavazással
megválas ztották az uJ vezet séget, amely most már mlndenki blzalmát élvezi.

A ktlenctagrí Sz vetségl Tanácsba a kijvetkez k keriiltek: Renzo Nostlrrl elrr k. Artur<j
Devecchl h.eln k, Aldo Mo4tano h.elnti\ Edoardo Mangiarottl, Francesco Gentile, Gtancarlo Brusati, Piero
de Favento' Giorg{o Faldinl, Gastone Daré tagok.

A Vlv<5sz vetség tttkára:.Gianfranco Ghlron letL (a regt titkár llzennégy éven keresztiil
a nálunk ts j l lsmer't Alfoedo Pezzana volt).

Azr{ielrr k- Nostírrl ez év január 25.-én nagysikerrÍ korrJerenclát tar"tott a rcímai Panath]on
klubban el kel . pol-tt$at katonal személyek és sportszakemberek részvételével A konJerencia téma7a az
olasz vlvás volt. A gyrílésen részt vett Agesilao Grecct g6 éves olasz mester ts, aki jelenleg is ktvál<í egésr-
ségrrek tjrvend.

N9 
' 

a .vlv léteQttm.élrvpk-száma olaszorsz-áelan. Uj viv klub alakult R mábarq gytjny rrí,modern berendezésri teremmel a Club Scherma Roma. nerrrelir' hogy az L\ terem r.{ra Íellen'cliii- o 
"l 

*ui
vlv életeL A klub ismer'tebb tag|at: Lucarelli, PÁssunta, Chicca, Aureggi, Trivellt, Plbbani, Besse. Ugyan-
csak qj, modern vlv terern n;rllt Barlbarl Ís.

UvloDlRosaraz egykori ktvál t roz , akl ezideig Kair ban mrÍkc;dott mlnt rnester (ruty
Endrével egyld ben kerijlt oda ), vlsszatér't olaszországba.

I'ebnrárban voll'az olaaz i{iuságt bejnokeríg els lordul ja. (Ilárom Íordul alapján lehet
msgszerezDl a bduold clmet). Cydztesek:

Í6l t r ! Férfl t r: Párbqi!r : E'Lj
Masclotta (Torin fuv C.) Granlert (loriDf t vty c.) Granlerl (Torln t vtv c.) salvadorl (Torln l l4y c.)

Á tul4dontéppen t6rijz6' de párbdt rbeu t8 gy ztes Graniert Balogh Béla lanltványa. Á
kardba! gy ztes salvadorl lB magya_r mestemél. Keleynél Ylv.

A szolleÍ vlv- k,r mat ollmpial szerenléséne\ uéÍté.kglésével foglalkoz érdekes clkk je-
lent meg a SzovJetszk{J Sport hasábjatrg NJavlo'y a Szovjet Viv sztjvetség ehrijke totIáb l. A cikk elisnrerés_
re méIt tárgyllagossággal éfl'éa.ell az eredményeket, kiiltjn kitérve a felkésziilés során elk,jvetett hibákra.
Szahnat vonatkozásban ls ttjbb feltrínést kelt megtfllapitást tesz, s t vitába száII eg'yes szovjet vlv rneste_
rek álláspon{ával is.

a ne.r''jtor najnot csap..tpt nuroprr-rrla 

-*Erte 

zEson a nyugatrrémetországi Fleiclenhetmben
L2 ország b{nokcsapata vett részt, k ztiik az NDK és Lengyelország egyiitteseÍ ts.

pata ellen s:z araffi#!1la5ix3, *Í,J,:-íf 
"1#uf.'uffj"'T"1o;1B, T$Í"u?r'1:"#L-i'll3lÍiu3"í,TÍ"-;:ff

vedett vereséget a lengyeleH l

cjJselcazltéEl Á Ílnv Hirad 196L ápriltst Bzámál.lak 12. otdaláu a NEMmTK ZI vlv
HIRKÍ rovatban hlbáB L zleméBy Jelent meg' ugyaals l,eo! Bi.ick Luxernbourg ez évl kardbqjnoka az 1952
évl_ helslnKl _ q{*ptán nem kardYlYásban - tehát Kovács4erevlcbBercze 

' 
mijgijtt - hanem párbqj1 rben

- E.N4aggtaro rD-Mangtarottt-zapelu mtjgijtt _ végzett 8 tv. helyeD. Á tévealésér.t silves'elnézést kériit]}! -

l4
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W
A BYSZ. szako,'!:!i\Eszel0lÉ1gEe.alg!9.

