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sz llBt llt'lvgraiEalc- aBcltÍéb l rnr8renalezett Yty YerBe4Yek el készségéYel a bolg rot
ígttdHvi[ behat l8g lo8trBlkozlak Fclkérték s Masrer 'IIIY sz Yct8éget, hosí ugy lcla'crelésgcl' ÍnltÍ-BzBk-
crÍiberqktel Bagísék Íncg kcl E! rne8 18 tiJt'té , arÍEttqylboE GyarEEtt MtM\r, Fcrencz (ároly' ég fudr dl
ÁDdráB a Y raeryck megkezdése _cl tl utaztak mÉr Sz Íldba, hogy ott B botgái rendezdkkel agyotcmbctl &
a'tlkségca al kéBltuctekqt rrngtcgyék Mu!}líJukat l l aéEezlék' mart az éteful< telsze!.glt elektromoE bcréE-
abzés' ItástoL Etb. lghetdvé tették a YelBe4yek zijkkcE mcÚtea lcbo4YoltáaÁL A bolgá'r rettdez aég oze! tc-
lralatoL Yégrgh8JtéBábatl l l miikijd tt kijzrá, Ínert a legyz 6kt'nyv{ez et k' táblakeze-l6k' s.gédrnunÍások 8tb.
Ín lal a he5riiki'n Yota\_ Ez_erepilkcl hlba néIki! létték eL f,!íogástalatrul rni'ikijdijtt a versenyt oda ts' amc}J.gyorBl}l ég potdosa! adia k !!o a tudÚvat lat' YalaÍnld e lelo!/i Ygrseryck crédrnéqyéL végtu tgyes ro_
8ás vo a Bolgá! vtv s! Yligég .lrd'két l Bandtiov sporitárst t' trqey otJlai LryáÚ eÍnbi}leket -kér't'ill a DL
rcctoba 

' 
Technlquc rn'ukÁtá4p} cu{réEéra rÍdd DeBeau']Ítod (aagot), ratartnszku (botgár). suék v (Ínagy8r ).Miq9r t s'oYJot) é5 Gll.on (olasz-) Bgakgrnborékel &ehek lell amerates' hozzéért és'ÍÁisdságot uem Hl

Ínér6- 
- 
rrurlkáJÁDak Yon az c-r9drnétryc' hogy a YersenJek rni.udctl kÍili' cles Lrcidons éB v s nzlki'it torybtlc. Mltri & NGrnzgtktiz! vtÍ sz YetEég ehi'kének Dc.caprile8Eck hevétteait6Je a E{E hlvataloa kttiildi'ttl9_ e'-

r. oE la hálás k sza'!.giernet l9J6zem kí I diéhtek ktYál é8 grealÍnérlyd s rnrrlkáJukérl

_ 4 Yer8e4]rskel a -bolgér Kultu. MlnlsztéItun iuralatonÁt kepez6 moderlt' épulet_koÍÍ{tl6sszumd-
bar''.- rrettetlleg kosárlabd! ír,!élk6zé8ak célaÍra készillt épi'il tben boryolfrotÉk te, atiol Mroni egyrnÁ8balyu . tt8gy iereÍr'bétl ryolc És{ot lgh9t6tt kényelrÍBueD elhe5leall oryreppen' hogy ég gy {{oo ifuyr k -ztiuséll* l,9 fuiott hely.

- A Írultho' YÍBzonytlYa a YerBettyeket- rrrl)tdeE tekitÍetbctt a szltíYonel cínglkealéE jellrrréllc.
sld'ÍÍibc leg B térÍr t6r ogyérrl verse4yrc. {6, a csépaiiB 12. a u t t r gsvéltrc 26. a csaDatra ?- a oérbal_l r c{yéu.lic 41' a csapaha 10, s karal egiéDjr. 41, a csápatra 10 nei zés érkézett bc] Á boéik z:('tt u;
?czgtték lcgti'buc a YcrBclyctl cl ls lltalul.t.

A Íéril t ! c,qvétlt YerserlY lrdul tt s uI. hét 6_os (ut z+s) caoDortba oaztotta. rÍrclylok
m'dcgyikéb t 4 Yig kcíi$ tovább. Áí igy toYábblutcÉt 2'8 viv,5 négy ?+s csbpor.t au kiizdiÍl a iovÁb6jutá-gért. Mlrdctt csopor'lb l {-.r'' korii]tck a 16_os rlirclt clirnbáci ba. I- 1e-os air&t airnináci t a m. a rc[c46
lcg'gazgágo8abbaE dllíotta (Jsezc. Á rnrrgyarok részérc olyrn don' hosy lchctd léEmeggzcbb fus8a rk eÉv-
tnést l' tchát Yrsy csak ! diilt6b E, vagy a kiizvetlcrr cl6ttc lév6 niért6iéscten kc}iÜcnck sztmbc ogw#g-
8eL Á di'É6 ugy 8lakult'- hogy a két K8rnutt ícslvérnck ke ctÍ viYda a két szovlét vtv zsdalroYits s.-slstLÍl
_gll o-.A.- harÍnadlk lcvért Yal kiiralclcmbclt slslkh 3 csiir-tébén gy ztc lc ra irii Lászt t és'ts/ kcTiit a
hgrrnadik hevra. Ugyellal'ko. s!_ cl86-másodrk hclyér't val kiizatélcrnbctl ](aÍÍlrtl Jc! 5;2;2:5' 5:4-cs
.rdEyban Ycía zsatanovtaot éB czÁltBl a vcracDy s. ité8c lctt.

KaTnrli JéD6r.6l csak e lcgEagyobb clismcrés ho.EgJáu lc}Et rrrcggrntékeztd' arnennylbon ÍT t'& kijzépdiJi]tdben sisÍldlt .uerd mérkdzéscn t's J ÍorÍnÁa ceak htrétetlen akarat=crcJc 1uttaita a gy zelotrÍrez'
_ 
t a di'nt assz barr pedlg oz még Íokozottabban- rsrrrétl &'tt' aÍntt Bz lelleÍnez te6,intila, ilogy Eitinllá to':bctl s.IÉBt gzélérc kelltt vonulttl&. meri losBzul letL Xiizddképess gén ttvi4 mág kelt 'Ínéí-dtcgérui !pol.t_gzerii. é6 gavalléros Ínagataltásdért tB. KcvéB spoTtol t.tté vol!!Á meg' rril5, I_*or az_ utol,g é8 d'td6cE rtébcE slglld! clletlo vczctctt' cgy parád kiizbcn si8tkitt lecsapott 1ilréri lépett 69 uAy Yitté bg a rl-posáJÉt:.. N|lutF ugy érczter hgsy'siBlkl;r Á véackezés en akadávoztá, kért. 

"o.6á'Lvg".rti 
iáÉuté*;k rr;;

scrÍÍn1s é6ét. Á két gzovíGt vtY halvályabba! Ytvotl rnlt R mátaá az rinptÁ,a vé_teilgnyem szerird tul Yan.
ttak trenirozYa.

'. . 
Álér|t l r csaper 11 tnd l 3 ceoportba oszfoífÁk' miídegyikb l 2_2 melll lovább,amesmaradt hat,

csapai diroct elirniuáct b-l kerijr]' olyképpen,hogy a magyar é8 ezoviet csapaiot ldenreltrlk, mg a mí'si_t -ué5r cea-patot két pá,rba. 
98 zto!ták'- melyb l az olaEzok legy6zésc ut{ín a rorrÉnok, a ryvgatnémelik lcgy zése-u'tán a

leDgJelck keri'ltck a ki'2épdiJd be._ Á ktjzépdijntdben a szovJeÍ bízto8an verte s;orná'nokat' ffi a magyarok
csak h.rolkus kiizatrlem után tudtak 8:4.rg tclgycl lezetéa'utát! 6: Ü_as lobb tusaránru ev6""T*a kiciika!:tti] leEgyrlc!ídl &oD YnérkdzéB lcggyéDgébb czérgpl J. a vczet bir Mcstt (szoqá) iátt. lz ctamért6zé'



aék soráÚ oly jól bi!'áskodott hog; a DT. jó serrücg.sck ilialayáoan helyeséu gonüolta, hogy a szo_nJ"t-ronáa
rrrelrk6zés1 a rrlaryar B'.1,l,nr'zár, a mágyai-lrEgyél mérk6zésr a szovjtt Meski logJa Ie!ezétDj. sajnos éz utób-
bi üern telelt meg az gl6lcgézett btzalornE'k Árni€i crruer log biráskodn| ní44jg lesz híba' az obieldlv krt-
tib a jólrtdulatu és nern végzetes i'rIbákat rneg fu'Ia bocsájtaEl Sa,jBos Meshlíévedései Jóval fulhalarirák a
megelgedett mér.téket. Majdn rn miBden csörtében végzeÍes hibát aéteú, a fi\é''kőzés elsó Íelé'beE jóÍolmáIl
rÍündjg e Ínagya'ok Íérhé!e. JeueÍnz6kéut lelérr']ÍeÚ\ két eseiben ls 4:4 állásban obaD szilul*ibé &intötte
cI a magyarok terhére a csöíét, melyr6l egyhengulag álapitotta rneg a IlI és az egész közörNég, hogy ez
6 szlrnultÁ!é klásszikus e€et'e volt. TeÍÍnészeteseE a magyar Yivók i5 iribásak volÍ6k Kamuli Jcrlólrek nen1
leti volJta szabad 2 caör(ét veszteule. GyuriczáEak pedjg hárrnat. oyuriczálak rÍEgártott a repiilő ut, gem
tdegileg, sem l'zikailag Dern birJa az ilye! yersebyt és csak Yragy' egész kivéleles akgratereje segill hozz6
az es@tleges g-yírelerÍtaez. PlagáEyt a lelgyelek ellen nagyszerüt prodlkált, Jól bevált és a legteUesebb elis.
YrrerésÍ érdeÍnti meg. Á rnaélJrar'€zovjet dijutő mérkőzéseu az ebökséget az obJeBiv osztrák Hockéra biáák,
lgy ez a rnérk'zés résziin](re lényegesen elóiryösebben lolyt le. MiutáD Hocké keYeset tévedetl, jól látta neg
az akciókat' ez TÍregEJrugÍatta a m{rgyar viYókat és sokk8l J-obbaE viYtak rnilt az e|őz6 Ír'é'.kőzésert. Karrurtl
Je!ó rnegld a ledobb YoIt' Laci i8 ktott magáért, hasonlóképpen GJruricza i5 rnln(ielrt elkövebtü arnjt lehete1l
Mégis a leglagyobb ollsmerést a cEapat 4. tag'a a liatat Rósát 

'.llett 
meg' aki a szó szoros értejrébe! re-

rnekelt, gátlás nélki-il bátran vrvotl a kezüeményezéBt ÍÍregszerezle és nagy nevü euenleleile ráérőszakolta sa-
Játo€ Yivá8át.

Karrutl Jeúó megismételte torinól bTavurját mindegyik ellet1lelét Úregverte. Lacibart még sok
Ye!' amit talán ÍdóYel slkerül ktváló edzójének kihozDl A tiatalokat a jövdbeD többe' keIJ loglalkoztat4 hogy
ludásukat neÍÍE elköz| YersenyrutinEl bővfr sék

Á IIL helyet a roÍrÁDokat na8yon blztosa Yeró le!gyelek fogla]ták eL
' 4 !ői !óJ egyÉn|ben i!fuló 27 mvónót négy 7-es ( L 6_os ) cgoportba osáották' rnelyek

rrúnclegyikéból 3-B keriilt a két 6-os csoportból ösBz€álütoit középdöntőbe. E2ékb6l 4-4 ker.iili a 8-ás dijlltó_
be. A alijntó ré5áYev6i négy nerruethez l,atlol|ak' arrÉlyek miEa1e'gylkéből ketien-ketten vetlek iészt a dóÉő_
ben.' Á rangliBtán elöl léYők Yerték a gyeÚgébbeket' csak a magyarok!ál vei'te szalon1ay*{end'elényhét A
dijn{ő lendkivijl éfalekese! alalult. Rögtijn az ele|él sok esélyes keriilt össze' ugyhogy rrÉr a Yer'seny ue-
gyedérrek . teYivása uláb Deln Yolt_ veretleB fivón6. EYtA logYa otyan értIekerí éé_ izgátrros heb'zet álli eIó'
mebrr'e még a leglagyobb versenyekeD is alig Yoli példa.lA versenvzók két részre ézakadtak. az egyikberi
M-endelélyi' Hoí'knaÜt, (limosicE' egrTlásközi versén):eáek az utoisó helyekéfi' ad<rig az étcÉo-portüln É-
v6,mástk 5 vivón6.Íntlde'r eg'es csörtéJe' s6t találat4 iB elég vott, hogy a várseny ,xépit és az é't'86ségé'rt to-
lyÓ kiizcLelem eselyét Ínegvált oztas s a.

Á baJuokság g!őzlese az ojirnpiai és torinó! Yilágbajrrokság gy6ztese schmld klsasszouylett, bár a aÜj!t6 legeleJéÚ vereséget szenvedett a szovlet Itoudsk;vától és"s;6zetme csak akkor váJt vi-lósággá' miFor Eazán ú.ra:.lan, de tőle Ínár n'egszokotl h1deélvérrel és küzd;nÍudással' az utolsó csörté-ben elle're.3:1 a-r.ínybaü vezető toimosicsot megve'te. Második a rolTÉ,! szabó (orbán),'aki saj!üílatos rÍrí-
aron rninalE ,az éle! vaE' de verselJrt qyerrd t1em tud. HarÍnadik Proudskova, a ragy sáóvjet csápat á'lalrló
ta&la' 

'tlizzel 
és eróv_e] ljvott, de techrxÍkai tudásábarr sok csiszolrdYaló va! Ínég. A nigyedik'vÍcol á tőle lneg-

szokotl Yivást ploífukálta. .KÁr, ho,jy rosszirl á abal lábán és ezérl lagy corps-a+oipst elő1dézve rád6t aá
elleBlelére' vagy hátralelé lépve léiü a löldre'

UgyauE!.tlyt gy6zelémrnel. de rosszabb laiáIat arátr]aYal volt ötödiI( sza lolrtav_ aki Tendktvül
kellemes rneglepetést okozott' dlcsúIe{reméltó vÍvásávaL Proud'skoYa tölényes legyózése után'í gydzelemmel
és. csak 1 vereség^gel az éLe keri.itt- és ug_y nézett ki' hogy még'a versea;'{-is megByerheti-3ajlos nem
fud'L8 megismétejlll szabó elleD a középdtibt6ben a.alotl zyőzelírÉ! és iqy Bzorut az ötódik hetJrc.

