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Sztivetség meghivásáraLa Spezfuíban és Llvorn ban
olasz-lengyel_magyar négyes csapatok kijztit kard-
versenyen vettiink részL

Á hármas találkoz La SpezÍában az Astra
Szlnház szinpadán keriilt tebonyolttrísra" Áz olasz*
lengyel mérkízéssel kezd6dtjtt a Yerseny. Az ola*
ssok 5:2_es vezetésre tettek szerL Ezután azonban
a lengyelek klegyenlttettek és fej*ÍeJmellettÍ kiizde-
lemben 8:8_ra végz diiit a mérk zés. Á lengyelok
57:62 jobb találatarrínnyal gy ztelc A gy6ztes csa_
patb l Pavlovszkl 3 gy", ZabLoczkl 2, PiatkovszH 2n
Ochyra 1, mlg a vesutes olasz csapatb l Calarese
4, Chlccha és P. Narduzzl %2, PlcItl o gy 'zelmet
szereztek,

Á m sodik Íordu] ban Ílatal csapatunk a
lengyel válogatottal keriilt szembe. 2: o-ás lergyel
vezetés után a mlelrr]< klegyenlttettek, maJd véslg
vezetve blztosan gy ztek 10:6 arányban Meszéna
4, Debrek;r, Mendelényl és Pézsa 2-2, IILetve Pavlov-
szkl 3, Zabloczkl 2, Wandsouh 1 és Piatkovszkl o
gy zelmet szereztelc

Á harrnadik Íordul ra este 1o rakor, E#
laestkeretében kertilt sor, amlkor is kardcsapatunk
a7, o16g29kkal kdriilt szembe. Az olasz vezet ség
kérésének eleget téve a lázas inÍluenzával bajl d
Kárpátr RrrdolÍ ollmplral b{nokunk ts vÍíualte a vlvásL
Meszéna, akl a lengyelek ellen nagyszeriien vlvot|
most tesesen klhagyott és ezér't elég szoros lett a
kttzdelem. Bár a betegen vtv Kárpátlrrak utols asz-
sn Jában már ugy sem volt fontos gy znlo. Calare_
ge ellen 5:&as gy zelme imponál volL Végered-
ményként 9:7_re gy ztiink Delneky 4, Mendolényt
3' I(árpátl 2, Meszéna o gy., llletve Ch1ccha 3, Besse
2, Calárese és PNarduzz| L gy zeimert szereztek
Í,zze| a La Spezla kardtalálkoz t megrryer'ti.ik IL
Lengyelor szág, IIL olaszor szág.

Másnap Llvorn ban ugyanazon csapato\
mtnt el z nap klegészttve afu olasz B. válogatottal
négyes k rmérk zésl vtvtak a Palazzetl detrt
Sportban

Elg Jt-ordul bau.; Magyarországdergyel_
ország 9z7"

Mendelényl, Bakonyi &3 gy., Meszéna 2,
Delneky l, llletve Pavlovszkí, ZabLoczkl és 0ch;rra
?r2, Piatkovszki 1 gy zelrnet szereztek. olasz Á.-
Olasz B. 1O:6.

Másodík Í-or.du] bap: Magyarország{lasz_
ország B. 1o:6.

Delneky, Bakonyt Meszéna 3-3, Pézsa 1
gy zelmef llletve Salvadort 3, Benvenutl, Calcta, F.1-

nÍ 1_1 gy zelmet szereztek'
Lengyelország4laszország Á- 8: 8, 63:58

Jobb találataránnyal 1a Iengyelek gy ztek"

Ilarma{i}lor$pl ban : Magyarors z ág:0lasz-
ország A. 9:5.

Bakonyt 3, Mendelény| Delneky, Meszéna
?-2, llletye Calarese 3, LNarduzz|P,o Narduzzl 1-1,
ChtcchaO gy zelmet szereztek

Lergyelország{la szorszá"g Bo 1o : 6.

Igy a llvorn 1 kardcsapatverseny végered.
ménye: L Magyarország 3 gy6zelemr II' Lengye}'clr*
snág 2 gy zelem' IIL Olaszország Á* 1 gyíí::*Ll*rr:
IY. olaszország B. o gy zelern

A La Speztában és Llvorndban elért gys-
aolmelnk ér{éke lgen Jelcnt snek mohd'hatdk MÍnd^
}É helyen a gy zelmet Kárpátl RrrdolÍot és ÍIort-"ttb

Zo|tánt nétkiil zve Ílatal kardcsapatunk v1vta ld &'
leger' sebb felállttágban szerepl lengyel és olaex
egyiittessel szemben Flatal fusp{vlvdlnk nagyszerii*
en rrregállták a helytikeL Homogén, egységes csapa*
tot alkottak, lelkesen kiizdijttekl mlnden dlcséretet
megérdemebrek-

Igen megnyugtat vo$ hogy a csapatot bár-
rniképpen ts áIlttottaim volna tjssze mÍrrdenktre egy'
Íormán lehetett szárnltanl

Kellemes meglepetésként hatott Bakonyl lgerr
J szereplése. Támad szellemti vlvása ugy tiz olrr-^
szokkal rntnt a lengyelekkel szemben nagysr,r:r'len
érvényestilL lgen ijrwendetes volt Mendelényi Tirnrás
vivása ls, ' gyengébb évktjzberrl forrnáJa után végr"e
magáratalált és mtndtg biztos pon{a volt a csapat*
na}c" Delnekyt sr.{totta a legtiibb btr t tévedés* Ennek
ellenére lgen j l megállta a helyé! Kiilijnijser nagp
gzeriien vlvott az olasz wálogatottal szentben' 7 aeÍF
szdáb l csak l-et veszltett, azt ts 5:4 arányban
Calarese ellen

Meszéna a lengyelek ellen La Spezlában *
gy zelrnet aratott }dti:n vlvással ver'te meg a vllág_
b{nok Pavlovsz}ct ls, utána s{nos az olaszokkal
szemberr klssé elblzta magá\ k nnyelmiien v1vott
és ezéÍ't 4 vereséget szedett ijssze. Másnap azon_
ban a7, olaszokkal szernben ls J l megállta a he-
tyéL Pénsa Tlbor vlvásáb l ezuttal ls htányzott az
átijt er6, amtt a sok 5:&es veresége ls atátá-
maszl A két Yersenyen levivott assz k alapján kl-
számltott te{esÍtmények szer1rrt az ijsszes részt-
vev6k k ztjtt az alábbl rangsor'i lehetett feláltitaní;

Levlvott Gy zel- Te{Jestb'*
assz k mek mény
száma száma Éuan

L tsakonyt LZ I 75
ÍL Caiarese 19 14 71
IllMendelényl 15 t0 67
lV"Pavlovszkt LZ I 67
V. ZabloczH 20 13 65
Vt.Delneky 19 12 63
YIL Salvad re 12 7 58
WILMeszéna 20 1]_ 55
I)L Chlcha 19 10 53
X" LNardr.tzzl 12 6 50
XLKárpÉtl 4 2 5o
XILPézsa 8 3 38

Á lengyel csapatb l Pavlovszkt és Zablocz-
kt az olasz csapatb l Calareae emelkedett kl" Mtn&
hárrnan tgen j Íormában vtYtak és egyennangu e}-
lenÍelel vo}tak mlelnlmek; F'lgyelemre rnélt az ldst
l$uságt vtlágbaJnok Salvadore J szereplése (n v&
logatottban vlvott) akl calarese után az olaszok kti*
ziil a leglobb te{oattrrény azázalékot érte eL Á m*_
gyarok ellen 3 gy zolrnet aratotl

tseÍejezéstil meg kell ernlttonem az! hogy
a La Spezlat és lJ:rnorn l kardcsapat találkoz vlv&
lnk részére lgen hasznos vol| nagyon J Íetk szti_
lést lehet séget ny$tott a Torln .l \ts. elk vetkezer,"
d6 ki.izdelmetre. Ázt ts rneg kell azonban. rnondan|
hogy q Jiívdben soklral ttíbb nemzetk zt vorsen3"i
kell beáIlttpnl ft61gl kar'dvlv lnk részére, rnert csstk
a mtndl ttÍbb nemzetktizl vers nysn vald résfiYdtel
tesgl lehst vé azt, hogy Ítata\Jatnkb }. kltermel ff*-nek olyan klasszls v rsenJru k, mtnt amilyonokkel
e magTrar v1v sport 5o évgn keresatiil nnlnddg ren-

Kovácg F#.
daLkezetl
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*Edrual-r-lbed- Srepest Gyiir'g3' és l",ukács
T'ászl, a r"3_'ffirTffil irt kitiin ri]rlárt regérry -
b l tdérxiik, benniinket vlvokat kiilijntjsen drdekl
ÍeJezetét, Kárpátt ltudoff ollmplal b4inokulknak sors-
d nt lri.izc]ehnéÍ e5 ara}rJrérerrr rt tÍÁ ntagyar vlvtík
gy,Szelme'r cirnii feJe zetiiket a szerz,5h klelbourne-re
íát visszaenilékeréssel vezetlk lre, amlkor ls tr[iír-
páttt edz je Sornos Es}'a lgy btztattg: * Sokat kem&
nJ''en dotrgoztál, }iuri1"** Á kgrr: lt;i n:r.rrrka rrrqjd rneg-
Ltozza gyiirníilcsét" Iía ítt Víelbrourrreben nyer'su' meg-
tátod iiledbe esik 1il6 -barr tg az clirrrplat b4jrrokság"

N{ost amiktlr a r rnai lralazzo del Üongres*
slberr tombold lelkesed s Íogadta líárpátl rniísodszo*
r1ol1mplaÍ bqinoksáeár' $omtlx l]éla otlaroharrl, how
meg lese K.írpátÍt a ver"ejtéken b4Jnok Íáradt rno-
soltyat a régt besaélgetésre erniékezve rnegiegyez*
te: _ $zép kls tjlernbeesés volt"'* Még soha nehe*'
zebben nem nyertem, mínt tnosto**

-dlzonsr' nagyon nehéz volt, pedíg rárp{tt
rnost ls ragyog Íormábarr vivcltL }Iuszon_négy- mér'
k zésenvágtarnagátkereszttil an eI6*- ds k zéEd r
t ben, mtg'esutott a d nt lr1g. De már a diint berr'
& H rváth- ZsLtán elleill 5: 4 els assz Jánan fu{tnl

lehetett, hogy rnost solrJral nehezebb ktizdelmek álI"
nak el tte, mint Melbourneben Ez az érr,és Íokoz&
dott, amlkor a másodík rnérk zésén a szodet BÍlsz-
k$ llen blzony rnegIepetésszerii v_ereséget szenve-
o tt a magyaf baJnok- Ekkor odalépett ltozzá Hegyt
G5nrlarmegveregette a vállát és ezt' rlro_ndtá: _ Sem_
ml baj Errdi' tudsz még javÍtanl**n

KárpátÍ persze fesziilten és ldegesen *
rágffitoti ery '4' clgarettáran és lgy válaszolt;

_ Talán tinvlgasztalásnak . hangzlk, nrégÍs
ugy érzemt hog.y ebben az olÍmplal dtÍnt ben k&
vereséggel ls rtteg lehet szereznl a bajnokl cimeL

Kárpátl ezulán k$utott a pil'Ianatnyt hullárrr
v tgyb L nbizalma vlsszatéril Arabo ellen 5:3-*'a,
Zablockíval szemben 5:'o_rq Tíschler ellen 5:Z-re
gy zot, amlkor * Ca]aresével szenben lépett a
pástra.

- calarese ellen RnrdÍ:rak mtndig j i megy _

Jegyezte rneg vaLakl a magyarok kiiziil a de sqiuoo
gz ls egylke volt airo}nrak a R rrrában oIy gyakorl
blzakod rneg|egyz seknelc, arrlelyekre vlllárrrszerii.-
nn kcjvetkezlk au, esem nyok cáJolata"

Ká'rpát{t valarrri ítircsa, náIa r'itJcán tapasz_
talhat ldegesség Íogta oL sokszor van ez ky nagy
spor"tcsaták dijn{ plllarraiatbearro arlrlkor a Íelei ssdg*
érzet plllanatny{ b1zonytalanságot okor*

lz dramutat k altg sercentek a 6o. má-
sodpercre és 0alarese már 4;&re wezetetL l'Moert

mlt tegyek? * v{llant {ít KáÍTátr assán', * }Ia harcotnt
kezde\ Javltanítalán tudo\ de gokat kladok megelt:P
b I' s a v ge mégts veros g* IIn rrern harcolok'
er t gyt{ithetek n ktivetkeg sggecsapáeclban**'l

K;árpátí a rnásodfu mogoldás meilett dijntijtt'
és elsaenlredte rrrásodik veresdgdt Esután k ve{ke..
zetl a d nt ases Pavlovszkl ellen*

Á már nnn5dszoÍ. p r'u$án"i Fzakér't k ezek
,strín ineg ssrn merlsk mu}ikaánl És J l tettéb. sF
tr berkekb n tg' a nngr_]ci5zt'rrség k rélíen ts aE a
véIemény ala}nrfu kl az ollrnpla el tt, hogy Kárpátt
ngy nnem tudtí vtv-ní a lengyel bqJnoklral szemben' mint_
atiogy ntud' Calarese ellen" Pedtg a tények és KÉ$.
pátl vlv cgatáfunak t r'ténete egyáltalán nem támasr*
totta aIá ezt a htedelrneL 1954-ben péIdáur l.rrxern_.
bourgbnn, arnÍkor Kárpátl már vllágb{nok volt' a
gy zelem te$es b|'r"tokában áIlt ld csatára Pavlgv*

I

szld ellen. A .g, zelenre azo.nban- etrlcen a helyzet-
ben ís sziikség volt mer't a Kárpátl-Pavlovszk1 asu_
szr5 eredrrr nyét l fiigg tt hogy Kovács Pál rnásodlk
lesz_.e a vllágbqjnokságon vagy se}n. A gy zelemro
oziiks g volt _ és l&írpátt gy z tL

Ígar - és val szirriileg ez volt az általános
hledeiem alapja _, Lrogy Melbourneben és 1959-ben a
budapesti vltágb4jnokságon PavlovszkÍ iegy zte Kár-
pátit Csak}rogy rnindkét esetben olyan szttuáci ban
keriilt szembe eg1'rrrással a két pompás vlv , aml*
kor Kírrpáti rnár az oiimpl,ai, illefve vtlághaJnokl clm
birtokosa volf s a tijbbt magyar versenyz helyre.
tén seln váttoztatott PavlovszH ellenl cs rtéjcnek
er"ednrénye" Err I a két vereségr l szokta rrrondo*
gatniKárpátí: - }Ia esy cementes zsákot a negyodÍk
emoletre kell felvinneni, akJror nern vlszem az iÍt -
dikren..-

Most agonbarr nrég alapos u1nyornta Kárpátl
RudÍ vátlát a l'Cernentes zsák'l Ugy keriilt szembe
Pavlovszkiva| hogy míndkett Jiik számára spor'tpá-
lyafutásuk legnagyobb té{ér l volt sz : a gy zelom-
r l az ollrnptat b4jnokságr l Ezért fordult el , hog7
Íétretették a koekázatos, merész, bonyolult támad#
soka! amolyoLnek Iga'zI mester1el _ és mirrdketten
vatosan, id re vártak.3:3 aztán le is telt a vlv *

id s ekkor a zsiirl 4:4-re lgazttotta az ered=.
rnényL lsy kijvotkezett el a dijnt találat r't az a
ktlenc percés tdegtép harc, amelyr' l a le4gyel vl-
v kés bb azt mond1a, hogy rolyan volt mlntha ldr
lenc h napÍg tar'tott Yo|n&tl._*

- Az nyer' aH tárnad-- Áz nyer akí tá^
rnad*o" * lgy szuggerálta egyrnást a két vlv , és tÁ
ma dás_vé dé s, táma dá s-v édé s e gymást k vettéh. Ere d".
mény néIkijl. Azután ídegtép taktikat csata kezd6-
dtjtt és már a kilencedÍk percnéI tar'tottak' amt*
kor.--

Err 'tlgy beszétt &írpáti: - Éreztem, hogy
most jijtt el a dtjnt plllanaL Mintha Jurek slsak-
rostélya mtigé látiam volna, mlnÍha vlllanyáramiités_
ként éreztern volna idegelnek rezdtilését" Tudtam,
hogy ptlianatokcln beltil támadni Íog. Elkaptam a terrp
p ját' és szerencsérn 'volt: oldal-feJtmel|vágánonn
hatalmasat puÍtant a plasztror$ár\ s én érezterr5
hogy slkeriilL*

Ekkor ktjvetkezett be életem egylk legszebb
sportétrménye. Pavlclv'szk! nern vár'ta be a versen)r*
blr ság ttétetét, hanern Íeltette a kezét és bemondta
a találatoL Azrrfuin lekapta a slsakot odarohant hoz-
nám ás dtijlelt" Egy1k legnagyobb ellenfelem voil te-
lnát az els , aH gratulált nekem az ollmplat baJnok_
ságot jelent gy zelemhez"

Néhány percre val sággal Íelborult a rend.
Á terern sartáb l rohantak a pást felé a magyarok,

lelték, cs kolták rárpáu RrrdolÍot aki szerény en és
rneghatottan állott nz iinnepl k g:yi'iridében'

sikeriilt tlzedszer ls: a ttzedtk oltmpÍán
nyerte magyar vorser\yz az oltmpla egyént kard-
dt1nt jét $ a nporttÍrténészek ezt nrnagában td
*gyedtíiátl haditettként Jetenthetlk }

IÍ r.eíegÜe, orloo'ls trr,hhop, !
Megkérjtik sport ársainkat, ha a lapurkban kiJ*
z ]thirliet k ajánlatait igénybe veszik, hiva*koz-
zanak. lapunkra.