MáBodik negyedéYt ér.lekezlet .e hivta egybe a BudapeB{ vlv sz vetség a Ídvárosl egye-
siiletek szakosztályvezet ll

szab Pál elnijk lnegnylt beszéilében ijsszeÍoglalta az elm lt neg'yedéY Íontosabb oBem -
nyehl és az elk velkez h napok prograrhát, teend lt tsrnertette'

D!..Lator Gy rgy a BualapeBt Kup.r csapatverseny és a BvsZ. Kupa verseny áLLásár I szo-
lÁ iplénrdseit ieriesztette el . melvet az alábbtakban számszer en lsmertetii nk. Berczelly TIbor a vijrij s \4g-

i""" lépí".r"rel'oen a sztlvetség- és szakosztiílya kijz ttt j Ylszony helyreállltásának szijkségcsséeJt Íeltet-

iá-_r.r l"í"xi"ia"atlan, melyre aZ ehr koég részér l készsége1 klÍejez YáIászbarr részesiill
Dr.Boro E1-tl6 a BvsZ Bir Blzottságának elB ke vázolia azokat a Dehézségekeq melyek

azegy Id5ben lnegrendezett versenyek'rek versenybirákkal val ellátását hátrdhatja' Kérl 
. 
a .szako sztályok

i"'ái;tt r"'E"art. áe kiilijnijsen a v'erseqyt rendez6 egyesiileteket' hassanak oda ]rersenyblr l képeslléssel
;;;á;-lii." tu"iLu-ar. hogy a ktrendelésnek teg;renek elegeL Istnertette továbbá azt a rendelkazést. mely
;;;;'.'t ;;"i;;'"iátyoti a oeí"uéuek számát l fiigg en gondoskodd tartoznak arr l' hogy tagiatk kijziil ver-
senybir ts rnegjeler$en a versenyery arnelJrre beneYeztek.

Dr.To:'day Lqjos a BVSZ. eln klelyettese, azt az ul bbt id ben mlnqobban elharap dz kr'i-
ros ielenségot ostorozta. áelv' a versenyblrrJsásoli elnijkbt és a .Í birák tevékenységét }neg neln enAeqhet
i*;a 

"- "l'rr"}"." 
krttlka 'trír.:iívá teszl Eg}"es- szakoszui\rve.zet l edz k' szurkolíjk az eln ,k . 

ltéle telt klub-

"od"i",ií,"tor 
vezérelve hangos sz val, bánt tn don bftálják-' Ezzel nelncs!k a verselly légkiir t niérse_

iid-á"__i."ái""luu "áá ;"t""ii, r'ogy neí'l akad btr ' akl a"mérk zések levezelés re váll.^|kozz k

DrJt nay cyda a Propaganda Blzottság elnijke blzottsága rr.ru1kítjár<íl adott trí'jékoztat t éo

észrevételezte egyes szakosztát}'vezet É az é r'te ke zletr l valrj távolmaradáslí! YlBzont, Ürijmmel iidvijz lte
.-ivrr. r.".ur"tr ráíoslrgeti sporttsÉola képYtselet ben l|legielent spor'ltársakai a szijvetség érÍckezlelén val
el6 részvételiik alkalmával

I. Á 'lBtldapesl Kupal' 1961. l.negyedéYl eredményének (IelrLpárbajl r, Íeln-kard éB t.nÁt t rcsapat) a ktéF
tékelése:

á*ryeW
--

I" 0s0.
II.JII. Iiudapesti Vasas- ilp"Ilonvéd
ry.-V. Qpes-ti D zsa-tsVSC
VI. Vijrtis Meteor
VIL Elelctromos
Uil.-IX.-X. Bp. Pet fi{sePel N{Tl(

25 pont
22-22 pont
2G2O pont
15 pont
1O pont
7-7 portt

IJVSC
V.\leteor
Ilp.Vasas
}3p.'[lonvéd
OSC
Csepel
Ltjpclsti l}Jzsa
Eleiitrornos
ASI
Ilp.T'et fi
NlTK
NiEi]OSZ
J zsefviírosi s.I.
XMI.ker. S.l.
Spartakusz
Iletonut
Ujpestl S.I.
XXI.ker. S"l.
Csqtorniízási N1iivek S.E.
V"Csillag Trak1orgyár S.E"

XL-XII.