Á_ verseBy szjlvoEala a ÍéríÍ tórvlvágé leleti volt' nerrrcs&k az izgalrna k 8zénmonÍjából' dea Yivág nfuóJát tltet6leg is. szép tánladások, riposztok' koEtra-ripos ztok voltak táthalók os a toruvád mtiae'nszépsése fetcsilloAott.

lettamagyar''"o,t""?'x1l,*.'*H:t"l-áíffi ff "#"::#Tl
trernek.

rulár a nagy viv n k sorába Íelvenrri, mélt ut da
Preis-nek, a diín Lachmanrraak és az clasz Carw

A-J3éLt0r.-9c8pqL b4nokságért val vetélkedésbeD' ml magyarok ne+ vettiitlk rész| miriá!
csak 3 n i t6ri'z vel érkeztii::k kl

A Dárbaltír ' egYéEi YeTFeuvuek 35 fu rl la volt, aklke{ a In. ijt 7-es csoportba osáott.Irdldegyikb l négJren medek tovább- a kijzépdi'ít6be. A három'csopoitba osáott kijzépdijnt bdl_ a 9 s di'ut6.be. cBoportonkéat 3-an,jlrtottak tovább. Á.párbajt r diiridt j l megérderrelteo a tenqyil GonEior nJrerte rneg'aki nemcsak rragasságával _ mély loga]ább 15 cm el lyt biztositotl Úeki mlltden éilenlelével szembeu - dc
JÓ iarnadása'val' vetlosélvel' k zbeszurásáivat Ís nagy ÉrbaJtdr| z beÁyorfÁ.Bál tetía A rnás odik helyre arnagyar- LebdYay -kertjJt, aki bárom vereséggel' holtversely Eélki.il érte el j hej.yezését' rneÍt eueDíelei
9::l"".':j'" verték egJmÉst. Leudvay nagyon J YiváEt produkált. lsko!ízolt, párbajt rhijz' ért6 vjY 

' 
kárhogy hiá''yo 6 temperanlentuma és akarate'eje. Ha ez 1s megjtJu' rrÉlt heiyé lesi a naqy magyar'pár-

baJt r csapatban Á! olaszok nem iudtak a dijutdbe bejutul. Erejij{et'és futtrísulat a csapatve'rsenyre cisez-pontoEitották EJr Btkeriilt a d'ijEt6beu a JBIÉ! Tabucirinak és "az angol ,racJrs_let ;*;i1ag lo "rv"7J"tlénlie-

-' ^'. A Dé{batt l cslrDat 10 in ll Ját a DT.3 cBoportba osztottB' melJrek rn'ldegylkéb6l 2 sapal
Jutott a !iI.EL+e. E<kor keriÍli a Üf. nehéz hebrzetbét mer't ki kellett eriretniá azt a kéí'c'sapatot melyci a
leger6sebbne-k tar't'_ tte eze k 

. 
személyébeE r1 Ín tudott' meg egyezlj. ELuél togva elhatározták" hogy sorshu-

zé"s logJa eldiiEteEl Bl"ek Ela fríín e ma8yar ée uémet csapátot emették ki az els6 tordul b l'
_ 4 tliid t mégis a rÍjagyarokat ver sveJctek és a némé.teket Yer olaszok Yfrák KijztijknagJ kirzdelem a]akuli ki és csak a legutols csijrtében tJdták az olaszok esve!.t6 eEvéíi sv zetéÍíÍnel_ .lé

lobb t?lálataráuÍyal az els séget kicsikárul Á kiizde|em nemcsak kemény' aE" riv8s is" v;ft:"M!"dkél cépgt
J l Ískolázott cpéez kb l állott' akik szép 1 rbalt r akci kkal dolgoztak ' 

Í!'.6s e! barátt haEgulatba! toh.i Iea di'nl ' Áz olaszokÚál ctprláli''a svojcíeknél cha'may Yolt a reg|ob6.

2



A rrarrnaattk{egyeatlk hevért való küzdelemben a nétnelek győztek a lTlagyafÓk ellen atF
!ák dacára, hogy Leudvay egJrrmga 4 gyózelÍílEl szerlett cs&patáüak-

Á karal egyéu1 35 inatulóJát a !íI. 5 hetes csoportLa osztdta| m9lyek Búttdegyikéb6l { vivó
keri.ilt a középdölt6be. rÍplyuek 3 cs oportJából 3r3 Y'Yó k ertili a ltlJences dbit6be. Á középali'Dtdból kíesett
ochira a iorbói \/B núsodik helyezelte és Mentlelértyl Ez utóbbi kiesése abDál is inká'bb érlhetetleu' mert
kétszer ls a bo]gár spiridonov ellen1 csőrtéJe volt a atiiutó. trétszer is kikapott' pedig splrldonov a dajEtóbett
lerÍrc€ak hogy győzel'ÍFt tlem aTalott' de találatot is al'g tudoi{ ad]rl

Á aü'!ttó elsó helyére holtverseny alakult ki a Pézsától vereséget szenYealett Bakorvl és a
Bako4Yltól 5:o vereséget szeÚvedett Á€satiad közt. A bollverselyt Bako4yí 5:3-ra qye r't9 meg. Har'ÍEdIk Pé-
zsa láL t di'nt6 többi résztvevóje nem er6e, at]e lorrná8 karalozót kö7iiliik a szovjet J tbrytl és a bolgér DlE-
koYszklf lehet klemeDril klkkel a Jövdbell még 1alálkozli Íogunk

BakonJrl rnegéralemeftelj gyízoLLTáÍnaúsai gyorsak' bombasze?üeE haiDak. szeréttyetr s7trF
patlblsaB Yl,selkealetL tasoti,ani az ezéai szovjel kardbalnok Jól tskolíizott' rniBde!í}rez ért6 karalozó' de géples
Ínrrú a dö!ú6 má6ik két szoylet YivóJa is. Pézsa Yáltozatosab vivott' a selejtez6ben poasékul azerepeh' rÍgjd
tettészelle eller'JeloÍt' rÍúlldelbe belevágott. A kijzép&'l 6ben erósen leliaYulL NéhÁ rnég vétklsre lE ráezáJda
rnBgái. A di'utóbeu vtvá6B l4gadozó Yolt.

A karal csarcalYersenv 10 it1iluló csapatát a m' 3 csoportba oBztotta' melyek ÍrnEalegyrké-
ból 2-2 csapat keliitt a Dlr.EL_ba' hol i,s a magyar ée szoviet csapato{ az első lordulóból ktemeltékt Íntg a
rrrrísik négy csapat kizttelrrÉból a ]elgyeleket Yei6 bolAárok és a !éÍneteket ver6 olaszok kelii]tek k! A
közéodöríóben a rnaryarok JátszÍ kdEl yedséggel Yerik a tartalékosan kiáltt bolgárokat' & szoYJet pedig az
olagzokat. Á di'É6bén a rnagyarok 7i2 vezelés uÍáJr 9:5 afáuybau Yerlk a szovlei csapalot. Á mérkózés
Eit/ótlan volt. Akciónélkiili csapkotláso\ közbevágások' 4tlaEdó kettós találatok Jellernezié\ Tnevelolél a rnt_
eirlhlek Yoli több szereucséJiilL

A Írúeink olyan ldegesek voltak Bakonyival az élükön' hogy még al&or is protestáüa\ mi-
kor a verse4yt Ínár jólorÍÍá! rneglye!'ték és amikor protestóliísla seDT'ú okuk lrern YoIt.

Mindeni összevetve buszkék lehetiiík és örülhetiink, hory végre kijött nekiiDk is a lépés
arrúkor a hét szárr]ft,ól, amelybe! iltahltunk Eégyet rnegnyertii!.k és egy ötödlkbeu ts núsotlikak lettüd..

' Nagyon sokra éJ'tékelérn _Kqrrllti Jen6 gyózeLnét' a t6rcsapat győzelrÍÉt és atrlmk mililen
egyes tagjának szereplését. sokra becsiilöm szaloEtay jó szerepléEét' Lendvay rrÉsotlik hebezését és Bako-
nyi egyéni gy6ze1rnél.

tiriilök s kardcsapat gydzelrnének, ale ezt sem értékoJtd sem becEiil'll nem tudoÍÍl Á Íni
csapatuük Jólorrnrín a nagy Yálogatottból áIott, a szoyJét csapBtbatl csak 1válogatott vlvott' Á látott YiYás egrrF
rrüyeu kritikát sem bir kl' a rnagyarok nlég löIényes veze,téskor íB idegeskedek' 8kc!ók he}ystt közbe csap-
kodak, ok nélkiil protestáltak. Miért? Mert nem b'zbak magu}ba, BákonJrl alikor Yivott Jól' ha ellet'Jelel nern
akadályozták rneg tárnaMsal eliüdtá8át. A sziraatíhrs KoYács Átti.ta 10 akciója közíil 9 közbe!árrBdás YolL
PézsÁuak i]sméteü tigyelyneztetésem dacáEa 1s csBk helyeDkétd lutott eszébo hogy perád-rtposztra it taltüotta
eatz6Je. viszoE! uyelrkor rrúrtug találatot éd eL Áz egész Yerselty alatt s rnagyerok réezérdl egyelleí k@t*
lariposztot láttarÍ\ azt Ís Gyurlcza aalta" Á mutdtott vivás még csak uem 19 haso íott ahhozt rrElyet a ttag]r
kardozóktól tőbb mÍüt lél é,lszázdd alali láthattudl Ha ez uem Yáltozlk Íneg, ha kiYáló ealzóllk lem IogJák
legszigorubbau taDitvÁuyaiLat, r!€m taDiÜák meg óket a peEgeYeze{ésre és YédsleÍnre a.heryetL hogy el-
gzaladnának Hvárják €llenleliik üímadásá1éa r'lpo9?'lozzanak' halrem lovább 

'og 'olytatódrü 
a !Úlndén akclóba 1öfié-

n6 beteYágdosás' bo 
'og 

kövelkez4 hogy egyes veraenyeken gy6zedelheskednek' de legtöbbször mé8 a altidóbelr
sem Íognak tudd bqlutDl Á rnagyar kardYkás hegemóDtrÍiáDak elvesztése véglegesül' ha a tökétetós tech.nlkal
els4átltását nem helyezzilk mtndgn má5 elé.



TARl l5TVÁN.: AZ UNIVERS|ADE RE'ZLETES
EREDMÉNY-BEsZAMoLo )A

A Íér'ri egyénl t r'trplrnokgÁg |egtobb ].6 versenyz téuck crcdnér5d:

1.@
16. Theue.{kaufi NSZK

e. 8s&&sr-Ii&sxlsb

8..S.h..tt.S&-LD[K. '

5. .QglBLer S{trL.

12' FÍlcz Au.s&hrb

13. .Cerottfrr{ Svsdc.

4. Slpsibrp BuoYJ ít

3. Drbnba RoEÉnl,a.

14. Zsdanollcs Szoviet.

11. Man Japáu

6. fuls&s-MML
7. SiocF Német SzJL

1-0. D !.er. LnxenJbourn

A n Í.t r baireokgág véggredl4é.nve:

L Schrnld NSZK.
IL orbán oEa m{K

IIL Froudskorva SZSZK.
ÍV. Vlkol Rorrriír,la
IL Szalontay MNK
VL Mend'olénytné MNK"
YIL Hotfmann NSZK.

YIÍL KllmctvÍcs SZSZK

scbÍrrld oz9! B vqrgotrJren iB bebl'orytott8' hogy nem Yéletlgltífl rryeí otÍnpbl ée vttdg-
baj'Í'k6Ágo{. I8 n 

' 
ldegzete révéu rnnl.tls tualott kotlcedi.álJ'l éa gy a! b Blllk8 ég s Yo . RBÍa krYu rnét

oTbátt J tec}l'1í.á''áYal é9 }'roud8kova tiiltt ld.

rérí i r c8aDe{batrokaáE:

11 csallt 3 csoportbBtt 2{ iovébbrrEtt6vel k lYnéTk6'ési YtYolt c8opoliboo6z aok és azok
erod'néryat:

nÁlt caopoÍt: SlovJetuns gy z- lng a ellen 16 ]o{a' sveic eue! 13:g
obarotarláB Ey z - ÁrgEa eue! gl,l.tg' Svejc elle! 8:8.re

!_etr!&!!sg!(! szovjgh.od t otragzorszá'5

iBi cgoport! M8gyarÜr8zÁg 8y z':fu)gárLu elreu 1dla Áusllt tB ougt! 9:&r
norr Blr 5r z _ BulgáÍie ouetl 13: 3' Aus*rta llén 0:1.t'e

[oYd'bbme! : M&gyaroraz6g' {oméDla

tcí cropor{: Lo lgyolorBzé8 gy6zijtt J8IÉ! guelr 9:2+g
Nérnet szJL gy6' tt J8ÉI1 eltre! 1o:6+a

ToYébbrBont: Lengyelorgzág' Németorazág
Á' e!6vlgzonyok ElaDJáJt a szovJet éB rna8yar csapatot bmelték'

4

'l Strrrdrrt

I 
s:n *s, 5:B

) csinter

I 
sz+, s:z

I si"gik*c
I stz, s:z

I zsdanovlcs

f 
5:f,Bffi:r

'l c:nlrtcz"

f 
s:zr s:o

I stoct
f 

1-:sr 5:3, 5:4

Slsptkh.e
522, 522

Zsdapovtcs
5:4, 5: 2

Karn I IÁsz|
5:3,3:51 5:3

Karrmtl Jen6
L:5; 12, z2

ZFdgnovlcs
5r2, 5: {

I(arrutl Jen
:3, 2:5, 5:l

Végeredrnény.

L Karrnrtl J.
IL Zsdanovlcg
IIL SlssÍktre
IV. KamrrtÍ L.
\L Gyurlcza
\fI. Strmaln<

Karrnrt1 Lászl
5:3, 4:5, 5:3

6 g:y zelem
5lÍ
5n
4r
&rr
2il
1-n
1_F



r,A legjobb 6

no.máP.NJt

,QIasz orszjí4.

' Lgngv_elorszá.g.

Német Sz.K

csapat.besorolása és eredmérlyeÍ:

Szovjetuql

qoÍrrá la
9:4
LerÉrYelorszác
9:2
Magyaro rszág

Szovietunl
9zZ

Muvaroíszág'.
8:8

Lengyelország

Masvarorsgág
9:4

Szovjetunlr

.A magyar Yersenyz k eredményet.az egyes csapatok el1enl

BuIgárla Áusztr'la (isszesen:Név:
KamutÍ J.
Karrnrfl. L.
Gyuricza
RsaG.
Plagányi
Lendvay

t:t
3:O
a:0
3:1

3:Q
i. r-

.2zL

.2zt
9.O

2.2
3:1-
1-:3.

2tZ

3:0
2zL
2|2

'jt

8:2
8:8
5:6
8:2
8:4
3:1

(Js szesen: 14:2 9t* 8:8
A magyar csa1}at 4,o:18.ap :siirte aránya is }crál ebben a rrrez nyban

ttl i t rcsar:ptbáí'irokgág:

részt.

Á párba.Ít r egyéní baJnokság végeredrnény'e:

L Gonslor lerrgyel 8 gy. V. Tabuchl
IL Lendvay rnagya1 5 Éy. vL Anschiltz
!t Wtirlz német 4 gy. W. SzmÍrne
IV. Jakobs angol 4 gy. VItr. Nikollcs

IL Slssikfrre szovJet 2 Ey.

A kard egyént tá1notság végeredménye:

L BakonyÍ P. magyar 7 gy.
IL ÁssatÍnnl ozovJet 7 gy.

TTTI Pézsa T. magyar 6 gy.
IV. Karkaloupe szovJet 5 gy.
Y. Rohony J. román 4 Áy.

Tekhrtettel arra, hogy csak 3 versenyz nk volt, igy a csapatversenyben nern vehetttink

9:4

lapán
német
olasz
JrrgoszlÁv

4O:18

sazesenG cEapat- bilult éa 2 csopor{ban Ylvtak a négyeg diint6b9 jutásérl lgen fE r cBa-
pa1tal r ldglkeíe\ a r_oÍná,nok ( orbá'!' víkol Eéne) ; csapatuk vot a szovJ'eteurát (pr.oudstova) ég az
NszK. a}- (schrnld Wei8). Ez & bérom cBapat nemi ikiirtleg ts rnegtelel er t képYtseli és klemelÍedctl r
rq sik bároin csilDat k 'i[
Á n6r t6r cBaltib8bolGág vége1edmérryc:

I: aorr'á! r
tr SzoYJsiut
IE Nérn t sz.K.
Iv. Lelgyelorgzá*
v. Bulgár1B
vL Áusztrb

4 8Y-
4 gY-
3 gy-
2 gv-

VI. Resse
YII. Jttnyt

olasz 3 g:y.
ezovJet 2 gy. ,

Ylll.DÍakovszki bulqár ,2 gy.
l,L Spridonov bul$rír o gy.

Párb a Ít qc s.anqtFq F.oks ÉÉr o.k-

PárbaJt rben 9 csapat lnalu}L Ezek 3 csoportban 2_2

rÁrr Csopor't: olaEzország gy z Arrglia ellen 9,:6.qa
Magyaro azág g z Anglta ellen ].1:5*e
Aaglla mtrdkét csapaft l ktkapotl

. ,TovábbmerÚ: ol,aszország és Magyarország

uB't csoport: NrSz JL gy z Bulgárta ellen 9:3-ra
SveJc Ey h Bulgárta ellen ]_5: ]_-re
hrlgárÍa mindkét csapatt l ktkapotL

Továbbmgnt: NSZK. és SveJo

továbbmen vei kijrmérk zést vMak-



llili! csÜport: l,enp;yeloyszág 4Í z a Szovjetrmi ellerr 9:5're
Japán g'y z a $áovjetrrni ellen 9:7-re :

SzovJetrrrr1 mt1dkét csapatt l kikapotl
Tovább.nrer.rt : Lengyelország és Ja.párr.