BV$C rtífi #s

A klub tura rnlndenkor az egész évi j tet-
;eslirnény jutatmazásaként llletl a szakosztáty leg:
Jobbjail lgy t r'tént ez mrrst ls, arnlkor az angol vl-
v szcivetség meghivására a BVSC legiobbjai utra kel-
tek a 1o napos ttrrára.

Wlen a rég1 császárváros a joggal remélt
béke ld szak e1sr5 átlomásának tekint frkét Nagy''
talátkozásának lzgalmában élL

Az osztrák viv sz vetség vezet | Lolsel al-
elrrdkkel az éLen, mint mindenkor, trtost is kedvesen
Íogadtak ynlrrkeL BiztosÍtották részvételiiket a Balaton
B{nokságokon és riiltek balatont u{itr}nrak-

Kijvetkez állomásunk Ktjln volL ltt a rijvld
td6 éppen elég volt arra' hogy meglátogassam az
ottnnl vlv egyesiilet egy edzését" Nagy érdek] désset
haltgatták a rnegirrdul budapesti edz képz Í iskola
befordlLísá| s reményliknek adtak kifejezést, hogy ml-
hamgrabb megnylllk ez az Eur pában jelenleg nagyon
néIkÜilijz tt f tskola a kÜilÍ ldiek számára ls.

Bruxellesben az ottant viv sz vetség Yez'e-
t i, ér'tesiilve átutazásunkr. l edzésre }rivLík rneg vl-
v |nkat 'A belga Í város legnagyobb viv egyestjlet6"
nek terrnelben találkoztunk a belga válogatott vtv k-
kd, ktvéve a párbajt rrz kkel, aHk lloUandiáIran
vendégszerepeltek Á barr{tl légk rben lefotyt talá_
koz során a hosgzu utazást l elmerevedett tzmok
j l Íellazultak, amlnek el nyelt a londonl verseny
lgazolta. Mint érdekességet ttt emlitern meg, hogy a
teremben még }áthat volt a pár nappal ezel ttl
nagy francla_betga kardcsapat Yerseny eredménye.
A foancla vátogatott te\ies létszámmal megielent a
vtlásbajnokl Íelkésztilésnek számit versenyen A
belga ezakvezet k állttása szerlnt-a franc1a kard-
csapat nagyot Íejl 'd tt az ut bbl években és a tori_
n 1 vilá.gb{nokságon számottev eredményt Íog
elérrnl

Rotterdam, a hatalrnas tengert kikitt mfurdent
Íeliitmut Íejt désével vonta magára ÍlgyelmiinkeL
Hock van Hollahd_nál lépttink hqj ra és éjjeli utazás
után Harrwlchba száiltu:rk partra. A vllágbáboruban
sokszor szerepelt hadtklkijt volt a La Manche-csa-
torna angol kíkot je.

'London líverpooli hatalmas forgalmu pálya_
udvarán De Beaumont elnijkke| az élen bizottság fo_
gadott mlnkgt.Á blz^ttság soralban ott találtuk a ma-
gyar kiívetség és az angol*magyar barátl társaság
képviset it is. Az els'5 nap délel t{e városnézésseI
telt eL Délben a magyar ktjvet, Sztlágyi elvtárs, ré-
gt sportember, látott vendégiil ebédre. Este az angol*
magyar barátl társaszíg fogadásán vettiink részL A
táréáság tagiat a magyar népet j l ismer és ha-
zárrkban ttjbbsz r megÍordult rniivészek, qJságir lc
és gazdaságí vezet k Beszélgetéseink során lelkes
}rangon emlékeztek meg vezet á1lamÍér{tatn]a't5|
aklk ket mlndenkor nagy szlvélyességgel Íogadtálc

Szombaton délben kezdetét vette a kétnapos
versenysorozaL Á Íérfl t rvtv k a Koronázásl Kupa
nemzetkijz1 egyénI t rversenyen vettek részL tt t
t6rijz trrlt els napon egy egyéni versenyen vett&
fel a harcot 1o angol leánrryal, vasárnap négyes
csapatversenyt vivtak London válogatot{iával Kardo-
z 1nk kétszer 11:5 és l2z4 arányban gy zedelme,s_
kedtek London vattogatodja feletL PárbaJt r$2$tnk
szombaton rossz kezdés után 1o:6 'arányban vere-
séget szenvedtek - az angol szakvezet k nagy rí>
mére _ a flatal londoni vrílogatott-t lo vasárnap azon-
ban nagyszerii visszavág n 11:5-re Jeleskedtek.
Kardban: MendelényiJir&Detre-Skaliczky, párbr4i-
t rben: Balthazríi_váry-SágH'arkag volt a csapatunk.

N t t r egyént eredménye: I. Kovácsné 11
qyl IL Netherway 11 g"yr flL Mendelénylné ]-O gy.,

Loruű,ww&wwg
rV. Széketyné , 9 g}'., V. Fearce E gy', VL BaÍley 7
g.Í.n L Szab Eva 7 gy"

T6rcsapatban n {nk match uulJ'ra végeztek
a London válogatot$ ával. Ez alkalornmal Szab mlnd
a négy eltenÍelét legy zte,

Uto$ára maradt lonrlcrnl versenyetnk Íény-
pon{a a t r -egyérrt verseny. Nagy és er s mez ny
tndulL ott volt a versenyzík sorákran az egésa al-
gol étmez rry és az lgen tehetséges utánp tlás. Nyu-
gatnémel, austrál és osztrák viv k képvlpelték raj-
tunk klviil a kiilÍ ldi rnea nyL

Á hárorrr Íordr.d s, kijr'v'hvtísos el mérk zé-
sek során egyedi.il Pap vérzett el igaztalanul ver*
ser5rz tn'k ktjziil ltt az angolok kedverrcének az ldel
bajnotorak Leckle_nek kellett beJutnÍ a dijnt be Pap
"holttestén'' keresztiil

A d nt kiizdelme véglg lgen rnagas szirrten
mozgott és rnélt n ijdvijzijlte a dlszvacsora iirtnept
sz noka, de Beaumont trngol elrrtjk Kamutl Lászl i a
versenygy ztesét,rnlnt egy lgen er s rtagy verseny-
ben Íelttint korábban már nemzetktjzt hirnévnek ijr-
vgnd6 nagy Kamut! iistijkiisként fettcir cscsét

Igen KarnutlLászI ezen a verseqyen mlnded
nyr.1itott, amtt egy nagy viv nak szrímtt versenJrz nek
nyujtarria liell Kiizdtjtt mÍnt og"y orosz}.án, puha volt
rnlnt egy párduc és találatatnak wíltozatossága sok-
szor ragadtatta tapsra a szakéYt arrgol ktjz ns&
get. Kijzbeakcl inak rnindenkor hegye volt és egye-
nes tárnadásal ls majd mlndenkor sz1nes lrirnpával
végz dtek- Az angol válogatott legklvá!. bbjatk ziitt
az els helyen végeznl oly nagy te$esttmény, hogy
a flatal magyar baJrrok torlnoÍ szereplése felé Íoko_
zott érdekt désseL tek1ntiin]r"

Kamutl Jen kevés edzéssel lábában bko_
zatosan j tt bele aversenybe. Jay 5:o.ás teei z&-
S l - amikor ccsének a leginkább szi.iksége volt
rá - nagyszeri.i fegyver"tény. tsoros az id sebb PauI
legy zésével keriilt a dijnt be, ahol élete els nem_
zetkozl versenyén kívál t nyr.1jtott és annak ellenére,
hogy az rrtols,5 irelyen végzett egyáltalán nem ját-
szott alárendelt szerqleL

Részletes eredrnény: L Kamutt Lászt 6 gy;,
II. Jay 5 gX" 10 kL, III, Kamutl Jen S g"y. 14 lrt
fV. Paul 4 gy. l-1 kL, V" Floskyns 4 gy. 14 kt, VI,
Leckie 2 gy.rVIL lerger 1 gy. 4 kL 18 at, VIIL Bo-
ros 4 kL 14 aL

Áz eziist kupát 193B" évben alapltották" A
francia Bancillon után Karnutl személyében most má-
sodszor lett idegen nernaetlségu versenyz a véd je.

Á Jay, Pa'{ Eoakyns, Leckle tjsszeálIltácu
angol t rvátclgakil. az angol vezet k nagy rernénysé_
gett: a torin l j szereplést mlnden bizonnyal valcra
válthatják }Ia véletlentil ijsszetalátkozunk' ezzel a
csapattal a vttágba$nokságon mlnden tudásunk harcba_
vetésével ketl kiizderriink, hogy gy ztesen hagyJuk et
a torirr t pástoL

Á londoni szép napok s4jnos nagyon gyotl-
san befejez dtek Bucsut mondtrrrrk a kiráyn szil-
tetésnapján dkzszernlén felvonul hatalmas, sz *
kucsmát vlsel grírda rségrr.ek, a szokrr;rás sk t du-
dásokrakl a vÍlágvárost forgalornnak, a lfkettétijrt''
Tow er htQiána\ a keménykalapos, konzervativ tjltijz_
k désével Íelttin és mégls elegáns utcaképnek, a
patlnás épiiletekrek, esÍ sz val: Londonnak és re*
kord id 

' 36 ra al'att megérkeztiirck aml szeretett
Í6vrírosunkba Bqdape stro.

Dr. Nedeczky Lászl
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Az elektnornos tCIl loti elz késztilék és o t rvívos
Az elekÍr'onros találad e'l'z késziilék Íelta:'

tálásával Íénykor nfllik a viv vil/rgr'a" Ez a fény for'
radalmÍ hatással, uratkod elernként rán5'961u 56
lyegét a t rvivás Ha]akulására.

K rtil tte forog a világ: verselyz , blr ,
k zi5nség mi:rdenki, de mfurdenkl Á Íény áll az ér'
dekl dés k zéppon{iábarr, a fény a tiiz{áték. A vtv
méig j formán be sem fejezte akct ját ellenÍelének,
nir n-at hátafforditva, szélkakasként forog a Íény
felé.

A bir ? Trílte sz a versenJrz n ís. Az le nem
vesz1 r latekinteté| Mintha az akci nak semmi kci_
ze sem vohra atalálat érvényességéhez. Mfuriha nem
létezne konvencionálls t rviv szabály, magát a d n_
tés Íelel ssége el l a Íény árnyékába brrkolva, .csu-
pár- a lámpák ktgyullad;ísa alapján itéll rneg a talá'
latok érvényességét Pedig akl ezt teszi - félrelsme_
rl a taláÍa{etz tésztiték szerepéL tppess égéL A
gép a találat ténylegességét je|z\ azt, hogy esett s
tátátat vagy nem' érvényes vagy érvénytelen feltile-
ten. E tekintetben a találafielz késziilék a technika
eléggé nem értékelhet vivmrínyq mert tekfurtet nél-
kÜil az emberi gyarl ságban rujl trrdatos, Yagy hr*
datalatti elfogultságra, hinrévT'e, rokon! baráti' club-
társi, nemzet1ségl és nrás k telékre mÍnden befolyás-
t<íl mbntesen jelzi a taláJat esését. Ezt a feladatot erF
berl zsiirl legyen ' az minden befolyást l ls mentes,
hasont t kéletességgel megoldani, megkijzeltt leg
sem tusa, mert az enrber1szem a találatok meglá-
tásárrát k nnyen tévedhet, arntre a legjobb bizonyság-
Iétel az.a számtalanszor el fordul eset hogy ahány
bir annyiképpen oszllk meg a vélemény egy és
ugyanazon taláat esetének a megáIlapltésánáL E1'zel
szemben a talrfla$elz késziilék a tatálat esetének
megállapltásában menteg az ember{ zsiiri mtrden
gyarl ságát l, mind a részreh{lást | mlrrd a tévedés-
{aL Ezzal ettrívolitást nyer a vlvás méregÍoga' au
egyedtill vészes k ,rtilmény' amely a vtv spor't szép*
ségét zavarJa és sokat vlsszatart elldegentt B Yef-
senyzést l Ennek áldásos hatzísát csak az képes
1gazánfelmérnl, akl emberzsiirl ol tt versenyzett és
r41ra meg r.{ra rfldozatul esett btráskodásokna}r. Ez
az érem egytk a fényoldala, vele szemben Jelentke-
zlk a másl\, jetent ségében nem klsebb árnyoldala 

'a klasszíkus t rvivás aláásása. Szomoru jelenség
gz avtv rniiv szet Iegt kéletesebb form{jának a bw
kása, annál ts tnkább, mert nem kellef{ y6lna bek -
vetkeznie, pontosabban rneg}ratáraz,va nem állt ferrn
ok a bek vetkezésére. Hogy mégis bek vetke2ett,
az azo]gJnak u bipdknak a biine, aklk a gép talála{el*
zését ktterJesztlk a találatérvényességére, Már pe-
dlg ez két kiiltjnálltí dolog amlnek a Jelent sége az
egytittes, illetve a keü s talátat esetén nyilvánut
m 9r amikor arr l vart sz , bgy a két találat kij-
ziil rnelyiket tllett meg az érvényesség. Ezt a t r_
vtvésnál a konvencion:í]ls szabályok ha|ározzák
mégr amelyok ay,oTl elvre éptilree\ hogy ugy talál-
junb hogy annál ne kapjurrk, ellertétben a párbaÍt 'r
kombatszabáltrnínak arna elvével hory el bb talál*
Junk ha arrnál kapulk Ls. Mlg tehát a párbaJt rnéI a-szabály azt s{da akt kés6bb talál a t rvtvás sza*
bálya azt sqi{a, akinek hlbáJáb l jtin létre a kettes
tatálaL Ezi a tényt csak az ész, az emberl elme
trdja megltélni, e gép erre nem képes. Ez a feladat
a btr ra hárut amlrrelc a gép tatáaqekése mellett
éppen olyan gondos alapossággal kell eleget tennle,
mlrrt a gép bevezetése el tt az emberzsiirln l Nem
szabad magát a gépt l befolyásolnl hagynt gzem_
el tt kett tarianla, hogy a gép Íeladata csupán a ta*
táIat esésének a Jelzése, az ové pedlg att l Íiigget_
lentÍ} a talátat ér'vényességének a konvencionálls
szabály'ok alapJán ttjrtén6 mirgttélése. Ezt a Íelada_
tát a ta1álafielz6 késziilék szerepe mellett sokkal
ktÍnnyebben végezhet1 mlrrt an emberl zsiirtnéI,
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mer't a talátat esését nem kell flgyelrrie, azt a gép
helyesen jelzt és Íigyelmét megosztás nétkiil az ak-
ci menet meg:íllapitására sszilontosltha{a. Ezt a
agy el nyt a talátat érvényességének elbtrákísá.

nál kt kell ahráznta. Rqjta mullk a klasszikus t r_
vlvás léte vagy bukísa. Ha a birt5 a konvenc'ionril1s
szabályok alapjrín ttélt meg a találatok érvényessé-
8ét, a vlv k ahhoz alkalmazkodva a klasszíkus vt
vást Ytvják' ellenkez esetben, ha a birt5 anrrak a
Javára ttétt meg a találatot, akinek találatát a lámpa
el bb jelzt és annak a konvencioniflls szabályokat
nem veizi tekirrtetbe, a viv k a kombatszabáIyok
szerint vivna\ aml terrnészetes, mer"t az a vlv
aklrrek esze van' és ezt Íel kelt r luk tételeznt
hogy érvényesiiliijrr' a zsiirl Ltélkezéséhez alkalmar'.
Eodtk' kiilijnben elvesztÍ a mérk zést"

Sqjnos a tal ála{i e tz ké sz-,llék b e ve z et é s ekor
a blrák tulnyom része beÍolyásolnl hagyta magát a
lámpák ktgyulladását l a kombatszabályok alapján
ttéIkezett a vlv k ahhoz alkalmazkodtak a kombat
réndszer szerlnt vivtak s a klasszikus t rvtvás
t rrel vtvott párbqjt rvivássá alakr;tl

Ha mér}egre állt(iuk azt az el nyt, amlt a
gép találaselzése Jelent és azl a hátrányt, amlt a
találatok elbtrálá,sánál - ijnhtbiíján ktviil - maga után
von' a klassdkus t rvlvás szempon{áb l itélve meg-
állaplthatJtrk" hogy t bb kárt okoz mtrt hasznoL

Szerencsére erre a káros k vetkezmény-
re egyre t tben és tijbben diibbennek rá a blrák
k ziit Í képpen a klasszlkus vlvás hivet és a gép
mellett ls vlsszatérmek a konvenclonális szabályok
szerfurtl btráskodásra .