XIil.
xrv.
xv.
*^2

2-2 pont
2 pont
O pont
O pont

Csaiornázásl
J zseÍvárosi
N,TEDOSZ *

Spartakusz
ASt

biintet pont

Nliivek SE
SI"

,*

II. lJVsZ. Kupa állzísa az 1961. I. rregyedévi eredrnények alapján:

Ilibapontokkal
c sc;tkent'étt pontsz ám

t.
II.
III.
ry.
V.
vl.
ut.
uit.
Ir'.
X.
XL
xII.
XIII.
XIv.
xv.
xvL
xuL
XVIII.
XDL
xx.

294
289
266
244
233
195
I7

99
88
74
59
49
48
42
41
32
2+
15
I
n
,

Illbapontok
szárrta
-15

-6
-6

í)

:

-5

:u

t

:

- ro

Niegiegyzés: a fenti ki rtékelésnél aZ egyesriletek mlrrden
sitásnak rnegÍelel en 3 pontot szárnttottun}r.

m do-

L Gy.

t5

képesitett Yersenyz je után az Íd k zberrl



ROVATV I.ZF-TO:

:-=

RovATvEzET : DR. czIr.I'RA aronÁs
---á válogat verEenyek harmadtk gororata egTb tt B-uarapest fuIEdtt b{nokságalt da'nt tte eL ÁlerseDyeksi a Bvsz ÍelváltYa a spot'tcsat'nokban é6 a vasaB-paaalétt t rrnelben mlntászerrt?n' bonyotttota le.

Budauestt bainoksfuok
Á rér'!!k {6'hd-roBaáeírr tgen rragyszámrí (so) mez ny htlutt' amelybdt a számottev6k kii,_ziil c6ak- oJru]'lcza htáBlrzotl Meglep 

' 
hogy o5'an nagy egyejiib! mbí a vaáag' csák áÁeuá IL os"tál-ivérBgnyzdt 

_ 
tudott 8ororrÍp ba áIlftad. A sel{tezdben 7étáun R zia, Teretessy'A', Bo""? é; Ma;"á";"J:kleaé6 volt várallan Kellemss meglepetés volt kél íatal - Ngrnere (vasas)'éÁ nai*ay (spartatuez) 1 vr-Yésa._ Eljbt r'i,iti'pi'i tg I:g! z!o. A másbdtk Íoratul b& vérzett el' Berige"6's""re"y1 i;aío--" J setqíei5lenY re1le! Klsmar ony.é8 legnagyobb megtepelésre nil6p rs. Á kiizpp<r d b6Í í5ravrvái'uran esett ld Lendvav.aldnok p dlg az ut bbl lddkben - !gaz' hggy tlkább p-áxbqJt rb"o ] Eeo j r nienl Ebbe; ; f;-rd;t b"" s;;;J

:á:99I ' )r*t .'a le&obban. 
'Kahu- 

Jén .íiszo,nr csát báiznas r'onv_"oiány 
"ta" 

t"át" ao"tb-l"ii nátyéiÉ;;;
csabáva_l és sz ts Ber{alarual szemben blztosltsll tbrsn íkabattgz ku8't el6zrné4yek után vlszont 8ztnie tet!
aé-"_T*:| |"'s_v_! b4Úokg{got l""gtl9.Til'.3, Ieg{ bb.eÍedel& t szhr" tolaralot se}-[ ;;;ye;i; meg. A rbe-zonyloDDl resze nag'yon leBzaLa.lt_ tÓIe. Hármalt Yége'tgk sgyaránt 11 gyízelefifiel éB kii'ii[ik iob6 blálat-aráDlyal MaroBí J zse' keriilt a másodtk helJrre. ' 'rYeldetes_ zvtkovszs-Íorm4;'"E"á".k-áil""ái;'É*;;;
a íatal szab s. el6kpl helyezéso. Kamu{ Líszl szuttal valarntYet gy9ltsébb +ipoi tog"tt 