Az els hat ceapat besorolása és azok eredményel:

L
tr

trL
ry.
v.

.i1.

Á baJnokság végeredménye :

Olaqzország
Svejc
Német Sz.K
Magyarország
Japán
I''er:.gyelország

(sr'd csaDaibaíuokE e.

. L1 csapat'három csoportban 2.9 toÍábbÍne!6_vel ksTr'réit6'éEt Ttvotl a m4gyaT csapabik
az yoll,- a legssébresebb BzáÍna anísk elleuér-e, hogq Meszénáya séríilé e trtbtt !1em lagyott száÍntth{$u}.
Legesélyesebb' ale vtv gzernponlb l pedlt talátl legtéEyege8ebb szárrÉr : ; '-

A kard csapatbaJuolcág cgoportbeo gz!ága és erediÍtéuyel:

iÁn csolot'ti Magya]ror8zág gy6z Japán elle! 13:3, Honandta ellen 9:o_ra
Lengyelors.zqE Ey z JaÉJd elletl 9:2' Ho'llBudt& ellen 14:2_re
HollaDdla a_ magyarolí í ét lengyele!Í6l_ klkapotl
fapáu a magya'íolrl t és tergyeTekt l' !s t'kapotl

TovÁbbment: MaEyarország és L qyelor8'ág

'tB'' c8opot't! SzovJefud gy z tt NagybrÍtarula ellen 9:2_re
noÍÍ j' gy 

'aJtt 
NagybritaÍLnta ellen g: 7_re

Nagybrttailrta'rntidfét csapáfi r vereséget szenYealetl
' ToYábbment: szoyJetud éi nomá'ra

;.:..
cÍ cgopot{; olaBzolszá8 bydziÍtt az II Z1G gilen 9:1_re

FrE rf& E!6r:ol1 az NSZK elleE 12:,!.{
' llszr rÍlbá*a c8apatl l vereeégá 5zerrvgd'etL

ToYábbrneni :' o|as zorsi:á"g és ButgÁr''

J,eneveloTp4áE

$velc

01aszország

Japán

IIL{V. helyér't:"N$ZK *

Ján kiernefték

Az I-VÍ. csapat

Len{velors?ág

Eu]gbrÍa

. ese_qIégÍág

ryd.E
m.{v. helyér"t:

Mq,EvarQrsz{E
SveJc
9:5

olaszország'
9:4
NTSzJL

Magyarország g z5"

fiv"jg
9:6

0lagzorSzáE
9:6

Éz ovjetrrnÍ
9:5

Olaszorszfu
e:@-ta.)

A tocábbfutott. hat csapatb l $zcrrietun1
Á nrásÍk négy csapat pedlg vivott a legJobb

besorolása és az'ok eredményeÍ:'
' MaEyargrszáq

.Enlgária "

9:6

olaszoxs'z'áp

Szovietuni

Eulgár1a_olaszország g : 5.

és Magyarorazá'g esapatát az er vlszonyok alap-
négy kozé Jutásért

MaEvarorszás
922

M.agyegglggjíg
9:5



Végeredrrrény:

l Magyarország
IL Szovjetunff
IIL Bulgária
[L olasz arszá.g
\r. Lengyelország
YI. Rornánta

I magyar kardoz k ererlrnényel az egyes csapatok elle .:

Név:

Mend"elényÍ T.
Kovács A.
Pézsa T.
Meszéna M.
Bakonyl P.
Gyuricza J.
(Jsszesen:

Janán tlollandta Bu]gária Szovjefunl 0sezesen!_

4:0
4:0
o.'l(,. _L

e|2
;

2:O
t:o

2:O
3:O

3:O
1-:1
,:,
3:0

3:L
2zL
3:1-

L:2

L2:a
9:2
8:$
2:2
6zZ
3:O

13:3 9:O 9r2 9:5 4o:1í)

Az Unlversiade végeredménye vtvásban az érrnek al-apJán:

Ország: . aranv-qoont eziist-Dont bronz*onÍ ,,-' ..érerrr{)otÚ . ,_ .. Tlg}ve?és; _*

Magyarár szág
SzovJehrri
Német SzJL
RorruínÍa
Lengyelország
O|apzország
Svejc
BrÍ1gáría

Összesen:
L-l L:1 YIIL

1"1 6.16 L
2-2 7-L2 n3-3 4- 6 III*

2- 5 nL','i:í *

L- 2
5-10

L- 2

+ -1'2

L.3
1.3
1-.3
1- 3

l.- 2

8-e4 8-16 8-8 24-48

12 arszá"g * kijztiik Angtla, Ausztrla _ vers enyz í nem nyer'tek érrneL

ltz érem szárntá"snáLaz aranyért 3, az eztistért 2, a bronzért pedlg 1 pontot
FIa csak az arawrérrneket számo\fi\ akkor még ; tt az arány, rirert az elérhet k 50 sÁt a
senyz k nyer'té\ rnig a t bbtr 19 ország versenyz l osztozko ak

' Ez a ezáft ,é.a azonba4 csupán cBak a leglobb ereaLnéDyeket Ybsgál'á' ezér't sziikeéges
egy mélycbbrehatd vtzsgÁlat az L{L hev slapjáE

Az Unlversiade végeredménye vÍvásban az I-.\IL hetyezés alapJán:

férfí t r nÍt r prírbaJt r liard
eglénl csapat e{vénl csapat ' eqvé41 csaoat ervént Qis?pat ssz : H-elyezéq;

számitottunk.
magyar Yer-

Ürszág

MagyaroTsr,ág
SzovJetunl
Bománia
Német Sz.K
LengyeIorszá.g
olaszország
Brrlgária
Svejc
Japab.
Nagybrttannla
Áusztría

?*L
4

5+g

:

:

: : Há 1ágí
4+1 I - 32
72i+28
-1-4 1623

8L2
-10-1010
2*6::::e

Ío
14
I
6

*

:
2

L
IL
IIt
ry,
v.
VL
vIL
UIL
I&
L

E.

A rnagy&r YÍY k lb lt 8zárlrftí8 alaplá,tl 
's 

az L hetyen Yégeztek L ezánnt goál az egyérl-
nél a 7{.4-j -1, a csapetná'l ezeblot afuptáJát 8záÍnotan a szokások'rak rÍaglelgl e!. A szovJet caapd er6s_
ségét Jelent| hogy bár egyetleE YerserygzárÍibr! sem Eyertek m gis ÍiÍltlnyeacn Yégeztek a IL hevotl Ro_
rÍrán{Át Jobh csapFt !'ealrnénye alaD' ! roro am 8z Nszr oÉ.

OL/INT ESPRESSO
BUDAPEST, v,, BÁRCZY lSTVÁN L/TC,A 1,

taI lkoz helye liitiitt Í';isza!g lus!,4 uíu k és sportoI(lk kedtlene



KIenK tm w, I{AGY IDOK 6 MGV VWffi,SENYEK
Az elmult hetekben egyik társadalmi hetila-

puuk interlut kijztjlt ré$t kitii.n blinrpiat bajnokunkr l,
azor ay Zoltánr l'. NyilaÍkozatában megemlitette, hogy
sok dics séges kiizdeimére emlékezik vlssza, de
legnagyobb bi.iszkeség tijlti el szivét,..ha P .Keregz-
te_ásv*_ emlékversenyben aratott gy zelmét idézi
errll kezetébe.

A nyilatkozat megielenése után az iÍ|u vÍv -
generáci t btr tagja tordtitt ktazzám azzal a kéré*
Éel, hogy mit tudo} a Keresztessy-emlékversenyr l.
Kéiésiikre ime ktjzlijhl & Keresztessy-emlékverse-
{yek t rtér:.etét.

Keresztessy Jízsel a mult század legen-
dáshirti nagy magyar mestere, aki a Friedrich{hap
porr-korszakban még az uttor6kt 1 nyerte kiképzését
és egy emberéleten kereszttil nevelte a magyar il-
juság szÍne virágát, pétaáttan népszeriisége tet ponl
|án 1895-ben halt még. Végrendeletének lelbontása.kor
dertilt ki, hogy szerény vagyonának egy részét
egyestileiére hagyományozta azzal a kikijtéssel, hogy
annak kamataib 1td nként kardversenyt rendezzen'ek
a ''Le$jobb magyar kardvlv '' cirnéért.

lgy keriilt sor 1899 április 29,4n a. pecti
Yigad' nagyter'''ében az eLs Keresztessy e.mlékver-
s*I'yre, ainelyen az ország vala1ngnnyi szám1raJiihe-
t r'io'i*, "(szárnszerir 46-arr,)résztvett. A kiesési
rerraszeiten lehonyolitott veíseny három lordlrl
után a ktjvetkez eredrnényt lnrszla;

t./ cáspár Artur (Árlow-isko1a).
z./ pa{n'ai Andor (Santelti-iskola)
3:/ Zalusky Zd'islav (Bécsulhely)
+./ Porteleky Lászl dr. (lvtAC)

Ugyanal<kor nemzetk;ozi t rversell"t is ren-
deztek EztBerti LászI nyerte meg Mészáros Ervin
és Por'teleky el tt. A nagyJeterrt ségii versenl zár ÍL
ná|é!a iiunepi akadémia volt, amelyen.a gy zteseken
kiviii Teunei Henrik és Risiow Gusztáv, a bécsuJhe'
lyi viv ta,nÍoIyam tanárai, valamint a Pesten miiktt-'
d kivál olasz ToricelliAugelo rniik d tt kijzre.

A második Keresztessy*enrlékverseny meg-
rerrdezésére nyolc év rnulva keri.ilt sor, 19o7 Íebru-
ár 22.-én a Tisztvisel -kaszin nagyterméberr. A q1
tésztyev t min siiés után tét torte osztották n bb
a nrásodik k rtle keriiltek vivták le'versenyiiket. Ezt
Pa,jzs Pál nyer'te meg. Á gy ztes ée a második he-
Lyezett keriilt az el's k rbe. kt a y',észtve v k ismét
csoportokat alkottak és a szokásos kijrvivási rend-
szer sa,eTiri d ntijtték el, hogy ki a legjobb magyar
kar'dviv . Végeredménybbn a bÍíszke cirn ekkor }tra-
\ász Gyrrla zsákwánya lett, aki nagy ktizdelem 'után
nregel'r5zte a kor kirrragasl an nagytudásu viv ját, ak-
kt'rr már ijtsztjrtis magyar kardtrajnokot, Békéssy Bé_
lát. A sor'rend a ktjvetkez voLt,:

I. }{alász Gyura
lL Békéssy Béla
IIL lvlészáros Ervin
fv. Krencsey Géza
V. I'uchs Jen dr.
vI. Nagy Valér dr.
vII. Darányi Gyula
VIII. }'itotás Ferenc
ijt évi sztinet után, 1912 lanuár 12.-én, ke-

n-ilt sor a III. Keresztessy-'ernl kverseny megren'le-
u stíre. T,z a ktjvetkez er'edrir nnyel végz dtJtt:

Í. Schenker' Zo|tán
IL Dunay Bertalan
IIL Nlészáro s Ervin
tV. Fiilrtres Dezs dr..
V. Apáthy J'en dr'.
W. Krencsey Géza
}TI. PaJzs Fál
utl. T th Péter rir"

s

Az ugyanekkor rendezeit t rverseny is
Sc}renker ZoLtán gy zelmét ered'ményezte T th Péter,
Pajzs Pál és Lichienecker't István el tt. A Keresztessy-
emlékversenyeket iinnepi Yacsora szokta. k vetni,
amelynek ténypontia az tinnepi beszéd volt, amelyet
a sz nok a Keresztessy ernlékserleggel a kezében
mondott el.E4 alkalomrnaL az i.innepi sz nok Kiss Fe-
renc (nsnaárt)' volt, a KeresztessyJ rzsgárda ér
az elrniÍt szazad spbrtmozgalmának vezérl lelkc"

A Íel soro'lt három Ke re s ztes sy-e dékverseny
le zaJlása rÍán bekijvetkezett világháboru, majd az azt
kijvet ijsszeomlás végetvetett a versenygorozatuak
J val kés bb, csak 1924-ben gondoltak a tr'egjobb
kardviv ciméé Íoly verseny Íelujitására, amit
sezekapcsoltak a világháboru tolyarrrán elesett nagy_

hlrii viv ink ernlékére rendezett '''H stjk emlékvergg'
uyévelt'. Ilyen egyesitett versen;rt kett t rendeztek'

Lz els L92+ március 24.-én toll te, és
an Ptjsta Sándor dr. gy zelmét eredmélyezte, mlu_
t{íu legy zte a vele holtversenybe keriil Rády J -
zgetet. P sta igy birtokosa lett a Keresztessy-em-
lékverseny rnegnyerésével iár ||Legjobb gragyar
kardviv '' cirnnek és a verseny dijkiosztásánál meg_
kapta a neinéz aranydiszitéssel hirnzett kébsárga
színti Keresztessy-szalagot. A verseny végeredmé-
nye a k vetkez sorrendet rnutatia:

I. P sta Sándor dr. 6 gy zelem
II. Rády J zsel 6 - lt

m. Tersztyánszky Oaon
ry. Széchy LászI
v. Krencsey Géza
u. I th Péter d'r.
uL Kovács Gy rgy dr.,
vRI. Gombos Sándor dr.

A gy zeLe* oty"o rragy tjr.tjmet váltott ki agy ztes P stáb l, hogy a vivás abbahagyásának gon-
d.olatával Íogtalkozott, arnint azt viaso*eolvasha{iuk.llllyen clrn blrtokában - rnop{ia egy
helyen - || ezutánmár csail c'sa_l rlások érhetik a l,er_
senyz t". Ugy érezte, hogy a tegjobbnak lenni azok
sorában, akik ktjztil 1908 ta a kardvivás világbaJ-
nokai keri.iltek k1t a legnagyobb siker, arrrit elérhet
egy Jnagyar vivÓ.

Á második ilyen egyesitett verseny az
arnszterdami olirnpia el k sziileteibe beihatott har-
madik pr k'averseny volt, arnely 1928 ápr1ilis 15._én
zajlott le a második világháboru idején elpusztult
Nemzeti Lovardáhan Ez a verdeny eddig még soha
nem tapasztalt érdekl dés kijzben, rendkivtil izgal_
mag kiizdelem után d lt el és emléke még évtize-
dek utrín is rnély nyomot hagyott a magyar viv kii
ztinségber1

Á versenyt Fetschauer Attila nyerte rneg,
aki briliáns vivással utasitotta maga m gé a kard'-
vivás teiles gárd'á!át.

Á verseny végeredménye :

L Petschauer Attlla
IL Garai János
IL Rády J zsel
ry. Ilhlyarik Jen dr.
v. Tersztyánszky Ödtin

u. T th Péter dr.
vil. Gomb s Sándor dr.
VI[I. Glykaisz Gyula
B. Piller Gy rgY

*

Ez volt az utols Keresztessy-ernlékverseny
és a tragikus sorsu Petsctrauer viselte utoljára arrl'egjobb rna.gyar kardviv 't cimet.



