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A Népsport lg8l"Január 7.száaz drr l tájékoztatte az olvaB k z naéget, hogl a január 8-án sor-
rakerlil' els kardvílo8gt ,llletve polrtoz veraetNr azzBl a kot nlegea 8zabÉllyBl nyer megrendezést, amely
szerint csak azokat az el vágásotat adják Eeg találÁtként a versenybírák, aErelyek' legglább két temmel
megel zik a támadá8 tatá]atátr

E kigérle . jelleEír szabály elkaltnazáaa rbb l az elgottdolásM] 1ndult ki, hog s.z cáL6t fog vebt a
tulzottan-et}Érap dzott, mtndenáron vBl ktizbétámAdásokrEk ég vele ezemben szt kélrri foda Ylv inkat az

-er6sen elhanyagolt védé6 felkgrolására.
Kár, hogr a verrierr;rrendez gé8 Bz utolB piuaJÉtben ett l a kisérlétÍ azabá\mak alkatmazását l

elállott. mert az érdekl d k értékes ryakorlau tap88ztalEtoknak lettek voltts szemtátrui. Hosl azolrba! azok
tle Yeaazenek Eárba és hasznoEithat k lesrenek a vlv sport azámára, azon leazek, hosl ei.Etéleti okÍejtés-
Bel' a kl'vetkez6kben rekonatruáljaE azokat a klhatá8okat, amelyeket B BzEMly alkrlnr.záse a vlvág arcrt
tatára g]rakorolne

A Íennáll nemzetk zl, valrelnt a nla'&lar verBenyBzabá\yoL értelmében kett s taláIat esetén rz
el vágás csak akkor érvér1yes, ha az teE8lább fu eg1 temmet (vlv íd vel) negel zl a tátÍadás ÉlíIat!ít.
Ez azt jelentl, hogl a tárnatÉeDÁk 1e8a1ább két tem nek Le-ll le ie. ég e.nnr'k az ets temébe kell, hosl
az eL vágáa taláuon ahhoz, hogr érvényes legren.

Ebb I Joggal'azt a k YEtkeztetégt Yonha6uk le, hosl r viY k ghhez a szabá{yboz alkatmazkodng.k és
tart zkodrrak az et vágásrnk az 8gIlltern támadc'Bba t !tén6 alkalmará8át l'

Ámde nem 1gl ven. Az ut bbi Íd k gBkorlrtÁb l azt rátuk. hos/ vtv íDk a r{rbáty ÍisleLtren klY l
hastásáYul hlnÓlntBlrlr el vágásokkal kisérleteznek az egy teDii táBgdásbs lg. En!9L nem kevesebb Mt_
ráI5ra van, minthost el sz r ia a k zbevág kárára megl, mágodszorl a YlYá5 sz'jrYonaÉt teroEbol , fov-
tono8 k tt 8 t3létrrtot Ídéz e16 ég hgrmadszor a védés elhalyagolá6íra ég vele e védési készség trehanyattá-
gára vezei.

Értrret éa mtnden ellemerépre érdemes, iory az ttletékesek mgg akarjdk gz.bad'tanl ett la tl!ák-
fenét l'' 'e vlváEt.

Az a kérdés 
' 
hogl ez el vágásnak két titem meget zéaével vel tratbaveté8e e hetyeg eszk z-e a cél

elérésére ' iu9tve EÍlyen het!ír4&at vát'ki 8z Blkglmlzása?
.Ahhoz, hosl lz eL vá'gásaal két titelnlrlel megel zzitk. táo'adá" t8láIatát,'a tÁEadámg,k legalíbb

három iitem nek kill leBte és anrak Bz et8 temébe keu trlálnía abhoz' hos/ érvéryee legyen.

Márpertig manaps{g - éppen r k zbetámedáso tulzott veezéIye m1att - e legrttkább erietbcu ta-
lálkozunk három, vapr rrmít t bb iitemit támdással' Mtvelpedlg g azámbaj v egt. wEf két t Eíl táEta-
dáEba képtelelEég e tÁ,nrdís teurriát két lite mel megel znl, u rzeb{'ly ellotln zá6e egnészt az et rrá-
íá6 ettÍtné8ére, Eásr{szt t védés e6leduralmáre Y.zetne. Nem kétségeB, hosr a gz.bálJrDak cz e klhrt 8r.
ti'bb káí okozn9. e vtv rportn k' Eínt h88znot. ezért BlkrlB.zá'8a elYetend6.

A k zberí*"dá3 az ez a&cl , eEelyre a Ei8aBrbbreldti 9.kct k, e mísodik gzándéku tám!dá8, E
cael az otélobe, s' konEgternp - fe1éP rtBk - amelJrek nélkol a vtvás a m Yészet Íokár l géptea moveletté
ellárydn. Azétl azl sellDlár Íeláldo&nl neE gzabed.

Vlszont a k zbetámadások lrrdokolatlan hrItengésének és a védés elba.Ílyagolásána}c felszámolrísán
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ezúzt az eszközöket k6ll alkalEraznunk' amelyek mind a kózbetárnadásokkal ' Ítlnq a védéssel btztositják
az őket megtuet6 teret.

Ezek volnáDak e1ő6zór i6 az iMokolatlan közbetámadások megfékezésére annak a fenná'ltó szabály'
nak szÍgoru érvényesÍtése ' amelynek értelmében kettős találat esetéTt a kózbetámadás terhére keu a ta1á-
l,atot itéL'i m1nden o1ian egetben' amikor az elívígás a tárnadás tátálatát egy ütemmel nem el6zi meg. Ez
a birákorr mulík. sajnoE goktzgr látunk e téren a támadó kárára hozott téieg itéletek€t, amelyek B közbe-
támadó matmára hájtják a vizei, amellyel az vigan őró1 tovább. Ha ez! az LléIkezéat meg8zíiDtetjiik, jelen-
tős lépést teezünk a cé1 felé.

Továbbá: tudatogitanunk kell vivó1nkkal, hosl mtkor cé1trÁnyög a támadást közbetámadásgal é€ tni-
kor védéssel meghlusÍtBnunk. ErTe szolgáljon írányelvüI: együtemtt tímadásEal szemben csupón védést al-
kaltnazzunk. Két. vagy több üteTnü táÍnadás egetén mlnd a kózbetámtdás, mind védés Ezárrútásbe esik. A
közbetámadágt régze6itjíit< előnyben, ha o1yan felkészüItségir helyzetben vaslunk, hogy euenakciónkat a tá-
madás befejezéee előtti ütembe, tehát leglnkább a támadás meginditásának ptllarratában tudjuk elhetyezni
és ehhez slkerrel kecsegtető rés adódili. sehmlesetre sem szabad a támadás befejező iiteÍnébe e1óvágnunk'

Továbbá tartsuk követendő 6zabá1ynak ' hogy elővágásunkat követóen, akár találkozunk vele, akár
uem, a támadás befejezésének megbíusitására védésse1 reagáljunk és rÍposztozzurrk. Ezzel nag.banÍej-
leaztjtik védési készségtirrket is, és eied*rényt értbk el, ha elővágásurrkkal nem találtunk voI'a.

végiü, de je1entó6égében nem 'rtoLó sofban| ne szo!Ítkozzunk a támadásunkba folyton be1ehajÍgáló
elleníéllel azehben, csupán elsó szándékrl, trbbnyire kettó6 találrutot kiválto támadásra, am1t e6et1eg a
zEürl rovásunkra is itélhet, hanem folyaúrdJü.lk a tígzta ta1á1atl'8 alkalmas második szándéku támadás al-
kalrrazásához, amely mintllogr tubjdoirképpen védésből és riposztból á1l, - miutrín az ellenfét kózbetáma-
dáBát áltámadással kiváltottuk, - kív"áló e€zköz az elhBnyagolt véd6kéBzdég fejlesztésére. De ezen tulme-
nően is, és aml a tegfontoóatjb, a második' szál;Ldéku támad6B hathatós lépést jetent azoknak a mBgaaabb-
rendü akcióknak szellemi toÍtrája utJán' ámlnek a magyar kard dicsőséáét kószöni és amelyre v1Jazatérve
m1rrden remény meg van arra nézi'€ ' hogy vele régi dlcsőségltnkel v!éazaszete22i\k.

ozoRAY SCHENKER zoLTÁN
I t .r

rIYN 'NT - o NI ruÁNt
Nagyjerent'ségii e1nokség1 ii1és a Me-
gyar Viv szovetsé.gben'

Az MíYSZ. III. ZL'én az MTSH. tanácstermé-
ben megtartott eln kségi tilését nemcsak egyetlen
tárgysorozat1 'pontja, Dr. Bay Béla szakfeliigyel
5elentése a válogatott keret eddigi munkájár l tette
nag;rJelent6ségtivé. hanem ez alkalommal jeIent
meg els' ízben a viv vezet| ség korében Egri Gyula
az MTST. uJ eln ke, Kutas István elniikhelyettes,
Dr. Hepp Ferenc a,z MTST. elnokségi tagJa és
r'ehérvári Béla a Sportszrvetségi osztáIy vezel je
kiséretében.

Dr. Csanádi Gy rgy miniszterheIyettes, a
Mvsz. elnoke megnyit beszédében melegen iidvÖ_
ziilte az íllusztris vendégeket. Ezt kilvet en, k zel
három rás vita keretében kertilt letárgyalásra a
mindenre kiterjed szakfeliigyel' i beszámol , M d-
felett rvendetes, hogy ugy Egri Gyu1a elniik, mint
Kutas István etn khelyette s felsz lalásaikbarr aIapos
bÍrálatrrk me l1ett mindenre kÍterj e d tám ogatást he _

lyeztek kílátásba az élvonalban áll viv sport meg-
segltésére.

-o

Kiosztották a ''J tanu1 - j sportoI 'l
d1Jat az Orvostudományí Egyetemen.

Enneh a gziépvándordijnak lábazatába már t bb
vrv nk nevét v sték be. Ezidén a férfiak k ziil az
o8c. tehetséges fiatal t' rviv ja R sa Gábor

rqyerte eI a tanulásban és sportban egyaránt kÍtiint
fÍatalok számáta kiirt orokos vándordijat.