_tr.-vggeredményÁ

be!.L K_aTulÍ Jea6 {BYSC),.tr. Marosl J zaoí (osc)' ItL Czvtkovezti- reienc (a'vsc). iv.'s,zalo "sa,"ao,. í l_
79a)' !'. {-sa Tarnás (osc), vL Pacg-éIT. Mzmér (Í} zsa), YtL Karriuii La-"zro'(nvsc),' vlrl_il6; i Öh;;(Csepel). r' btr'ák: Paldcz Endre és Toiday loJoe 'dr.

nekszomo",í j.u"fomiyiil1}léf'#"lÉ:i?"*";ff yJ'":,?T"if;'3,
nye során eIvérzett B bissal és Cglzmarekkel szemben-

hlányzolL Ennek aversenv-
már a Selejtez holtvers

Mllt érdekességet keu mggolÍíl^ts-Dl'' ry)ry szaloltay Katal'Jt (osc) au els 
'ordut 

ban ogyei.
_len taláatot sern kaloll Á Eglqtez ben veretÍen szauií Évi az et6dtii1 ben lttő""Á" pg.fr,ál"* oa*iu 

"u"E"iiyry9tlg:"k' -s"99l S.zalontav ls. orvendeteB JolelségrteE ki'lyvelhetiij} el ké{ hatal _ ro1ig E"*"o ouo vaaisz_-r.ozepdontobe Jutását' ahol ug'yancsa* meg}eserttették néhány eLs vo!átbel! gy zelm& B brs krub6rsái 'Kováá8-
' nét például _ le Ls g1dzte. Á kijzépali'rt6ben ReJt6 ée Juhász vtvtak a le obban ierteetn4_;Hnet az et z6fordu.l kbau és_ az- ld_et _váJogal veiseuyeken lrs tge! J l meat, xovác snév?l-- é; M._"-o_"Éa;"a holtYersenv

ff;ii,';:f["fiil';ffií t1T":JJ'ff:"ili":'fil1oxJTJH#3L}i.'T Üi1"#**íáíLJ..i'ils**í"#j
P_qgp9d|s-_Y í'l'}'d rcgbrzhat Íonnát_'muiatí Juh-dsz'_ az ut llT taalen 

"'t"iiis oterr. j3;8 río*B'uv ; s;a
?5;:yá::"ífl*',ilj['.ffi'1ri1$ i'..íT"ft':Y'1""f::'t*ti"]1rc:,'!.s:'d&:'"sÍlill;'l.ffi

II: Koyács- L{osné (BvSc)' vIL Men.lelé!y'né' Áloston Juoti- (uvsc;' uu rilá. si l."i. -(oo-""i;.
F6b'rák; Dgtre István ée dr.rekay .anards.

. 
^ 

Dá{b4t ri'zík sercgszemléJér azhtén BeD.ld sem hlányzott a 46 
' 

nyt mez nybdl Á kiiz-delmek már" a 6 ldtez6l on sok meglepetést tioztak Kausz ar. csat ne$ee'L"rti."i"TJ utJr'^ nerrezen tr*|a ioYábbJuÍását 
_ 
Berzsen]rfvel I'l iával és szab sándorrat szember_-blzlosl1ani-_ naŰe{' linavay, soucs,

99hmtdL -nábe' !ásl'. Demecs s Stkl st slrnáu ldeBtek Á meclepetée aorozat az el6atirrt bLn is rori'íatoaotti
5::."1_"Y{L11á"_ 9: -l{:c^y. t}ozéldijntdb-en v{"v' +l az*.r?izo io"áura-laa 1al"i-*j"-tira1.i.t agm kapot!nlosl qyozslmet aem aratotL Tq9-$- éB Maro8ÍBak r{rgvlvással kellet{ az egész nap Íolyamán 3or ni'oa6Keserdvel gzemben a diid be Jutíst ktharc-oh|ulí l .ooio i!"" klegyedttett er6k ki-i'delndlek teisi '..i.i-ta. sok csijÍ'te d }t el ep_vetien 