MIT TEGYUNK
m gyrxr kurd, hegem ru,ü i nak

VISSZA H C D !TASA E RT
szép lcard;rkci kat. De mlnd keveseb}ret s ha ]átlri
ls, aldror nerr-rcsak a magyar viv \t<íl. hanetrr Í;zoYJ
Jet lengyel, stb. viv k részér l Ís. sppen olyan szép
és erednrényes kardakcl kat, mfirt e magyarolrt tÍ

Níost pedtg el rkezttjnk _ ugy vélerrr - atrhclz
a ponthoz, amlkor feltehetJiik a lrérd"ést, Yrtll van te-
}:Lát a lrÍba, llletve mtlren van a hlha, h.:gy _ Dr.Eozgo_
rryi GytÍrgy még Torhr el tti szayaival é$ek _ tiz kt'_
r rrrnel keU megkapaszkodJunk, hogy etl fii eis he-
lyijnkJ' l más nemzetek le ne szoritsanalí? E szavak_
b l rrrár kÍcsendti] Torin el reveteti ár:nyélcának a
hanrJa, mert saJnos tiz ktjr na-nel sem tudtunk rneg*
ka1nszkodrrÍ az els helyen, P t*..-?t

Hol van a hlba, vagy ha nem hibár l besré_
ltink' hol, míben keresend. az ok, hogy fiatal kard_
válogatottunkb l hlányz]k az a ttjlrhIettudás, arni - f -
leg nernzetkijzÍYersenyeken eI(ífor'dult _ ITrb<g ri trirt5Í
téved'ések ellensulyozására ts elég volÍ el {jeikree\
E végiil Torin ban a kard}regerrr nin elvesztés heÜ
vezetett?

Mt a teend , hogy Ísrr7pt eljrÍhassunk arra
a sz rtre, ahol visszaszerezhe{itik és továtlblllen en
biztosan tudJuk tar.tanl a jiivd'ben elvesztett els sé_
gtÍn\et & -ka.rdversenyek netnzetktjzl rnez' nyéber.,
egyénlben és csapatban egyaránt?

sen nehéz erre a kérd"ésre választ adnl,
mer't azt híszem sok sszetev je vaÍr ennek a kér_
désnek és a torin i ered.ménynek

Legels sorban le l<ell sz gezniink azt a
tényt, hogy más nerrrzetek is elkezdtelr a kardvtv,{'s_
sal intenzfron ÍogIalkozni, ttJrnegesitették B v1vást
el bb, rrrlnt mlmagyarok. Áf,vették a klassztkus ÜÉgyar
kardvlvás mirrden Íor.tétyát és cl bb csal< lel.zárk z-
tak mi m génk, rnajd" tulszárrryaltak benni'inkel t]z
természetes is. I{i,szen azt a techrrÍkát, rend'szert,
viv modort, anrellyel50 éven keresztiil uralfuk r}resz_
sze Hrrragasl an a világ kardmez ryét, ma szerde a
vÍ}ígon azok a rnesterek és volt étviv ink tanidák és
adják át nrás nemzetek viv nak, aklk ezt kwár hag
a rna,gyar v1v hrak tanlto ák, ÍJietve tanu}ták s aI-
kalmazták

A nÍv kiilijnbség és
sének egyes okatt ezekben
- monfiuk _ a raÍtunk kiviil
- megitétésen'r szerirrt * bels
gunkban kell keresniink -

A magyar kard évtized'eken át tafr legenr
dás verhetetlensége az ut bbi években rnegirrgot|
s t Torirr ban etveszettl Megirngott és elvesu ett, rtrer{
elttint az a scmtrtil nbség, anrl volt rég1 nagyJairnk
és az akkori rrÁs nemzetek nagy viv Í ktjzijtt. Nem
sokat Javttanak ezen a helyzeten & sz llal Untversti.
de magyar kard sÍkereÍ serrl

Hol keresend' e mélypontnak az oka? Mer{
meg kell találrrlaz okot, ho5y orvosolnj tudJuk a baJL
Erre kijtelez mlnd.en Íelel s vlv vezet t a kardvÍvás
dics mulija és hinreveÍ Hogy id ben orvosolJurak,
att I rrÁr elkésiiink, mert a katasztr fa TorÍn ban
bektjvetkezett. De e ténnyel szembenézve' most már
halasztás nélkiíl bocsássuk bonckés alá a kérdést,
keressiik meg a bal okát és azt kend zés nélktitr
tárjuk tel. Szerény véleményem szerirrt csak tgy tu-
rnk eredmélyt eLém\ vagyls azt, hogy ismét visz_

szasze]:ezziJ.k a kírdvtvásban elvesztett, de azt rnege-
I z leg 50 évtg bÍztosan tar'tott pozJci nkatl

Hogy ped'g a bal okát megtalálhassuq azt
hÍszern vlssza keII pÍllapanl kissé a kardv1vás és
a viv rendszerek rpulsába és ezek átalakulásríval
ketl r'tjvÍden Íoglalkoznu"n-}c. Ez íog - ugy vélem _ &
helyes nyornra vezetni és ez uton Íogunk efiutnt a
helyes iagn zishoz, alninek isrlreretében azután a
helyes gy gym dot 

',s 
rrpg ÍogJuk tud,*Ii állap ani

A rrnrlt század" vége felé klalakrrlt olasz
kardviv rendszer te{esen átalakitotta az addlgi rru,-
gyar kardvlv stilus . Az eL z h z képest m1n en vo-
natkczáSban te||esen elIerdétes olasz kardviv rendszer
16 jellegzetessége a k nrryii kard' és felszerelés kt}.
vetkeztében' a nagy rrrozgékonyság voLL Lz eá mog-
eI z és az olasz vtv rends zer"b l, rnindkett el -
nyeib l, ml magunk tererrÉetttik meg azt a klasszl-
kris magyar kardvlv rendszert, mely a perrge mÍi-
vészeivé tette nagyJakrkat és arnellyel t bb, mjJlt 50
évig tartanl fudtuk a vÍlághegemon1át a kardv1vás_
ban UJabb átalaku]ást Jelentett a viv rendszerben a
tless felttirrése és rneghonosodása, ami isrnét lénye-
gesen rnegváltoztatta a vtvást é's a vivás egész rend-
szerét. De meg kell emlÍteniink még kardr'ivásunk-
ban az iitemváltoztatás' valamint a temp nak a láb-
mozgásra tijrtén a7kaIrnazását is.

Végs váItozásl viv rendszerti:ekben a kijz-
betámadások idézték eI és kÍalak ották a mai kard-
vÍv modort, ame[ret a tulrryorr rés zt egyszertl akcl_
k jeltremeznek s amelyek a leghatásosabban gátol-

ták a_ktizbetámadás eredrnényességét. Meg kell ál-
lapítanuhk, hogy a viv szabályolceak a találatok meg-
ttélésérevonatkoz batározataÍ Ís el seg ették azt a
ki1rtilmérryt, hogy a'kardvtvás az egyszerti tárnadá*
sok és kijzbetárnadások sl$ára tol dott eL Ez eltok5_
dást a vtv td tartarnának meg éIésében rnutatkoz
eltprés okozz& 'a kijzbetámadás el nyére. Bár a vt_
v szabalyok még ma lg a konyencionáIís elvek alap_
Jáí ánanak, azonban a vtg id megÍtél sében rrnrtat_
koz eltérés tokozza a ktjzbetámadások alkalrrrazá_
sát és háttérbe szorfra a kardvfvás szépségét ad
nagyszerii akcÍ k kezdeményezéséL Ezt ÍtgyelhetJilk
rrreg akár nEmzetktiz\ akár hazal kardvereenyeln-
ken' A kardvlvás tjrtjktjs temp keresésre, a távol-
ság belopására s egy- gy kÍttjrésset végrehaJtott tá-
n:adásra, Yagy k zbevágásra egyszertisijd.tjtt le. }Iol
Van ez a vlvás a klasszikus nragyar kardvÍvást l,
amely azt változatos akci tvat - tfivanyosság Sz ITr*
por Jáb t Íe _ messze a t r _ és párbajt rvivás Íaj-
É errrelte s ezerr tulmen en az ész tornája iS voltl!

Nem akarom azt állltani, hogy nrár nem le-
het ]átr:J som' haza| Sem nenlzetkijzi versenyeken

Kés n Ísnrertiik Íel a ktits okok áttal Íg-
nyeget veszé\yil Kés n ]rezdiink a t rrregesitéssel
g az edz utánp tlás kérdésével ls foglalkozn| holott
mi]lalkét kérd"és megoldása éget en stirget mái évek
ta. De nemcsak a tijmegesitésben,. 92 edz L után-

p ttásban és eda elosztásban ld,torn a teend' ket
lVlirrden spordágban a nagyobb telJesÍhné*

nyok elérése, a gyorsaság íokozása nuír_már eL
képzelhetetlen. rnéreteket i'ttc'tt. Ez a gyorsaság fo-
kozás rányomta a bétyegéi a vivásra is. ne nr
erefunényézett?Azt, hogy terijvidiilt a vÍv id s e le-
rijvÍdijlt vlv Íd n beltil a tárnad 's erefunényességé_
nek a rnegakadályozását vÍ&ímgyors kijzbetárrndás_
sal lgyekeznek a vÍv k krer szakolrrl &z persze
lgen sokszor visszáJára siil el, mert a kijzbetáma_
dás rossz Íd tlen lndult s eredményesebb lett volrra
a védés_vlsszavágássaI élrrl

A minden sportágban rnegnyavá'nult gyorsa-

I

t tlblettuclÍís cstjlrlren&
látonr. Ezek azonban
áLL oko}q De vapnak

okok Ís, arniket n]&_



rág 'ÍokozástvaJJon edz fnk flgyelembe vették' akár
egyesiiIett' akár válogatot keret edzéseÍken? va}io1
í$yelembé vetiék* il]etékese rk, h9gy a gyorsaság
Íoiiozása nagyobb kiivetelrnények eIé ur6a a vÍv kat
ugy ÍtzÍkatlag, mltrt szellemÍlegí Á magyar vfv sport
vonalán vaJJoit Íigyetembe vették-e azl a kiÍriilményt'
hqgy a rélL klaesz'lm.s Inag"yar kardvlv rendszert
mís nernzetelcrél !s tan. Ják? s vafion ezek Íigyelern'
be vételével tijrtént-e valaml lnnak értlekében' hotr
a meg:változott kiÍrtiJmények kijztjtt változtassunk e
mag'yár kardvtv rendsz ereq rrr1rrt ahogy ráItoztathnrk
a rrnrlfban, amÍkor arra oziikég volt? - Mert rneTorn
állttant hogy ha vlssza akarJuk szereznl az eFesz-
tett kaidhegem nttt ég a Ji}v6ben azt btztosan akar-
Juk lsmét tartanl válloziaaÍ keU az eddÍg1-rendsze-
íon, erranett gim asztÍhls és pszÍhikai felkészttéssel
kel] el]átnÍ' viv foJíat l

De att hlszem vátoztatri kellene a Jelerr*
Ieg1 vátogatás1 rendszer{inkijn fs. Nem beszélve ap
r t' uogy a kardoz k ttimegét trs lényegeseu lel kel-
tenb emelnl Eégl nagyjaluk-vtathatatlanul - hazal és
nemzetk z1 viszonylatban - messze kÍmagaaIottak a
vfu fudá's terén tbchnÍka| taktÍkai Íelkésziilts'ég te_
kldetében, végti\ de nem utols sorban, a pszlhíkaÍ
és ttlegáUápot iil zttése teklntetében is. A legválsá-
gosabb helyezetekben Ís g:y znÍ trrdtak és gy zelerrre
tudták vlrlnl a rnagyar szlnekeL

Nézziik most rneg [orirr után, m állap ha-
tturk meg rtivlÖen és áIta]:ínosságban e vllágbaJnok-
nág rrngyar eredrnényeÍr6B-_VaJJon az egyén1 kar{rgrseny csoportJaib l

get szenvedtek akár az egyén!, akár a csapatven'
Eeny során, valamtrt az| hogy ki}ct l és mi\yen ará*
nyu vereséi1et szenvedÍeli és rn1lyen k riibnények kiÍ-
zotl, azt kell rnegállap anuyrk, hogy igen sok esetben
gyer:génl vagy egyenl képességii vtv t l szenvéd-
tét vereséget, csak h1ányzott vÍv rkb | az a lelld-
és ídegállapot, ame$ sziiksége s az egyenl6 Íorma
btztositásáhaz és aIíttoz a m rd'ed elsijpr gy ml
akar lendiilethez' amt megvolt régi nagyJatnkban
Hlányzott az a szfv sság, aml a gy zeLem ktrivásá-
hoz teltétleniil sztikséges. Véleményem szertrt a h,rd"
egyérl d nt ben legkevesebb három rÍragyamak kel'
lettvolna kii6d.en| de azon sern csodálkoztam voha'
ha négy magyar keriil oda. A csapaf,versenyben pe-
dJ6 a szovJet csapatt l sern lett volrra szabad kÍ}rap
nrnk Á világbaJnokságon részfvett kar válogato.
trrr:kra azt mondhatJuko ha techníkaila5 és taktikaÍlag
lel ls vo ak késziilve, de pszíh1kaÍlag* ideglteg és
áll képesség szempontJáb l neml Wt lgazolJa nem-
csak az eg-ylk csijr:tér l a más1kra, hanem egy cstÍr-
tén beliillte$esen váItoz telesÍknényiik l A sz'odetek
és lengyeLek az,álland J td'egánapotulnrak, valamht
ÍizÍkal er nlétiilcrek ktísztjrhetík gy zelrneÍkel. Ez pe.
rJíg megfetel edzjs és nevelés kérdése.

Ha tehát válogatot{aírnk a klasszlkus rnagyar
kardy1vás elemetvel étnet 1,s, de valam1 hÍányzlk be-
1 t kr HlCI.nyzlk egyuj alapokra íektetett edzési rend-
szer áttat nyrfiott pszlhÍ}m'i és ideg er n|él,t E tére[
mi megá[tunk és rrÁs nemzetek tulléptek rajtrrrk I

Nézziik meg azonb&n, hogy rJlyen tar'talék
van jelenlegl váIogatot{abk m g tt? Milyen Íelkésziilt-
ségiiek ezek a vfv k? Legels sorban [en kevés
azoknak az L osztályu vtv hrak a szárna, akÍk szá-
moftev er t képviselhetnek nemzetk z1 vonatkozás-
han Azután ,ezeknek a vfv }orat a f er sségiik - ke-
vés kiv6tellel _, 

" 
ttJ ld ben'' véghezvitt kijzbetáma-

dás. Tehát a mod'ern kardvlvást iiztk' azt a kardv1*
vást, amely ha tovább ezen az uton halad', akkor a
karddal iiztjtt párbaJt rvfváshoz vezéL Ez pedig rrrár
nern kardvivás. Salnos ennek a viv mod'ornak a kl-
íejl déséhe4 igen sok 'vezet btr nk ls hozzáJárult,
amikor a kijzbetámadást részestti hrlzottan el nyben'
a támadással szember1 lqggyakrabban találatok k - '

zijtti id re va] tekintet néIkijl E kozbetárrradásos
rendszer megakadáIyozza iev - bÍr i segédlettel - a
blztos véd.ekezés kialakulását és rneger s d.ését,
mert nem a védésryÍs szavágásra éptitnJt feI az ak-
{!t k és ellenakcl k. Ma kardversenyeken a legr _

kább esefben lehet látnl kmtrar1posztot, rnéE keve-
g_eb!-rekontrarlposzt-ot, Ez_is az el bbieLet lgazo{ia.
MIEI ü tovább menné kl nézzik rn98l hogy 1_0 évitI
ezel tt, Yagy rnég régebben nagyJaink mi5gijtt mllyen
er6s rnásodÍk vonal vo].t? BÍaony vctlt 3o4o olyan vÍ_
Y ok, -akik }ra nem is- votak egy ntv n nagy;áinkka1
d.e rrÉs nemzetek válogatottJalval Íelvehették a ver-
senyt és nernzetkozI versenyeken is megállhatták a
belyiiket. Ha rrá1 most sszegeziirrJ<, nkéd ad dtkl
bogy mi a teend nkl

YÍssza keIItérnla klasszlkus magyar kard-
Ílvás hagyományaÍhoz azzal, hogy az egszerii és
kombÍrratlv támadások gyorsaságái kell. fokoznt, hogy
a kijzbetámadásokat kikiiszijbijlhessiik _ \4vÓtnkát
abszohrt biztossá kell_terml a védésekben, még a
k zbevágá,sok ellen is (tatazás). Ez az atair;a a-vl-
vásnak. Mer't ba valakl blztos a védf,sekber, akkor
mer támadnt is és merL alkalmaznl azokat á táma*
&ísokat amelyek & brdvtvás legértékesebb {s
morrtthat4 legszebb akcl L I{a e két tényez egytÍtt
van' a védé,s és a gyorsaság, akkor. továbbmenve a
taktlkaí tudást keII etsaJáttarra y1ystyrknak. Ha e há_
rorn tényez l"rtrtokában lesznek viv ink, akkor az a
mtrd'ent elstípr ú'rnad szellem lsmét éietre f og lrel_
nÍ és a k zbetárrgdágos, lesipuskás modorb l ujJá

Kellem,esen szor ako zhat a
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tVyitaÚt terasz!