R sa Gábor, Szab LászI egyetemi viv mes-
ter tanitváaya, mínt az országos Csapatbajnokságot
nyert t rviv csapat kapítánya érdemeltekiazEgye-
temÍ Tanács megtisztet elbirálását.

Néhány szakoszt áLyi hir
A Székesfehérvári SportiskoIa vet-

te át a Székesfehérvári Vasasnak az év elején meg-
szilntetett viv szakosztáIyának tagiait. Ezt az tette
indokolttá, hogy a szakosztály mintegy 90 százaléka
dÍák.

Az uJ levelezégÍ clm: ze Gyula, Székesfehér-
vát, \.9z. Posta 40 pf.

_o

A Soproní Vasutas S.E. viv szak-
osztályt alakitott. Levelezésí címe: Sopron, rrátyás
kí.rály utca l9.

a

A Gy ngy s i Vak Bottyán G imná-
zium KISZ Sport K re viv szakosutdlyt ala-
kitott. Az e.dzést Váryi Nagy Károly testnevelí tanár
vezeti. Í:eveLezési cim: Gy ngy s' Kossuth Lajor
stca 33.
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A világ viv szaksajt ját még mÍndíg a torirr i

eredmények foglalkoztatják' F.éLévszázad aLatt az
avéleményalakultki, hogy a nas/ nemzetkozi kard-
versenyeken a maryarok indulás ával az eIs ség kér-
désemáris eldiílto legfetjebb az volt kérdésesn hory
ki készteti iíket ktizdelemre. Ez a helyzet az utols
évek alatt - bárhory szépitstik is a tényeke't - ala-
posan rnegváltozott és a világ viv kozvéleményc
,még most ís napirenden tartja,a kérdést és vizs-
gája az okokat, amelyek a rnagyar kardoz knak
az élvonalb l val letur1éséhez vezettek.

Legutotjára azAmeríkaí Viv Szovetség híva-
talos lapjrínak, az Arnerican Fencing legutols szá-
mának hasáb3ainfoglalkoznak b ven e kérdés sel', azt
nemzeti tragédiának min sitik és egybevetik a ma-
glar ttirténelemben oly sorsdont mohácsi vere-
séggel. (l ? A szerk" )

Amerikai Laptársunk szerint fájdalmas e1-'
veszteni valamit, ami hosszu id n keresztiil tradi*
cionális mas/ar sikert jelentett o1yan kis országrrak,
mint Magyarországés keresi az okokatn amelyek ide
vezettek. Szerinte a jetenlegi sikertelenség oka a
felel sségtiil sulyosan tr:rhelt fiatal maryar kard-
viv kban v ul' akiknek lelkésziiltsége távolr l sem
tudja feledtetni a régi nagy maryar kardviv kat.
Azokat idézi, akik a legidegtép uu pillanatokban Ís
haláIos nyugalomrnal tudtak ujabb git' zeLrneket sze-
rezni Maryarországnak. Petschauert, akínek lángol
temperamentuma és britliáns techniká;a és sokoldalu
szines vivása az anr'szterdammí csapatry' zelenrtéL
kulmí-rráttn Terstyánszkyt, minden ic k tegszi-sz-
tematikusabbviv ját, akí gyenge, t rékeny fizikum-
mal, de er s akarattal rendelkezett, aki mlndig
felfedezte az ellenfél legryengébb pontjait és ezen
a résen kereszttiI kozelítette meg az olímpiaL gy' -
zelmet. Ídézi Pill'ert, aki Los Angeles-i ry zelm'e
után es/ tel'jes évig pihent és minden edzés nélktit
lépett pástra az 1933. évi budapesti viiágbajnok-
ságon a ry zelem reményével kiáll olasz csapat-
talszemben és minden csortéjét halálr:s bÍztonsággal
nyerte meg. Ídézí végtil hosszu sorát a t bbí na-
gyoknak': Kabost, Garayt, Gombostn Glykaíszt,
Rajcsányit, Berczellyt és a t bbíeket, akik soha-
sem vesztettek sorsdont en fontos nemzetk zi bai-
nokságot.

Torín ban azok a csapatok és egrének jutottak
az elsií vonalban akik szigoruan kovették a haglo-
mányos mas.ar vivás és felkészulé* utját.

A lengyel viv k feljavulásának az az oka u hory
realizálni tudták a korszerti felkésziilés m diát ée
felismerték, hogy technikai és taktikaÍ képzée mellett
atletikus felkésztllésre ís sztikség vg'n. Az otvenes
évek kezdetén a lengyelek csupán ryorsasd'gukkal
nem jelentettek kiilonos veszélyt a masrarok sz .-
mára. A lengyel viv k ártat el rt nemzetkilzÍ sikerek
azértk vetkeztekbe, merta magyarok után az olasz
és franc1a v1vás atáhzuryatlásávai vacuujm keletkezett
és azoroszok akkor még csák a fejl d s kezdetl sta-
diumábalr voltak. A lengyelek két legi obb vÍv jn Paw -
loweki és Zebloczki csak akkor lett a maryarok te[-
JesértékÍl ellenfeleo amtkor rájottet< arrg, hory m"

ryorsasd'g nem minden a kerdvivásban' A stilus*
váttoztata""x azL957. évi VB-n az egréni bajnoksd,g
t rdelmeiben vált kézzelÍoghat ván arn1kor etrlsztir

'állitottákn}eg e magyilrokat dÍadaÍuujulri :,.: R j.jÖttek
arra, ho gy a f e.j'iiket is has zrrátni ke tt, amíkr:;" v iv nak.

Torín ban i,g azt láttuku hogy a kardbajnok_
ságot az nyerte m sn ak1nek bátorsága vano akinek
áll' iréplessége va.n s mjndenek felett olyan valakí,
aki" nem felejti használrii a fejét. Fényes péraáia
ennel.' az ál-lii;ásnak a szovjet Ri.lszkij, akÍ bríll1áns

' taktj.k'áz kiizclelmével k pes volt megváltoztatrrí
Lrelyzetét, amikor rnár mj-lidenki vesz-tesnek gondol_
ta. Az elsii helyért íoly holtversenyben a lenryeI
Ochyra 4:1-re vezetett, de Rilszkij nem veszitette
el sem a fejét' sem a szivé'i, taktikát változtatott
és megpr brílta a lehetetlent. Véd'ekezésbe vonul't a
támadás helyett és háronr parádriposzttal, valamínt
egy váratlzur s/ors ellentán'ladá'ssal megqyerte a
bajnokságot"

Rilszkij gy zelme az ész. gr ze'lrne volt. RÍIsz-
kij raryog fizikai konstituci ju viv , de techníkai
felkésztiltsége a rnas/aroké}roz képest hiányos. Mi
volt az oka rnégis kitiinií szereplésének?

Amerikai Laptrírstrnk a szovJet vív k rragyszer1l
szereplésének okát abban talátja m B, hogy Tischlert
bizták meg a szovjet kerdvÍvás trány'itásával.

TÍschler mintktizdtí, mint versenyz , fÍzikai-
lag a j orosz áttag alatt volt. Technikája és ryen-
ge lábmwrká;aa j nemzetkozi szinvonalat sem érte
el, de volt egy rendkivilli tulajdonsága: d' t'ejét tudta
használni. Ez rnagyatázzaa szfiet sikert. Tischler
révén a szovjet viv k is megtanulták, hory mi c
taktlka.

" A ta.ktj'kát" ez ész hasalál^etát kell taníteni a
nrai fÍataloknak. Nagyon kevesen szilletnek ezzeL ez
tisztilnnel. Nyilr"ánval o hogy tektÍkát csn.k akttv
viv meoterek tanlthetn&k, akik egykoron magrrk is
Versenyeztek, még ped1g az igazí kilzd verser\y-
z ukaué tartoztak. A szovjet vh' k szerencsések,
hogl \E'n TÍschLerjtlko ak1 - biztos vagrok benne -
még soknemzetkozl versenyen fog meslePetést sze-
rezrni.

Torin ban láthat volt az Ls, hogr technikai
f lérry, ertís fizíkum, nasrozerti er nlét még nem
elég a gy zelemhez. Míndez kevés, h& nlncs szien*
téma, bá'ningg mindez szígoru rendszerbe foglalva.
Techn1kailag Menelelélryí révén e ma.srerok mesz_
sze felette álltak a dont be kerulteknek és az ls
bízonyoso hogr f1zíka1 kondici juk is k1fogástalan
volt. Errnek ellenére Mendeiényi csak a hetedlk
lett szárnas olyan vivtí m gott, aki sokkaI ryen_
gébn mtnt . Sztiktát koríiség volna srenge szerep_
lését erurak a nagy felel sségnek a rovd'sára lrnl'
ami az váJlaira nehezedett. I'ett volrra az' Ák-
tíkaÍ repertoárje k zel olYarr, mirrt vo}t nerynevil
e16deíé, konrry{i ezerrel gy zhetett voi:na. Az !gez-
ság az, hogl naffi|on kevés fígyelmet forriitott ellen_
felei.nek glengeségelre9 n'em volt szt ne felismernl
ellenf ele fueek taktikai tem p váltr-. ztatá gaj.t.

A maryar vezet knek s/i5keréBen meg kell
változt*'tnÍok edzésm d s zerí}ket o i;.tll uben a torÍn Í
cga'a'vesatdg tr.asonl lesz &, nnohá'csÍ csettvegz-
*ésheg és bí'zony a kg'rdhegennárrJx hognzu ide1g tá._
yol:rrarad a maffIar rrív berkekt L_ irJa uz ql,rrerílral
r'Ív koz].orry érdeke$ cíkke'

KLELL xÁr"mÁn
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RE N D EZESB O L E,L ffi P'ffig"ffitrJ
Lapurrk hasáu3ain rnár isnrételten hangot adturrk

ros s zall ásunknak a viv ver seny ek r end e zé s ének e gy _

némely lazasága miatt.
Ennek hatá'sát Ídeíg_ ráíg tapas ztalha_ttuk Ís.

Sajnos a visszaesés immár olyan méreteket lt, hogy
uj abb titta.t<oz ás ra kény s zerit .benniinket.