_ 
találator' s t 5 :5 arányban -Á gv;z"lEl.k; L; j Í";;áil;';á en ogztozoaz éLnez ny_ sztrrte term?szetes, hog.y a'.rogsz. versen!,tezdés 

_,ira"_x"'""-t"'iiri-"''?]""'Éá"e*v"r 
"syiitt.Mbdkettgn.5-s gydzelmet szereziek 

_lz 
r{'ravtas sorái Kausz rt".."v"r1l"tl"_qí_ í:i"u-Joyuan r"gyooteYetéMársá! végereqménJében L Kausz istvd'n (osc)' tL Bá"a'y -Á,'plíd- (vJ'4"tJ'' ff cá;";^ffiilá" (i':I )'Iv. Mattsl J 'gé' íosc). v- \éme'th rerenc (cjgpeÍt, vL Tt'riji.^ Fe^renc_' 1H""iéh i,-'vri.- sat.J"" jo!Jl|Ii']

MeL), vtlt, Nagy Ímr'e (oiÉc). ratir.it i Éá8"''ci igí'e 
"-r,iior 

cy rgy or.

"n* *,-nn,-'g'*r{ffisffi""ffi!í:#"JáTí""#fií""ÜÍ*Éj""-."f"fl&""-:::,:5"Jr1Tfi*t
ben Áz el6mérk zések során 

_vérzett 
et Kovács Atuía,_á -"o 

"ia"t-t"a.rZ il"i&" ."o'"'il"uor. ra'patr
:!!q : ,Ío+utpb l elég n9hezel_ Jutott tovább Ktesett Deíneter r"".tv' o"G"' n.l&; E'""d;" iooelue ru""uanaYal Ytvott hottversenyben Moravcsl}L Á ki'zépdi'Ít6ben a verseuyzést nemrégen uJrakezd6 t t" ii ra-ravlrás során Szeroncséssel szemben alutmaraoi Ebben a torout lin v7rzett-;i%]-?;-il v;geredményében ,a dt'nt6b az eeélyesek Jutottak Áz ut bbl td ben versenysziilelel tar1 k kijzin_iGlTíri " _lee'; 

;oi"vlv_otL (Egye{len vereségét ktub írsát l Bakol]ytt l' szelvedo 9l.)'Vgvanep nelrr montlhat et" rrorvafi 
_ 

zort'ailrji'aldnek -' zultal nem menl Ugyancsak 
-hullámvijlgyben varr tátáz iág Pé'il Is. i-] b5i;t'iiiui_.i-" 

'gen 
szo-

t:*ffi#*jH*y.f{$n:fÍ:T$i1;'*4ái-;í1ffii;r*#11*'{'*'"Éf*"Th1"1{'k:"-ÍJj,'#Íil
vL Moszéla'M&rd; (vasas), V[.-Pézsa rrtbr (rriilrv. ), vrí_ o.
F6b!.rák: Dr.Boros oin és'Í'app Bel'talaD.

Egvéb Í várogt verselvek
Márcfus 5-Jn. az El9l.trorlgs- tl.g. taritvergenvén 55 Í Y-ároBl és vtdékt Ytv mérte ijsz.szetud{ísá1.AYersenytgenszlnvonffikethozo1Ll,ie'n"sysoá.n4il;";;e

rrégyea holtYerseqYekre keriilt sor. Sok esét]res mdr a seHtez6k 
"*én "ké;;;tt._ 

Á 
_á;?td;; 

nárrnan' ro-
l.



vács István (Szegeil) Keresztény csaba (Mlx) és Nagy Kdroly (Csepel)rmesgze rnaguk mögott hagytá} a
mezóD.y 1öbbi részéL Kdzüliik ls ktvált a rendldvíil tehetségeB €zegedl Ilú' akl az országos vldékÍ ifusfuÍ.
bdDoksások óta már több tzben magára voÍta a ffgyeLtneL l\1egérdemelten és blztoaan Nrer'tg s versenJtl.
n Íagy Károty (Csepel), lll Keresztény csaba (MTK)' Iv.- Przybua oyörgy (Dózsa)'.V. Magyar eéter' (Vaeaj),
vL Btsztray Sándor (CsatMüv.)' vll. sz vésst Áttu8 (Ásl)' vtIL Ko]ráca llránd (Honv.)' lL szlrYinyl Endre
íBvsc). F6birák: Mészáros Sándor ée Beltv lmPé.