Ha ez tovríbb is lgy terjed és a btríshak
sÍkeriil magukat kivonrrl a lámpák biivkijiéb | ak_
kor reményt támaszthatrrnk a jijv igénete, a klasszt-
kus t6rvtvás feltámadága Íelé.

Megjegyzem, hogy jelen vottam az idel t6r-
vlv baJnokság diírrt jén" ottlétem atratt Gerevlch Ala-
dár btíáskodott a kornrenclonáls szabályok p{lda-
mutat betar'tásávat amlnek az volt az áldásos ki'-
ve{keznénye, hogy vtv lnk lgen szép, mlnden elle*
merést meglllet klasszlkus vtvást vlvtak Vagyts
hogy a ktjzrnondás' Lgazának hasonlatával él|ek:
''Atrogy belekláltasz az er:d be ugy hangzÍk az
Ylssza.rt

oz'o ray-S ch enke rrZo ttán

|ffiffiil nyugalmazott testnevel ÍE
nár, a Pápat MAv. vtv szakoszláIyának érdemes
szakyezetfie 76 éves korában elhunyt Altg néhány
h napja, hogy a legÍels bb sporthat ság llA sport
érdemes dolgoz Jan emlékéremmel ttirrtette kL Erre
a kÍtiintetésre naéttán rászolgá|t Kovács Lqjos, akl
korát megh,azudtol agtlltrísaal s sportszeretettel
szervezte 5o éven át Pápa cpor'téletéL Pápa spor.t-
társadalrna kegyelettel HÉér"te trtols u{árá a vlv&
rpor't nesztoráL

A Florrvéd Semmelwels
L zata -'csusz s volta mtatt -
déz je volL

Mtként Péczely LászI.
L értesiiltiink, a qyárl sztinet

zatál Nérnetországb l hozatott
Ieummal cseréltk kL

utcal ter'rnének pad.
számos ualeset el61-

szakosztáIy7 Lnréz -
alatt a terem pa &
csugzásmentes ltx's.



Az i,dejében

Á Testnevelés és Tudomány Íoly lratban,
Íenti cÍmen cÍkksorozat jelent meg Náclori Lászl á
Testnevelést Tudornányos Tanács nrunkatársa tollá
bql. A flgyelerrrremélt cikkg6p9'at vivással Íoglalko-
g, ÍeJezetét az alábbiakban kivonatosan ismerttsttk:

Á rnagyar vtv spor't nagys zerl' hagyorná_
nyokkal rendelkezi}r- Vtv kulturán\ jelenlegl íiv sl_
kereiirk egytk forrása ma is nlagas szinvonirlon álL
Az ffbbt évek nernzetk zl versenyetq vllágbqjnok_
ságÓsbu és a f mal oltmpián azonbair vtv trrÉ rrur-
|átna te$est'trnényeket nyt1itottak- És éppen a Ílata-
lok gbgreplésében Íedezhettink Íel felttín Íormalnga-
dozádokaL Az egyenetlen te{esitményiiket nem lrhat-
juk_ a. flatal SzeITezet ki-egyensuiyozatlanságának
számlálára, sokkal tnkább arra, hogy - n e m e.t é g
azILárd Yersenyz Ink szakma1 te ch_
nÍka1 felké szii1ts é ge.

Áz ilyenf qjta kiegyens r,rlyo zatlans ág még job*
ban megmutatkozik pillanatnyi flzikal - szelleml tn-^
diszpozlcí k natására.

To'wíbblakban a clkk ldézt Dr.Csanádl Gy rgy
a Magyar Vlv Sz vetség elnijkének a Népspofibán
megielent feltiinést kelt , a vivás i$ szerii problémáÍ-
val Íoglalkoz clkkének a gyermek vlv tskolák kér_
désével Íoglalkoz ÍejezetéL Ezekszer.lnt a továbbÍeJ:
l dés egylk Íeltétele, hogy a flatal vÍv k képzését h -
lyes elve}n'er- sztlárd. alapokra felctessiik Az ÍdeJé*
ben szakosltrís kérdésel vlvásban eszertnt kiilijntí_
sen id szertie\ s t fokozott jelent ségiiek-

Megállaptda Nádort hogy nagyon érdekeg
tapasztalatokra tett szert amtkor a szakosttás irrínt
érdekl dijtt a spor'tág szai<ernbereinéL A vélemények'
valamint a gyakorlat rneglehet sen tarka képet fesL

Bégen rendszerlnt 14r_15 éves korban kap_
tak a jelentkez'k szakrnat jellegti vtvások1atásL Né_
hány évlg iskoláztak, assz ztds a kezd k és csak
gzután lndultak el ets versenytik rr. Ma a viv tsko-
tákban &8 éves kort l yesznek Íel gyereÉeket, s
kedvtelés végett meglehet sen korán indi{ák i<et
versenyeken" A koral versenye ztetés pedig a tovább
fejl dés egytk leg|elent sebb akadátyoz ja.

ozoray Schenker Zoltán _ egykorÍ k1váld
kardvÍv 

' 
Jelenleg ere dménye s en rntiktjd e d'z , sz ak-

tr - helyesen tqezl ld' az id,íbenl szakositásra vo-
natkoz általános elvekeL Szerínte a vlvás k nnyed
természetii mozgása révén alkalmas a gyermek
testt Íejl désének el,5segttésére, nem tárnasZi tulzott
flzlkal kijvetelmén;rt, nem veszélyezietl egészségéL
A viv sport azonban pontos mozgásÍormákát, szaba-
tos moz ulatolrat ktván Ezek végrehajtásához bizo_
nyos szelleml készség, btzonyos szlnvonalu lel}í
_ szelleml - Ítztkal felkésziiltség sziikségeÉ" És ttt
érkezett el a neves szaktr a dolog léiyegéhez:

a gyertnek nem rendelkezÍk qgza| a szel-
leml Íejtettséggel, hogy a mozdulatok szabatos vég_
rehqjtásához . sziikséges magyarázatokat, szemlélte_
téseket nregértse, fígyelmét huzarnosabb idetg ezek-
re tisszpontosltsa, ntrcs lrreg az akaratereje a Szá_
batosság kijvetelte nehézs gek lekiizdésére, és
amlg sg. nlncs rneg, addlg nem alkalmas 'tkomolyil
vtvás iizésére.

Bay Béla szerínt ls csak abban az esetben
lehet megkezdenl a vivásoktatást arnlkor a tanltvány
1nár- megér.tí aa unalmasnak tiin gyakorlatozág j;
lent ségá' ' YátI ezllárd akarata folyamatos, kltáitd
mwrkára és naqyon szeretl a vlvásL A vivás meg

tiirténií

MÁru $[T/[$ ffi gyffikorla,Űbanu

lehet sen sszetett mozgás, sokrétij, értelml_flxtbd
tgényt tiímaszt a kezd vel szgrnberr. Ámtg a gyer\-
rneket a kiírnyezetl tijr'ténés nagyon érdekll, lek ,gondolatat ide-oda kalandozna\ addlg nem tud terv-gzerii okÍat rnrmka részesévé váInt

Ezek után Íelteszl a ct}d<tr .a kérdést:
hány éves korban érnelr meg a Íeltételek a szab
mat Jellegii vlvásra? Á véleményekb l és a jelenlest
gyakorlatb t _ sqjnos, tud'ományos kutat munka ered-
ményeire ebben a kérdésbeh m g nem támaszko&
haturrk - d'Zt a ktjvetkeztetést vonha{uk le, hogy egé_
gzen ktvát adottságuak esetében 11-12, rendszerlnt
aronbffi csak 13_14 éves korban rendelkeznek a
g"yérmekek a vlvástanuláshoz sziikséges ÍeltételekkeL
Á kezdés korántsern jelenthet klnál lagos szakmal
munkáL Az általános el késztilet ld{ n vlvást el -
készit áttalános hatásu glmnaszttkát célglmnaszrtl_
kát' lábgyakorlatokat vé$eztessiin& rháJd egyszertl
vtv techníkal gypkorlatokat kapcsosunlr (jssze Játék-
kaL Ebbey} az ld szakban a hett ed,zésaY"ám legátánu
2x1 ra"

SzahoE;ltott el kégztilet 13_15 éves korban
kezd {ék A ldbmunka szabatos begyakorlása után
eg"yenes_ szurás, egyszerii kijrz ezurás, mqJd egy-
szerii támadás, védés vlsszaszuráa az oktatás sor-
"91$"' . mqid egyszerii támadás egycseles támadás,
vé0és vlsszaszurás az oktatás sor}endje, llletve eziaz ugJrnevezett vlv tanmenetet kellene legiobb edz6-
lnknek H4olgozntok" A mester és tanttvááyának ktí-
z s_ rnunkáa, a mesterrrek a tanitvány adcttságalt fl_
gyelembe vev alkot oHat tevékenysége hatá}ozza
n]eg a továbbl sorrendeL A hetÍ edzéászárn ebben
az id szakban lehet leg hett 31 ra legyen

. Vqr-senvzés" Valameruryt sportíg kijziil. vlr
vásban találrlnk legrégebben olyan lntézkedéseke!
amelyek 'azt cé|ozzák, hogy a .kezd k lelkésziilten
át]janak r{thoz. Bay B la srerlnt már évtlzedekkel
ezel lt rendoztek kezd k r szére mtrr stt verse_
nyeket

Á jelenleg érvényben lévií versenys zabáty-
zat 3 kbhcsopor"t Íeláltitásár l rendelkezik Eszerint
a vÍir k 13_16 éves korban serdiil k' 1&19 éves
korban tfluságlak és 19 éves kort l feln ttek

Á 13_16 évesek egy korcsopor"tban val
szerepeltetése er sen ktÍogásolhat , hlszen el Íor-
dulhat, egy és négyéves mvlv multtalm rendelkez6
Ílatalok keriilnek eg5rmással szembe. Ez pedtg nem
Íelel meg sem az élettanl, sern a szakrnat kiÍvetel*
ménye}nrek Ezen a rendelkezésen tehát J volnn
wíltoztatrl

}Iason] probl mák vannak a 16 évet bet l_
ttjttek és a 19 évesek egytittvivásakor. Ebben a kon-
csopot'tbarr ls el Íordulhatrrak _ és erre nagy a va-
1 sztniiség - olyan esetek amlkor rendklvtil náev tu-
dásbelt kiiliÍnbségiiek állnak szemben egymással

F'elmeriil vlvásban még egy sqjátos probl&
rna. Az t{iuságr világu{nokságon 2o évesek ls tndul-
hatnak' tehát olyanok ts, aklk hazal i{usági versenye-
ken már nem vehetnek részL Tábor István a sztL
vetség Í titkára arr, l te{iékoztatott, hogy viv szakem_
berelnk olyan javaslatokon dolgoznak: a 20 évesek
ls lndulhassanak a hazal lsuságt versenyekeno vá-
logat korq vagy - eme{ék Íel egy éwel az $uságl
korhatár't- Flgyelemmel a versenyzés élettgnl ttive-
telményetre, a vívás s4játos tgényetre, az alábbl
korcsopor't bgosztást tartanánk megvltatásra érde_
mesnek: 1&14 éves gyerme\ 15-16 éves serdiil ,I7-2o éves ifiuságl



MEq Á'KARJUI< VEDENI
CI, ,gycur kard, uil ,ghegetn ru,ű i Ű

A Viv l_Iirad m{iusl szánában J'olodiib hogy Dr. R nay Gyula cikkéro érdekes
hozzász lá.s ér*'oze Boda lászl tolláb l amolybon a kardvfu s és a vidéL vi-
vrísportiának problémá fejtegell Akkor azt bértíik olvas Ínkna|r. hogy ozt a cik*
ket juniusi ezrírrrunkban kt'ziil,iiik Sajnalabr mrídon ennek az igéretLinknek iechni-
kai okokb l nem tehettrtnk elegoL Most p toliul mulasáásunkaL ReméÜiik hogy a
clklben foglaltak visgzhan8ot kelterrek a viv társadalorr széleg rétegeiben f ként
Yezot lbon Miedenesetre a Vtv Flirgd még iissza fog reá térni és ktiztilni fog-
Ja refloíríir"

Á Ívtv Htt'atl ' ozéYl ' márclu3l Éiáméban Dr.! nay cyula tolláb l ''Akarjuk_e komolyrí
taímegealleDt a vtvás clrnen mgg|elent ctkJ. elolvas4sa után onkéntelániii a clmként adott inondat' ltletve
gondolat Jukitt eszembe. Hogy rnlér't ez a gondola| llletve kijelentés és a vele társut egyéb gonbolat? Ít_
zár ]'ag azérl, mer't R nqy eJn'a ctkLében Yéglg a.Borok k z t!'de nyilian ís _ ez a Jélt gonootqt élér
ezért tárgya{a a vlyág' t megqsttését' mert lesels sorban a magyar kardYivás jiJv jééÉ agg attt lzt ar
aggodalnat lgazoÜák a vtY Htrad ban medelenl clk}ek mlnd' alnelyek réazint a 

'nagyar Band elrnult dtéB6
lé|évezázadd'" l sz lrra\ avagy a harmlnc-negyven éwel epel ttt juniuot kardveigenyék népes uG14o Í nJ'l
mez6nyéi6l' ugymlnt a t riizdk száJhánab a kardoz k trrítrrínyára tijrrén6 emelkedésér ! íégiil a vlvás k _

rt'I bqlo}r l o!Í ékezEek Mert Yal bat1 a magYar kardvlvás iijv je k riil van a legnalvobb báit
á Jeleziba{ulás ' utáu tgeu !ágy mértékbén el retijrtijnk a' szur Íelyverek vo':ratríu a vílág-

verseqyek pásualB. T6rben' párbqit6rben Íelzárk ztun\ s t fijlé kerekedti-ilk az olaszokrak és banctáLlrakEr lggn ijrverideleB té4y' de viszortt ugygnezen td alatl elveszett a kardvlvásban az a blztos el nyiii{
atne\y ak}or Yoll' antlior 8-1o olJ.a! étvoDalbell }áidYlv n& volt' hogy ggy_ gy olÍmpial vagy vtlrígbajnoi<ság.
'avai4y eur pabqjnoksá dtjnt je' m4d*m magyar bdnokgágnak mful siilt' a magyar r{sztvev6t számát tel
k'ntve. Áz a távolság és fijlény azoílban' amt a kardvtYásban a magyar és lnás nernzetek vlv l }tjzijtt votL
roha}nosan' cs kkent S ma ott tar.tun\ h-a rnég slkerlilt is nregvédenl a Inagyar karcl világtregern ni{iát, két-an CSoKKent S Ina oTt laHunrq n-a Ineg srKerLllt ls meg'veoeru a Inagyar karo vllaghegemoniqiat' két-

vqjon sikeriilnt fog_e ez a j v ben a Íelttjrekv , igen tehetséges rrliís nernzetek tudása és rolratnoaséges, vqjon sikeriilnt fog_e ez a j v ben
feJl dése mellett? - Blzom fiata{ainkban, rnelt íees fiatalok. akik Gerevtch Álad árl' t ea
Kovács Pátt J átvették a feladatot, rninden tudásukkal arra
tassák a kardban elért télévsrázados sikersgrozatot, miut

fognak t rekedni, liogy ugyanolyatÍ tl'ir:etleniil Íoty_
azi el deik ki|larcoltiíll

l'4dalmaB és szÖnroru az egyszer eléIt pozici elveszt se és átadni a hely't llrás ppmras'
nekl E! Yonalkozlt mlnden fegyvernen]re' de a legÍ4jdalmasabb lenrre az ha ákardban tajbb,_filí i'iv'n ate
blztosa!- iario{t pozlcl nkal' els ségiirlket keuene átádnunk más nelnzetnek Ez f,ijdalmasabb lerfié' n}Ílita a
szur ÍegJrverekben 'elér.t siksrelD} nem tsmé 6dnének meg. Eaér{, ha aá nlonqJuk s hángoztatiuk, hogy b{
Yea a vlváa kijriil' legels sorban a kardIa éÍ$ijk Ez azonban netn azt jelentit h"ogy ne,'' kiv'njuk'a slrrr j