A pá::'bajtí roz k második pontszerz verseny
nre$rendezését a Vortls Meteor vállalta. A Spor't-
csarnok viv termeiben 52 f nyi rnez ny áut rajt_
hoz, melyet8 csoportra osztva 6 páston kellett vol_
na beinditaní. 'oKe]"].ett volna", de nem lehetett,
mert a két f bír<ín kiviil csupán két versenybir t
rendeltek kÍ, akik azonban nem jottek el. Sem kez_
detre' semkéstíbu, a i ui" tnak ugy kellett konyor_
géssel nérk zésr'e"ei ket verbuvábri, naryrészt
kardviv kat, akik soha párbajt r nérki zést nem
vezettek. Nem gondoskodtak a rendéz t<, iegyzí -
konywezet kriíl, id mér kr l, nem volt eredmény_
hírdetés sem' habár a Sportcsarnokban 6 eredmény-
jeLz| tábla tárol.

A versenymásnaPján a.u. 3 rakor megkezd-
ték a k zépdont t orvos jelerrléte nétxut. Amíkor az
orvo6 holléte ir ánt érdekl dttink' azt a "me gnyugtat l l

váLasz.t kaptuk, hogy ott van a versenyz k ktizt dr.
Kausz, akínél azonban orvosi felszerelés nen volt.
Ezlsmegengedhetetlen. Mert az ordog sohtsern al-
szik. Mitilrténikakkor, he éppen az orvos verseny-
z sériil meg? Kí tud akkor segétyt nyujtanÍ neki?

A párbajtíír a három fegyvernem ktiztil a leg-
veszedelmesebb. Itt t rtérrrrek a tegsulyosabb bale-
setek. Az ut bbi években nem egy, halálos áldozata
is volt a páruait r versenyeknek.

A kozépd nt t orvos nélktil vivták végig, a don-
tí5te kés' délután a kirendelt orvos is megérkezett'

A Vortis Meteor azels| háromhelyezettet tisz_
teletd1jakkal honorálta, de a d nt befej ezésekor nem
volt jelen egyetlen vezet6 vagy klubtag sem, aki a
d{ k1os zt ást elv é ge zte volna. Egr I. os zt áLyu válogrt

'rersenyt még sem lehet ilyen nemtor domségget
megrendezni.

Egy héttel kés bb az országos Ifjusági egyéní
párbajt r bajnokság megrendezésére kertilt sor.
E zen aztánury anc 6ak ha Lmoz dtgt a p ongyolas ágok .

Nem volt teremsegéd kirendelve' nem volt fémpást
felfektetve, de rnég az ilyenkor szokásos krétával
meghuzott pástok sem voltak elkészitve. HorribíIe
díctu -rlég kréta sem volt kéznéI. A f bir nak kel-
lettkrétaután szalaagálrria majd hirtelenében 6 pás_
tot s zemmértékre felraj zolni, }elállási és határvona-
lakkal, oldal határok rlélktit. Amikor pedig a mér_
k zések megkezdésére kerrilt vobra sor, kideriilt,
hory egyetlen technikai szakember sem volt jelen,
aki a hibásan funkcionál tatáratjelz gépek, dobok
és fegrverek rendellenességeit, hibáít megátrapit_
sa és rendbehozza.

Hétkoznap volt uryanis és elmulasztották a
technikai szakembereket mwrkahelytikriíl kikérní.
Igr azok nem is johettek el.

Szerencsére a Technikai Bizottság ehoke volt
az eryík f bir , aki ki tudta ktisz boIni a technikai
fennekadásokatr' igy kisebb_rragyobb késéssel még
ts csak be lehetett irxditani a csoportokat.

I1yen kiiriilmények ktiz tt nemhory válogat
és országos bajnoki versenyeket nem szabadna
megrendezni, de még III. osztályuakat sem.

Nem éppen nevel hatásu a fiatal versenyz k
szánára, ha krétával firkált páston, biráskodási és
rendezési hirínyosságok k zepette kénytelenek ver_
penyezrri a'z év legnagyobbverser1yén - a bajnokságon.

Mindent egybevetve' ugy vélitit<, legf bb ídeje,
hogy a M.V.Sz. Technikai_, Bir - és Szervez bL-
zottságai -mindeg7ikamaga teriiletén - eréIyes in-
tézkedésekkel rendet teremtsenek a verser\yek ren-
dezése és reálís lebonyolÍtása terén.

cÁnon .rÓzsnr'

KLELL xÁr,uÁN
gyíijteményéb 1

' Annak m d5a, hogl an
ben megkedveljék: halIgatni
beszélnl.,

4

embert a vlv terem-
a t bbieket magukr l

U;1AZ'J!oti
A vtvás a b kéltetés mtivé szete

Jean Louts

Buskomor vlv mesterek nincsenek.
Alfred de Musset

Ötperces vizsgálat utrín egl embert, akl ke-
zében kardot forgat, jobban megismerhettirrk, mintha
két ráig beezélgetiink vele.

C. Pons

Vlv nak, lr nak megvan a maga jellegzetes-
sége. Vivásában, stilusában maga az ember mu-
tatkozik' 

de Rochemont

Egl rn dszer nélkíilt vívás grakrabban árt,
mÍnt használ' 

Danet

Plures intererunt vÍnolentla ' quam víolentÍa.
(T bbet megolt a borivás, mint a bajvívás)

J hat Mor

Tobbet ér egy saurábt adnl a kézre, mlnt Kap-
nl egyet e melLre.

EryesvÍv t<nat< "vlvt i" annylt jelent, mint el-
torni t roket.

Az epée^féItékeny asszony, áH megkaparlntJa
azokat,alrlket elcsábitott"'A feje bubját t a lába he_
wéIs megragadja az embert, szive,, csukl ja, lába
es/szerre ke]l nekí' 

Aurelíen SchollEenry Daressy.



sPffiKTYq ES ZSEqTAN
A BUDAPEsfl rpsrt E VELrÉy ̂ as spon rrcnszsncÜcyt nrrnznr xÖztrruÉNYE

szerepe ffi ffiswítr léséhgnt
A tétísnek a zslbdskedésbeo épperr ugy, Elr't a vlvÁEban d( t ezerepe van' Áz akcÍ oeEttéIéeÚ*

hcz e ktln.fur Fltlot s' illzrerés aaia meg. AÍelres éBzlelés tehÁt alaceltétele a helyeE btrí.gkodíBÍrt'.
Á]i!1", uéer, raJta! Villannak a pengék. aug tel'k el pá.r mísodperc, cBatt8 tak 4 ÍelYédrk. ÁltJ!

E'gy tte8 találat, dEt a zBtirieln k. zu8Á8 a kajE&tség 8oraibalr. A JobbolcLeli viv gokkgJ el bb iudult, brl_
rgva . taIálat áuitja varakÍ. Ez a jelelet hÁíygzor és híqrszor lsmétI dik meg kÍE és !rg!. kaldvelg nyoL
goráa.

A táfsrakr l _ gzemé\yelrr l- J rr fénytngerek a szem tdegháltyÁlín, az u.n. r tirá$ slakuln k {t
rdegbger rtÉké é8 Jutnak el a k Epolrtl tdegrettdgzc!. megfelel teriiletére a l{t mez tre, ott érzékl tet k'elt-
ve. Aíeledat e& tcate, bog, az éazleLég kÖt tilln ry tld. megiavttágá'val azt td.életesebbé tegr{tk. boe& ér_
dd(ében tg4Gí'tctn.m kcll ez élettan ldevolat.koz adgtaÍt.

Á tlkészll vezésrgz nemcs8} a két vtv ra voaatLorlk, banem a vgzct bir re is. l\iÍert. aEini. a két
verrenyz vtv állígba he(yezkedlk. a veroq:qr lr Bzemétrék rcceh{rtyáJ{n, a be3s fégJ.Bugarak nyonárr
e.dcl o.ík a két viv képe. Ezl 1a E.ír |lekcl képeseoll keu ho&r ÍogadJa.

A recehái{ya' (toYábbtekba! r.tbr) a ezemgolJ, légbelg bb rétege. Veatagsd.a kb' fél ldiuiEéter.
A rctlna tfuérzékelry cle'oel a caapo& és a pílcü{k. Áz élesrátír haty. á sárgaÍolt ktlzép ! az u.!. foYéa
ceatr 11s. Ba gy tí'volebbi (5 m. -aél !.Es'"bb lev ) pDtot irézlblr, akkor annak képe a legéle8ebb Étí!
belyén a 

'Üvea 
c.ntTáu8bs! t.lcotk meg. A& itt Leletk zott két képet .E egyYgt e5r képpé olvagEtla &r'r.

A Íovea ccotrátisba! a cBapk gÍlrltD eg]rEÁs mellett hevez&edlek aI. Ezéln látEk itt élesc . A re_
tina 8zéIe Íelé a csapolr rltkulnak. a pÁlctkík azár ' l . Azouos fé4rcr' metlett ezért a lítír élesaége a

'ovea 
ccntrílbt l r pa.rlÍct{a', _t retine széLe - telé &rcrgan ca k|er. Er a cs kkcoér lzbtr zuhsÍíBgzet{.

aztJcl nti, hogy élesgn cse*'kís tát sz gbe! _ kis tertletet - látret" E'bb61 BzÍlkréglzer[co k v.{kc'í}'. hogr
azokr l a tír$rskr l, emelJ'eket é1e5cn akarunk lítni' a íovca cántríIlabaD koll L'épct 8lkotlurk éa amtt mé1
J I ararut éallelnl. aBlEk a gárgaÍoltboz k !'el t'gu eslte. Á ÍoY e ceutrÁ'llr tdtít a rgti!á!.k- u l téaza'
melyct ||dlrrll|r l{tíg.ít ba3zaállaL. A retbe t bbi részéE 'rindlrclrt|l, azaz llpeiíírrÍLugí látís vaB.