Zongor rrul:

(ff'I,MAAIAT OTTO los élednl a legoÉatás riragyai kar vtvás.
telt fclrrrrá.Ini Íe|enlegl lcardrenrlszeriiyrire

azéfi estek kl válogatotda,lrrk, mer't kevesebb tudrís_
sal rendelkeztek, mlnt azok a vfv \ akíkt l vergsé-
get szenvedtek? VaJJon a tlijr részfvev l mÍed' na-
5yobb telkésziiltségít vÍv k, rnfut az el mérk zések
során k1osefi magyar vtv id Ugyanezen kérdéseket
iehetJi.ik fel a csapatrer'ser1yekre ls. _ Ha rneg"vlzsgál-
luk a1gk{-! ps6rté!9t qrng_lyeknen'1iy rF-ft19gÉ-

ZEIVE;ZER"ZŐ



Ez a,zonban nem elég' Ahogy Tortrr beiga*
aolta, hiáta rendelkezett váIogatotturrk kÍVál tectrnl*
kai és taktikai tudássa! a J v6ben nem Íog trrrjnl pg-
moly erednrényt elé:rr| csak abban az esetben, ha
pszÍhÍka| Íizíkai és ldeg er nléti.ik !s 9lyan biztos
alapokon- fog rryugodn| ame\yen a v tsá,gos pillana-
tol an helyt tudnak álh'í. Nem roppannak ijssze ak-
kor, amÍkor a legnagyobb sziikség van a technÍka|
ta}*tka1 lelk1 és 1deg iisszpoutosttásral Ezt pedlg
csak nieeÍelel 

' 
uí 9dzési rr ddal lehet elérnl E té-

ren er sen elrnaradtrrnk a Íeliijr6 vlv nerrrzetek rnii-
gcitt. Ezek nemcsak a ÍrLagyaT kardrendszert vették
6t, hanem az eilzésnek átalakitásával és Javttásával
Íokozták erednréryességtikeÉ. Itt mlnden edz6nek t1-
gyelembe kell tennl az orÍoshrdorrrányna\ az áfra-
lános testnevelést hrclorrr:ínynak és lélektannak a
kardvÍvá.sna, Í leg annak edzésl rn d]átg voratkoz
megáIlapitása .

De -véleményem szerblt É a válogatá.s
rendszerét Ís Íejlesztenl kellene. SzéIesebb alapok-
r& (vnét) tettétnt és szilonrbb kézzel kezelnJ a
válogatott dzéset látogatásá'tt A vÉlogatott edzésck
rnqgáuaptott látogatását l val elmaradáat, ennek
mérvét l ftlss eq a válogatott keretb l r v1debb-
hosszabb fde'g tijrtén klzárással kellene btintetnl

Végezettit de nenr utols sorban, nern el&
BzijÍ és nern ls utolJára lsmét a t meqes és t l

Xardban legyen olyan t megtink, ame\yb l
lehet válogabrt jobbnál-Jobb klasszLsu viv kal Ne Ie-
gyenek bérelt helyek a válogatottban, hanem kormly
vetélkedés tárgrát képezze egy- gy nemzetkijzl ver-
sen'y keretébe bejutnt és a nemzet1 szrneket Íelií o-
nt l]z komof,y ijszttjnz hatással lesz válogatottJa rk-
ra' a komoIy rrnrnka végzésére, hog;r megtarthassák
váiogatottságukat De ijsztijnz6 i kereten klviillek ré-
szér-e is, még t bb és Jobb munka elvégzésérq-hogy
beJuthassanak munkáJuk gytim lcsekérrt a válogatott
keretbe.

Hogy az elmondottak megval sulhassanak,
ah}roz s z ak Íe tiigyeletne \ s port orvo s o knak, e d.z lo.ek,
szakosztályvezet hrek, vezet bÍr }orak és vtv knak
egyÍormán tjssze ketr Íognlok t

A szakfeliigyeletnek Írányt kell rrnrtatnl a
Jiiv6ben ktivetend. utra, sportorrosafnknak, edz rk-
nek az irányvonal kÍd.olgozásában és a betaniJásban
kell ktizremiiktidnliik' szakosztályvezet }crek és ve-
zet6btráL^rak az iránylonal betartásában, hogy egy-
lorrr_n rendszert, egytorrrÉn tanÍtsanak áz egész or-
szágban Á viv hrak pettrg szorgalrnas, k art , szi-v s, táradságot és id t nem klmél ed.zésekket kel&
ebb6l a rnunkáb l kÍvenni arésziiket

Ídels a Ílessnek utolérhetetlen l: pvisel6Je. Atrlioa
g26ntaa, hogy a Ílessben * hazai-és nemz{!q# Yb
szonylatban --olyan utolérhetetlenné lett és elk pesn'
t6 tívotságokb l volt képes holtbiztos találataft Íe|-
tlessel nevt'ni" ahhoz ktjvetkezetes és .szlv s. rrnrnká''
val Jutoti eL -Már kiizépÍskolás korában rálron kg-
reszttil g:yCIkorolta a feJílesst De az eredmény nem
!s maradt el.

&t d|e abszolut k art edaést m dszer't
keil áf,vennl ÍiatalJalnh1ak a régi nagyj&Ín].t l Mert
rnind'egyik slkeréiek egytk tÍtka ez a k art , áurrg*
tatos és rend'sqeTegedaés volt" EgÍ' gy akci t kiitijn_
bijz képességti viv val eddjg kell gyakorolnl, amjg
az a legBrecizebben nem sikeriil tsehez kell az ijn-
teeyeleriés kitartás' Tehát a teremb n az assz zás,
a gzabadvivás céIJa nem a mindená.ron és akárho-
gy&lt ttjrtén ialálatelérés keII legyen" hanem aa 18'
kolavtvások aliatt az edz 'b l tarnrb akcl }oeak & g5r&'
#orlatba ti'rtén prectz átiiltetése és alkallT'azás&l

Mée eg"y komoxy kérdést kell a jiiv6 után*
p tlÁaa érdekében felvetn{ o$ant, aml Te saJnol
er sen d'tgatos' Szakosztá'\yok, spor'tiskolrík ts rnlu-
denáron eredményeket akarnak miel6bb elénat és
telnrnrtatul &zért elbrdítanek versenyeken olyan vt-
v kat ts, akÍk még a legkevégbbé sem érték el azt
a ntr t, 

-aml gziikséges ahhoz, hogy káros kijvetkez-
ményeli nélkiil vefsenyezhessenek Ti'rténlk pedig ez
a statlsztl}n Javttá,saérdekében A statisztika esetleg
Jarnrbrt Íog, d.-e tehetséges Íiatal vtvrík JiÍv Je veszhel
el & koral Yersenyeztetéssel Ez pedig nem lehet
céIJa sem a szakosztálynak, sem &z egyetemeS ÍÍl&-
gy&r vivásnalí. Kérjiik' legyenek tek1ntettel a spord*
ág saJátosságára a sportvezetdk, hogy nem lehct
versenyz rr r l holnapra senk| igy ne ktvárJanak
& sportol,5}rt l és ed.a kt l id el-'Jtt eredményeke|
rnert- ez nem less eredméqyes mttkijdée'

Végs konkluzl ként art szeretném leszli-
geznl, ha vlssza akarJuk szereznl a Torin ban el*
vesztett kardhegen nlánkat s azt akarJuk, hogy a
magyar kard a j v ben ismét a régt Íérryében ra*
gyogÍon, akkor gvo,rsa'n és hatáTozoüQn, cseleke.dnl
SeUl

Szerény véleméryem szerÍrrt, lra a tetve-
tett gondolatalm- rnegfelel széleskajrii megvitatd.s
után- val sággá vábrak, akk61 vissza Íog térnt a
rnagyar kar-dvivásban ai a mÍrrdent els pr és szÍ-
v s támad szellerr1 amely mÍrrd'ent mer kockáztatnÍ
a síker, a gy zelem érdekében" Szoritsa kl ez a
szellerrr- ázt ametyik nem rrrer kockáztabrl és aznel
kockáztatJa legJobban a sikertÍ.

&bben e megyar kardvtvást etlzést és szel-
Iemet á.talak rnrnkában Yesren részt mlrrdcn értn:
tett és érdekelt réteg ég a tijmegesÍtéssel párhuza*
rnogan e}végzett rnrnka rneg Íogja hoznj a gyiimiÍl'
csétl Boda lészl

nék
liird

Erre a sztv s rnrnkára egy p6ldát szeret_
csak megeml enJ. Á Íless kb. 85 éwel ezel tt

Íel a vtvásbarr. PeÜohauer Attlla vo hosszrt

sPOrLrTÁRsÁK FIGVELruWI

VII.

QÉPKocslJAlK ÁPoLÁ5ÁT' FUTÓ JAV|TA5A|T
szAK'zERÜEN -YÉqzI EL '{sz. AI]roJAvÍro ÁLL. vÁttr ALAT

. zuDAPEsTl ÜZEMEIBEN É5 A MosT MEqNYILÓ
VIDÉK| 5ERV|CE ÁLLoMÁsntN
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A DrrÍstíurgban megrendezett XtL Isus gÍ Ylv vltágbaJnokság - mel;mek Yersenye l a ma-
5Í&rr szovJe! lengyel és NDK vÍv k vlsszaléptek - az alábbt eredményeket hozta3

Férfl' t r: L JVIagnan (bancÍr) z gy., IL Cour_tillqt (trancÍa) 6 sy., & Wessel (wszr') 4

sx., 26 Bt-, ff. Garnerí (olasz) 4 gx., 28' }lt.' V. La Ragione (olasz) 3 gy.' \|L Bevenu (Ílrancta) 2 gy.' L
Behrendt ( osztrák) 1 gy., 31 H.' olinger [Luxemhourgl) ]_ gY.' 34 kL

4 gy., 18 L:t, ry.*i# rl*"#iÍ'i Áf:Tr},.l.p."n"ft-:"ttrá\-Íi"JyA) o1.,* : *#"TJJ#í-Í"ff;J
(tranbta) és FloÍfunann (tvszx) 2 gy., 23 kL, L8 at., VIIL Crawford (holland) 1 gy.

Lbrdwall (svéd) ffiffi. l., f;':'T'""T'ffJ (HÍl""i)'*o"1Tiur5"ili,u)u.'#;*LTi:f"""li f"-1:] j'*ft'.fl
ScolarÍ (olasz)'3 gy., 29 kt.' VlLPellagata (ol;asz) z sy.r 30 kt., VIIL Allerrrand (frarrclra) 2'gy.,31 ld.

Kard': I. SalvadorÍ (olasz) 6 sÍ., TÍ.Panzza (franciia) 5 gy., 22 W,.r IIL Ragos",dg (osztrák)
5 gY*l 24 }tlry.Brettes (ÍIancta.; 4 gy., V. Sltrron (lrancia] 3 gy.,28 lít.' 26 aL, VÍ. li/IrowÍch (ol,asz)'3 gy.'
26 kt., 26 aL, 14[L Cobo ( olasz ) 1 gy., 33 k1., VIIL' Wellmann ]- gy., 34 k|

w4 E!:=nt-tffiffiwfTl
NEmnffinÖff Ywtg-ÜllsEKmTffiw:tffiFE-

RovATvI"zI"r z DR. rlÉrr lÁszLÓ

FrrLcilrrMl

A belga kardbap.olrság végeredrrrénye; I. Baltster 7 gy,t IL Vanrlerauwera 6 gy'r
Baolen 4 gy., 2'I W., Í[, Holvoet 4 gy., 25 kt.' V* BorgeoÍs 2 gy., 29 kt.' uL BrasseuT 1 gy., 32
BertÍaux 1 gy., 33 ld.

t--------
lrroLLANprAl

Iiollandja{rlagy BrÍtanni,a n Í t r csapat rnérk zés eredménye: 13:3' (notli]t 4, Heldenr$k
4, Noels 2, Kokkes 2 Ey.r iU btteay 2, Netherwa,y 1, Durne O, Patient O gy.)

UryairekJ<or a Br/ csapatok mérkÍzését Nagy-Eritannla nyer'te 9z? aránybarr.

Amsterdam város nagyc$áér't toly egyénl versenyen holland'. francla és nyu.gatnémet ver
senyz6k jn&rüab A hatos dijrd k eredményei: 

;

FérÍi t r: L H*l\4e1}cher (mszr) 5 gy., IL 1Viakk (noll) a sy", IIL WuIÍ 3'gy.
N t t r: I. Noels (nonana) 4 gy., tr. Van Rossem (troUana) 4 gy,, IIL trOeyweg (troUanA)

IIL Van
kt., \rIIL

3 gv.

3 gÍ., 1_9 kL

lr,nn'IcYffi,onszTA

Pérb.aJt r: I' Kaster (mszr) 4 gy., Zlmmerrnann (ivszr) 3 gy., 16 kt.' trL Popken (rrouana)

Kar.4: I' Kardo}rs (rronana) 4 gy.r IL Parent (tranci,a) + gy., IllHeÍd.enriJk(holland.) 4 gy'

Lergyelor s z ág iÍJuságÍ ba;nokságainak vég er e dmé nye :

Férfl t r: I' Bieda, IL Gottner, W ZdzIarskl,
N Í t -r: I" Wojczuq IL PÍlch, IIL Jordar,
Párbajt r: L Andrzejewski, II. ButkiewIcz, W- \,Vor'tmarr,

Ka.rd-: 1. Czernlckl, II. Zakrewskt III. Kaweckl

FvFm
sYejc !árbaÍ rbaJnokságáEak v ge' alrné4Ye: Holfverte4y uté! L M*gtebllger 6 gy.' IL

cerott d 6 5y.! uL F.sieiEtDg er 4 ql., 22 !d'' Iy. GombaJr Sánd'or 4 gy', 24 kt.' v. Matílleu 3 gy' 25 kl'
cav!! 3 gy.' 28 Lí' uL Notter 2 gy., vlIL soppeiso o Ey., - dz 1960. évt batsok Polledrl az elB tordul batr
esett lé

fficÍÁons'Ia

^ 
nagy olaBz vtv ' otutro Gaudbtl ort ékére kttr't olasrjTancta hatos csapatversenj.t az

tdén Párteban rendezlék meg'
1950. ta vlYnak ezér't a hagyomályos kupáért az olaaz éa a francla t6rijz k' s az ere
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mény eddls €itlöutetle! volü Nég.y ola6 z g!őrslem (1951. 195e 1953. 1955.) és uégy fraacla gydzelem (1957.
195Íi. ]959. 1960') meuett eddJg három döntetlen (19<o' 195/" 1956') Bziiletetl.

Az 1961. évt tááIkr'ó. mely a rnérleggt a Iranclá]< Jav.íra blller gtte, jeuemzdJe a csapatta-
gok flatal8dga voll Az olasz Lrcarglt! curidto é8 Mllanee| s B fraÚcta cour'llllat óc Masnan ktvételével a
Íolnt versenyzó még nem vett részt hrisontó nag5deloít6ségii veroelure!.

Eroalmény: trYanclaország-olaszország 21: 15 (court lat 6' Magna! 5' Reven]' 5' Léclerc 2'
cazabarr 2, Bet'tid 1 gy.' tl.L sad {, Lucarelll 3' centÍle 3' Maeslrl 2' MllaneEl 2' curletüo 1 gy.)