Márctus 12.-én a @.6&.an léptek pást"a. Az etómérk&
zések mluden kiilöntisebb tzgalom nélkiil 

'olytak 
le. A verseny zökkenésmentes rsnalezésg és nem utolsóeott

baD a jegyzőkönw mhtaBzerű potíoB ldtöllé8e alÍcséretet érdemel Á verseny teliesen a Budapesü vasas
ltilénye jegyében zdlott le. trlsó helyen veretlenül szlov-enazky L4os (va8a8) Yégzett khrbtár8a Takáce 4nt4l
el6tL-IldK;i'alvt Péier (spar.t ), [v.- Poroazlay lÍíszló (v.MeL'), V._ Szo'tiás nezsó -lcsaLMüY.), vt. maor Átoi
(v.MeL). vtl. Tamás Sándor (c6at.Müv.)' l'lIL Berczelly sándor (szeBtes)' DL Fáklya Béla (Csepel).
F6blrák: Kaszás Gábor és RÁca oáhon

Március 18.án a a multakhoz viszonyitva szépszámrí
(gl ) mez ny gy lt ijssze. A dijnt a párbajt r ha khoz hiven az egyenl6 er k kiizdelmének képét
rilotatta. végei"di'''ényében els lett M czár'Ístván (Honv.)6 gy zelemme| akl ha Iegyelmezettebb lesz' l;ég
sok szép eredményt érhet eL MtjgiJtte egyaránl 5-5 gy zeletnrnel három Vasas vlv : Takács Ántal. Áralay
BarnabáB_ és Schumárur Míhály kajvelkezett á megadott sorrendhen v. Nídt Ánial (ttonv.). vt. Terék'Nániloi
(uonv.), vtt. sz6.day lÁazt (dsc)' ull. Gruuer Gyula (ttonv' ), x llan]rnang rercni (v.véu).
F bL.ék: Farkas Líszt és Bábay Ervtlt.

I\'lárctus 25.én a Vasas ifiugáel kardversg[vén 38 tndul kijziil Takács Antal íVasas) ée
tlammang J<ízset (V.:ltet ) egyarztnt zj-ffiffiiieze .;-aeJL Kettq|ijk holtversenyét ttammang nj'er_
te 5:1 arányban lIL Magos Mthály (v.MeL)' rv. IÍqmmang Ferenc (!.i\lel)'V' schulngnn l\{thály (vaBa6)' vL
Rex Klss Béla (Ele!íromos ), l'tl. Tasnádl (Csepel). WL K6szeght A. (Vasas)' DL odspár zsolt (c8alMív.).
F6bbá}: Gyarmal' IÁsz| és Patay Tlbor.

Márclus 26.á! 8 Nagyszán
(ss) éser s mez ny g1dlt ssze' am lyben szeged é8 KaposYíír ls képvlseliette magáL Áz el mér[ zések
8orán sok kiYá képességrl Ylv x6 esett H nagy meglepetésre. |ge! aok csopor1ban csak LdraYlvás dijEtijtte
el a továbbjutás kértléséL Á ktesettek kijzijtt Yolt B bis' Btr zsuzsa' sarudy' PálL cs'Molndr' Plros' szab
Jutla, S l3rom, Beller' zsendovlts, J zsa, éa llaraay. A dijnt l vtllamog találatelz késziit k}el vtvták két pás-
ton éa a lrÉrk zéseket a verseny két Í6blr4ja F\il p Mlhríy és Kamu lászl vezette. Á d rlt megkezdése
el6tt a rendez6 azakosztály Yezet je kegyeletiel emlékezetl meg a s'zakoszliíly és egye8iilet nemré[lben e}-
hunyt alaptt4iár l Klspétert.Jen r l Emlékének eg'y perces néma tlszlelgéssel ad ztak a részwevdk. A ren&
ldviil er s mez nyb tr az els Béget megérdemelten Slmonííy T th Agnes (D zsa) nJrerte vereueniiL Hlgaait
tt'lényével' blztos védésetvel és eré.lJ.es akcl lYal rne-ssze a mezdny Íiilé enelkedetL MéMn megérett az L
geztál]rra- IL Erdéll Kataltn (ltonvéd)' IlL cslzmarek Ágnes JoSC)'-N. c8ászír ldtk (l\lEDosz)' v. Pusztal
Érra (Szegedt P stris)' VI. Dam{sdt Gy rgyt (osc)' VtL wagler Ágnes (Vasas)' ull Ttrníírl Ánna (EleKrorrps),
tL B'ath 

_Katalin 
(nÍ rrtromos ).