A térlít s é8'a térbcn v9.1 opt{ke{ tí'ékoz d{8 lootbs téryerÜie e tÁrgyÍk. _ sreEé\yc& - Eo]zgí.
gílak észlclése. A tér vslam.v poBtJálaa elEozdulá8áY 'l egrtd b.n er lllct pont képe Ís eloozdul e retl-
nÁl, F,zl cgak á}Lor veaszitk észre, ba ez trílysug{r le8.lÁbb 1 rE gpGrrccel euol dlk. A rnozgÁe éazIetá_
géuc& léryBge8 térryez&le a rlorzgés g5rrrrsasíga. BtlolrJol hrt '6 rci i é. aluI r mozgágok észlelésc'ncg-
gzllrrlk. Az érzékelé8 als határa 1-2 8z perc elmozdulís meuett van' ha ugyanakkor l{t tertinkbea moz-
dulatlelt ryyg.t ls Y.Er&'. & a hatír a cinfflllr - fovcÁlis látásÍe vDBrttgzlk. A 8yorsíÉag &lt9z6[iérték.
a retba seéIcl lelé kdttkusB! eqelkedlL. Pt. 9lqkot tttGv6 exccntricltíaaél mír 18 az gpercet tegz ki. A
Do!8ás bcryD-a.a Jab létr? Persze a}Lor l8, he a rctlaírri ea6 k{p ozitrrtetlenrá8E meD'ett e szeEgoly
@zo3. M, cgrt' r'zétt cÉlltem még, t!.ft í{Yenrsor fuo3 Bleréplt J{t.z.rrik e gzcnllok le a térbeltség
ncgitélésében. Tebít léryegébeo a sze&l'Eok a lÁt szerwcl u.n. firtctoo{Iis cs/r get EJkobrak.

Á zsÍlllst Gdés rzo p@tláb l .tt s. Jelent ségít brlycs éEzlclélhc' mcg k'eu Eég t5E'ett.dlbl a
lát tér éa akett6a. u. !. bbo&ulírig rátí8 

'oÚarBíYa]. 
'Á t téríet. axt a réazét, am. Jrct oErik gz e d.liel

a lct tenge{y tríryárrik m.8víItoztatíra nétk t, bírmgv Érta.eturB lÁtE&, tít témck nevezztik' A lét tér
nag]''sd8Át, - kttc4catéEét - perlnétcr'aegÍtrégévet hetírozzuk meg. A nornílis azeE' BzÍltelelt tét tcre
barántéer íráryber r00 Ío&, orrtrálybau 60 !ok, 

'é1íelé 
50-80 tok, ég leÍclé 65 Ío'L. EZek a hetároL a srg!9

go\y fe&véec, (mé\Y, vaga klcBclted bb), e aleE, ldalilv, orr elaldg gzerilrt D dosulbat.
ALét 8zemlít tere esrÚást réí'b !t í.dl' A lít tér eg lo részébe es tárgnk t hát rohd két olen

fetíníJ4D L'éiet 8rkotírk. tz B l t tér terméazctcg@ a szemgo{y k mozgatísável nrguagrotuttlat .

B I' n{nd két rzeEbG!! eg/-cs, kíil ít kép kclG&'rzík (bboikuráÍb rítrfu}, a tírgral néa stD. tít'&
lett6g!'t. ttllrt !oár_ emlltottGE. Igy felvet&lik. - 6zor:tr1 _ 8Í a ké!d r, raiért vaarr, hogpr i
tÁITo'etrt blttdíul4dss! -egmdr lltíuk, terEá!'Gt3scn r rctina perlÍcr{r rdardn b. rrvrek magyería1tr
e!, ho8y a rettna pcrlícrikug régzcln Í8 Yrmgk'u.r. ldotrtlkus (e!í6ogsÁ8l) p8to&, aE.ly lrc es képcLc1
tuda rnl egryé olva8!t, L{t terÍuetlbLbE EildlÍ kéu kett6g képc&'tet( tcnd. rzar' ersnba! s r8tlna pédtc.
d{í! réÍd'ol d u. !t. élattale[ Lépdr. DGlrekat élte-táb&u lemvesgz{rk 4Éyelemb.. Ádnt vElsmély tálsr
lllorelm r (et mrgára vonJa. az e}tomodÁcÍ éa kmvergcncÍa_r9zg{'s, ermal goldoÉkodlk !fr l' hog'' 4z
ruet6 t&rprr _l a retin8 lá.'t{t ir p@t|a! ércs tépet a(|.nnt.

&dÓ l8z Edatoro l Y jrrk lé r lyalrorlatt trYEtks'tetéaeket. A verct6_b1r az a'kg1 el llzé8éDét
e1s6got$e.n an:E' t f.L.'tk, hogr megíuaprtse, kt a tíroed . Msa keu JesrcaGtn. bogy most ncm arr l a
qempotr{t ito' az ,, losr tle 'logoa támad ''. 39&66 lfigt lgIJrGs 

'érzteiéctr 
L, hogy kt mozdult me1

l[6b!- L !t! Yiv L iq&r

Ér*.g
v&wffi{$ffiffi8#A N totér



AE életta'd' lehetóségek a köYetkezők: I.Iézbetjük fíxálhatjuk centrá1lsan aJ egyik vivót. De akkor
eró6en perÍferikusan látJuk a máslkat. Ez azt ielentl, ho8y a eoggást egyiknél hamarabb (centrálisan 1-2
BzqgpÓfc). ésEla:ljük, l$lnt a Eásiknál {periferikusan 18 sz(Eperc). Ez már téves észlelés és így téves
kövétkeztetésre vezethet. De az e8y:ik v1vó f1xáIáea a figyelenkoncentráctó eltolódását is je1enti, a peri-
ferlkus Ylvó képe etrDo8ódtk éB ezzel az ész|elés lehetősége zuhanássze'üen csökken. Mindermek végső
következménye az, hogy a centrflisaÍr fi*ált vlvót látjuk az inditónak. Ha a két vívót felvátva nézzük, még
több a zavaró moE.entum' több hibát követhettink e1.

IIátfa.!''aua másik lehetőség' a periíer1ku6 tÁtá6 utján töiténő észtelés. Ezt v1zsgáluk Íneg kt'ze-
l€bbről. vegyilk azt a ltelyzetet amlkor a két vtvó képe a két retba periferikus' identikug pontjain, a fovee
c.útrálí*'' ji'egyforma tévolságba! jetenik még, lehetóleg 5-1o íokon belü1. A vezető-birórrak erre a k&
képre k;lt egyformáo ítgyeini€' Ea meggoudoliuk azt, hogy az ember egyszerre bárom felé k&rnyen tud
figyelEt, (& fetsó határ 4-5), akkor nincs akadáLya annak, hogy ez, kílliaös en kellő gyakor1at mellett meg-
ol-ttható ne leEne. Mlvel ézell esetben a két kép szögryorgulása égÉorÚá, a fetina ép áIlapota mellett, a
többt Íeltételek ls azonosak' a tévedés tehetógége Jelentékenyen csökkent.

Összefoglalva, l g'yakorlati követeteényeket tekirrtetbe véve, he1y€6nek 1át5zü az észlelés szem-
pontjából, ha a vezetó-bÍró a két versenyző k izl kÚzépeÍ néz el és ezt a helyzetet a támadás megíndulá6á-
nak piuartatábal t8 megórzi. Ha o\ran tá'voleágot veBz íel, ami lehetővé teszi, hogy a két kép EtnéI kt'zelebb
rerút5 tin a fovea cenúóllshoz, (mlntmáliearr 3 méter). És ugyancsak a támadás megiídulágálak piuanatá-
fa taJtalékolja ftgyelme teues tnegfeszitését, ami gajno6 nem hoEEzu tdő, (5-6 mp. mindös6ze)'

sok vezető-bíró és Yivómester Yé1eményét megkérdeztem a.fentlekre vonatkozóan és azt a vá1aszt
kaptam lgen aok esetben: ''Eát nem ezt csináljuk ? |lElvlttet!. többeket közüliik megnézni ezt csinálj{k-e
a zstirle1nt'(ö'k ' A vá'lasz erre E clkkre azíikség van' Ir$ák varrnar< ezen a téren Ís a zgiiriskedés kö.iü.

A hibákat a lehető8ég alBó határáig le kell gzorltani. sok vezetőblrónál caak üres jelgzó az, ho8y
a vivókat "kÜvetnil' keu. Haba az, anlkor a biráBkodáshoz nero biztositják a három méteft, a megfelelő
1d'tó6zöget. De btba forrása lehet a gzem, a retiEa külöoböző betegsége ls, a sztereotip lÁtás hiá.Bya. stb.

Beíejezésiil legyen szabad még annyit !Íp!rdÁ!oo: Az akcÍó he1J.e6 é9 i'gazsfuos elbifálása net!
elhaoyagohaú kérdése vlvósporturknak. A zsüritóI E'egköYeteljiB' hogy az akciót el tudja bírálui. Köve-
te{ük D€g a jövőben azt Ís, hogy jól 1á8Bon, helyesen észle{en, hogy helyes en ltélhes8en'

DR GózsY sÁNDoR
a Ports zako rvog

A Budapesti Víu sxtiaets g alapt'oku, Uersen,)rbír tunf tlyrutttlt renrlezett,

Az egyre Bílrget bb vlv versenybir utát!p t1á6 Eegteremtése érdekében j szolgálatot tett, az a
Bvsz. B1r B'ottsfua á1tal megrendezétt alaÉoku verBenyblr tanfolyam, melJmek soraiban azáEros tehet-
ségB ílatal versenyz nk léBz'rételét áuaplthattuk meg'

A taníolyam befejeztévet Begtartott vizBEáJ' a BVSZ. Bir Blzottsága ela kével Dr. Boross Ern -
vel él k n, Pa1 cz Gy rry, Detfe Istvá.u és Durk Etele el ad k és vlzsgáztat(t< mi.ik dtek ki'zfe.

Az eredményeseu vé8zett hallgat kat a Blzottság a k vetkez kép ain sltette'
lI, oszt. verBenybir i mín sttéEt nyert: Kotst6 Já4os (ose } Bp. xL Eszék u. 5.