'ggyYerekbeD 
gtért erealmélye'nk rnegishétlését és loztci t!\ vlsszaszerz sét. L're a legt nyegosebb Ieladal:

az1 a iiozlit L alntt 50 éve blztosan tartulk a keralYlváBtia.L azt ne ves5Ílgi.ik el!
T9há1 lgenls akariuk a világ lijmegesilégdJ- a kardoz k l tsziln'ín!k l Jwegc.s lelerllelésél

!P4 qs"k a Í,ijmeq tuttia }dter"rnehl a Hvál eev neket! s rnl!él nagyobb. a tijtrleg, anníi-Iiii,t t.iv.lt,i eg'Ent
trd ÍelBzltlre hozllL

' E!íek 'eléréséhez azonba '- szerény vélern n5lern szerint - Í{!cn s li teínivcl nl< varr' A
vtYás liimegeBltésével kapcsolatban Íelvetelt mtnden goádobtlal eqyelérrte]( s a),t ]liszerll rriinlén a vivással
k zYotlerii4 vagy kijzYetYe Íogtalkoz szakember' vagy apottvciel is e.lyet(!l1. v(!Iei](! yo|n szeri!í azon_
batl _abhoz' hogy a lijlnegbázlst a vivásban megtudJuk lerelhtenl' igeniB kiizp9lltilllg kcll hozzányulnl olyan
kérdések}iez' amelyek ma nincsenek ktjzpontllag'kezelve és'alli.lv k(1r'désc]i]lez er' lycs ktízzel t rtén 'be-
1eaz6lá.s az egyetemes magyar vivás érdekett Bzolgáln{"

Ktzár lag a inagyar vlvás és legelB sorba a Ínugya!' liardyivtís iigyét tartva szem él tt'
négy Í6csopor1ra ogzthatom be ázokal a k rdésekel' amelyekkel a vlvtís tijn]egesit sétrok a ir..egszerve zésd
tel párhuzamo68n' vagy annak bevezet jek n! de ltrkÍíbb stirlrílloll (ís llliel bb íoglalkozni' kell-

L./ A megtév és rlriiktjd szakosztályok anJ',ilqi tlelyzetének a feliilvizsgálata és arányo-
sttása.

vlvás érdekeine o ?/-::,:L1átiiliY#'"1-f'5ffii1u:,]";i;i3iá;:r 
frlltilrrizsgr'ílása és átszervezése az egyetelnes

s./ nazésl (terem) terret ségek Íeltilvizsgiílástr, ijsszeirása és a szijkséges iniézkedésBk

- 4./ Az utánp tlás Íokozott biztositása érdekcíben a vidékt viv k rniikijdésének nagyobb fi_
kÍsérése és a tetretséges viv k Íelkarolása.

megtétele'

gyelemmel

Mtel tt a Íentt poltok réslloteg taglalás{íhoz lognék el re kell bocBátanom. hocy meEllét&
sgm szerbl a t\Áv'sz. Yolna hlvato$ e kérdé8ek l leli-ilYtzsg{ílni és a sziikséges átlog tntéáteaéie! negté_
ielére az tuelékes sEervek Íe|é a jpaslatot rnegterlrrl a megyel szijvstBégekkel kar Ítvg.

' . ad' L/ Ennl:k a $ont.lrak a iárgyalásá}roz a M.v.sz. GazdaBágl Btzottrságának a rnY ulrra!
-ak'oembel{ számábal k zzélett besz{írnol adatat grokríltatnak sgzegszerii adatoka! Ez-a beezámol ugy r
Í Ytíro8t Íblnt Yldékl- szakogztalyok ar\yagt helytctét Ícltárla ée ebb l kMuágllk' r lyen httrá4yor hcl5rle{b.D
Yan a4y8g|lag a vldékl Ytvds _ a Í6városbíL

Ds a ídéId egyesiileteL mostoha a4ragt helyzetiik ellenérre - ha alyagllag vecetí}'lat la -

,8



do v'vóétet tekhttetében hőst ldizdelrnet foMatnak, élrrek és erectrnényeket érnek eL Eredrnélyeket érnek g1

]fioaríae azért.mer{ önzetlen g valóba! amaiőr goor.tot íolvtatnak A vlvók szerelrnegel a vlvásnak g anJre-

"r*.a'áö.i".ltoi.;;;ffiosztályokmüködésétkizd,rólasavezetőkEgyt'uzgatma, spor.lszeretete' ezen keresztül a vtvók 
_ 

lelkesedé 8e és áldozatkétszsége btztosl1ia.

Az anyagtakkal küzktjd6 g&L&L-9gJaq$!lI91qE főleg az @
lÍín lannak igen nehéz helvzetbeD.

Egy Budapesten kltrt országos versenyer! vagy bajnokságon való részvétel vlllamoqieg'y
köItÉésbe keriit el'ak a búdapestl Ytvóknak Bármely vidékt egyeBület' 'ha csak megyÉjében Hl4 o|szégos

"u.ióiv"'', "ugv 
nregyet b4nok;ágon akar részt veruú' konroly'-utazásí költségbe kerüL ha mlnősttést akar

""""á"íí 
- mó7-p"uT' rourL kerü1 lra Butlapesten rr.egrendeiésre kerül6 versenyen kiváqia vivólt 9 vlaléld

i"ulo"uiary inditani. Pedtg lgen előnyös' Íra vi<lékl vivók minél tijbb builapesü versenyen_ YeBzuek részl'
ánot ttváld rnesterek keze"ala[ dofozó úvókkat mérhetlk össze tudáaukat és erejükeL Jeteuleg 

'gen 
tneg

kell gondolnt a lcgtöbb vÍdékt szakoiz*íl}mak' hogy rnllyen verseqyeko! lndi(ia vivói! éppen anyaql keretiik
szük volta tniatl

Kevés vlilékl egyesület' Yagy rnegyet szövetség rendelkezlk a gépestiés következtébeu meg-
HYád korszerü Íelszereléssef,- Igv nágyjáúot elrrrondha{u\ a vlaélt vivót lulrryomórészl kl vaÍmak záÍTa'
r'ogv ro.t." é8 párbajtőrbeh gEppet g*j'at<orohassanak Éz peatlg gyakorlatllag azt jelent| hogy végered.
,r'éiivben a Í.tdéH 

-vlvók e két légl'venrernben behozhatarlan hátr.ínyban vanlak a bldapestt Ylvókkal Bzert}'
n""," r'oi"tt vtddken lB akadna és ái<ao otyan vivó, ald Íeltétle!ül magasabb szbtel érhelett volna és érhet-

-,iL t'u a uregfelelő korszerii edzésl lónerőséga meglerme. Van oÍyan megye, ahol a párb4jtőr- egyált8tál
l"in ilo"r"pet 

".in 
az etl'ési' seln a verseuy prdgrarnbarr, rnert hlrinyzik a felszereléshez szükgéges alya_

gl íédezéL' Az eddjg elnlondotakkal nern az volt a célo)n' hogy azt alomborllsan L{ mlszerint a buda-
D.stl egyesiileteloek soka rendelkezésre áIIó évi kijltségvelési keretük. csak azt akartam ktÍejezésre Juttal_nl" 

l'osí- a vtdékl egyesületeE anyagi euátotts:iga ne- tiikrózi azt a képet' amibe! a magyar vfvás Jeledeg
átL s7tit"eg van ái ,rtrí'rpó ásnÍíl a vidík ere'jére is! Ezt pedls kllejezósre keu Juttab az anyagt elláloit-
rág 1orérr i$'' lgen örTendetes térry továbbá egy vivóegy.JsLilé! vagy szako-sztály rnegalakutása lÉ. vél6-
r'tú4yortl sze;foil aionban rneg ketl vlzigálnl, v4;on utztost1va van-g a megÍelelő anyagl alap a miikijdéshez
nrmósak az lnduláskoÍ, hanem a Íejl6dés utián is. Ne csak a megalakulásnat( öriiliülk' hanem -blzto8l1su} az
ul szakosztály ' mijkódését is' Ei a helyós fejleszlé8l prograrn/u(ia. sokkal károsabb egy vivószakosztály
riecalakulása 

-és rövld müködés utáni mqgsztiir -ise, mintha eq}'általán hem alaku]r volna meg. E pont végs6
idiiu"toiata"t azt tttáno:n levorrnl, kereise Irreg'a N1.Y.Sz. á lehetőségét arura&' hogy a léthez eqyáltaltít!
nem eiegónoő költ8égYerést kefetét omeue Íel azolgrak a !'ivó s zakos ztálJ'ol_nak' alne]yek akár vldékell akár
Budapesten anyagtlag 'csak vegel!ítu4k' de mdkötl1ek és eredménfl é'r'rrek eL

Meggyőződéeem az,hogyhaaz illetékosek rnegtaláták a módot a költséqvelésl keretek Íel-
emelésére. lgen na?_í lépést lettijnk a vivás törnegesltóse felé is. -Men a ttjtncgesttést a jetenleg meglévd
alapokra 'keu" Íe!.tetní-és teléptteni" Ha a jele!]eg müködő szÁkosztályok mlndegyikc, megkapja. a Íerrntartá9-
ho; és müköatóshez szükségés e ögend5 anyag{ alapot' akkor e szakosztályokon be ]iil ugrásszerüen Iog
emelkedxl a vtvók létszáma, aml _els6 lépóss a tijmegesitésnelc

' Á vivjs az a eportág, aInely a legrégibb idó óta' a legtöbb nemzetközl eredménJrt szerez'
le az ÚÍ'záEnak Megérde-nrl| hogy éri'ékének megfeleló lámogatásban részesü{órr.

ad 2../ sokan érezzii\ tá{uk és tu{uk' hogy a jeleDlegl- edzől Íoglatkoztat{ísl _reldszer nern
helyeo. sem a fóvríroiban" sem a vtdéker\ ahÓl rosszabb a íővárosiníL lgen helyes Róflay qyula Javaslala
az 

-ed;őI hláry megolttására a vlvóvereenyzó gárdának a bekapcsolására az oklatá sba. Azonba.! sz kevéB.
A ktváló tépássédíi edzők mdatnem krvétél né]kiir Budapesten valna} Íoglalkoztatva. Nein azt állitom' hogy
vtdéken rtnóseneÉ Hvató eoa6j.. de keYés, naAyor kevés. Á vldé}d tömegek tiibbet éralemehének és akLor'
ha a vldék ts kapna e mesteretiból többct'' naE!'obb tijrlreget lehetue vtdéken ts mozgódltaDl Ezen tulmenóen
a vldétl minőség- ts lényegesen jaYutllü és emglkedne a mlnósógl vlvó ti1meg.

Tehát Yélemét\Yem szerlút az egyetemes magyar vtvás érdekében Íelijl kgu Ylzsgábd a
lelenlegt edzót loglalkozlatásl reudszerl Az anyaglakhoz hasonlóan arányosttanl kell a jeledegt szüköa eal-.

tőt t"iptet aaaE G, amig a megtrduló Edz6képz6:|ltézet éreztetri logja hatrísál ée szabadabban lehet ga!-
alálkodlt áz eduól látgzómYna.L

vtdékÍ gócokal kellene leldltllaÚl és oda ldváló edzőkst slhelyeznl' aklk e ki'nyék ktváló
v|YóIrrak au eilzéEeft vég€z,Bér.

lgen sok tehetíéges vtdékr Yfuó elkallódtkl mert nem tud meglelel6 edzó kezébe kerübtt
aH a maJdtnumol tudná ldho'ul az tuetób6l Áz llyen elkallóilás' etBlkkadáB nEgy luxus nekiiuk' mert egygt
le! tshetgégei sern szqbadúa elvgazr ettgeabil

Tuilom az edz6l loglalkoztatást rendszer álszerÍezése nem ktinnyü Jelaalal lgen sok sze!t!-
pontot keu így€lerrbe veDlll De lem megoldhatatlaD Íeladü! Megoldható ugy' hogy sem az ed_zők ne szenv€(L
leuek hrítrá-ivl sem peall8'a szakosztályo\ de a magyat" vtvás }qveden az áíszervgzésgeL E kérdéEt meg
'trgu ota"o! ',i'it eut Ltvfia ao egyetemes áaqyar vtv7s érdeke Es a'liJrnegeoltés érdeke ls - míelőbb

OUINT ESPRESSO
A uía b sp

BUD,APE5T, V., BÁRCZY IsTVÁN UTCA 1.

ortol k keduenc tal lkoz helye liitiht kiszolg l s!



att 3./ A terelal kérdés _ lőleg vídéken _ elég sok helyen'nagy problémát jelen| de ez sem
megoldhatauan kérdés. Mtúden'itt akaat megíelelő heMség a viYás oLtatására, csak lllelékes szervelDk sok-
szo.-r erélyes kézzel történó bele yutása lrell ott' ahol a vtvósport érde].ébert erre sziikség van. Komoly
eredményelben gazdag mulhr 'viYóE'akosztály terem hlÍínyában, Yagy nem megÍeleló terem következtében a
megszi.irrés ves'élyó'ek volt Htéve. _ Nagy lömegget reúdelkező vidékl Bzakosztály pedig olyan }d6 terenF
ben'tar(la edzésett 

- hogy az már egészÁég{ete!. x 'ponlrrál is kiÍzponlt ltttézkedés megtételére vohra szii]c
Béq. he tömegesllenl akarjuk aYlvás' Á teróm kérdéséi ls a rneglévó slakoszlályok leklntetében kell meg.'
oldáú ahol eire ezükség_van t megoldások már a ttjrnegsgltés kéralését ls el6re Ylsztk

Ed 4./ Utol8ó pontnak hagytah a vldéEt vlvók Íelkarplásának a kérdéséL Eu lgen ÍonloB
kérdés, s azt hlsz,em 

'megértlemü a nagyobb nJrtlvánosiágol Nem tiJbbrdl van szó, mínt arró| hogy vtdékl
vtvd íezetdk nagy örömáel vennék trrdotnásul, hogy versenyzőtk ludásublak megÍelel6 eredríényeket ér-
hgü!ének ol ak# egyér1 akár csapatversgnyát mrrán Budapesten UgyaDlg nem akarok -általárogttalt ale

nagyjából az a rretyze{ hogi tegalább egy }-lasr'tssal ke'u tijbtel tucbla egy lsmeretlen Ytdékt vtvónlk Buala-
oeöiön_ na Balái' ositríLYáÉa! ;redméuri akar elérnl Á ktub és heM Bov'nizmugl számo{u} 

'el 
egys5er s

i11t'"deríko'''u ds aqiuk dt a helyet mhden vodJtko'ásban és verseuyer4 Budapsste! ég Ytdékeu egyarárl a
ttszta sporilak' tualáaDak és azt honorá$u\ ne pedtg egyéb Bzernpontokal Ezt _!dvá4a kiilö!őse! a vtdék' d€
az cgyetemee macyar Ylvás érdeke ls. ltarryobb tedve letsz a vidéh verseqyzdtek BudapeBlett versenyeznl
na éfrényeciitheü ténytegeg iuitága. S eí'komoly klhatással lesz egyéll ÍéJsdésérs ls. De ugyanez vonat-
kozlk a vldó!í Yersgrtyekre Ís. IvÍllde!Íéle azempoltból 

'akadó 
Bovblzmusl &ztiltessüÚk be 9 cBak a llszta

Bportol teklDtstik
ös6'eYetve tddklekel ha azt akadut' hogy a n@mleteL öbgzs9lt€lt h€lyezósében az olttt

ptal és v áEb4itro}d. vatam'lt európábdloH esyélr és csapatvergenyek 
'oly4rhdD 

azerzett poutok alapJÁn elót'i
ég lgen rég-í'ia tarlbtt harmadík bslvüilkéL toTábbá kard egyé és csapatverserryek soriín megszerzett els6
hglytitlk@t btzlosttanl akal'uk' a jöv6be! trE' aH.or telhtiB.k kdll Yalalrútl

l yéleméuyem szerbt a végcélnEk a törn{'Éeg$és4ek ketl lgbnle' ds csak aJeledegl slskosz.
tálvt kerelek nrocer6sttése uti.ín az előbb órr'ttet nésJ pohtban logltllak tleÍ{nl E mulk&roz mbde! YIvás-
saí ÍoAlal}ozó siot'tvezeld íeiiétleniij tegiobb tuddsát és legttrégét los'a ddnl csak el kell bditaDt a rnu_Úkát.