. Ugyanakkor a llonvéd ILo.. férfl t rversenvén 46 veraenyz lépett péstra. MesleDetésl Réfu(sparl)' szlovenszky (Vasas)' Ráthonyl ( spart )' Szab Iászl (osc). szernerédt (Ceepel) ás néh íoscJ
Hesése keltett' A dijnt mez nYe kiJrbeverte egymást s tgy a kiizdellirek holtverse'nnyei végz otet. iz 4ilraYlváa során váraÜalr GyijPgy (Vasas) gy ziitt Pe{ánosl sándor (Elbktromos ) ellen és ezz t rnegérdernei-
len lett els . lIL Ganczaugh Péier (vasaB)' lv' Í'en]ryesf cgaba ( Blr'sc)' V. I'haieczky Gábor íosc). vI. FaF
!9s !á4a9r (Betonui)' vll Perlakt fuíszl (D zsa), VIIL Baráth János (nonv.), DL itunyarll lttorz '(o<ízsa 

)'F6bir:RsaGábor.

- Április 
- 
&.9-én a cs9qelt v,asaq Lo. Dllrbai! rve{seirvén 3&'an lépiek páBÍra. A Yerseny n

l6kénl az tluBáz k'- a válogatott $usrígtak és néhány t rvtv tnaui{ éL A seleJtez ben Ándor, Fáktya és 
-Ya-

ísz$ az el d nt k során Szanlszl , F'ijldi' Tijrijk ott , Mészáros J zsef éé Felkay ktesése voll- YáratlarlÁ kijzépdijnt ben vérzett el Rabár' Rábe és qjravlvás _után Pacséry' valarnlni Zékány. A dajnt mez6nye tel_jesen kijrbeveÍ.te egymás| de végiil ia holtverseny nélkiil megérd melten EJ6zijtt a ltonvéd ltiusíd bájnoka
Préda lstvátl. ÍL Nehere zoltán (vasas)' IlL Borsa x,ltkl s (csepel)' Tv. váráIiay Gy rgv (Vasás)."v. NÍidzer
i{ry6. (os-c.)' vl. szeker-es Ldszi (v.MaL), vIL Batcz AndiáE 

_(cá;pel)' 
vlrr.'líag:i t''i'ie '1osc1.'' ---

F blrák: cábor J zseJ és Gaá oezklír. 
*

Á lloívéd tflus{íqt lérfi t rverseavétt 60 hdul kijziit verelleni]l ktemelkedve a mez6nvb l
schumarrn Mthály (Vasas)gydziJit IL Tijrijk Tlbor (Bvsc)' IIL MarkoYltB Péier (Pei,5fl). M naÜrazár ívaiasl
v. Papp lstván (v.MeL L'u. Klss.Altal (Debrecen)' vII. Ardey Barnabár (vasas), vttt" Íaszá'ly Ferenc'(Í.velJ
DL Surányt tr'erenc (Debrec ). F btrák: BJnnorcz PÍíl é3 Ravasz J zsel

43 YtY tépe pdstra. Az elE tordul t ktirYtvíígos. m4d a kiJ_
Yetkezd kg 6t kijzYellen kleBéses rendszerben borlYolltot{áf, le. végiil a d ui6t és a 16 teÁiobb kijzé iekeriilt
tt'bbl & szímára reDdszeti Ylgaszverse4lt' lsmél ktir'tttért zéssel dt'lrtajtték eL A veraeny*lebonyollláeát ÍEen
megnehg't(etle a versenyblr& távolmaradá'ga. volt obrau caoporq amelyben l íormán ''6emond'á'ssal'' oijfroaték 9l a találatokal Emello a Jegyz kitnyv htányosBágalt is kffogásolrturk LgtL Az elb6 tordul szlnvonala
!9m Yalaml magaB volL Á 