ÍIt' oszt. versenybír í mtB gttést Eyertek:

Gyakorl verser4ybÍr i min sitést nyertek:

Balthazár Béta Vaeas XII. Iíatár r ut 67
Zsíray Ferenc i! II. VÖr shadsereg ut 10.
Liczov Sándor lí II" Mál'tírok utja 39.
Patakos PáI t' II. Varsányi trén u. 38.
Kulinyí Istyán '? I. Derék u" t4.
Ftileky Gy .rry XII' Városrnajor u. 23.
Harmatta Árpád ll 1' Hattyu Lt. 2.
Harmatta János lt I. Hattyu u. 2.
K ves AttÍla b[edosa s" }travas u. 2.

_Budapest: VII. Kertész u. 33.
XIV. ILka u. 26.
I. Csalogány u. 26.
II" F u. 63.
XII. Agancs Ll" 30-32.
VI. Bajcsy ZsÍlinazky ut 5.
XII. Pethényi k(x 4.
V. Bajcsy ZsÍlinszky ut 60.
Salg tarján

Walter Béla Medrrsz X. Korosí Csomr ut 1

Szederkényí Péter ll II. Lov ház u. zofb,
Go1ubÍcs Aník ll XI. Budafoki ut 38.
Pulay Gy rgy BVSC VIII. Br dy S. u. 30/b.
Lombár Ístván '' VIII. J zsef krt. 4?.
Horváth Zoltán ll XI. fuIénesÍ ut 14.
Horváth Gy rgy l' Vil. Ilernád u' 26.
uar th Károly lt xln. Lehel ut 49|a.
Kiss Imre osc Érd, ZoLtán u. 13.

Ard'ey Barrrabés
Kd.csor Zolt*n
NagY zeoÍt
Szantner Ern
Csáezd'r ndilr
Erd $' Levente
Polákovics Gyula
Ekpkor Péter
tsuchÍnger Gy rry

Vasas
Medosz

il

ll

l!

BVSC
!t

il

Honvéd

Nevezetteko a fent k z lt mtn6sÍtés szerirrt a Versenybir i névJegyzékbe p tt tag feljegyzend k.-



N ffil$,$d, m'$*K{tlxg vÍt',tlTALALI(o Zo vIDrIffiN
I'sme:"etesu hogr az j.dén Brrdapesterr lezajl*t*

1engyel*me.ff/&r ifjusági viv taláxkor utáni napon'
február L2, -éna lenryel viv kat x. Veszprérn &'íegyeÍ

V Ív s zovet s é g rrr e ghivta nem zetkb z i viv találko z ra.
Lengye1 venclégeÍnk a ruregtrívásnak riirn'mel .{:e"b ek
eleget éa e taIálkoz felejthete'lieno kell-emes nnp

"*1éké,'"1 
gazclagitotta masrarországí er:nlékeitq*t"

E kis cikk keretében nem & taláIkoz sportsÍ*
kereível kívánok fogl'alkozrri. Báf érdemeg lenne
ezt ís méltatrrj., r.nert - akik a ktlzdelrneket szem-
léIttik .- egyaránt rnegdllapithatbukn how a lengyel
Ífjuságí vá1ogatottnak veszprérnimagrar ej.leníe!.ei
a-roérk 

^éseÉ 
sorárr eryáttaIán nem. Játsgottak atá*

rendelt szerePet.

S okkal f ontcr sa bbnak i átom. a zonbmn a Ve s zpr m
Megyei Viv szovetség kezdemérryezését a vidékí ví-
v élet szempontjáb l értéke]"ni és lényegében e%

késztetett e ciklt rnegirására.

- Tény, hogr hazánkbana komotyabb nemzetk zi
sportesemények csaknem kizár lag tsudapesten ke_
rttlnek megrendezéste" Másod, vls harrnacJ'rangu
nem zetko zi tat átxoz x e iiíf ordulnak ttttlonbo z s port -
ágakbanr'idékenís, de megáuaplthat , hogy a vid ki
sfrorftedvel' ktizonség árarái:an csak a legritkább
e s etben j ut otthonábn n nem zetlrl zi s porte s em ényhe z.
Hapedig a vivdst nézzllk, akkor elmondhratj*, h'rgy
az ut bbi években nernzetk zivé fejlesztett Balaton-
bajnokságok kívételével _ arnelyeken egyébként eddig

"*át kevée killf ldi vett nészt - nem.zetk zj' viv ta-
Iá1koz vidéken e gyfialán n;.mr fordult el . A lengy el
lfjuságt vív k ternnészetesen nem képviseltek e1s6_

vonaj.belÍ neurzetkozi n1v t, enneh ellenére a találko -
z megrendezésének komoly Jelent séget tulajdoni-
tok.

A magam részér' l fontos eredrnéq1'nek tekin-
tom, hogr á viaém. társsz vets geí4k k z tt egréu*
ként ís tegaktÍvabban dolgoz Veszpré'n* Megyet Vl-
v sz vetaég a találkoz megrendezésdre vál1a]"kozott.
A Budapesti \rivi'sziivetség részér ]'' &klk a lenglel
íÍjuságíakat vendégÍir láttuk, e kezdeményezést szi_
v sen-tárnogattuk és a t&lálkoz lebonyontását ven_
d é geÍrrk p r # gre.Íffxij ába beiktattuk' A le gtelj e s ebb el-
isáerést xáu rrre3eznem ezonban veozprérnn társ-
sz vetgégilnkvezet Í f'eLé azért, amítavendégek fo-
gadtetás& l kezdve a tglílkoa lebonyol1tás{ig és n
íen6re1 vend gek bucsuztetáa áíg nyr$ tottak " Á tÁ}á1_

ttoz t nem.cgak nemzetkozlvlv mérk uésgé, hanenn
e%eltu]"men en Veazprémvdrog komoIy hu'rát1, tdr*
gadalrnÍ eseményévé emelték. A mínden apr rsgz-
lctre kiterJed fígze3.emo az egész vendégl'átág zck*
ken mentes Leborryolttása na1;id kozreJátszott abb g
hogy ebb I e tsldl-koz b 1nenncsak a' veszprémÍ ví'*
v t nyertek traaznos tepasztalatokat, nemcsek Lerr*

gyel vlndégeink gazdagodtak ery kellemes élert rry-
nyet, hnnern Veszpréne város sporttárseda]"rne íc
e'gr 

"po*pás esemény rész'ésévé vált. A Yeszprém
Megrei Vlv sutiveteég mr:nkntdrsai jelent a sport
és trkol'cei gikerkéni ki}nyvelhetlk el'fáradozásu'k
nesron szép eredményeitl K gz net és elísmerég
értel

' De e sorokkal nem &z a cél'omo bogr vesup*
rém.Í sportbarát*inrat a Viv ltirnd olvns tábora
e1{ítt ny{lvfuoo e1ismerésben régzepi'tsem' I''ert ig*
nc.erve Lelkes és áldozgtos norrnkáJukato j l tudom,

hogy erre semnnÍkép sem tartanak szárnot. E cik:
ket azért irom, hogr feltrivjam a figrelmet arr&,
hogy a vidék is tr'id és képes nemzetJrozi viv ver-
senyt rendezní. Az ílyen nem'zetkiizi viv esemér4y_
nek a vÍdék viv spor-tja sueurpontjáb I kiemelked -
*}1 118.s.' ffi. letent sége ég k"onaolyan megfontoland
vo[rre, hogy ner$ kellene_e ezt"a" kezdem'ényezéet
&, iriddki viv éIet c ltudatos fejiesztése érdekében
e1s6vo&a].be].i nemzetkozi vív vensenyeknek vidéken
tortén6 rrregrenclez s veJ. továbbfej]'esrten1" Ms_
gyer vlv inkn*ryott sok esetbdn vesrnek r*szt olyan
ktllJ ld'iln renclezett nernz*tkozi vÍv taláIkoz kon,
arneIyek nem az illet '*rszág f' városában' vE'sI
n En isí nery várogában hentij,rl.ek rnegrenrlezésre.
Anni koz nségsikert, vagy a;t'y*.6i eredményt a f -
váro$1 vív esern6ny Jelent, ar't a vídék ie rryujten1
turijn"" A veszprémÍek aat bízo:nyÍ.*.ntták be, hogr
kíils s gekberro a verserqy szín}iel'3dbgn és a r*nde-
zé s rr1v j ában kif o gást*tánul tudtáx qvtrj tanÍ n zt, em'lt
ery íJ'Yen taláIko* igérryel. Merjtlrrk tehát támasz_
kodni azokra az er kre, amol;rek nr:"r{ ki vív bází-
saínkban rendelkezés{lnkr^ állana.k o rn eggy z aé -
sem' hogy ezze1nemcsake helyí vÍv-séxetnekn harrem'
afl eg sz rneffrer vivá'snek teszttnk neryoÍr has:zÍtos
szo1gátratot"

sz,ABÓ pÁi'
a BVSZ eLniike

ffrgp'Éeítsesés Weseí, Xs vanrurw

Ivté}yen lesujtva értesiilttink arr l a nas/ v'egt*'
teségr' 3.umely a masrar vÍv társadalmat Wese1 Ist-
vrín váratlan elhunytávál érte" Március 1I-én nagy
réezvét mellett ternették el aránylag fiatalon, 58
évee korá'lran a Rákoskereszturi ternet ben"

Mint a VÍv és Ath]'étikai Club j nevÍi I.'qs'z_
tályu kardvers enyz je' szerepelt sikerrel a páston.
veisenyzííí páIyafutásának befejezése után az 1946*
4? években - a felszabadulrígt kovet id kben - az
ujjáalakr'rlt Magyar Vív Szoveteég elnokével: Dr.
Gcrmbos Sándorra} sok nehézséget leklizdve fogtak
irronzá a romokban hever magyar viv bport ujjá-
terernt séhez. WeseI letván páratlan saervez ké_
pes s é gét és f áradhatat lan nrunkabi.rág át a vivás s zol-
iai*tai* ál]'itotta. Mínt a IVIVSZ. ein ksé$Í tagja a
Íegna6yobb cldaadással és }elkesedéssel áitt rretyt
rnínden munkat e rllleten"

szerx}íi, pártatlan' verterrybir i min ségben
is áItalános rnegbecsiilésnek rvendett 

"

Várat larr halála nagr rne gdobbené et kett ett nasr_
sr,dtr'u vÍv barátai korében, a f városban és vidéken
egyaraínt.