Eluifi Jöhet a iejlosztée éB szakoszt{ílyok létesttésg.

Indftsuk hát el ezt a mur].kát amlg nem késó és a nólnletek vetélkgdésébel nem rnara-
ah!o} alul a YtYóspoltbar. De én hls.uek e mrrni<a stkerében és hiBugk'abban' hogy bánntlyen er6s logu a
bi'deleü a nemzóiközl karatverBenyeksn alővóbeÚ, még Íogiut fudul órtzd a magyar kard vtl.íghegemóIll
áÍál ég vlgsza tuqjuk szerezYú a szuróíeg;rverekben t'B már egyszer elér{ pozlctólkat az elkövetkez6 éB a

Boda Lászlóriagyar Vtvást áBzeraezí munks Íévén
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Fiird"tíruha
fr'tird k peny
Short, haÍ, sznadr ,g

B rtind, sl,randt ska

IYapoiaj' kr ntelc

Pot inE
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A aíuás forradalmusít ja: ,,Iovag" EtJCrI\Io PINI
Á UEdcrlrrle trl"alcalse lebruárt Fzána két hosszabb clkket ts szentel a mult század nagy

vlv4a' Er énlo Plrrj elnlékének. Nem érde!Íele! ma Beln meglBmerr ennek a ragyog tehetségii s a vtvÁs_
hoz BzijkségeB mlndEn Ítzlkal és slglleml kellékkel rnsgáldott Íérltnek poi'tréJáL

Pltd ].859. o}.t ber 20.dn Llbour're_ben sziilelett és 80 éves kor'ában 1939. Január 7-én
Bueno$.ÁLresben halt meg szlvroham k velkeztében MInt egy kijztlgzteletbeu áu vlv meeter Ít& már 5 6sz-
{end s korában kezdgtt tsmerkedul a Ytvással' s tarrul'náIrJrat Íolytatába hellett' apal nevelés Íegyelmezéssd
és komolyBággal kÍvál és lovagia8 emberré Íornli{ s" Mlndezen tulmelr etr' herku.lesl er vel iendelkezetl

Á mat kor Ílatat Ytv t el-Bern hrdát 'képzglnl azt' hogy a régl francla vlvást mennJrlre arnéIt ság' }dmér'tség' legelsdsorban a szép teattar'td's éJ a pél<tád mai-atartáJ jelemezte. voltak kiill'nbijzd- a vtvással. kapcsolatos - lllemEzabályoq melyek rnegszabták a helye és a tritytelen -"n"tu"ra'ot to"eiEff4ta szabdlyokat tar'talmaziak 
'a 

vtvás kiiii'nbijid kézlÍon1.vet ts. Me! vottak latáioáá i_Eliontot" i'etyze-tekben alkalmazand azurások _-é8 Y_ágások' d9 mlaleltekJetett ezehe ktinnyiiebre\ udYarlasak1ab lo;agt-asabrak és llledelrnes bgk ke[ett lennl I(.' Például aJ vlváBsal elle[kezett 
-a 

iratráias. oe áts az'etarei&pée-trímadás .ts. _Ázutrín mggszabta az l'íllemk dext' boly a vtv árnyéka mtndég szalái}osan t&ne1 lg-;";és a legkevésbé 'kuazá dtoni iisszej ldeálls voli a mozdrlat]an ie8i melyb r 
";sy "ilIodo 

kar k;"]átoii%;rev ' éa pontoa mozdl'atokat hqJt végre. A Íless-tárnadásnál ocsrnrínyabba1 nern-is lutll-ak elképzelnl a'vtvÁs
os&tétál - s-ha a lolkegealés hevé YaEHt tlyesmlre ragaaltalott e| ugy azt ugy ktnézték lt'ug.'tc',xtioil1 mmui
valalnl j Yéighet sn csorba ese YoIBa a vtvás mesbrségén .

-Az oladz vlv k - azemben a ÍTanclákkal _ kevésbé voltak e kijtijttBégek rabJaL EgyeB k kt!ziilijk_.harcl -ld{íttásokat }a!att1k versenyzés kiizbe! - Bz rBkoztatva ezzel a néz6ret_l egy en l"tt"ttv. e'.
al kl désiiket lE - mások dl reléptek' hálra ugrottak Yagy éppea a Íijldre eslelL Az olasz v k mlndezert kii-l ncségell elnézték' g6t koreBték ts a veliik tal tapcs tatot" met't er s versenyz6k htrébe;7uo1iak'--- 

_-

Ezék toltak a? 9k}o_4 vtvás iellemz | arblkor Plnl' 9' akkor már |smett és komoly ereal-ményekkel renclelkez olasz vlv l889-ben Párlsba érkezét! 8 akÍ ezt k vet en 'C}reva.llcr Ptdn,-; lova_glas Plnlnek * neyezt k sL
_ Ptt4 aH í'rka lg tr bduoblak létszotl batalmas !zoÍÍtzÚ!l4 enDek a korazabEk meEkiilij&.bijzletett amal r verae\yz Je letl Á Ytv társadalom aklrort4t a verekeddkb l és az esetgDkéDt páruáoz t-b l. tillt. Í' leg az arisztolc'ácla' a hadsereg tagiat' az u.n. 'polgárt ÉIels6bb ttzezer'. a rrtuotriír éJ a É

Yatásos vlv k ii'zl.ék ezl a gporto! tghái eg'Yts'onilagosan télgé zár'l ktir.
Ezen vlvással iogtalkoz . szakért6- testiilet el6tt Pár'tBban Ptni te es slkeri aratotl Meg kell

azonbau 
-monalani. 

abhoz' hog'y ez telea Ínét'tékben 8tkerii{t'n nsm {rtottak nigyszerÍi családl kap sola_tal sem. Bábda az ofasz hadEereg drrragya Yolt egy o(yan koiba& amtkor a tlaztÍ"i:tn a leciobb a1á;l levérvoll Ez blztosték vol1 az llleid }ecsiiletessége teÉintetilbe!" s mefonyttotta a kapukat " ".gfuragr-ar"t-a" 
áuáJ't táfsaata'lrrrt os'tályok felé. P'4l vlTása' Mr rnagán vlseile az o|Ász temperámenh.rm 

'''fro"o ]"lét' 'oogt"Blk rt aralo ' mgrt nagJrgzeril Ytv és klvi4l gentlelnal voll Els sorba! .ujáf stItu-uát vtrta, senjmudte t iio-lához nem ha8oulllhat a!.
szlrte leheteltéu volt.gy ztlt gllene' védésol olyan blztosak voltak Táhadásalt pedjg a pást

egytk végét6l a máetldg oroBzlánl orortásiar v Eeüo' mgly az egész termet megremegtáite 3Á_u 
"az8r."t 

i.r
rázta. HeveaBége gy8kran szfult8 'k!"1q9$át"É !á!| nrylvbgt arcnyt étet' arur$ -g5'orsáság voL hogy csodíl_kozását- seD.kl sem tudla e'IÍolytall R Yld td lt bgli Pdr btt a ierseqiek a:u Eá-"ra t- "a!i att;átcrc1á sleve nétkiilijlhelelten le a meghlvott versenyzdk sorába!.

- 
Egy yep Plnlhez .haso!.l vlv Íettiinése é8 teklntélye' az ahugy tB msgfurdult ÍeJl dést

csak- slelette. El'aÍclaorsz_ágbaa a régebbl ld kben t6 voltak peugemiivésáeir' oe azoÍ nevetgEgesen conven-
c.tonállsak' volta-lL Ez- a fejl -dés, mely izlrrte Íorradalommá alikui- át egyre álálu k1szot{6td_a t Í1 és el6-rerDe nozta a parDqllornvasl.

. vqjJon kiilijDlegeB adott8águ verse4yz , redkFiju b{uok Yot- Ptnt? Nehéz erre válaszol_il 
' ]l."T . ÍÉ"3''.""9y ytv .YolL akl rléJt htrnéYro ie't szen és Eeiét altcsÍény vezte' J mtroezt a' s4átereJéb l érte eL Kor{ínak val,amellyt nagy vlY egyénlségével talátkozotl Merlgnac-a\ xtrctroffer.et' norrteaí-

:aL B valamelEytl legy6zte' bár ebben -az tddben i v ralytakíla{elzdr6t nem lri beszélve még Jurr sem volLfla valakl gy zDl tudotl ellene' nem g zte erl elblreszlcl$ hogy saJdr értékét ez'el ta erneié.

_ lsv furcsa kla tijrténet Jotlemz Ptnlre. Íal sebb roldba'D már nem vol olya! ldtar.t ésgzlv s'_ mlnt Ílatalabb korábaq amlkor éppLn'ezek a tulgJd orságat auq/t dlcs68éget boztat a"szá.rndra. Már
nem tutlott plhenés Úélkiil végtgvlvnt egy cs t'tét' E valaml lds pthenésre ktjzber e}titeége voll Ezér.t erg ._
méqyes és hatáqoa t'iikkltiz íolysrnodotl Á kiizdolBb k zben leleztg etleuJsléDek hogv mec akar áIlrL s ezutiín elkezdle kloldanl aut a kt'tést'- rnev csu}l.{át a l r marÉolatához erdsÍtettel tldien t6notta' 

_ru^-eiu|
c_Eavaf{a a lgy kijzben alapoBaD ld'!Úta magdt' s lgy lobrtatta az assz t. Ezen ravaszsága azonban kssankijzl,Bmerl lott' 8 lgy egy8zer aml}or a Grald Hotelbgn vtvot| csl4re nJrllv uosan 18 lele;bu ali'tl. bér ha a
réggeu lapot olo}vaata Yolna' rngly a voraonJrt tsmerÚotte, erré száialltháiott volrra" F'elmoni tehár a'oje1rs_ EYlYott ereJén k ldmélése !élki4 m4d Joli ádott eueljelének mutatYátt ke'é! s kezdle lecgavarnf a k tésiF,letnfe caglales mosoly t riilt el a nézdtéreq de ez eg!.re Inkább Íokoz dott' aboÍ$mn Ptnt ezt a mlnalet'ktállal lsmeÍ't azokáaál Yégezte. Meg{edl Mtt tegye!' EgyBzerre az az iÍletg támadl hoprrr ruhálÁt vtzscáHa
Yngg' 

_ 
hogJ' az és Íelazer léee rendben vaEe. végiil Ís nagy iinnopléEbeu részeg ;ttéÉ-a toz eave[ 

_már
nem dppsn flatat spo embe!.L

' Párlsban Plnl két tzben ls párb{ozo . Áe etB6t egy Tomsgueux levii érdekes ember ellerxvtvta' qkl n]ttd9niÍ! a párb{ozdst _alkalmat keres'ts. s nem akar't{ troey vát.ha ts sze;ér; vessek, nált anagy PtnlYel parp-+lup sohasgm talá'lkozotl Tomegubrrx_rrak uatatmás p a5a von, me]v ;z gzerint elbiiv tte
|ld' "eq 

hogy el s!,iir-elleuI,9l9_ é49 9l {' n'{d arrdkor tovább Íolyteitdk a vivásr.-!áma-dÁeÁ1 romegueux véo-t éB t'tposz a lsmét Ptn!.nél ülL Elképzelhetd PÍDt kgl!.lnetlen heÚzetg. Ha meg ialálná setestteni eÍJnÍetát,

II



ez dlcgőségét nem növel]o4 sőt ői szlnlen ellenszerrveB s'lnben tÍinlebé IeL ha Ytszont ő sebesül meg.* fuI-
lyen lolt ez hlrneYéI!. Áddlg latolgaita- a kén'es helyzel€t' mlg Bzokásos udvarlas modorában megtárflla a
legiobb lduta! és mlilden a legjobban végzódötl

Ptnlmásodlk párist párbqía már komolJ.ahb voll Ez alkalommal a €zlcíllal san Malato htvtatrl' aH esyébként vtvó ts volL s ubyancsak gyiijiötte az elleDÍelekei é€ keres1e a kiizdetrnekel sall Malató
vtvása egyéni és az ellenlelet köonJren zavarEa hozó votl T'elá'llás után Íegyverét és k8tiát mereYen elóre
tat'iotla é6 apró léptekkel közelealett ellelleléhez' usy hog{ azt háMlásra kényBzerltotte. Igy tödéni' hog-y 8
vtvóld6 _ hárorínegyed réozének €l1elte ulátt Pinl a vlYótér hátsó_ határíra elorul! mely kizárásái jeteuietüe
vohE. lgen 'árl' ale a raYaa' olasznak msg Yol1 a magához Ya]ó egrc. T4l|laalás látgzatda kettvg hól el6re'
hol kísgé hátra lépet| B satr Malalo csak ellenJelé1 llÉrette m|ioalen tategszáláYal s gzlnle lern t8 tör6alöt1 á
Íeladott teriilettel Á végén Plr:í meglordttotia az elóbbl heljrzete{' s san Malato Yóh az, aH a határon k'viilrr
keri'I' lrúg Plnt e révér 8{át terét nyerte vÍssza. Ez a találkozó vér uélki'il z{loti le, s rnósnap, ahlkor a
ktjzdelem vlsszavágóJára keriil1 Yolna aor' saD Malato barátal tallácsára YlsBzalépetl

PLú treve' Luclen caudfuJoz hasoulóaD' egy korszat szlmbolum& Á! ldőgebbek csodálatlal
és rokonszeuyvel err ékezlek vlssza rá, fieal, aroú, ldYiil hogy ragy vlvó vo& nemeB lelkÍi. spoY'lszerü ellen_
fél volt eeéez életében" 

Dr. Kléh Liszló fordltáea.

Útra kéezan a torfulőü ufuoőoilógbajnokuűgra,
Mlre e aorot napvflágot látnak ut'a késze]t á! a ngJ.ar vtvóválosa1otí hocy olaszhonbatt

megltiqtln a vllág ledobbdatval aá aranyéremér't éB Jó helyezésekért]-
Taláu' még so}ra n'em volt ofyan- nehéz helyzetben szabezntíség edz6blzottBág' é8végsó

Íoko! 'a Mvsz. ehöksége a váogatás he_gEtésénéI m'd olrttal. Sérüléeek' befegsagek' tanrrlnÉ4d okok -ml
att 

- eldáIloí edzés lJragyások, váretJa! Íorrnaha4ratlások nehezItették me! a ve-togátaj febldssélte{es Íela_datáL Számos €dzőbl'oügágl iilés, kés6 estÍ ór&ba ryuló €]nökgégl ülélekcn tIataurt áuáspoit áta6án a
köYetkezó Yálogalott Íogia a magyar Bz'Ieket képvtigbt TortuótE!:

Férll t n:
Kamutl Jen ,
Kamutl T'ászl ,
Gyvrlcza J zseÍ,
Pacséry Kázmér,
CzvlkovszkJr tr'erenc,
Szab Sándor,

N l t r:
Bejt ndik ,
DtÍm lky Lldia,
Julrász Katalln'
Dr'.K ovácsné,
székely Tlborné,
Mendelénytn

Pár:baitŐrn:

Gábor Tamág
Kausz Islván,
Bárány Arpád,
Sríkovits J zset
Marosl J reoÍ;
Lendvay LászI .

Kard.:

Kárpátl &rctolt
Horváth Zoltán,
Mendetényl Tamás,
Delneky Gábor,
Meszéna Mlkl s,
Bakonyt Péter,
Kovács Attlla.

- _Ut bbt feg!.Yernem!él a hetea lélgzám altBak 
'olytá 

alakul tgy' mert kélszeres oltmptal
bajnolu'rk-_ Kárpálr !ugo!! - {át kérelmére - nem veBz résrt az egyéni uuguu]i'iluage 't tolvo uuáei;''*
bel!' helyébe Kovács Pál ffa Áttila ioáa a hatos létszámot klegészlteÚ'.