Az 196I. Éu FaAl'IctA BÁJNoKSÁG RÉszLETEs rnEDMÉNrE:

' ré?ft tór egyéÁ;.
I. colcautt 6 gy. Y. haüaloÍ 4 gy. 25 }ü
ll. Ber{trll ó'gr: 2+ kL 1T. E.Roalocaltóiú 2 sy. 32 H-
llL Léclerc 5 gy. 26 kL vIL PJoalocaalchl 2 gy. 33 }ú
W. Magnau { gy. 21 H. VIIL Cazaba! O gy.

' ngvenu' cout tlltat au el6döít6be& Gúüet'(ez 1961. év| párbqJtór vfi{igbaJnok) a L4'épalörttóben gsgtt !|.

Cero4tban:

L Ce'rcle d,Egcrlmg qo Melull (Revenr, Condom, cout ltllai' Yanderguü )
Il. s.c.U.F. (closseq c.BancllboD' cbtraL Nett€r).

Mrlol--esyé!ü
L Dolbarre 7 gy. V. Rouasy 3 gy. 22 kL. .II. véron4et 6 gy. w nousselet 

' 
{y.. Dupuy S gy. 15 kL VIL Dupr! 1 g.y. 26 kt

' rv. Giirlthé 3 gy-.21 kt VIIL de PétrlB L gy.27 kr-
Meubrd és Lucas qz gl6diJrt1óbe! eBtek k!

, Csanatbqn:

L R.cJ. (Ma lard, Boussy, Delbarre, Negler)
IL Toulouss (BoÍmet' v.cuveller' s.cuYgltert l_€vel).

Blodtq és Magnan a selejtez ben, Queyroux és Bourquard a k zépdiint ben estek }d.

Csapatban:

! !,tgue de Lllle (Lefranc, Drel us, Noyon, Leclerc)
II. Ligue de Caen ( Brodtr5 Allemand, Á.Cantor, G.Carrtor )

Piírb{t r eprvénl:
I. Lefranc 6 gy.
il" Mouyal 6 gy;
IIL Schraag 5 gy.
lV. Dreyfus 3 gy., 25 k

K.ard egvénl:
L Arabo 7 gy.
L L,eÍévre 5 gy. 21 kL
III. Roulot 5 gÍ: 23 kt
[V. Ramez 5 gy. 27 kt

V. Dagalller 3 gy. 28 kL
vL Dordé 3 gy. 29 kt"
YIL Gntttet 1 gy. 33 LÍ., 22 aL
MIL Faure 1 gy* 33 kt-, 2O aL

V. Lotr 3 gy.

VIL Menu 1 gy.
MIL Boursier O gy.

' Eomel a Bel6jt6u6bgD' ngYgm. a t 
'épiliint 

berr osstl ld.

o|ráDatbaí:

L C.AMoyrtroull (Boursl4r, Panlzza, Lolr, Paren! Jacques)
IL Lllle UnlYerstté Club (Ramez, sagot' Mar' Wagebaed oé fucter)

lHÍ""k .' "l"* "lvjéL,tb 
l]

_1z olrsz batsokBágokat három Iordr. ba! bolyolfiották le. Á három loralut iisszesllstt ereat-
ménye alapJá.l d6 el a batso}l clrrl. 'A.z egyéÚl' versenyeken 'elér.t ered.nények a4Ék a kiili'nbozd l rbbok
rangsorát. Á leg'obb 

"q.dr-''éIryt 
elér klrrb qyerl a Nedo Nadi kupát' &Tná'bI az'er*ijlcBÍ slkereE kivti] a

klub é8 auEak mesierei részére abyagt luttatást Ís Jelelt.
Áz eatdlgl ereatmértyek a kijYetkez6k:

.IlÍuBáglBk:
t$.1tt' t:or: batsok: G-ra lerl (Tor!4ol vr elb) párbait r: b4nok: GraDlerl (Tortlor vÍv lerb)i6l t r: '' : Maaclotta Í kaiat: i' : s&lYaatorl
A klubok k z ttl verse[yt rnbd a négy legJ'.vernernbe! a Tori! l vlv trhrb njrerte.
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n Í t r:

kard:

Fetn ter:
Ú !ball6r: |z elg Íorahl l saicaro (Mtlano ) qYertg Bredr (Mlrelto) éE Do}tlo ('torbo)'el6tl

i--i""-oii*urot nreaa nierte n'oog-ian'r (Roma) és l,aáestri (Baí) el it saccaro Iregyeaul l,o

3:[TidÍ:*1""*:l ;'""já'f f;&"" cnnért toly K'z.I.lembeD.

A,z els . két ÍorÖrl t Ragno (vebnce ) nyerte és ezzel már az
ry"x""to'i coro'''tettÍ (Mlano), carÁtei (utano) és Masciotta

Á baJnokl clmet Catrarese (fortro) nyerte eL

oofi

carlo }'Ílogamo a naggett1 rupe ériéketéEébeD. allcsérl a ÍÍBgyar viv k kiizd6 ée kezalerté'
nyez6 készeé5ét ;l t""j"oE ey,'"i"o-',_E "ott'letory ÍuÍrnrlrak, a mqgtodoÜ 

_ezdkoYszk| 
a 

_1l8 
ztál ég ÍEko'

rrioottaí vrvo 3zit6". 1gy 1ellemzl a 
''iagyar 

osapatoi Kleme4 tiogy 1- e'y 19]ern els aorban a mostrnÁ' ''Üc_
érettn lirrrutl L veraÉiségének és cyuflcz8 |'gllnrBzttlhatatla! vlialiláEáltakÍ reilrnéDye.

o{{)4

A l8 sDez'aba! aratott magyar kaTdgy6lelem utáttt ole8' lapvélomérry: |'Az igen er B tráI-
nÁtt és Mend létaYi;;il;"-;b" ;ry. Á "Éxv"i' osszu pézsa és a legiobbnak nyomdokalr halaat M9-

'3;_.11"11" 
^"éy." ""ib[ -taen Ífula;u setb 'rn.ler tetés néIkitl gzerezte rna. a gy6zebnÉ'|.

o40{

Érrlekegséc t Edit'E {il obraubévea lolBlt Ínes a vílégon' lrnelyer', YtY 
'elg'rd 

látbrt' ' l/lr.gyarmszág ilzen láiiu 
"tootB"gy" 

t?tyegget áz éta sL (ttt *eg a{uk a lre5erroulíil)

1_96L év1 baJnok" A továbbl he-
vannek versenyber.

Brlsbane_be!1 renileztpk meg az 1961 éYl ausztrál Ytr baJibkságokaf' _mglyen a magyar Szakfl Ínalr'e YB!g-
rauá 

"látt 
arro 

,Ytctor'la' 
Clul 6 tagu csapata ts részt Yet|'tírnagasr l ereitméruurel néEzleteg erettmé4a&l

Egvénlben:
N6l t6r: L w'der J. (vtctorÍa)'' IL Whter v. (v;crorla), m. nowe (Queen-slan{ ).
FérÍt t r: L Mcfowaie. tlMc.Kenzle; IIL I d ( rntndhárom Mevi soulh Wgst)
pl"t"ito., L ru"a (u5Ú). IL Terau s (Queenstano ), I. walton (Now Zeataná)
(ard:'t. Rllzulo (nSw)'' nmrrng (new zearand)' i[. Sommervlue (Vlctor'Ía )

CsqD.Atban:

N6t t6r: L Vtclor'ta, II* New souÍh wesq IIL QueenBlald' Ívlso-lrlh Australla
t'érí t r: L Ns\'v South west' IL QuestlBlattE ItL vlctorla' Iv: s9u1h Áustra a
Párb4t6r: I. QueenslaEE IL i{e!r sou th We8| uL vlctor'la' tv. 'south Australl,a
lsuságí n6l t r: L vlctot'tr' lL Quesnrlarrd.

Kérelern . e .I,, as irn,khoá, l
Mesk rltik' sporttfusainkaÍ' ha a lapunkban kti'.
zijlthirdet k ajánlatait igénybe veszik' hivattoz_
zanak lapunkra.

t4



*<

ROVATV F,ZEr : DR C?IFFRA ANDnÁs
' A lyár lolyalnán valameulyi/megyel vlv szijvetség legjobb ltaÍa{iaÍ a lassaBkélt hagyorrrá_

nyossá vál uDuronelly Krrpa'' gyiijti ijssze' h gy báxom tegwertlembe)l ijsgzeállitott kombjrrrílt csapatkiizale-
lem soráI rrÉ4ék tjssze erejiiket. Áz idén ts si lokou renalezte Íneg a sor'logJrÍt1egyei vÍv s'ijYetség ert a
verselyt augusáus 26-z7.4n- A kiiz delrnekben hét teriilet vett részt 4yolc cgapattal ve8zprérn megye két
csapatot ls indiÍott Á csapalok ktjrmérk zéssel dijnti'tték el az els eég kér-déséL Á mérk zések sz'lYoualaB
ée t<ernény }.íizde]rneket hozta.k. Á kupát a ! városiat (lér néra, wagner Ígnes, eínky Ági, PerlakJr laíszl 

'Galzaugh Péter; Bujtás Páj' sziráuyi Ürdre és Bognár Gábor) uyértéÉ vatameniryi eireaeilit<et blztoBan le_
gy6zté\ caak a IIL hevezett Veszprém L c8apatával kellett késhegylg nE! eD megkiizdediik és a gy zel-
met csupári Jobb ial'álatarányukkal (12:20) btztositotlák. Ebben á soisalijlltd kiizdelemben a g'62 elEÉi a 11 

't6r-viv L!ak, els sorbau Dér nékáÚak kijszijdrették Más odtk let! csongrá'd megye caepata (Farka8 Mér'!"
Forgács Margit' szu "gy| Márta' Boda fudre, Molt!ír cyula, Gajdáu IstváJ', Apr LÁszl ' vijr B MíbÁv é8 no8-
tá.8 sá!rdor)' ' arn v ezzel rhbt a le&lobb vialéld csapst a Magyer vlY szi'Yetség váudorserlegét ly rte. Á
buil8pe'8i!9k ' oFapats ktvétéléYel Yalamellyi elledeliiket btáo8an Yeriék, arnt aru'ál ellrsmeréErerné}t bb, rnerl
legiobb i{u ág1 YerseqyzdJiiket Kovács Istváít nélLiiliJzÍék. Harmadll Veszprém L csapata lett ( vi'ri's KatBlb!
WitauEch.Katau4 sz ke JuaJ' szab Lászl 

' 
Németh Lászl , M8.rtoE l8tvá!' Howáth J e!1 , Nagy TÍbor é8 Bege

rtfll&). Á rÍÉaodtk heb kéralését eldijnt mérk zése! 5:7 arár\yban szelYeallok vereséget a csougrÁdlaM|
arr :elB6soiban a vészprérnl t6rviv k ptllan8tttrt klhasyá'8áIr8k YoIt ktiTetkeznélye, mer't a t bbfmérk zé]
sett a vetélytÉrcaibál Jobb Íorn t mutattak ! csapatlak a karaloz t Yoltak a legkleElyensulyozottabb gr6saé-
gei. Iy. HEJalu rrnsyg' V. N gráal megye' IV. Somogy, VIL Veszprém tr.' vtrL zala. E'elolek a csapatoloak a tag-
JaÍ kt'ziil kiil 4ij8en Madarász &n ke Ytvását kéll klémelrrl' a!í rnaJdlleÍn valameDqrl ellenlelá legy zte.

l csaxEtverseryeket ki'vet e! kijzvetleE kleséses r rtdazerben egyéni Y rseryt Ís retldsz_
tet"!&xÍ!-!'íx. suémot Galzawh Péter (Bp.) Ayerte biztoa ftilénny9| Más odtk szab Lászl (Veszprém). akitet"l térri t r sz{.mot Glrrzarrgh Féter (ap.) Ayerte biztoa f(ilénnyel Más odtk szabí Lágzl (ve;zprém). aki
zuttal ls bg\t'oryitolt8 .s Ytdékt ilJusági baJDokságoko! rrulBtott t lorÍí .Jén. III. RgY&sz NáDdcE (sornoÁy) ,

tv* 'BaraDyal .Iá62l (B&). A u i t6r verser1y rrÉr lértyegeset' laEyobb ki-izdelrÍEt hozotl Áz er6dijlt6 BoTáriIrL ,Barauy'al l.Íí.szi1 (lp.1. Á u 
' 

16r vuise4f rÍ,á. "réoyegesen na$robb kii;delrÍEt hozotl Áz el6d8d6 6;iIv* 'BaraDy.al' 'Íí.6zid (Bp.). A u i t6i veise4i már -téuyegeaet' lagyobb kij;derÍEt hozotl Áz er6dÜut6 B;iá;
WÁgler 4 x1$ és Dér Héka csak lge! ltg}reze.tl 6:5 arányba! iuari gy6ztil Wtratjsch Latal l lu. vi'rijg IGt&.Wr'gler ' A84erí eB lel íeK.r csaE lgeu llenezell b:|) ara.nypan Tuaon g:yoznr WlDÜscn llalallE tu. vora's xata.
Iil lleD. (Áq cgyéli YerseltJlben Maitard,sz E neÍn tllaluli ). Á rlijnt mérkdzést Wagltér tlYerle 6:4 aráJtYbaD.
Iehái végelBt héEyépeP. L' Wqgltsr Ágnes (rp.), nL Dér ÍÉkB (Bp.)' n. WnldrBch lfuta Jr 

-(veszprém), Iv' ttl.
rijs líatalb (veazDrém)- - A kardszám usva|lcsak heves és szlnYonalas ktlzdélrnéket }lozn!l.- A, el,í i'ti6betl
Tehát végerpdrnényében. I. Wagner
rijs Katalhr (Treszprém). _ 4 kards

lnyépep.I. Wagner Ágnes (Bp.)r IL Dér n0ta (Bp.), IIL Windjsch Katalin-(veszpré*), IV. vti-
zprérla)- - 4 kardszám Llgyancsak heves és Szinvonalas ktizdelmeket hozott. Az el 'ti.tl:rt ben

Te_bát vége!'( Ílél1yéPe?: L Wqgltgr Agnes (Bp.)' IL Dér RékB (Bp.J' trL WilauBch lfuta Jr (Veszprém), IV' !ii_
rijs líatalb (vgszprém). - A kardszám ugyallcsak hwes ée szlnYbDBlaa kilzdelrneket hozotl. Áz elddi'ti b n
Bog!áT oábEr és Eo.r_váth Jen6 nehezsn de legydzték tlasl Til,ort' L BuJtás PÁIt és ezzel teÍboritották a pa_
p'iotmét.,' r.ettíJti}: Klz ctelmé, !6l. ' ve'"pré'ii ioroatn T"rro t 

"*rt1i Éio't"";";;ki ;;"T; kardverse4rt
m gEy.orte" tI1 Boguár oátor (Bp.)' IÍ. Bujt4s PÁl (Bp.)' rV. HoITáth Jer {Veszprém).!n9gny--efi9.!: Bognár Gábor (Bp.), Itr. Bujtás Pát (qp.), IV_ l]orváth Jenrí-(veszprénr).
F'6birák: I}i"jTo_rdai Lajos dr,Felkay András és Har:gyál Mi}uíty.