-ld 
sésga íordul k nagy !9glepetése volt az országos YldéH t|lu8ágt b4noxsagot

!yer_6 8z9gedl Kovrícs' Igtván gy6zelme Kardos mqi-al Deme1er Károly (caepel) 
_Íetett 

ugyanisati vrírágan v !
-ferék gy zelrpe DetréYel Bzembe$ aHlek 'kéB6bb 8ériilé6e miati a vtgászd{t t isza ts keueti lépnie.
Uryaucaak orvoal ta!ííc6ra vls8zalépetl Meazéna lg a d ntdb l VégeredmZnyébin a al nt6 holtgerBennvel
Yégz dijtt Roslá6 és Lotz ktJztít Az WravtváB sor{n Roetás gy z ,tt s:l'aiánybatl. Igy els RostáE tt r(v.MeL)'--lL loiz Károly (HonY.)' ltl. Kalrffír JánoE.(Áy)' rv. Bli Péter (Bvsc)' akl nágyon j napot lo_
6d }a .v: Mor.aYcalk Endre (osc)' vI. KoYác8 ts1váa (szeged)' ML Teréli sánáilr (tloniéa)''Vrtl IrieezénaMlkl E (va8aB). -Á vlgaszdtat. Demeter Mroly (Csepel) nyeite &lubtársa Enyedl 'SzlcÍrrd'ál6tt lll D lnéoábor (ASI). tv., Torda.y [álmá! (tlo!Yéd)'. v. skauclky Jáuos (BVSC), vL Machovlts RÁyrrutld (osc), vrl.Maysr oy rgy (Vasas), VIL Detre lEtv'ín' (Blr'sc )' r b!'á}: Ttuy Jrínoíc és FÍiliip Bállnt. -



junius 4. vasárnap

junius 11. vasárnap

junius 18. vasárnap

junius 22. csiit rt k
junius 23. péntek

Sunius 24. szornbat

;unlus 25. vasárnatr:

junius 29.1. 1

julius 5.-tg

I.osztályrí párbajt r
Ifiuságt kard
Ifiusági n i t r
''iJudipest Kupa'' feln tt férfi t r csapatmérk zés
I'AU ldi Kupatt
Il.osztály ' kard

I.osztályí kard (np'szov.Kupa )

Il.osztíIyrí n I t r
Ill.osztályrí férfi t r
II.osztályrí prírbajt r és ifiuságl n I I r
Ill.osztální n t t r
tll.osztálírí kard és ifiusági fér{i t r

II.osztályrí térll t r
tI.o sztályrí párbajt r
III.osztály kard.
''Budapest Kupa|' Íelrr tt n L t r csapatrnérk zés
I.osztáIyí n L t r
III.osztály ' Íérti t r
llLosztályti térfl t r
"Ifiusági kard

Í: érht r rVernzetkij zl Balaton Viv b ajnoks ág

{ lt r ,tremzetk zi.Balaton Viv bajnokság

Párbajt r Nernzetkijzi Balaton Viv bajnokság

Kard Nemzetk zl Balaton V'iv<íbajnokság

Egyetemi és F' iskolal egyéni viv bEjnokságok

Rendezi:
Csepel
ASI
ASI
BVSZ.

songráarnegyei Sz v.
Gy ri ETO.

V.Meteor
OSC.
Pet Íi
Szolnok
Salg tarjánl B;inyász
Balaton-fiiredl Vasas

OSC.
BVSC.
NlTK
BVSZ.
Gy ri ETO..
Kaposvári Kinizsi
Bt':késcsaba
Szegedi S.l.

Si fok

Sfuífok

SÍ fok

Si tok

Bp. EFSK

A versenyek rnegrendezése csak akkor vehet biztosr'a, ha azokr l kiirás is rlcezi},r.

Ára példányonként g.- Ft
Szerkeszt ség: YJlold u.1.
II"em, 221. Telefon: L2]-;L17.

Szerkeszti: a Szerke szt I]lzottság
SzerkeszÍ, : Gábor J zsef
N'íegjelenik rrlinden h 15._én.

a Statisztlkat Ktad, Vállalat nyomdáiában 959/1961.
F'elel s vezet : Garádi Lászl

Késziilt