Nsm lesz taláu érdelitelen tjB szehagoD]ft8ll! mllyen személyl víItozások ktivstke rtek be s!egyes Íeg5rvermemekben' az utolB 1959 4vt budapestt vB ia. 196o{atr' mtutárr R míoan o rÍlpta volt nemI ndeztek. vfiágbajnokságoL Férfi _i rbeo htáu-Jzik trlilt'p Mlbály és Papp bsaba, Szab Sándor az ujonc. N lt rben hlányzÍk Morvay zBuzsa' rvlarost Paula' az {onc Menáelénytn'é. paroa1íorlen Hánvztk Balth;zár La-
JoB' BerzsenJrl _Barnabáe, Lerrdvay. LíszI az r{io!]c. Kardban nélkiilijzziik Gerevtch Áladá{-Kowícs Pált' szg-
rencsés J zaefet r'{oncok: Meszénir Mtkl s, Bako$rt Péter é8 xoTács Attlla"' Ez a htánylt {a nagyoÚ &í'|dalrna8 szá.rnu'dtra' ceroYtch Áladár. Kovács PáL i'iitiJu Mthálv _Balthazár Lqjos - ba csak ernek a nég'y klaaszla Yersgnyz r k nevé1 eme iik Ét _ nyuváwaí ttatá6arrrufui
ltem léaz k !r$.ii helyíiket p toLnl

Esélyeket lato]gatll ném,áll rn du]tl an'- mett lapzártakor aflE még nem hozta nyllváaoo_
aágra a tírssztjvotségek nevezésetL Bár ékerserryz6bk évkijzbenl nehzeikiJzl versen-yeken 

".io ""é"épre""megnyug{a1 képet mu1al a rÚmal ollhpla tanulságal YJanak htntren]dt a tullott deriiláiást l
Megkérateztiik Tábor l8tván Í6 tkáx| mt a véIomélxye a reldezéq Íelkészi-i]és és esélyelJ]lr_16l egy h nappal a VB. et6lt?
- Két éYvel ezel lt a Magyar vlv szijvetséget bizta meg a F'm a dbgbqinoks!íg megrentle_

zéséveL zért rnl nagyoD J l tuqiuk' hosr eg'Jr YB rrpg1g'6.'6.. nagy munkával trír és s k toízáél. szak-
embe-r mozgosÍtáqát- kfváda meg. Áz olasz Vív szijvetségben Bzaketnberek rendelkezésre állnak és rnfu aztt el6n]tiikre szqkáL hopay 6k rendezték a mult éYt oltmplát és igy s'latén mlirdell tgchl.lkal Íelszerelé-s lsr ndslkezésijkTe áL Btztosak YagJrunk bellle| hogy a verse4y megrendezése ldÍogáBtalan lesz. Az osl t kongTeBz-
sz]ueon az olasz szijvetség nevében EJvlarrglarottt t4iékoztaiást adott a1|B. é készinetetr l KlIeitetle. hogv
rnlnd !et készi.ilgt meglijdént a nagy vtv esomény lebonyolilásríra és szer tettel wírj& az érkez "csafato lTudfu.l attta' }rogy az el6zetes nevecskor' liibt m'rd 20 uemzet jelezte részvételéi lBmertette' hosr a ver-
ory szlnhevéiil' az { sportcsat'nok Jog szolgálni' ame$mek a lrtv Ytlágb{nokság les' az tinrrepétfes Éiavatása.

AInt a rn' felkésziilésiirrket tue _,kiJri'lnény_elnkhez képesl _ ml la rnlDdent elkijve ijlk 8 íazer_e-plés. érdekéber- Verseqyz hk az oltrnp1a után r vld fl'áoot tartotát' e"__'{." ;".]á;";_iati"L e" .riire elkészlleti tervek Bzorlnt végezték edzéseket cluQatkian os u "a latot tti* i:áÁJi'""*tx;a 
'"-rg;oE rkéEt btzoqros htáuyossrígok í6 mutatkoztak' de ezekál stteriilt etllrlrÚí.inunt" '_- _*"

Ai oHo*ty nehézsége\ mllo. l funtebb 8 estk' valÓbn nehezebb helyzot eré á g.í}caapatulkaL Á vers ny el tt egy b nappá á. csapat szelleme és n"Lauáp"r" 
""!}q; 

j #i-fi;{hat l larnor-ve verse4Yz6lr* képgsgéEett és kiizd;BrtudáEá! 
.a yázol neneiátu' n_eryzitil* a-i ira' reao* tá-f pessztrntstá-ngk lenDt Konbét l slá8okba perszé senld sem tocs e{ttázlt- eztres;!- gtzom-;bol;b"Ji;uuo, rrogy 

"olg59 éYl budapestt cLorbát Torti, ban tltoszortiÜiitr' 
-arzi;-io;ábbá ;b;;;il il;;&a#"-emekben ar rnal méreékeliebb zcr nlésnél 

^Jobban 
végez" 

"uuput -t'?u- to"arura ís m?'hdJr 
"roj"*ií"" 

lii"ut" ""otbabért szerzett spor.{ágn glnevezest _

Utra készen és gy relemre ettijkéIten lndubnak vlv lnt< a nagy er. pr bára. I{ukonvlv társarJnlnm agg d _ egybeJl bizako-d szerete1e klsérl
T2

az egész
Cr..T.
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DR. KLÉH ue'sz LO

lEtownruNi l
Moszkvábau, a szovjet válogatolt l'lv k számára megrendezefl verserryeq rragylában a'

esélyesek kerii}ek H gy6ztesen
F'érfl t rben: L Midler, IL Zsdanovits, III" Szvesn5rlkov, [V. Sztszl}drq V"
N i t 'rben: [. Za]rellna, It Gorohova, ill Prudszkova, [V" Rasztvorova.
Párbqjt rben: L Csernylkov, IL Cser'nusevlts, II[. IJulin' I\L Webszkt' I

baron
Kardban: L Mavllhanov, IL Rllszk{io III. CserepovszkiJ, IV. Raklta.

Maksztnovi

Kosztava, VL Kha-

oo{)

lffiNmronszfcl
Á itFechtsportÍ a Nsz.K viv szt'vetgégé4ak htaYatalo3 lapJa' kiJzu a néYllel egyént b8Jnok-

ságcik eredményé| melyek a papLrforma szerlnil rredrnény ket ttih'ijzlk:
_ F'érIt t r': I. schrnlalt 6 gy' lL eerFeshetrn 5 gy' IIL Theuertauff ,{ gy' Iv. Brecht 4 gy.

N6t t r; L Mg6s 6 g&; II. schmr& 5 gy.' IIL Wel8s 5 gy' lV. HoÍlmaun d gy'
Párbajt r: L x'ánger 6 gy.' II. Grraler 6 g&' tIL ztinmennanl! 5 gy.' rv. Neuber 4 gy.
Kard: L Thsuerkauff 7 g&, IL Ki sbrer 6 gy., IlL w hler 5 Sy., fV. L6hr 3 Sy.

' Helder'helrrL Rekordszámu résztYéY Yet 23o 164í 20 uenzelbell versen;rzdvel lrtdull mog aiHetde reirnt rrrpáérl' Íory párbqtt rwere eny 18 pá8to .

. Á neg'yéddijnt ben: - Bourquard (lr.) gv6, Ábra}ramaon (svéo) euen 1o:9, Rompza (n&
met)-Kleín (belga) 1o:4' Dr.Ro88h'í (német)_Tost (osz r.) 11:10' Breda (ol.)-Jol!s!otl (sYéd) 10:3.

El ditnt6: Bourquard ompza 10:6, Bt'eda-IlrJos6kpt IO:5.
Di'nt6: Bro da-BourquaÍt 10:5.

lotAszglRsz &1

ooo

Cglare se az -olgsp kardbajnoE" Anconában rendezték rrreg az 196]- évl olasz egyénl kard-
b4Eokságokat a ki'Yetkez ereatrnéDnyel:

. L calaTese' IL Plchl lIL P.Naratw,z| rv. calanchlnl v. salvadorÍ' LNarduzzL vll. calzla'
VIIL Maettrl.

A Mg[é-g]!Ia párbaJt rc8apat mérk zéBt Geuovában YlYlák meg, melyel az olaBzok heveB
}.ijzdglemben 14:11 arányban qyeriek a ÍrancÍ!ík ellén

Áz olaEz c6apalb8n DelÍluo 5' saccaro' clprtanl Tasalnarl }3' Breda o sr zehrlet aratotl
Á baloctáku'l a gy zehnek ky oszlo ak rneg: Gulttet 4, Í,efranc 3' Mouyal 2' Dorale éB scbraag 1-] gy.

M á!l bat!- & spreEÍtco vándord{ ldet véat je Saccaro (olaszország) Ieu Ezgn a verseuJren
\rár az olasu párb4t6rijz6k cz repeltek j L

Nvolcaaldijntd: Saccaro (olasz)-Cavln ísvácl) 10:?. Behbhder í evéil ) -Mlkla ínontatan)
16;t5' |e agata (oíasz )-sátovtc s (magyar) ls:t'3, Maestit ( taáz )_oeÍtIno (otasz)'ro:a,' wahbeig (svédl
I'abrlzt (glasz).1O:{r Brrda. (olasz)-Srn'.rne (olasz) 10:2, QueJrroux (francla)-<le. Caulaa!6 (fralcla) 1O:8,
Geue{ ( evéd)- Strazalta (lsDgygl) 15 : 13.

ldegy alal t 6: Saccarc{ehbtnder 1O:5, Pellagata{4aeBtr1 10:6, BreibWablberglO:8, queJF.
rouJrcenedd 15:1!L

K zépd trtd i saccaroPellagata 11:9' Breala{ueJrroux 1o:5.
' Dtint6; Saccaro-Breda. 1O:8

olaBzJYatlcla csapatniérkdzés z4llott le három legJrverDemben kék_két ver8euyz réEzvé.
telével (Íérfi t6r, ílíI_]6i-ds-i65$&E6íI-Ti- iasz- csapat a mltán í Cassa dl nbpannlo tada r át: ÍéF
fl t rben Bergamful és M aEeBL n l l6rben Camber ée colombeltt párbalt6rbgn PaYeal éB saccaro vtvta*
és 8:4 alárybaD gzenvealtgk vereséget a Íér'l t rben Magnan és Barrabho' !6t tdrben Le Roux é6 Mous-
6et' párbaJtdrbgu Mouyal é6 léÍTanc s8z létellÍ trancla csapa l Á verBe4Y a íérft t6rb ! d6tt sL bevet a
bancták 4:G.ra nycr'tek' a rndstk két ÍegJrvenremben az eredmérJr 2i2 aol4-

rco

Q6ucB trra tesesltmérry blrér6l ad Bzámot szakáll Endre a uctdrh !Í arrlbdr aus'trál í.
Y k lglkss vezet Je. l New zealandl vtv gz vetaég meghlváBára 8 Íétí éE ,í n t tdrTlY val 30 clapatvBs
renyt Ylvtak le É'gr'to al országban és sbb6l huszat rleg Ís Eyertek Ngw_zoal+dl gllelt'elelk 9ltett
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ROVATVEZETO: DR CaIFFR.A. ANDnÁs

Á Yllékt és oreaágos b4lokságok la{ealcbíeB aqYaga rt atl ltÍltndr két h uap ta trem lua!
tun} bes.&ámolni az egyéb l6várost-vereeiryen 

" 
peq! a vasárrrailoÉorr a Ylv telanekba'lt méj rcm érz <ttk

a h'r{ele! bektisz ntiJtt 4yár. x'orr s halgulat ldttt s bslrt a Ysrsgnyske[ egyarád és aépes mez ny lc
kiizdgnek a Dyárl Bziinet el6tt még megs&greuhold lrtltl6sttésekét't

Áprtlls 23-ál a ]aaBag ég a BotoDutéDlt6k ILo. Íédl t r versouyi trud9z1gk amelys! {1 Ytv
lépett páetr.a. Á kiizdebnek véglg tgen azlBvoD-alasak voltak Á' el mérk zések soráu meilepetéánek suád
K bel Rátkay' E'end.vesl s szloven6zk1 kte6ése. Á ktjzépalt'ttt6be! Yérzetl ol Perlrímost és Hiuryaarl" Á d nt6-
bel] er6B volt a Vasas tijlérry és végeredmé4yé.bea Nemere zoltdJt tgstr J vtYásBsL megérdomgl{Bn gydz iL
ot csupán a má8odtk -hel]rezet1 Pálmány Istwán 

' 
(ÍIo]lv.J és a haranaa k HqÍnal Béla (vEsaa) szorltot k mgE

IV. Perlaky Iászl .(U.D zsa) v. slrna lBtván (Beto!u{). I'hareczry GÁbor (osc) VllKovesÍcs Járcs (oSC)
MlL Garzaugh Péter (vasas) DL Farkas sándor (Be!onut). F blrák: Szab Pál és Ber'ty lttlr&

Ügyanott j{.-r1 ll ]gglse]rgt ls retrdeztak' amelygn 2{!r halullak Á ktir'alglem ltt ksvé6bé
volt sztFonalaa' ale 8nná heYetebb' T bb cBopot'tban há.rmas' s6t négyes holtygrsgqrr keriin Bor. Áu erG
vltEonyok lnkább megoszlottak és a dijn{ bell helyeken nyolc ecyesitlgt oaz{ouotl Á Ysrsgn]rt bz{os Í lénD_vel
Néheth Magda (osc] nysÉo Horwá1h Zha (Honv.) eI . nL narÉní rr{srn (Vasas) rv. R iay ndlk (D !ja)v. Pek}er - 

Teréz. (V.Cs!rag] W_ Takács Gabrtelta (Honv. ) vll zupk Erzsl {Pei í) v[L Borka Magda (Bl'sc )
DL rmre Klára (.l z eefvríroa ). F' btrák: Tllly János és M sotryl EEI|L

Á ak ellenére' hogy a vaaat Yerae4Ye elvotrta a n l t ri'z6k log'{abb kot!6Üt{ílj.át a Pe
t6!t I[.o. u lt r'vefBefiÉu ls akadt 38 tndul . Á kt'zépal ltdbgn SríÍár csak holtYorBeDJi ulán vérzett áL'ngyzÉkéd az esétyesek Íutottak a dtint be' amelyltek mezdqyében az qgJr {ernlsták dohlnáttak .|'z élen sen zo.ro Yolt a kljrdel m: t'bek volt hal tuet leg 1g!r6!sbne. Á holtyerBeDybBn azután a Yasas verseryz n le
Ágyagfalvl Ptroska blzoEJnrtt jobbnak M4or tratalltrnal (oSC) azgmben Mbralkette! lgelt egyeltélgs ! vrvtalr 

'E ptu&raüqyl Íorma d ui tto el 92 els ség kérdéséL IIL Bái d ÁgTes (D zsa) rv. Baria F'a (Bvsc) v. HunÍ8r-
vt Gtzglla _(C.eepel) Harsal Eva (Pet fi) VtL Mzmér Ádr'Íbrne (osc} i/ L'EsJt Em6k9 (osc) 'Dt sá lba K&
taun (Pot6í). F6blrdk: Boros Péter és May Attlla.