1 Veszprernr HqI
Itr. Bujfás Pát (np.)' Iv. I
rdrás és Har:gyál Mih.íly.

'4 ,4al torrt''rlredl vgsa8 vÍy szakosztáJYa most ii!)lepelte te!l].Éuá'sÍí!tak 10. éYtordul Ját. Ebb l
az auralomb L r9tialede rÍag az Úreg Fhrk karttversewét A mez6ny nem vo. nagyszé'rrur. d'e B kiiz delÍÍpk
érdékgsekJ] atcl ga9lagok ' é5 szírNonalasak voltak -Kiilijntisett Pal cz bdre - a ulnc.égtb n még vÁlogatott
verseEyz tt_k :- lecltrláes . térr{elezte ezt a YerseDyt. Ó most vehetett el66z r részt ezekÍen a kuiaenne-Lten
eÍnthez c6ak 8E|go!u }o.lggzaltalás ulá! lehetett a jqgot megszerezn! lz el mérk zések a tiibbsziJrijs ho -
YerBsuyTe térdv,tbatgl ez egéaz alélelijtt t 

'géDybeveiték 
é8 lzgalrnakban b6velkealÍek Á déIu{áItr abnt6t & 9z&

bhdéTi'szlt'pad.bn' YiYlákÍ_ .lajllos- - 
'gerr 

gyé. kajzijDség er6tL A di'nt kiiz delmok Ín trdJÁrt Íneglepetés8el kez-
d alie\ mert P8l c' vpráqésot szewealett Sároayt l, KeIl I ílrrrán peirfi cziIMt L Ügyau8kkoi a-betegséxéb l
leÍÍu'églbeD_ leltlriitoiizsy dÉ t6le rnegs zokott ragyogrí tec 4ikéYal és ktiÍltd terrp akci val egymá's u n szereáe a gy zeTiBkef A fovábbiak Eorá'n azor'ban Pal cz ts ÍnagárB.talát éa solbatl legydzte tijbbl eltenÍele
s 'lgJI az.elÖ dqg. s sa az ulols mérk zéseu kettdjiik k zijtt d ft eL tiiz delrniik a yivcs ríkÁ'l látott szép
séggli csÍ]ogtbtiq. RetrdklYiil vaiosan vtvtek a az i'd6 leját*r u p''Pa! cz sr6zi'tt 5:{ arányban Ezrel hoit_,versenybe' teriitlék égy'rr'Ással é8 !Üra keuett YtYEtok Pat cznak rpísodszor 1B sikeliilÍ B.6zn!e a ezel azélsds et mog_szer ale' ' Végeredmélyében I. Pal cz Elalré (vJraeteor). IL Dr.G zsv sáníor (Bp.vaaas). E
tr]éu. KáltnÁE (Fp}' rv._ 

'T F J zsel (Dl sgy6r),. v'. Dr.cztlba ÁudTá6 (MEDosz)' u.- sárosy Ádá ( osc )''' Ir'II.

PTsár8a Fe!éltc ( B'iired)' ljlll Topelczer Lászl (Pet tr), E'. Boda Lásztr (rniiea).
E6blr k: ereviqh A]aa&. éz Ttuy línos.'

- A 'al llté rrÉsodik leléberr pnra a n6gy tegyverttgrnlon berrtrrt8t mérk zéseket Ttv|ak: t }_
ba!t6+9n két- ata\ helybeu Ylv GrÍ-ilert János és'bcl6s Ferilnc, 't rbelt z abka Magda é8 Ju}áEz líatalt!.

kes tapBBal Jutalrr'azla a gok Bzép akcl i. 
:

A Yerselsr' ég a berrnrtat k végéu {lamár Sárdor a Vcszprém Megyei TsT gltlijke rijgtijn-
at'tt ijrllepsé& keretében rvq'itotta éi az el'srnerd-okleYeleket a szakosztá'v Íétretrozáiáuan és teEdarrás_ábaltÍára rFtatlatt ÍÍBrn] 't' aégz;6 és eredményee sBorto] buk Beszétlében ha!.qoztetta- hogv a vlváE a néD. a tii-rnegok Bpo?{dvd' létt' qmery me érdemel Íntlale! tárnogatásl Áttlok B r ményéiret 'Áaott kltelezést. tíocv ahelyl 9* 6rYéielo|' 9ls portan a Balatolríireau ÍIal gyé'r- lezel,sége a JijY betl megadJa eur"eÉ a sp t'tá aréa -a Bz'ko8zld'Bmak b megérd9mell rárnogatá8t Ebhez a 5eméuyhez a rn8Aullk iésáér6l la csatlakozunk.' mert tapBa4lr]atai'E 'szeiid a 8zako6ztév távob l sem ka!Úa meg azt a tárnogatást. arn1t BzorEos és leked' murk{r al8prán'. rrtegérdenlebe. Tllbr J-ános a vasda sza' szelT*ezet és a M=aeva; 

't"7 
a; ;&"d;";lil;;

9r1gm Tq FzBvak __l('s-éretébelt adotl i oklevelett tuet leg kristályvázá't azotuat<] atiE1ek a szakos;táry létéléa ledrn ttyea m''&iJléqét kajaziilhette: el86sorbau dr.sárga Felercnék és ujabbau a nulkáball nozi ,csal-
lakozqtt Boat4 L g'l urlr. l Veazprém Meg5rel vív zijYetdég képvlseleteben a&tdk iiA1'Yezet6 Bleln ko Albr'echt

. Lászbr.'ds ::.0s9 ÍIl. a tírsszakosztá$ok nevébel Sárosy lntat kiJszijEtijtte a Jilí r szakosztáty. A ver_
' ,eryr -n9ye3a{ehgt gyanccak f,ldmár Sándor Dyqitptta Át.az igen lzléses balatoirl rnlékplakettet ds'a szép' tl'-'fc'létdi'.Lat { rnlivészi llakottclorek_ lge! Bagy sikeri.ik votr, -mert - saFos - a vÍv verienyeken nern senlÁ itultk ovrb iárÍnéket' aTnave& ih lt ak l DnéIrek e'Ir ez. a eirort{g}ioz' -

. .1..
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Vidéki yersenLgts

kedek kl a mez6nyb lMobárGyula (H drnY'MEDosZ
április lti"án részt vett 21 viv kijziil ketten ernel-aprus -l-

LászL Eszl Ferenc (Szegedi Sporti.sk.). relo3iit párhar_
r

Jii?T.iai i'íáffi^-ií' ;";";"';;;i'il;l fu 
"y""t;-; '"*;"Ji 

rI "se+ea t cyorlq' (r'ie-g"s_r.ts!)1cáb l el bbl keru]l tsl gJozleseE s ezz l Yereuelru IrJcIaE -o vEa-e+'t ,& !9u9E9A vJvr6
rv'--sl''"t c""taa l n"a"Bir G!r''n ]. v. Elek vialor (M8k vsE), vL vas6 Ját1os .(szegsp.isk )' vIL szoboBztral
i *.í. tu,<á-- ldnsz \ vm' Har'í r,Ászl íSzéEeau P stás). 'i& Meze! J ?saÍ (Szeg.sp.isk! )' ÜgyaEBkkor ottLevente (Hoamv.tvttp-osz)' YÍl1 uatui Lászl (Szegedi r _ojág_)' J zsef (Szeg.Sp.isk.), IJgyanakkor olt

ft;.-ffii'"t6;;;;;""i E' ."ia"nt"t, .-.5- izonf,an a_B0 l iiyi rÍre'6uy sszetétele kb'vetkeztében nem mlrr&
;Taf,-_E-T_-er....-s "Dy 

r" ' uaa'"á" 
"es"a"n"ryi 

Mfuz{ak-hozoi1 sii<ert, mert az ek6s.éEet szl]ÁsyL ry.'it]i_gi tttt"Ia '_-;;#'*yi"4il"Iél-r"r;"#s;í_ t"sy Te .uu9le+9. *g\ +."11*: qá*-'(::".gl[{*á:J
u 1'i,fi*11"""L"Í'ffiffi'""(#""'fi ii];il.ff.E$íí;qgi^iy;"_i;'ijs-.ilJ.'á'-.oAI',:5":íÍ{!PF);..*
ioíl; H' tfiffi*:*ffi3 ' 

',li"tsíJ"'#l;ei';-r'ff,i#5Éío'il"'^íiu''t"Ji:'|'"Kt trid;-54'Ia)x.;í'iff'
z9u!8a (szeg.au P 8i68). f6b!r : BetoYát Péter.

Áprillg 30án a szegedl rrsE Lo. D tjliryglEssyg a' 
'ÍÚd]l 

k csetéty (9) szárna Íniglt IL
osz1álvrao.*-iiaÍetL'ÁTe;m}sE)nJeI'te.l.'páeztoiÉva(B1sc)'q.
H dl i",.o". (Szegedir s 's)'ÍV. Foriás É9a (szvsE). V. SllÁrszky Giz ella (sz\sE). F blt' : JáYoIkal IgtYá''!.

MdJus ?.4n glollokoE ttt !! !o!'é!-3gl! et1dezÍek El6bbj! nagy8zárdl !g4) , T?-zrNcviillijssze.Aiersen4@(szolDok)nyerte'ktublársaRaskJá-,
iáJ 

"Íiiu]' 
n-.--ii;;'Á" t ( i'vs j. . uajt se'ialao (wst), u Suráuyi {erénc (Dvsc)' vL DBIdcB FeJeln'

r ;"t;;i. ^ft._íi"Á-oi*"i'í;;;é'(*Dvac]' vlt Íii"ti riol"a1'Luios '(siedJs). rr latáÍr Att a (Dvsc), 'r
iá"*o"""to" iz réllt' íote ktlziil Y szobokt souloly LaJos ugyalcsak 7'gy6zelerrnnel biztosa! szeTeáe

'.." "á .-r't"en.r -iaooiit" -Í'a'"rr"A aéEellek eEvtoimáir o ey áéterrrnel l táElatarány alapján IL Fáy Ta_
_lt í csonsráái p.tottT. m. Bencslk IEtYán (szotlroE)..rv. Balajtt csaba lszobok)' Y. BáT8o+y Fofeng{ (s'ol-,
ltok)'' vL _Lás zl FerGnc (Szegeo), vIL Íirtt LáBzl -( szegert)' llIIL Fiiredl István (szobok)' DL szép)IgtTá!
(sz Lok). F b'I : Tlharyi Lalos.

Máfus 14-én sa}c tarlánbaJt a IIL o. íéI[ l rYerseny 19 fudul j8 kijzii.l Fi'!d' lrnre ( salgÚ-
t&fiániKohász)zcizeterrrrreffiLed]dczk1Gyi'rgy(0zd)tm.T4tFr.
ii",i"í u.álÍ.t,{c?u"s F""uoc Cs8_lg tJB. ) 

' v. TfnÁr szabolc' .(Gyijugyijsi spar't ); vL. ÜJs2á6z1 Gyu]a (Ó' ),
vn r-ibou Jáuos (TatBbárya ), I'IIL Dér Béla (GyijDgytjgi sparl)' E_ (tss István (ozal).
T bir : FiiTeder O Dor.

t''ak YeI g enyéne#'ff i'*fi " 'T}x!:í:h*;#'?_? cv zéleÍrlTrr8l megsze rleÍel6z1ék a rr zdny ttJbbl részét. Hotverse4yiikel a bjztosabbarr é9 nyugodfab-
ba! stv szoDlo!í vÍv uver't 5:4 arálvbaL flL Halgtai ÁtttlE (szobÍo].), Iy. Turi Mihd'ly (Tijrijk szeEtrnÍk-
ialt' 'v- lor'íic""ii'(roi'oii'"e'i-*ío"-Í. r'r._ ulr"""iÉSánaor (SLolnok),'Ín- seEcslk IgtYáJa (szohok)' \rtn.

soníiok igtos (szotroki. rx- trulcgár tríie (riytresybázl' Pet li). _ A D k verserryén csak 11 verseryzdn
lépert iÁstra. Éziiliik d'ezohold D'aDic zauzaa&a bIzorryrrlt a LegJobbEak' rnert elleDjelej - egy ldvétellgl -
tiiioe 

_tijté 
vel yel'te. IL Hat'sátl-Yt Erzsébet (Dvsc)' III- Fáragrí Ágries ( Tijrijk sz entrntkl 9 ) ' Iy. vEjna Juds

( TijrirkszetttlilÍkl s ). u troet juat (ovsc), u. -B raÍ MargÍ (Dlr'sc), ML FÜg Mária lszohok)' uIL velna
Éot (ri;rotezetnítá s ), tr na6zs Icára (sábluor), F6bF : Tthanyi L4o6.

Ugyalglrkor veszprérrrberl I.o. karat- éa tfiu8áEl Íért' t6rYer6eD]!'t rendeztek A kaTdversen'
iisszelétele csak'-& ÍLo' verse4y Íeltételeinek Íejelt meg. Á l0 l uyi mez nybdl klemelketletl Maior F relll
(veaznrém) ald YelamelqyÍ elledeiét biztosan legJ zte. Á belyezéseke! ls kfubtársal osztozkodlak: IL roYács
iurb-á-gi.j n ro""r' lliitro" s gy., Á mez uy'iijbbi része ige! leszakadl Ív. Horváth leu6,(Veszprém), v.
lp ur rér uc (veszprérn), vl. Páldi Péter (Pápa)' uL Noll Béla (P6pa)' 14IL Martou l8tTá! lreszthely).

Á l rversenvt a 8zékesÍehérvárt Berzerédl Tarnás ugyaDcsak vergi]euiil nyerte. u. sz ko
MszbíTa!rolca)ffi.szakd'l9zabolcs|ítszprém).V.Borbéhl,Gy.AttÍb(vesz.
u. m). 

_ l'L EI'dész lászkj (SzéLestv.), vl. Haairagy Gáboz'_ (széke8tY.)' uIL
irray'lnares (raposvér)' F6b'rák: Kardos FereBc és ZalkaLk Látzl .

MáJug 24.+t! a Kecsk eméttvijrijs Meteor hlrver. velselyt Tenalezett a szlállnvár'oqi trohász
YiY 8zakoBztÁbával e5riitl Eunek keretében a serttill Ífu' t rYerselyben a kecskemét1 Ta8sy P I és a aáá-
lilvárosl lloÍorl GyiJrgy egyerátd 5 gy6zelÍnet a rattak Holtverse!ry-i.iket e.]6bbi r'yerte 5i 1 ar"áDybBr\ EL schÍ'ÍÍn
'aztsÍrieal {sztv ).Iv. várkolYiÁndrÁs ( x ). -Á fiu tdrbelt Andrássl Áko8 (K)' valameunyl elleulelénéI jobblak b!
zon}urL Másotiii< rrevo! kirbtár8a sia Zi Attla végzeí' ítjbb találatarárnyal el zve meg Telekl Pétert (setv.) 

'Iy. Ban szaba (K). - Az Í| le6ty l6rbet1 sárrrÉssÍ Eéka (tr) ugyalcsak Yerstleltti] gy6z tt. II" Kt8s tra k t
(szw.), m. csaba M'agdolEa lsztv.), Ív. Mezel Judit (K). I bi' : Gaál Ttbor.

Mátus 28.{n a Balassagvarrnatl MÁv Pet tt sK it'. tlu t rversenYé! 18 Í Yárost ég vliléld'
viv lénett DáatrB. 

_f,bziiliik 
Mar th F&ei (Bvsc) Ay zijtt a helybeli c8lszér Jáuos el tl IIL R'g BaIlBbáB

(sKsE), Iv. 
- srutot Lá'azl (sI6E)' v' Puray Gyilrgy (Bvsc)' u. Átrahám lstváu (B\'sc )' vll. Fl rtk Gyij!5y'

(SIGE)' vul' HoIYálh IÍÍEe ( Balassagyarrnat ) ' lT. szi&yel Bér8 (sBTc).
Ár lÍí. báJLY t rYersenyre cgak 13{u ,cyiiltek tisaze. t mez uyb l kiemelkealeti Fodtr íg'

nes (gvsc). att veriffi ifrEii6-i@ BI kbbtársrdle Turkovits olga el itl E - Gu.brás Jgrit (sataesagyar-
rrlst )' . 'Kr'Et r Eds ( BatraBsagtr' arrnat ) ' 

v. szab Márta (Bvsc)' 1'L sas Erlla (BalaEBagy.)' uL tijr k Irén 
'(Bvsc)' vE' 

"*T"il1.:""*'"'; lT**t"*T""."Jffj"",il 
". "u, 

to."*"""'., ame\reu uégy Í Yárosl ..,r -
sii-tet ts képvlseltette rrÉgát a 23 r6nyt mezdayberr. Az el mérk zések igen er6s ér gzlnvonalaB kiiza!'lrlt3-
ket hozt&k -í ttjzépd'iiut uen pertlg már er sell érezhetd Yolt a D zsa Íijlény. Mjtiil Bz ait verselyz Je lorrF
csak a ki'zépali'nt 

'g, 
de a ali'lt lg is elutott. A legnehezebben mellt ez H lay EváItak' akl a 'tBt8bány8l Mé-

gzárossrl és a dl sgydri Kijves dlvel vlYqH hárl}raa holtYerseEy utáD csak talál8taráEyal J ott B ali'Dt6be' Á
Yidéklek kijziil ez cszk az zrtl Vadász ÉYáEak síkeriilt, akl a maga csopoÍfiábaE rnilld lr ellelteléi l 

' 
!ts.