Az e gés z magyar viv t árs adaj"oirn nev él}err, I a.;:

tJalrna's *egittet désse} bucsuzunk szeretett j bará_
tunkt i Wesel Istvánt l.

Ernlékét mindenkor b-Í'ven meg rizzrikl

oÁnon .lÓzsrn'
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f'érfÍ t' r
Szab Sándor (D zsa)
Marirsl J zsef (OSC)
Nyomárkn1 ldon (C sepel)
Pac séry K,á"zyrréx fl) zsa)
Klsmartorrl Endre (Honvéd)
Sz' ts Berta1an (V. Meieor)
Papp Csaba (BVSC)
dr" Felkay Andrfu ftt zsal
Nemere Zoltán (Vasas)
I(amutt Lászl (Bvsc}
Czvlkovszky Ferenc (BYSC)
I(aszás Gábor O zsa)
Gyarrnatl Béla 0D zs'a)
May Atttla 0D zsr)
PlagánylAtttla (osc)
Szelérqyl István (osc}
PáImríny IstvÉn tfionvéd)
Lendrny LászI (Honri.éd)

}í i i'. r
Juhász Iíetaun (osc)
Sákovl'ts J zsefné (V. Meteor)
Rejt Irdík E zsa)
Gulácsy Márla tHonv#}
Bart cz Ág''e" (Bvsc)
Merosl Peula ) zsa)
Székely Tlborrré {Bvsc )

Salontay l(atalln (ODC)
ttorváttr Éya D zsa)
Gy kheryl l{ejna (OSC)
dr. Kovácn LaJosné (gvsc)
B btg lldik (BVSC)
Kertesl Károlyné D zsa)
Dlugol{nsztsy Sylvia (P zsal
Damásdt Gytirgrí (osc)

F árbej t r
Lendrray LászL fi onvéd}
Sákovtts Í zsef. (V. Meteor)
B.Nagy P l (SzoLrok)
Sághy Gy rgr (Bvsc)
Bríníny Árpríd (V. Meteor)
Merosi J zsef (OSC)
M na István (}Ionvéd)
Szantezl J zeef (Honvéd)
Kulceár Gy6z {Üsc}
Ferdináncly Gézs p zsa)
dr. I(rausz IstYáJo. (6c)
Mujzer Jánog (o$c)
Negy Imre {OSC)
Ealcz András (Csepeu
F'eryvesÍ Cgaba {Bvsc}
F ldt Líszt (Cecpeil
Nemere Z,oL+Án {Vtgas)
Keserti Jánog (osc}
Rabár Pál (osc)
Gábor Tamás (V. Meteor}
Fer'lrag IÁszL (Bvsc)
préda lgtván (osc}
Szeb péter (V. Meteor)
Várr{el Gy rgy (Vanag}

8.

.Y't

Pont.Bz.
27
18
16
13
L2
I
I
7
7
E.J

5
4
1

1

1

1

1

1

Pont.gz.
27
26
22

L L12
I

P on t. BZ,
35
30
25
22
16
14
12
L2
11
I
7
7
I
D

5
c
4
3 rl2
2
I
t
1

I
1

Kard
Ítrcrrváttr Zoltán (V. Meteor)
dr. Szerencsés J zsef (osc)
Bakonyl péter (Honvéd)
Kovács Attíta (Vasas)
Meszéna Mlkl s (Vasas)
Pézse Tibor (nonvéd)
Delrneky Gábor (Vasas)
dr. MendelényÍ Tbmrís (Bvsc)
Moravcgik Endre (OSC)
Lotz Károly (nonvéd)
Sim Zoltán (osc)
Rostás TÍbor (V. Meteor)
Terék Sándor (Honvéd)
Demeter Károly (Csepel)
I(almár János (osc)
Kovács István (Szeged)

P ont. s z.
33
30

.29
24
2L
20
T4
11

5
5
4
4
2
I
1

1

tl2
Ll2

11
I
I
I
7
,7

6
6
3
2

A fenti pontozás a ltr. 15-ig bezár Lag meg-
rendezett versenyek alapján alakult ki.

k{ífieEjK-'
A Gy ri Sportiskola ujon'.ran alakult

wiv ezakosztáIyának levelezésí cime: Kutsera Ödiin,
Gy'r' MunkácsÍ utca l6.

A godo11 Í Agrártudományi Egye-
tem Vív s zak osztáIya kériatárseryestilete_
ket, hogr ver'ser1ykiirásaiks,t és k zleményeiket:
G d 11 Á.grártudományi Egyetem, Testlevelési
tanszék clmre intézzék.

Bakonyi Péter és Pá11 Andrea a
Bp. MtiszakL Egyetem ttJ tanul ,j
s p o r to I' j a T bilszkék lehettink viv k, a Mtlszaki
Egyetem 1960_61 tanév ''J tanul _3 sportol férfl
és n i versenyének gl ztese esraránt viv sportol .

Bakonyi Péter II. éves villamosmérni'k
hallgat a HSE tagia már számos kíemetked ered-
ménnyel dicsekedhet. F tskolaÍ egyénl vitágbaJnok,
a f iskolaÍ v1lágbajnoksá'got rryert csepat tag|a. A
torin i VB. -én barmad1k helyezést elért csepat
hda. Tanulmányl ererlrnénye 41 11.

P41r Andrea V. évesvegrészmérntlk hell-
gztÁ az Gc. tas&, ezuttal m4r mábodizben nyerte
el a ry zet'net ebben a versenyben. Tanulmányi
oredménye;4,78.

A vlv{s irodaIm ának Ís van m {r
Anonyn usa! c{'rnenmu}t havl gz{munkban Ínegi
jelerrt cíkk al l a szerz.6 ueve technÍkaÍ hiba roly-
tán elmaradt" T bbek érdek16déEére k z {iik' hosr
* olkk Ír ja Klell Kdlmán, gzerkeszt ségtink tagií_i

I

I



ROVATVEZET :

rÉlÉv UTÁN
AvÍv vezet k és szakernt'erek állaJÍd érdek-

1 déssel és firyelemmelkisérik az uj viv mester-ge-
nerácí rnrrnkáját és fejl dését. F;zért felkerestiik
Dr. Bay Béla docenst' a Viv mesterképz F Ískola
vezet! jét, hqff az Í. fé1éví vizsgák után adjon tájé-
koztatást olvas ínk g7{r".Ára- a vív mest erképzí
hallgat Ínalr murrkáJár l, tarrulmányi eredrnényei_
r'I.

||Az egész m't ryar vív társadalom régí sziv_
tigye volt av1v mesterképzés m dszeres megoldága.
Arnikor l(g1mínyzatunk komolJr a4yagí áldozattal
lehet vé tette ezt, ugy érezzijk kett s kÓtelezettsé-
get vátlaltunk rnagunkra: Kormányzatrurk felé j
munkával meghátáIni ezt a lehet ségetn v1v sportunk
felé pedig a legjobb tudásr'rnk szerínt t rekední arra,
hogy a régiekhelyét mélt an vehesse át a gondjaínkra
bÍzott f1atal edz társadalom.

Az induláskor arrnak ellenére, hogy mírrd a
husz hallgat nirr sitett vív , kíderiiltek olyan viv
feIkésztiltségbelí ktil rrbséget<, melyek a válogatott
keretbe tartoz étviv t és az alacsony35! rnínssíté_
sii vív t kt'z tt természetszerilleg megvoltak. Kii-
1 rrilsen Je11emz6 vott ebben a perí dusban, hogy a
kiil nbségek ellenére, a technikai alapelemek helyes
végrehajtása bÍzony az élversen;rz knél is h1ányos
rrolt. Véleményem szerlnt saJnos ez az egész viv _
sportrrnkraJellern,'' . Ezabb 1 ad dík, hogy az alap-
fc ron, kezd korrrkban, nem estek á.t iryen precíz és
szigoru kíképzésen. lVÍár az eLr' féLév mrrrrk{iÁnak
megÍrurtatkozik ezen a téren a j hatása. flozzátehet-
Jtik azonbanazt 1s, hogy amennylvel k nnyebb a már '

kiképzett vtv val foglalkozni, arrnyivaI nehezebb a
beidegzett híbák kiJavltá.sa.

A kardot Sziits János mester rendkivÍil nagy
szeretettel, arnbicÍ val és hozzátehetjtik megfelel
szlgorral ts oktatJa. Ugyantlyen lelkesedéssel tanit-
Ja a t nrivást Hatz J zseÍ' mester és eEogultsÁg nél-
kttImegáilapÍthatJtlk' hogy az els' félév viv szekrnaí
j munkáj a az ' érdemÍlk.

A v1v oktatáson tulels rendti céIunkvolt, hogy
hallgat 1nk a Testnevelési F isko1a elméleti és gya-
korlatltárgyatbanísJ r {uják meg a helri.iket, olt ís
a vlv rákhoz hasonl an fegyelmezett rrlagatartást
tarrusitsanak és igyekezzenek mindenba rnegfeIelní
azoknak a k vetelményeknek, amel;reket szocíaltsta
f{rsadalmrmk az Ífjuság nuvát it'6t elvár'

Tenmészetes do1o8, hosÍ kezdetben itt 1s vol_
tak z kken k, de a csoport mlnden egyes hgiárral kti-
lel-ktil(h és a kollektlvával egy ttasen ís sikert[t
megértetnttnF azokat a feladatokat' ame[reket t liik
eivárunk. Eppen ezért k{il&r sen pozitÍvan értékel-
hetJ k,'hogr félé\ri vizagákou yiv ína a Testnevelésl
lF iskola egytk legjobb csoportlaként abszohráItdk ta-
nulmínyaikat.

Aa, évfolyem tanulmárryi eredményénelr. í,ttagal
sr-86. Egyéutleg: 1 kÍttb , 14 J és 5 kÜaepeg ere6*

PaLGÁR ,r zsnr

ményt értek el. Ut viasgáJa 2 hallgatÓnak voIt ery-
egy ta-ntárgyb l.