^z 
lvr'lx ll'o. k3lq!9!s9ry9 42 YtY t gyiiJi tt sgybe. M glopoté$iok s'árnlt Magyar. cgtB'át

Lénár{ Eymorcz és E-t't-;ITi6í& ='-a; 'ora 
bái. Á ki'zé:pdt'rri b'g!'hárrrra" loit'""""ní""ici ví"i-aíel Xgvács L rátrat (HsE) é8 kíégott Doro!.kay sáudor ts. váratlan ltt a 8erdlil6 korba lév6 Nagy zsolt (IVfi-

Dosz ) d !t Mutása YolL A d nt6 élmez nye ttt lg ki'rbevsr'te egjrmási. Áz lqs! B'oros kiiadelem véceigd"
mén]'Ekéut hármal - K Í'ÍnÜc&y csaba (cgoFsl)' Keresztéqr csaba '(MTK) éi ayárlde Á !.B {Ósc) - véleztckggyarád &6 g] lelemmel Az r{ravtvás aorán KtJItn czy kemény kiizdelembo! mlnd}ét ellerjtilét Ü:4 arÁny_ba! legy6't9 g ezzel az -els ség t olb dltotta. y zelme Eegérdemelt volL Á d nt6 corán 6 vtvott a legÍ1-
egygnBulyozottabban Il GyárÍás.IIL Keresztény. Á rv-v. helve! te{osoE egylorruE arflatardEcYat 5{ gy6Et
lemlrlol vég zlek qvád Tlbor (MTK) és Pr'zyb la oybrgy (D zsa). ,{ Eot!.ondet k '! tttlk n arÜd iiéir oL
1'! BogEár. c lor .(ls]) vIL Nagy zsolt (IVEmsz) VIIL Nagy tsaba (Csepel) DL Nagy E{rop (Csepel).
F6blrd'k: Acs IgM,! és MlttermaJrer ldtin

Áprtlls 29-3orén boqyolttott& te a ! z{allp.-Íérlll ::gerg9$dl.fulek 39 r6uyt río! ryeok szép akcl ba! gyi'qYi'rkijdtette a Ytvásnak azt a keyés htvéL akt ezen a iersenyg! mepceleit Á sol*-tez ttettl houott meglepetésL Az el mérk zéBek során holtveraenybeu esetl }c Barc ínonv.) baacbMiv
(Bvs-c) és Rdrkay (sparl). A .tilzrÉpdt'lt6bo! hármas Ldravlvás sord'n vérzetl eI Szemer&y és'GaE'awb. -Á
dtjnt b n t{ lE u8yaDazl a képet láth.rttull Áz esétyosek egyenl6 er t képvtgeltok' k rbgvérték eeymá;t ér
aÚ g 8 h'trsuly_ban- lév D zsások egJnná.st bátráttattr& adaug a! tgen J l vtv és cs t'tétugk t bbsé_gél 

'ag!rfrIénrrygl Dyer6 Pátnány tstrán (Honvéd)' a.kl hbdtjsaze két hérk zését Yeszlg g t balgzergncgével 6ii
arányba4 blztoson ' h dttotta 9l az ol66Bégel lL TÍu4yady Á oDz (D !sa) IIL Pedámosi s4ttdor íE!8rdronor )
Ív. Perraklr réezl . (n zp.a ) .v. ' 

T-olnay Korrr r (Pei6ff) .vr p.royltlta Gyorg'y (n zsa) vIL !'aTkas L&d (Bvsc)
v[L Uharecl$r Gábor (oisc]. F6btr&: Dete lstván és Mészáros J zseL

lz lltlK IIL oszt{íl:nl párbdl r'versenyén ls a mullhoz képest n oeg rn6!6!Y íga ldlvettrészl l tr lrtaagerilml ts ét1éke8 voir, sztionarar ni;d.h;hri h;ro 9 ll!ég16 E BlabéIyok ér'teknébott netn lllix sltetl. A ktildolgm Íntldvégk tgg! hevgE mli a továbMuiásdrt
kltlt'n g9.o B ki'ldpat d6b9! ksugtt gok hott9sr8e4rt vnr. ál egylk yeí Íá-tinas rlravtvcsb l cluDái laráJai
ardnayat d nt6b{u1o x vgBdt Gy rgy (D z8a) l magára taliíli - E britos Í léll]Jrel'4rerto a vergalld tnao!*tal IstváI (MtK) d6Ít llÜgÜttik lg ! t m fiilt a mez ny, atnlre Jellem!6' hogy bbg' a legJrvege6Éon tlÍbb
t riJz YeI. eg'llti YeldégEzerspl6kérÍ olhdul Nyomárkal 5 ffizelemniel c;ak v. tudott ldDlr Ir. TárkáIrllt
cy rgy . (MB) Iv. ryantra Béla (D zse ) V" Nyomárbl Öd lr (csepet) vL Papp trbr.gltc (osc) vu. zgonrboirároly (Pgi6fl) v L lobollk zoltdn (l,rrr) DL f,léh lásll (osc)- r6bbák: K6bor Ár l és B_dbay Drvt!.

A xTlLtgr. Ta!ác8 tf. n l t6tYer5 4lrétr 67 vlv n6 lépot pás 'a. A at d6 bárltÍar hohiBtL
!6rt4rel YéEE6drrtL arngv cgat a máÉodlk ÉraYlYás sorá! holott altjltésL L Bálltrt Gtzella (JMI&er.) IL I'tff
!a* .(ceepel) L Y Dlq \ (szentcs) 

_rÍ. 
6moc! .AttDa (J\4B) v. (léldl_ rratrka (sp"'i) vr ldnay niuirí

(D zsr) vll. Hámor't Már.|a (AsI) VIIIJ.DL Imre Ktára (J !gsIY;) és'Mol!ár Éva (J zí'gÉ.). '
I6btrák: b.B rray oyula és Mltigrma5or d n

-_ . 
}l4 'l 14.{! a caepoll k ltr+ karalver8e(Yé tE' népeg mlí (55 ). a d 'nt6bg teryeE YoH e

vasaB l lé{y. Két Ytv ja kiilÜn versoDJrt vtvott és m g t it a mgz lly t bbt tarca c aen lgma!'advá tgíesetl
Esuet9m riill L Hluer Péter (Yasar) IL Hot'váth D !s6 (vasa.) Í . HarnrneÍ Í !6 

' 
{Y;tvíot ) IY. Barét Já-nos (Honv.) v. PeÍtátno8l sárrdor (noktr. ) RadvdrJt'tásll (EotÍvéd ) YÉ G cl Bdla (rr'rt ) vru scm-

mann Mhá\r '(Vasa8) DL csgr.í oéza (0oo ]16| r6bÍr &; Malrer Gy rgy r wurm PáL
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Áz MlK-Jlto._gÓL.1fuycrspg!í! ugyaJtcsak 56-an lüdultak. Á verseny lebonyoliásának msg_
pvorsltiísa véget{ a seÍeitezó és középdömó közé egy közveüen klesésea fordulól ü.tattall A vefse4yt ve-
iéiró"iil -u"*.riv crzerra i"csepet) nyert; Íúízmér Adrte'ine (osc) előtL lk ketlen messze llváltalr a t'ézőny-
bőL Párharcuk egvetlen taláta:ttal dőh el az elóbbt laYára. IIl. \\lndísch Ka(a]ln {Keszthelyl }1Av) rv. Relt6
Emőke íosc) V. tÉmorr l\lárla (Asl) \4. s{íÍár ÁdrteÚhe (Józsefv.S.I.) uL E'arkas Gabrleua (osc) \'lll T\lol-
Dár Éva '(Józ;efv.sJ. ) Ix. Nagy M'aria'Er'a íMTK). Főbírák:' Przybllta György é6 valent György.

Á Bvsz kupa keretében bonyoltlotta le a Bllsc ILo' párb4tőr'verBe[yéL Mlndössze 22 ver-
selyzőlndu[MeglepetésvadászfyktegéBeésÁudorarányiáE-Fenee@döntóbenPálvölgí
és r-ártánvt killön-vóreenyt Ylvlak lneBsze megelőzve a rnezdny erósen tömörlilő kózépsó részéL L PálvÜlgyt
rlrrrao" lsÍscl I Trírká;Í György (MTK) iit tlagy Bar:ra (osc) rv. Fapp Ferenc (osc) v. DocskáI JáDs
|c".Ér) vr. p'"pp Ttbo; (Bv-sc ) hI. T.'iw.uí c€aba'(Bvsc) ttü _el'aor Áto_j (uvet ).ix- n"aóst Iászló (Cse-
pet). róbták; TerebedBy Akos és Kenderessy Lqiog.

Á Dózsa Lo. ÍérÍtr tőrversenyén ]to Ytvó között ott volt a! egész ímásodik garnltu.rall. Áz
elgó íorttulóban hollverser1yben esiek kl Ilavalda' pe4ámosl Gyar'ínal1 továbbá Sághy' Tttnár és Zék{íny..A
közéDdöntó csak egy csopó barr hozotl meglepetésl' ahol Papp csaba Nárayval ós Gátlal került holtYerBeny-
be. air]l elól azouban"'vtsszálépetL Á megrnarádó tat vtvó köz'l GÍíl bizonyult jobbnak Á dijíttőt a várakozís-
nat megíelelóen blztos Íöléffyet Szőcé Bertatran (nonvéo) nyer'te, akl mlndvéglg jól vlvott és.jól, kiizöölL 

^helvezésikét't hárrnan küzdtittek ióval megelózT€ a mezóny többt részéL trdziiliik Felkay András (Dózsa)lett
a ááeooic lTL Terebessv Átos lcsepel) ry. crít sÁloor (Elektromos) % Duroay Árdrás (BVsc) Vl. Rózea Já-
;;-]-Dó'J) ú.- P6b"áv iui"a. (rrö"í.) tl. ttri.oyady.drou (nozsá) Dc ras'ás Gáoor (Dózia), átinek ez
a gJrertge heiyezése meglepetés volL Főbt^ák: Dr.Berzsenyl Bamabás és Berly Imre.

Mríiuí 21-én a vtbi's Molgor IlLó. Dárbailőr'vergepvén 29 vlvó vett részl Á középdöntó
liizdelmcürek heveriégéro .1ellemző, nogy a lLóioport nrérkózéselt teues egészükben meg kellett lsméteLr!
mert mtnd cz Üt Ytvóla 2-2 lyízelmé volt- Az első uJravtvás sem. hozott a továbbjutás kérdésébgn végtege!
döltégt. néhlek é8 sár.ospatakÍrgk qiabb holtversen}.t keltett YiYni' amelybe! az utóbbl bizonplt lobbnak -Á
IIL c'opot1balr ts hÍírmas holtverseny 

_alakult' 
amelyből várday keriili kt győztese!. Á dijnlőbeir a Bvscvlvók

vrirék L vczérBzereDgl rt'ziiliik Kozá.L lván megérdemelte!' yeretlenül nyer'te a versen'L IL Erdós Gábor
ilalaoó"''Béü ]EÉtL. ) rv. r<arr"r zoltáD (spart)"v. Takács intat (vasar)-Y. schoitner Eoe (tLonv.) wt.s&
roq)atald Gy('rgy'(MTK) 'l'lll várday Cyörgy (Vas'as ) Ix Btgó Barnabác isalgóta4áú).
Főblrák: Dr.KoYács Lajos ér seetranz Tamís.

Május 28.án az MTKJ.o. férf, t _rYoreengg 36 versenyz t gyidti]tt egyPe. Rátkay és Ra-
oéio9y,ol*f.'rffiIé.akozéndijntberrjelerrtettrneglepetést"Szlovensz!ryaráth (vasas) ttesése az els Íordul ban és K belé a k zép berr jelerrtett rneglepetést" Szlovenszkry a

Ioéhv;t Yrv { holtverseuybe cset el a dijnt bqiutást l KunJalvy'pedtg ugyancsak r{iravlvá. során maratlt
aiur ieríámogtvat ér ttunJraálval szernbeÚ. Á aliJn16b'eu l]u yadi A]Jonz (o rsa) tizo xépessége. te{el mér1.dk-
tá" 'wélry.eult 

és ioha ellcnlgletvel kernény és elkc$aredett kiizdelmeket kell9-tt vtv"n!_Yé-geredméqvéb_enben .ÉvérlIleetilt és noha ellcnÍelelvel kernény és elkc$eredett kijzdelmeket kellett !'ilrn! YégeIedméryébe
rnhaegvn<tdt srembe! glrdzedeltneskedett é6 veretleni.il nyerte a versen].L Tolnay lbrrrél (Pet lt) -usy,anc6ak
tgeu j uapot Íogott.kt íJ a másodlk helyet biztoslrctta ,llagánal--Ill.-Perlaky (D zBa),I_v. ll''j.r1t-'Pé]1,'(vg'a6leríaky (mása) rv. rr"j.rral Éél;-(Vasas)Lcetr l uaDot Íogott ld és amásodlk helyet biztosltotta magának- lll. Perlaky (UÓzBal .tY. llElran bela (vatag,

re4-á-osi sá"oor (xtettro-o'r) Vt. Przybllla Gytjrgy (D zsa) \4I. Ga zaugh Péter (vasas) uÍL loéh Lárz-
to (o c) Í'; cyijngyij;l zoltán {Vasas). F' t'lrák; vajata Emll és Kaszás Gábo.-

Jullus 3-dD az Asl az lÍiusáAt n l t rijz ket gywtijtle eg'ybe. 4o lndul ktjziil els{5 lell holt-
verxenv u{Án rrLrmann_nr_ua lgoov.) uuud"u'';ével ltorváÚ zirávai sze-t.n, IL Zut)k E-rzst (Pe! fi) tv. Pa-
r"]"i aíti i$epet) v. sartgíni4 Kfigztra (vasaé) vl slrnol csllla (llsE) WÍ. Fehér lrén (ÁsI) uÍL R Úay !.
a*a (nozs'a) ti1 Zsoldos z ulga (NfIK). F birák: Be''ty tmre és Nedeczky Gy rgy.

JuduE 11.-én a !E!o!lJl4!-!é! -.! lr!I!ewé:r 51 vtv vett részL A d nt ben a legut bbl Íér'
Íl t r.TerseDslek D zsa Íiilényével Jáemtren ttt megoozlotta* a helyezések. A mezdnyffil xu-nJalw Péter ( spar'
i"t""o;) é,i'r.""nczv Áttlia (Csepel) omglkodtek Id. Párharcut holtversenlyel végz dijtt' amelyben Kunlalvll
]'á"".,rt l.tl".u lil. rti""at eá o"'(Csepet) tV. Budat cyijrgy (J zsefv' sJ.) v' sárospatakt cyijrgy (MTK)

P"]";;'"' Irígzl (v-vle1. ) VlI. Sánrior fuos (l zserv.) uÍL Markovtts P ter (Pet6tl) DL Schumann Mlhály
(vaoas ). r6btrát: BertJr Imre éB valent ql rgy.

vlatéld yérsgny k-

. Ápr te 3o-án a Kecakémé{l ltir s Meteor reldgzett lÍLo. kat'dveraeDvl. amelyen szépezámrr
mezdny (zo) gyiilt ssze. A vgrsenyt Íi'IényeseY! veretleuiil Hanlmalg JdzseI (Bp.v_\4el ) oyerte klubtrírsa
s!ékglv JÍínog el tt. lIL Kaszadls J zseÍ ( Ifuposyrír ) Iv. stíxkijzv IstY n íKecskeméd v.MeL) v. Poroszlev
tá6zl - (Bp.v.MeL ) l4. cPert Géza (cijdiju )' uL nozsíyat J zeel |KecskemBu uveu) \{IL Sza'b Tlbor (Bp:
V.llel ) U( BáDlatrd Péter ( Bp.csalMtiY. ). E'6bÍr ; Gaá Tlbor.

M{ua 7.én a SlékgrÍe'}rérv ft Vaeag IlLÓ' Íá!4t i rversenvér 17 hdul ktjztil holtverse4Y
utár Berczellédy Íamd's (S zéke efr.vasas_ ) nyerte Ardey Bar'nabáfl (Bp.Vasas) oI tL ltl. schumarn vuáv (np.
Varar) IV. qLnonlts sáldor (Bp.Vasas ) v. Borok Lásll (szfu'vasas) tII. IJcov Sándor _(Bp.Vasaa) VlL Bar.
lányt Gáuor- (Ep.vasas ) y[L Y{9r9r J zeeÍ (Szfv.Vasae) DL ttaonagy Gábor (Szfv.Vasas).
x6blrák: Rábe Gusztáv és Szánt Gábor.

. Máus ] 4-éa a- slg'edl p r{'í5lEo. lt l l t"v.rggLyéi ]-7 lndul kt'ziil vííg oabrteua (Nrgrr_
k6rijs) Dyérte klublársa Juhász Ibolya el6tt lIL F'erenchalml 'Márta (csaba) rv. Álattyán Márla (s'vsE) v.
schiitz zs'uzsanna (Sz.P strís) 1'I. szl]{gyl, Márta. (MEDosZ HMIE) lTL H dl zsuzsal]rra (sz-P stág) l'IÍL Dábrr
Erzsébet (I\,íEDoSZ'JJMTE) t}L F'otTás Éva (sl\asE). F bir : Kijkéndy Károly.

Á qecske;étt v.{vlg!éor május 21-t házL Íé?ll t r versenyén 14 tndur kijziil Eldrényt Ttbor
nJrsr{e. n. Andrássy Ákos' IlL szíb Átttla.