A dtjtrtdben ya az éa Fi&'plé kerij[ek az élIe. soká'g rÍtlndkett Yerelleu Yoll! arnlkor a verseDy Yége tg.
lé vaMBzJlu.co ltn's z}TtríI vereséget szerrvealetl Ekkor usliátszott' hosl Fijlijplé sl'Ídn nyerl a verso4.t, dr
az uto]g fordul ban aÍnlkor a kéi vetéllárs talákozoll' vadász sr zt'tt s ezzel ÍBmét ttyt ' Yált az eb6.

I



3éE kérdé.q. Az qjraYivéa gorá!' l'ilk'pnének (nÓzsa) 6Íke,íüt IényeseE- kÍktiszöritble a ol mbÁt ée4:1-re
gyóz!t!o. IIL Dlt'golfuts zly Szllvta (Dózsa), Ít/. siÍn@ry Tóth Agtrcg. (IróF88)' 8ld ueÍrEéglbgu Jutva az L oaz-
tét ba. beblzoryüotta. hogy tt ls Jót megéura a hebét v. Ró]lay tv8 [I{zsa)' aE 8 lehéz köF épali'! ó uüár!
Ínttáia tslÁ}. vL Bál'Iy Águes [Dózsa), vtr Potb€r Aran}s (sp8rlalusz)' vlllrónagy z8uzsá (vasas).

I'gyaEctt 8 EIEg!EgII' rnbalöaszo 15 bfulói tuatolt összes/íiltent. Á vereeryz6k két cs(F
porlba os ztve lriizaltittgk 8 atöi6beJúá8érl l' L csopoTt €Íróvlrszoryal gÚlylra k1qgj.9!!ltett€& Yolto'k' hog'' rn'g'
rlé5ren 5:6 gydzel€rnrrEl s'Írú'! ü'd6b4utotbk t(yttsburguak { gyózeleÍÍrnel c6ak rn!'l Jobb ötö diklek (s au-
ó8gy6rl Ár-Yay zoüáL'legyízése dért) stkeriilt ezt btzlosüar'la. Ebbetr a gzáÍÍiba! E vLléklgk közijl ugyaucaBk
egyetteu ólrtoat €tkelilü alö! 6bo juuta: vaaász DÁltesltak. A Dózsa gzcrepél ltt a !'asaE Yette át' Üngbet
qgtarcsal öt Ycr8elyzóJe képvtselt a ü'!t6 ÍÍE'óryéb€ll. Köziilük keriilt kt s sróztes l4lurm Pél s zanélyében,
ú1 egy€{lo!. vereségét (yugbur8iól s?oívealle eL Megérdemeltett gy6ziti! IL Bogná'r Gó}gr _(Á$). Itr Bakó
I8IYÉIl. (vas8. )' Ív. Hor.Yáth D'z86 (Y8sa_s)' v. MÍkló6 LeYe.Ée (v€saE )' vL vadás' IÉnes (ozal)' vli (ytBburg
Béb [Dót5a)' vlE' LéEÁII Lálzló (Á$)' IL P&tay Tlbor (vas&g). F6bbó: T v JáEos.

Juntrs 11.{t1 r gzollokt tvtÁv tg uaay verseryéir cEBk 8 hgvbolt Ytvórtó lépefi !d8tra.lötilülk L P8pp Már'a' att m-tade@ 7 t8lálatot kapotl IL Nérneíh tlü8' IIL
urnlc5 zrutaar Ív. LuMca Á!!E' v. Borhltl Zguzga. t'6bltÚ: Tlha4rt Lajos.

satgótarJílba'lt ul ÍrkolaÍ torEaterem 8d u'Bbb haJlékd 8 YivóblEk Er a terern végre brío-
Btt'a a! dllaú'dó és reudBz€rga cd'ós lehet68égét. l tetTngt Yersetv ket9tében rvattÁk lel ltt rÍuiBtkori8k bp
lagy ElkatTol e srlsE 

'{'usdal 
nót t6r vivó| alíI F€er' Mlgkolc, sároopatat é8 BslaaaagyaIÍÍBt vereeryzól-

Ysl mérték ös8!e er€'iitet
törtik8zqlMklósott tB ótTeldotes lelleodiüt a YtYóéleL Mtttd ryakrabbaü tgÉlkozunk ver_

seryzó'} nevével -6-Eiii6Eböz-6--iE íők mezónyében Ju'tuE 1&.áü kerii}t aor az-a 7.,évl Járá8i üirságÍ Y!'
Yóballoksáaokra" l loáttyot tórvers etvét vaJDa Judü qYgrte ujravÍYós után Faragó Agnessel szenbeD. IIL
seuer _ MagdoDla' Ív. vatsa Eal'L Á brk tórverse4yében Turl Mbély Yeretleliil lelt els 6' tr Dó{orc lászló, IIL
vadAt tándor Iv. véEh MÍháty.

táYo'l'Bbbt Ytdék é8 a Íóváros verseryzól gzép Er6.íÍnAI képYlBeÍették rnagulÉt, Ylazolt édheiEtlc tl úYol
rrBra(tat a Ye-6zpréÍÍ4 ke!ábelyt és pópat YlYók A kar dYerE eDI'l a ÍorYnÁsq!' támarló ezelleÍÍmel YÍvó Hen-
rtal'g t'ere!rc (sp.v.I4eteor) Ay-erte YgretleniiJ. IL Huiaz Fgrettp (TapolqBl MÁr IAc ) Iu. Németh- (I8polc8),Iv.rtal'g t'ere!rc (sp.v.}reieor) 4y-ehe verótlentil IL Huiaz Ferettp lTapolqBl MÁí IAc ) Iu. Németh- (I8polc8),Iv.
Domonkos -(rapoiyÁr) v. H1aü (Bfiired). !'L Mtgkei (Brüred) VIL Nov& (Tanoba) vm' Dlekrc}t (raposrár )' xDomónkos '(rapo;"yer ) v. H'adl(Bliired)' !'L Mtgkei (BÍtlred) -vIL ltov& (rapotca) vtt' pretr-r*' (rapo_srár t, x
Beü'czglly (izedes.).l t6rbe! 14 ilduló kt'ziil HulBz. Ferertc (Tapolc8) gy6zi'tt k'ÍiiE6 kiizddkép€BségéYel_ ebben
e szÁfiú'?a' szokatlan legweYíéÍribéD_ TI_ Székelv í Bn^v}{ete oY') flL MzBehéEvl íBrr-V']vleteor.) ÍV_ Gíta íKnnns_
Beü'czglly (izedes.).l t6rbe! 14 ilduló kt'ziil HulBz. Ferertc (Tapolc8) gy6zi'tt k'ÍiiE6 kiizddkép€BségéYel_ ebben
a azáríú'ta szokatlalr tegJ'verBeÍrbeL tr. Székely ( BlLvJ4ete or ) I&, Rózsahegyl (Bp"v.[4eteor) ÍY. Gáta ((apos_
Yár) v' riüöp (I(aposvár) vI. sz6ke (Tapotca) vIL KraDrbeth' (Tapoba) vtr szaúó (rp.v5liteor).

Jullus 9.én rend.e zte4 L Yersenyen a
távolabbÍ vidék és a í város verser\yz i szép szárrunal k

Julfus L6.án Áz eldbbfu' 24 inful
k ziil Németh LászI (reszthely (Tapol,ca). -.4 n kme.

is behtzonyttotta, hogyz nye 12f6b lállott. Á tijrijkszentmtkl sl Seller Magd'otna most rnál'Ítt tá*ol otthonát l
mennyit feJl dtek az ottani viv k rijvld id atatt. fus lett a keszthely1 Wlmmer Márb
(Tortitszentmikt s). F6btr: ZatkalÍk Lász| .

el6tt IIL Tarkas lvma

Ugyanelckor keretében

Julh8 3o.á r'syancsak Kea'l}rolyo!' ul.o. tr l l rvor8oryi r ttalezt k emelyett 95d lár'ekpáslra'ABz!tYonalaavese4rt.ai-otosan@ner(vesipénirraboíc)Lrtc
vgretlertiil II. wltldEc.h [atal t (ÍegáhelyJ' IIL F!ar!'as lsuzst (stbetÉ HlladáE )' Iv. s-t6k. (.r.""thaly); v.
Da cs (Nas/}a tE8) vlwtrÜngr MárrE (re8Ethcv)' YILAtTai (s'orÍD8thsv) uIL Palágyl (szhov).
F6blr{: zatk8uk Lé8 zl .

1nsztalatatt nijvernt ftt a leányok
versenyét Do}nrs LászI nyerte

t rrers'enyét
Turi MÍhály el tt'

g Agnes nyurtc Vqtra
IIL Maduda Bél'a.

+ 5y'.t Iv. stoÍIg
atabá4ya) 1 gy.,

IV. StofÍsl (uvrr; 4 g.y.. V. ivteszes
t ) 1 gy., VIIL Ilr.Bad z (D\4fK) O pS

L JaI b' ínulc).
(sars tarIBTc) í'

rendezett a k ve_tkez erednérrryel:

)o ET.

Ígyekedek az uJonc vers enyz k la-
Jud dffi, IIL Vatna Ed!,. 

^ 
fhrk t r-

7 5;l., IL Kas zás (nffiJl!
sÍ., V. l'áraÍ (Tatabánya)

Az ifj s g keduenc táncos sz rakoz helye &

'Í$),trN::3'ZENE
LUqossY-BAÁN DVÓ

t7



ffi KÖN[Y'YS.',í,-E lwLE ffi
Eloluastulű ,..

Kormoczi TsuzSo: A
t

Hogyan lett negyedazázad' alatt egy copÍos
klslányb l _ akl tehetséges viv nak igérkezett - Yl.
lághirri tenlszcz ? Err l sz l népszer:5 bajnokn nk
ktinyve.

Á ll|ágszerjte | l lsmert Kicrmoczi Zsuzsa
_{ nyvéhez az ausztrál Davis Kupa csapat kapitrínya,
Harry Hopmarrn lrt el sz t. Á k nyv els részében a
bajnokn pályaÍutás ának elbeszéIése során a balaton_

: Ítiredi ryaral kerÍtéb l a párizdi Roland Garras-sta.
dlon viÍr s salakJára iutnak el a sportkedvel olvan

Ára példányonként 3. _ Ft
Sz6rkeszt ség:. V. Hold u. 1.
II. em. 221. TeleÍorr: I2I - lI7

TENISZ
l k A tenisz mellett - a tehér labda nyomában Montc
Carl t t Pekingig, ivloszkvát l Londonig és a Gizehl
piramisokig mindenkrova elfulhatnak a bajnobr vel,
ripor'tszerrí leirás ának olvasása kiizbea

Átenisz varázsát szakmai részek egészitik
ki. A világ legjobb|air t késztilt sorozatÍelvételek ma_
gyarázata az titések megismeréséhez segiti az olya-
s t. Kés bb saJát edzésm d szereir l és á Yersenye_
ken alkalmazott taktikai elgondolásair l ir Ktirmtjczi
T,euzSU

VARAZSA

,'

VIVOKNAK A]ANL]UK:
ozorayr ' Á moder" maÍYar kardvÍv e

'Úzorayr T6'vrr{g

Yl dfi" Versenyszabályol

Szarkleov - Szotezlnytr $pertmPfazézs
NemessurtI Sportanat mtg_

Bny$ rq goorÍmhodrfpst R*rvantnrtá,si .é$ áti.EzoláEt
szsb$lyaat

A manvar snoÍt Lézilr nwe

Petgrdl Pá.Ir Dag.unká'L . oennéh,,"bqFo}'ok

KOnnOczt huzsar A I'snisz var zaa

Kaphd kr

Íiizvel s&*

f zvor 2U
f zwr t3-
L trel 34,-

}' trer ?í-

fnzver 1S..

L tvo. 57-t

Í zvo t, 22.-

k trat 26-

oz Áuavl KoNYWER]EszTl vÁuaLAT bofioibon
szalbor,'SFORT KONYVESBOLT.'

. Pog1|sf sz{ll{re 50-* ft lelefi

(8p., Vll, R k czi-rjf 64f
D{ és t ltgéglpenÍos.

:

Szerkeszti: a Szerke szt Blzottság
Szerkeszt :' Gábor J zsef
Meg|eleni]r minden h 15._én.

Késziilt a Statisztikai Ktad Vállalat tokszoros1t tizemében 2o7gll96I.
tr'elel s Yezet : Garádi LászJ

l8



1-. - 26.49,

5. vasárnap

Tertj.leti febe tt csapatbaJnokságok
L oszt. férfi i r

NOVEMBERI
ffi

ernlékverseny
Yerseny

RendezÍ:

IÚegyei Sztjvetségek
CsepeI

Bp.Vasas
Szolnoki Vasutas
FeJér rrr. Ylv szt1veiség
Pécs VárosÍ VÍv sz vetség
Szegedl Egyet. A.C.
SopronÍ MÁFC.
KorrrárorriÍ \rasutas
Kecskernéti V rijs Mgteor
Nagykanizsai MÁY.

Bp. Pei ÍÍ
Szolnokl Yasu as
Debrecenl Vlv sz vetség
Miskolcl EgyeL AFC.
VasmegyeÍ vlv sz tjvetség
Keszlhelyl MAV.
KecskemétÍ VJVJeteor

Bp. Vasas
PécsÍ Eryeieml AC.
Gy rl ETO.
J zsefvárosÍ Spor't Iskola
N grártmegyeÍ Vtv sz vets ég
Békéscsaba
Szegedi Egyeteml AC.
Tapolcal MAV.
TapolcaÍ MAV.
Soproni MAF0.

Br,/.rjc"
Bp. Vtir s Meteor
Székesfe}rérvári Yas as
Hevesmeg:yel llv sz vetség
Vasmegyei vfv sztivetség
Nagykarlzsal MA\L
KecskemétÍ Ytirijs Meteor

azokr i kiIrás is érkezÍh

III" osrt. kard.
IILoszt.nitr
L oszt. kard" Glykalsz
rrNoverntrer T. trtisztelet
L oszt. párbajt r
]TT. oszt. párbafi r
IiLoszt.nitr
Ifjusági íiu t r
IÍJusági tilr t r
IfJuságÍ leány t r

1_2. vasánrap II. oszt. íérÍi t r
L oszt, lérl1 t r és ]IL oszt. kard
ILoszt.nttr
TTT. oszt, kard_
III. oszt. íérfí t r
IÍjuságÍ ka.rd.
iljuságÍ Leány t r

IL oszt. kard
L oszt. lérf.i' t r .'lMecsek Kupa''
Loszlnitr
]IL oszL íérfi i r VányÍ Béla emlékverseny
IL osá. pártrajt r
IIL oszt. kard.
TTT. oszt. ÍértI t r
TTT. oszt 1érÍI t r
IÍjuságÍ leány t r
]fjuságÍ ÍÍu t r

I. oszt. párbajt r Bp. Sz vetségi Kupa
IIL oszt. ÍérfÍ t r
IIL oszt. íérfÍ t r
IIL osá. kard'
IIL os zt. n í t r
IÍjusági kard
I{iuságÍ kard.

1_9. vasárrrap

26. vasárnap

Á' versenyek megr'end'ezése csalr akkor vebet biztosra, ha

Izgalmas sportesemérryek után, kellemes sz rakozást nygjtanak az országos Rendez lroda m{tsorrÍ

BARTOK TERETT
(V. , váci utca 9. )

AZ EMBER TIJLSI OLDATA
erkoLcs s est, csak 1B éven feli'ilíeknekl

t*,T::*x:".:*::.:.:t