Üélunk &Z'o hogy a Jrvtíben ezt a tanulmányi
átlagot rnegtartsuk s t, ha Iehet javitsuk.

A ha)lgat k a kovetkez tarrtrírgyakat tanulják;

Polítíkai gazdas ágtarr
Francia nyelv
Biol gi.a
Ánat mia
Sportt rténet
T rvivás
Kgrdvivás

félévi átIag: 3' 06
" 3n65tt 3, ?5tn *"-ot 4, {Btt 

4o ob!t 3, gb

A másodlk félév junÍus k zepéíg tart. 1963-
ban índul uj évfoly"m, á"*n rndr ktilf irli'ek r szvé-
telére ís számitunk. A tanfotyam husz f veI i.:rdult,
lemorzsot oá's nem volt' A Jov ben ís arra t rek-
sztink, hory ilyen ne ís legyen.

A fent eltnondottak alapjfu *gy rezztik, hogy
optÍrnízrnus né1kiil várhatjuk, hog}. ezek a fiatalrrk
meg fognak felebrí a beléjtik vetett bíza].omrrak. Mi
perlig oktat k továbbra Ís azon lesztinku hogy ez így
ls legyen. rr

Résziini(r' \ azza|k sz rrjtik meg Dr Bay Bélánek
szives táJékoztatását, hogy e szép cél etér séhez a
tarrfol'yam mínden hatlgat Jának és tanárának j és
eredrrányes munkát kivánunk és szerepl sttket to_
v{bbz'a is figyelemrnel kísérjtik.

B.J.t
KEDvEs PoLGÁR SPoRTTÁnsr

Ör mmel olvastam' hogy vezetésed alatt edz i
r"ovatot létesített a Viv Hirad szefkesut! sége.

Szer"etném, ha alanti cikkemmel', íIletve annak
hatására esetleg megíndul lr"rozzász tásold(al sike_
rtilne a vidéki vÍv életnek sogíts get adnl, és ennek
eredményeként a vidékÍ edz k murrkáiát megk nryt_
tenÍ"

Mult év szeptembere tadolgozom mint vÍd ki
edz6. Ez nagyon r vid íd6 ahhoz" hogy elés tapdez-
talatrrt szerezzek annak megátrIap1t'ására' milyen
hátrányos helyzetben vannak víddkí v1v fuk a f6vdro_
siaktral saemben. Tudom azt, hogy 'tít*m k pzettgbb
és tapasztaltabb edz km k dnek vidékenu *& sok-
kal jobban Ísnnerík a viddk helyzetét nálan. Eunek
e]'lenére az r-t merdszeltem edz6táraaím e16tt ryi-
latkoznÍ" nrer't az a%' drzésem, hosy 6k nnár egy
kisgé effáeultak" én.azonban, xnint r.{ emben ezen a
frorrton, er sebben érzem azokat a h{trán3rokat"
amÍk el!'eu. ugy gondolom harcolní ken s jobb lehe-
tsséget teremtenl a vtddk1 edz knek"

Az {rtatában hett kétszerí edzds ds - a 1eg_

Jobb eeetben - havi egy vidékí, vagy budapesti ver-
CIe rrnyel g zem ben a f$város i viv k három s z or e dzenek
qgy héten. M djuk ván sgy h napban kdt-h{reia

9



ttrger{y n elíndu"l'n't' MÍnden vasánrap t bb versenyt
*s végÍgnézhetnek dg ha nem ls Índulnak, de bír"áa-
kodhatnaJ<n vagy tapa.ortalataÍkat egyéb rn dal'n r: vlt -
hetik. Letret6ségíikYan eaJát edzégiik n kÍviiI Ídegen
vivr termekben aesz zni. 

"d 
f, várCIsí verseny komoly

gzÍnrnonalat jeJ.ent ds ha va1akí azt megnyerin vagy
amak d d jéb n j l saenepeJ^" Josgal rnondhatja'
hog;y meg4ndemlÍ art a mín6gítéut' amít ott szer"uett.
E,azel szemben a vtddkÍ versenyeken kevég az índu-
1 ég ott j l"nÍ k nnyebb min sítést gzerezni. Ezt a
tghet6géget a í6v{rrosi 1rív k kÍ is hasznátJ{t. Níircs
agouban ebben k szonet genn az í1let6 viv " 

gena a
Yídék suámá,ra' mert a vélernény az' hosy ''ez csak
olyan rriddken szerzett L osatá'Iyi mín sÍiéB '' . Ég v*
l banaz a vÍv , akí víd ken suerzett pI. I. osztályu
min sitést, d-ltalában gokd'ra ca nagyon nehezen jut
f6vd.rosí L oertdJyu ver$eny d nt6jébe. Elzen k1vill
bizon;roe Ie becsiuds a18kl t ki a f'városí viv kban a
vidéktskkel cue&ben" Megvd'ltozna azonban ez ag eI-
hamarkodott vélemcny, ha tudnák, hogy mi.ly n iler-
gíát fejtenekkiavÍdéktviv k, edc6k ds a szakasztá,-
1yok vezet6t dg nnereny"i neh zséget kell lekiizdení k,
amÍg e$utnok egy vidéki, v88y f vároai Yerseny*
$Bn

F'tnti' általános és rd"nk n zve kedvez6tlen vé-
Lemérryt m.eg kell vá'ltoztatnunk, amÍt ugy érhettirrk
lc; be og7réezt szorogabb kapceolatot terenntiink
eg; áaaal vidckí edz6lq másrészt tt'bb segitsdget
ds td.mogatást kqpmÍk a f várost l, nrÍrrt nmit edd1g
k{ptunk.

E cdl drdekében, nírÍt kezd répéfi Javaalom,
hry e viddkt edz6k e rclratban k z ljék tapasztala-
trÍkat Jr 5evesrataikat a fentÍekkel kapcsol'atban.

Dr. EII}íVAI ErvÁN
vív oktat

a

EKEssÉGET( Eü:r vÍv BpmUTA TÓRÓL

.A.z íttjárt Thíríoux és Paront ÍrarrcÍa viv mes-
terek fcbruÁr 1 8* án a Sportcsarnokban t r és párbal -
t6r vivdsoktat sr l bemutat t tartottah.

EI u{r be$ meg keLl jegyezntink, hogy kÖrtil-
t kint bb szervenéssel a berrutat m'egtar-tásd.re al*
kaÍmesabb Ld6pmtot ís tehetett volng tal'á.!nÍ" Pél*
dáutfebrud.r10" vegy 11*ét, arníkor a vídék1 iíJusá-
gt egyfuÍ baJnols'adgbkat Eudapeaten rendezték és
m{rrden btzonryelabemritat t aa ítt tartozkod .rrídé*

ki mesterelr éa vemet6k fu megnézbették volna.

A tsrtskslabetezet r agét esyenes szur{aEel
v{lt ozuráeaal, kítér-6srurdegel k*zdték, helyb r
kttÜr#csets ane$d nagy táv*k{gr l. Néha a negter
véd'ett és r{.msegzártatott"

A nngytÉvola gr :. t rtéE6 tÁmpdág v groha1-
tárok után a ldbpíh nfunt ge k gben védéseket végea-
tettek helybm és hdtra lépéssetr'.

A v'édést remcgak hátratépérsel éo hetyben
vég*uták, banem ol neiép egel ta olyannyiru', hog"y
mír r:na$drrcm tités ax$f,d.s$ek mbssiilt, a ktlltlab-
nég *nak *x voItn hoffi * teníMny Í!8!Ít t rt k'i"

Á vódégiik ffi" aíknlonrma]' gom VOlt surl ,
hrurem.i},t ipattan vagypikái. A k mbevetett k rdée-
nr&y it*tffi &fr orsggekosffir *lrur tdmad perrgé3ét n

t$

véd htába titÍ eI, ez csak eltaiái;!a, rnagánválemény*
ként raegJegyezt k, t'ogy abb l a feltételezésb t in-
t1ulnak kÍ, hogy a vezet bír: 'l3 szemiill és észre
veszí a megt rtént védést és vÍsszaszurd'st.

e iart (egyenes, francía rnarkolatr llévén szl
ugy fogják, hogy a markglat a ter1yérben fekszÍk, a
k rrorkfelfelé n znek, a htlvelykujj a markolat Jobb
oldalán lra$. Náluk rnlnden nevesebb vív francí'a
rroarkolatu t rt haeznál nríouyal kj.vételével' Kcrzbeve-
t ieg meg is jegyezték, hogy nem 1s ígen tud ki-
térnÍ. (l}

Visszatérve a védésekhez: a kvart és szikszt
védésénélfix pont a k&ry&, mjndi<ét védésnélak r-
m k felfelé nézneku borÍntást a kvartnálés hanyírrtást,
(euppinatío) a szÍksztnéI csak kís mértékben v gez-
nek csak annyíra hosy a védés a négyszÓg kereszt-
metszetti penge'élével torténjék. A szíksztet nem
nyuJtják, tehát nincs e16nébb " 

rgínt a kvart.
A kupét minderr formában és rnínden helyzet-

b l végeztetik. Gyakor-olják trímadás és vigszaszu-
ráskéntig. Nemcgakafels vonalak ds védések, ha-
nem az als vonaIak és védéeek ellen ís alkalrnap-
zá.k" Kupé vísszaszunásaÍkat nemcsak kvartb l és
szÍksztb l" hanetn i.nkább, oktáv, szerkl ítletve
szeptlm hellyzetb 1is ragyog , gyors technikával vé-
geztdk. Ezek bel.harcban is igen eredm rqyesek te-
tretnek.