MÁiuB 28.{n IlLo. !4Idver.enyt rendctcí a g!ékorlobérTárl vaaaa. ainelyen mlEdijsaze 12vfv tnddt. A dtirldt'vereUeniil u.ri) ttl Patav Tlbor
(rp.vasas) IV.. Szánt Gábor (s'fY.va!ar)_Y. v'eréczf cátlor (szkivasas) vL vatj'est tstrán'(s!fY.va8;s) vIL
széll Péter (np.vasas) vItL osztor réter (Bp.Yasaa). F bl_rák: Eckt VlHor és cEtirsz Etnll.
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W b(VV -s 7, E {N\LE
UJRA E LoÍ-vAsTUK

&s{&.se

!'be hwgy{ nL ,ged !
ÁVasas csapata nregnyertQ az 1961-62 é.rí

{abdarr.Lg bqinokságot A Vasad csapata qyer'te az

or:szágos kard_csapatbqinokságotl Ezek a fényes
oredmények blztatnak arra' hogy r-{ra elolvassuk
Hoppo Í,aszL * Terényí Lá"sz| * és Vedres J zseÍ

''Vasas, ue hagycl magad! '' clmti !Ítiin k nyvéL

Á k nyv v gtgkisérl fejl dése u{án az ol-

ven éves rnunkásogyes leteL '
sztrr{jk volto lakatos sztrájko amlkor néhány

vasmunkás fiatal el fit a kéréssel: labdarug csapa-
tot keíl alakÍtanl" A rrelrdz id kberr sokan helytelen_
ne}i tar'tottrík, }rogy worttal Íoglalkozzanak, de nagy
harcok és viták ntán végiil megalaku]t a Vas- és
télrinrunkások Sport Clubja.

}Iosszu és nelnéz mu:rka volt rnig slkeriilt
eggyé kovácsolnl az egyesiiletet, a politikal ktizdo-
lem mellett helytálbrt a sporttelepen' levetn1 a kés bbt
profit<irr véseket és klal,akltanl az egyestilet helyes
irányronaláL De siker:iitt és megérte ! Á Vasas lab"
d'arug csapata kétszer nyerte meg a K zépeur pal
Kupát és kétszer nyert magyar bajnokságot. F'elejt*

hetetlen élménye marad rninden magyar szurkol nake

a RapÍd ellen aratott g:Z_esgy zelerru A Vasas rt,*
kán láthat nagy "iátéttat gy zte Ie. az osztrríhok kk
lenc válogatott Játékost felvonultat b{nokcsapatdt
És nemcsak a magyar szurkol b de szlnte an egész
vttág spor:tkiizvéleménye ámulattal Íogadta a hatal*
mas eredrnény hírét"

Ak nyv szerz Li.igyesen, szbresen válogat_
iák ijssze a nagy anyagoL Akl ezt a ki5nyvet elolvas_
sa, nenrcsak remektil sz rakoztk a hol lzgalmas,
hol olvasrnányosn arrekdot1kus munkán, de meglsmerl
a munkássportol k netréz helyzetét a felszabadu]ás
el tt és egy nag;rmrrltu csapat egész tijrténetéL

WAVffiKNAK AJANL]UK:
ozormy; Á_ ,msderq .n}agvar kardvivás

Üzoray; T mws-
V'ir:+s* Versén ysz abáIyok

szar.kizoy * SzorazÍnyÍr Spg:tggéggzí[ag

Nemessurfu $porta*qt nip
Egrcég&g- pgdlqleÓsilésl n vilvántaÍási és- tig gzolási

ozahályzaÍ

fu urag vfl{-PB ort. keAlk Ln vve

Feterdí Páh Dpsunksk *:len&ék bainokok'

$poryt és széoséga, Fot album

Vasaa no hagyd Sagad !

Kaphat k e

fÍizvo t 3q-
fftzrro r 26*
fiizve r l&*
k<itve t 3L*
ktitsar 75.-

fiizver 10l-
k tvot 57.*

firzrs | 2?*
k tvor 4?-*

ftzves 20.-

{',/' -7t-?

$zakboltr

Üz Áu_nul KON|YVTER]ESZTŐ vÁuaLAT bolt|oibon

SPORT KÜNYVEsBCIt"T (Bp., v!l, R k czi-'jf 64'11

Postai szallítás 50.* F[ fele port és ktiltségmontss.
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I)r. Tord, ,y Lajos
be számol j a

bukaratí fuelnzeÚk *i, oí,u l)ersewyetrar Ü
A ilornán Mv Sz vetség rnz{jus 27-29-én

r'endezte }neg az .itntnár hagyományossá váIt nem_
zeil<ozi versenyét férÍi t r, párb4jt r és kard szá_
rnokban. Ez évben a n i t rverseny elmarad| mer't
május k zepén ugyancsak Rornániában volt a ma-
gyarlro}Ilán-olasz n l t r találkoz .

A versenyen a ktjvetkez ma íyar csapat
vett részt:

T rz Szab Sándor, Nyornárkay Öaoq- rrár-
bqjt r: Gábor Tarrtás, Bárány Árptídr_ Kard: Dr.Sze_
rencsés J zseÍ, Rostás Tibor. Kisér k: Dr.Torday
Lqios és N1aszlay Lqios.

Repiil utunk bizony a Kárpátok Íelett egy
kissé ''ráz sn' voli, de az rl bqj nélkiil rnegérkez-
t|ink (a kelehrérneieL< e| z nap olyan vilraina ke-
rtilte\ hogy kénytelen vplt gépiik Aradra visszatér-
ni és ott bevárni a vlhár csillapodását). Csapatunk
egyes tagial nem szivesen gondoltalc vlssza a re-
piil, utra és rntn{jár't megérkezésiink után azt a
t lrbségl hajt juttatuk kifejezésre, a benniinket a re_
piil téren nagy szeretettet fogad román vezet knelq
hogy vonattal kivánunk hazautaznÍ. Erre lgéretet is
kapturrk, de kés bb ez a-1erv rnégis rneghiusult.

Arornán Sz,jveis'jg az sszes résztvev ket
a Bukarestl Dinarno sporttelepen helyezte el amely
gy nyijrii k rnyezetben kényelmes és kellerrres szál-
lást biztositott. Ugyanitt volt az étkezés és itt z{lot-
tak le a versenyek is. A r,rnránok ezt a rendezést
kisérietnek tekintették, rner"t _ rnint rrrondták - ajii-
v ben valamennyi nernzetkijzi yersenyiiket itt rende-
zik _ Vélernényiink szerint a kisérlet sikeriilt.

A versenyeken a magyarokon kivi.il lengye-
leb kelet_nrírrretek és a te{ies rornán élgárda vett
r szL A versenyeket tnegel z technikai megbesz&
lésen Alrnanrq a Rornán Viv Sztjvetség alelnijke, _ a
rendez bÍzottság elntjke ^ tfljékoztatott berrntinket,
hogya'ki.ilt ldi résztvev kijn klviil annyi rorrrán ver-
senyz t hivtak meg, hogy rnlnden fegyvernemben Zl
inclul legyen. Igy az el dcjnt k hárorrr 7_es csoport_
ban bonyol dtak le. brnen 12 versenyz jutott á rii
zépd nt be, rrr4jd a kétszer 6-os csopor'tb'5l 8 ver-
setvrz keriilt a dtjnt be. Ett l a rendszerttíl a kard
számban eltértek, mert 24 verserryz t engedtek in-
dulnt és négy &os csoportot alakltotta]c lnnen cso_
portonktnt 3 versenyz jutofr. a kiÍzépdijnt be. A to-
vábbi lebonyolitás azután anár azonos volt a ferrtivel.

.4 Íérfl=t r versenyen 2 magyar, 4 lengye!
1. keletnémet és 11 román vérsenyz1í furdulL Ver-
senyz lrrk kijziil s4jnos }.Iyornárkay a kijzépd nt ben
lgen gyengén vlvott' a szerencse ls elpártolt mell _

le és klesetl Szab kitiin Íormában vlvott és blz-
tosan jutott d nt be, ahová rajta klvtil még 3 román
3 lengyel és 1 keletnémet kertilL

A verseny. végeredtnénye: I. Muresanu
|1omán),IL Nlelabá (teng-yel)' ItL Strudttt (r""gvei),
IV.Cslpler" (román), V. Szab (magyar), M. Jántcke
(knétnet)' MI. Bloch (lengyel)' VÍIl. Poenar'u (ro_
manf.

Szab a dijnt ben már nem tudta az ol *

mérk z seken mutatolt kttiin Íorrnáját elérnl' Bár

a d nt ben els,5 cs r'téfében megverte Mureg&nut,
utána Niela}:a és Cslpler rohatnalval szemben érü
hetetleni.il ''áIlva rnaradt'', m4jd ta}rtikat hlbákkal és
azerencsétlen kiJruilrnények ktjz tt _ 5:4 arányban
vesztett J ánicke és I'oenar'u ellen. I{a e két ut bbt
cs rtét tnegnyeri (anrlket nem lett volna szabad el-
veszterÍe), ugy N,Iuresanu és Nielaba rnellett, hár-
mas holtversenyben az els helyen végze.tt volna.
Igy azonban csak a román és a lengyel vtv kertilt
holtversenybe, amelyb l a román keriilt kÍ gy zt*.
selr. - A verser1y érdekessége volt, hogy Nielaba
vereség nélklil a v'erseny biztos gy ztesének lát_
szott, amid'ín utols cs r'téjét váratlanul elvesztet_
te Jánickével szenrben _ a ne}n rragyszámu k zijp.
s g tornbol lelkesedése ktjzberr-

@
Pá4bajt rben 2 magyar, 2 keletrémet, 3 lerr_

gyel és 13 román versenyu lrrdull Gábor és Bárány
az el mérk zések akadályalt f lényes k nnyedségget
vették és mtndig csoportels ként rneritek tovább, a
román szakért k is benniik táttálr a verseny gy %-
teséL Sajnos azonban a párbqjt rben ||mlnrfen lehpt-
séges' és ttt a szerencse is nagyon etpártolt mell&
Itink

A dijnt be 2 rnagyar, 2 keletnérnet, 1 lengyel
és 3 román versenyz keri.ilL A verseny végered-
19nye: L, Stellan. (román), II. Gábor (mágyai), I[.
Bárány . (rnagyar), IV..Ionescu (román), V. uteiana
1lelgrel)' W Kaiser (.k.nérrret)' ML Jánicke (t<.n&
met), VIIL Títh (román).

Gábor els cs r'téjében lgen hosszu kiizde-
lem után 6:5 artínyban vesztett Bárárry ellen Ezt kti.
vet en imporrál biztonsággal verte ijsszes ellonÍele-lt (k ztiik averseny gy zteséI Ís), pillanatnyt rneg_
torpanás fol1tán azonban _ amelybe egy kls techni-kaÍ zavar is kiizbejátszott _ vesztett Jánicke ellen,
aklnek ez volt a dijnt ben az egyeilen gy zelrne. -Bárány vlszorrt klkapott StelÍant | és szerencsétlen
csijfiében 6:5-pe vesztett Ionescu ellen ls. A ver-
seny végé4 a StellarrJánÍcke cstjr'tében még felcsll-
lant a rernény, ryert Jánicke hqiszál h{iján megver'te
Stellarrt lsr-de végul mégls Stelian gy zbtt 5:4*re ésezzel a Gábort l elszenvedett egyeuen vereségével
a verseny gy ztese lett. Igy Muresanu és Stettan
egyartínt Jánickének ktjszijnhették gy zelmriket. (Azár bari&"et kedves jelenete volt, anlid n Muresanués Stella ]. Jánicke. elé jár'rrltak és hálapoharat iiri_
tettek egészségére ).

E4r$ban 3_3 magyar, keletnémet és lengye|
valamlnt 15 román versenyz tndul Kérésiinlcr.e a
versenyrendez ség hozzfiárutt ahhon, hogy a bene_
vezett két kardvtv nkon ktviit Gábor'Tam7s ls eltF,
du_{on a ver$enyen, Gábor 1957_ben ennek a ver-
P91y"9I _a_d nt jében volt és .komoly segltséget nyr{-
tott a tijbb{ magyar kardvlv nak. Gábof most is -b 

_
váEotta ahozaá"'Íiiz tt reményeket és az el dtjnt b l
vereség nélktil csoportgy ztesként jutott a ki1zépdi1n_
t !9l ahgl _2 gy zelmet szerez've nagtrm rt kben Já.
nrH hozzá $gersncsé s d nt beJutásá}ioz.
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Az el d nt b l mlndhárorn magyar verseny _

z sftná:n jdtott a k zépd nt be. A k zépdijnt azon-
ban már sok izgalmai jelentett szárnunkra: Rostás
tulságosan idegesen, Szerencsés viszont tulságosan
nyugo tan vivott és erurek eredrnényeként rnlrrdketten
hatrszáL h[iján klestek. Rostás kett s holtverseny,. Sze-
rencsés 5-as hottverseny után biztositotta továbbju_
tását a d nt be. Ide a 2 rnagyar versenyz n ktrrlil
még 2 lengyel és 4 rolnán versel\yz keriilt.

Á d nt végeredrrr nye : I. Rohonyt (rornlin),
il. Szerencsés (rnagyar), [I. Rostás (rnagyar)' IV.
Mustata (rornán), v. \\'olcz1cky (lengyel), V, F'ranke
( rángyer)l Mt.Culé:'ea (román),- vtit. s;áníáy (romiín)"

Á mez nyb l kiernelkedett Rohonyi és Sze-
rencsés. Azegymás elleni csiJrtéjiiket 5:2 arányban
Roironyl nyerte 6s ezzel el is d lt a versenyr mert
hátralév -cs rtélt is meppryerte, rnig Szerencsés
egyetlen vereségével a második helyre szorulL Bos-
tá; 3 Vereséggel és 4 gy zelemrnel jobb találatará
nyával keriilt-áz el kel III' helyr'e. Délutánr:a-fi1ár
megszoHa klssé a nemzetktjzt légk r't és a délel tti
Íorm{ját messze trrtszárnyalva lgen j l vivot|

A versenyek szinvonala kijzepesnek nevez-
het . Á románok t rben s kardban - nérrrl szeren

csével ugyan' de rnégls - rnegérdemelten jutottak a
gy zelemhez. l\{uresanu és Rohonyl technlkallag j<íl
képzett, kitlin test1 adottságokkal relr.delkez , kuz-
d szelle:nii versenyz k, akik a d nt be keriilt tiib"-
bt horrÍitársulct l is j tárnogatást kaptak. Párbajt r_
berr csak a nagy balszerencse Íosztotta meg Gá-
bort és BárányI az ket megillet gy zelemt l. _ A
magyar versenJrz k kijzi'il Szab nak takÍlkatlag kell
rnég sokat Íejl dnle és meg kell tanulrria, hogy a ver_
seny az el rnérk zésekkel nem ér véget, hanem a
dtjnt t is végig kell harcolnl Szerencsés helyen'rbrt
nagyon kls kiizd'5képességet árult eL Bostásnál és
Nyornárka;mál a nernzetktjzi rutin hiánya volt érez_
hetci, de mlg Hostás détután a dijnt ben már n5rugodt,
j vtvást tudcltt bernutatrri, addig Nyomeírkaynak erre
már nem volt leiret sége.

A versenyek techntkat el készitése nem volt
ktfogástalan' helyenJ<int htbák mutatk ztak A lebonyo_
tttás kieléglt en' sportszerli keretek kijztjtt ttjrtént.

Á román vezel k kÍÍejezésre juttatták azt
az rrEjukat, hogy szoroSabb kapcsolatot klvárrrrak kl_
éptteni a rnagyar vivással és t$uságl vonalon erre
már a kijzel jiív ben kezdernényez lépést Íognak
tennL

Elektromas Tal latjel,z zsiiri-gépek :

Kombirlált

s P rbujt r

ilruew leg jabb typusu ké.sziilékek & F" I. E. tsizotts ,g hiiuetelrnényeinek
megfelelnek és ezeket nemzetkijz:i uersen)teken elfogadja

Zsin rrlob Csutlrtkaz é,rintkez lt Testuezeték t r és epée-hez
Elektromos Franei'a és Belga p rbajt r
Franc,ia Belga és olasz t r CoInpL

E*porŰ l,jus ARTfi,N
Késriti: Eir Erni kisiparos,, VI., Szinyei Merse & 27. r14-518Telefon:

Ára péId.ínyonként 3. _ Ft
Szerkeszt ség: V. HoId u. 1.
[I. em. 221. TeleÍorr: I2I - LI?

Szerkesatt: a Szerkeszt Blzattság
Szerkeszt : Gábor J zsef
Meg|elenÍk mirrden h 15._én.
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