PengekÍitdse s tán adágokná.l e ok átvttetrt (t rans -
portot) vcgeznek (ez mínd az ellenfér fogásrínak a la-
zItását, a kÜtdsb l vai kibuJás megakadfiyozását,
az e1lenféI v{ratlan oldalr r vat megtámadá'sdt cd-
Iazza). Ezeket még védés visszaszurá.soknál ls hasz-'
nd'uák. Pl.: Kvartvédés, k rátvítel(rÍport ) és kup{
gzurás.

sz1ksztb 1 a &1relrt szurás vagy visszászuráe
nárut a fÍl 

"

Az átmeneteket igy csoportosÍtj ák:

:f egyszerii: szlkeztb l_kvartba és víssza
szekondb l - szerklbe és visszan

b/ félkorl szíksrtb6l - szekondbavagyoktévba ée
. visszan
kvartb l_szerklbe' v&gy szeptímbe éa
rÍssza,

c/ kerenzt: kvartb i-szekondban vagy oktávba és
vissza,

d/k r:

azíkeztb6l_gzerk}be vagy szept{'nbe és
vlssza,
u yailau' rnint nálunk-

Áz egyenee szurást kezd fclkon kanryuJtd.ssal
kezd{k és ugy k ,vetl a kitÖrdg. Haiad vív kndl ery-
tgl rretndu].ak z és láb" de a k6z n:egelsxÍ a ld'bat.

Párbqit' rri"vdgnál a díre}$ td'marlásokat álta-
lában a kézre i.l'ányítják" Pengetánnadást. k{il'tin sen
az gggetett pengetí'*add'eokat Ínkább a testre vég-
zík' Á visszaazurágt a f*lkarra írányitJdk.

A kitÖrdseg tdmadá.goknála bel lá'bra na6y 6Íc-
:ep hd,rxI, rnert az loki ds hozaa viesza a testct a
tárnadd.gná'l.

Vsrádgrc ínkább a megakaaztdst, tchát e fal-
tart szurással egybek ,t tt vcddgt hannnálJák"

A.z, ellenfél tá:nadása el l val hátx'álásnál a
hangauly sCI $6*banald,bon" tehát a tá.volság tartáson
dn e0 s-ban E pewe hegyéD' Ílletve a kiténdgen é.s



feltart szuráson van. A jobb láb hátranuzása (r&E-
semblement) nenn aruryíra célszerii" mírÉ a tá'rolság-
tartás.

A kézre ti'rtén6 g;yors támadásokat sz gszurás-
sal (ezalatt nem a kupé ér-tend , hanem a día6onál,
azaz a csukl banképzettszig} végzik. Egyébként ál-
lásrrkra a kézfejre irányított aktív vonal a Jellemz .

Ósszegezve a bemutat n látottakat. -tekíntet-
tel annak bemutat jellegére és r vids égére,- ak1s&
r magyarázatés megfigyelés alapjfu az a benyomás
alakult kí' hogy a francÍa és magyar oktatásí felfo-
gás és rendszer kiizott nagy és lényeges k l nbség a
bemutat n nem volt.

PoI'GÁR J zsEs

vÍvÓnnnsTnR... MEsTER vÍvÓ

''Aviv mester még nemmesterviv . Ahosszu.
ÍolytorJos gyakorlat bárkit is viv nnesterré fejlesrt-
het, deatthoz, hogy valakÍ mestervív lehessen, ah-
traz nerncsak gSrakorlat keIl, hanern talentum is. A
vivás mtivészetére éppen ugy sztiIehrÍ kell, rnint a
mtivészetek minden *ds fajára. M1nt minden más
mtivészet|tez, ugy ehhez is nem etég a techníkaí {i-
gyesség és fÍzíkai er , hanemkell ezen kÍviil még
érzés, pszíhol gíaés inspirácí . Ugyanaz az érzés,
aml megvan a szobrász, a fest , a zenész kezében.
A vlvás a határvonal, amely elválasztja az er mti-
vészetet a szépmtivészett| |, s félig m'índkett nek
tulajdonságaít és kellékel't ÓsszeolvasztJa rnagában.
S ebben is vanfokozat, mert a kardnál még fÍnomabb
a t'r. Míndkett 4az pszíhol gÍa kell, mert a szem-
b 1 nem elég a célt és a szdndékot kilesní, hanem
kt kell ísmerni a temperamenturnot Ís. Es kell Íng_
p1ráci , mert rna8ia' a gyal<orlott ilgyesség nem sztil-
beti azt a leIeményt, amely nétkut a. gy' zelern' csgk
gz ellenféI Íigyetlenségét, nem pedíg íigyességének
feliilmulásátjelenti. Mínt a vlrtu z, ki csak techní-
ka1 bravurral játszik, olyarr a viv ís, ba csa}c a
nyers er tés a technikaÍtigyességet viszi sikra. Az
e kiil nbség kt}zte és az lgazi mttvész k u tt, aml a
k larag és a szobrász kÖz tt, HÍányrik mtivéb l az
alkotás és a plasztÍka. És -i''t minden m'ilvésznek,
ury amesterYív nak is, ktll{rniskolá'ja van, nae$b61
azonbarrcsak a modor és techníka szerezhet6k meg.
Az ut kornak 3 rnq l& miivészetéb l, a mesterviv -
b 1 a vÍv mester csa} ezeket a ktils ségeket adhat-
Ja át éppen ugr, mírrt a szinész, kinél a mozdulatok
ét játékát nern lehet megmerrtení az elrnulást l.
Foglalkozá,sára ilyen v1v mester és érdemére ílyen
rnestervÍv rrolt Keresztessy J zsef. l|_olvashatjuk

az 1882-ben, a mester tíszteletére kíbocsá;tott em-
lékkmyv e16szavában, de ugygondoljuk' ezek a gorok
rn' is akttrálisak, kiilixr sen most, hogy husz fíatal
vtv elíndult a vtv miivészet oktatásának rilg s pá-
tydján' 

KLELL rrÁlrvtÁn

o

Még meg nem erlsitett hlr szerirrt a Buenos
Aieres *í vtv világbaJnoksá'g vers eqyeinek bef$ ezése
után mindhárom f eg5rerne mb en meg rertdez lk a mes -
terek versenyéi is.

JE LENTT(E zÉst F'E L}íÍvÁS SE GÉDoKTA TÓ-
l<Épzo TANFoLYAMoKRA

A Sportveze!6 és Edz6képz' Intézet felvétclt
hirdet az L962l63-as tanévbeu Índul segédoktat í
tanfolyamokra.

l" JelentkezésÍ fe1téte1ek:
A tanfolyamra jelentkezhet aki:
a. / erk ]'csi - politika1 cs egdszségtigyt

szempontb 1oktat _neve16 mrrrrkára al-
kalmas;

b. / bettiltrtte22" éietévét" de 45
nem id sebb;.

c. / tegaI ább az áttatár'os iskola
elvégezte;

évnél mcg

8 osztályát

o. / 
;:rágában 

legaldbb 3 é\rig \reroeuy-

e. / gyakorl oktat ként {tárgadalnoÍ edz6-
ként) legaIább 1 évis ígaaolt edz6t tevé-
kenységet folytatott;

f" / valamelyík sportegyesi'ilet (aportk r,
sportclub) tagJa"

Jelenetke z{sí il.atárÍd : 1 962" má3'*s 15.

JelentkeznÍlehet az Intézetnél, a budapest1' a
merye{ és megyei jogu várogi TST_né1 (tevél utJán Í*;
be gzerezhet6 nyomtatványon) 

"

A j elentke zés i nyomtatványt pontosqnr Ie het6 -
leg i.r gdppelvagy nyomtatott bettlvelkell k1t lten1 és
a satikséges mellékletekkel egytitt a jelentkez tak-
helye szerintí í[etékes megyei' megyeÍ jogu városi
TST-'hez, ll].etve budapestí' TsT-hez benryuJtani.

2. "A tanf olyam isme rtetése:
A tanfolyannra aa oktatás 1962. szeptember

másodÍk felében indul negl" Az általános eimélet1
tantárgyakb l kb. lt hetenkér* - ilsgzegen 10 alka_
lommal - 8 rás foglalkozás Iesz a meg'yeszékhe-
lyeken, illet leg Budapesten. EzenkÍvlil sportágao-
kéntkb. kéthetes gyakorlatÍ táborozdson keIl a hau-
gat knak kitelez en résztvenní k' Á gyakorlatí tá*
borok dttalábarr as elrnétetí vízsgdk után a qyári hcí-
napokban ke rlilnek Iebouyolitásra.

A 10 h napÍ tarrulnnányÍ Íd6 végdn - el re k -
z lt íd pontban * az elmcletl tárgyakb l" a, grakor-
1ati tábor v gén pedig a sportfuszakanyagáb lvizs*
gát kelt tenn1. Sikeres ví4Bga esetén oklevelet kap-
nal<, mely segédoktat t mÍn gitésa edz| l miikÖdés_
rr jogoslt,

Á tanfolyam tandtja kb" 300" - F-t" Részletes
felvÍlágogitást az Ínténet és a TsT*k adnak.

Testnevet tanárok résgére az Intézet ig63-ban
krilÖn felhívást tesz klzzé" Levélcim: Budapest,
o'.: Alkotás u. 44" 

o

o

n
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Áz oBl t kongresgzrrB által létrehozottr nemzetk zl blzottsí8 ké6zit1 el a fent1 évfordul eglinneP-
léaét.'

A Nemzetk zi Vtv eziivetség megalakltésárak tlete l913.év elején a belgium1 GBnd-ban 8zliletett
meg néháry vtv neEzet esrik ottali ggzej Yetelén, de t EeEzetkÖzi szarvetBég niegalapitása csak ugyBD-
ezen év nocamber 29-én t rtént EeE Pá.rísban a Francla AutomobÍl clubban.

Ez Ez aka qmak,hogy a vilÁgazÖveteég 1983.huEvétjá'! Gatdb8.n oI Baze, mely alkr.loBErl a belga
Ylv gzÜget.8ég ad íog8dáEt.

Ezt k Yet en e Nemzet& zi viv 8z ,rretBég n vember 28. és zg-énPárlsban nagl vacaorát ad, me$-
ré hlYatalosak le'zngk a 

'TaBcÍE 
ko.Eány tagja1, e k lképvi8eletek veze6l. a Eport le8f bb Yezet i, a ngE-

zetL zÍ ér a frgtrctg. oliBplai Blzottg4g' e k{iL'!b 
'6 

neEzetl Bportbizott8ágpk, vBlreEint e sajt képvtsel i.
A Nemzett zi Vív gz Yetség, melynek 19t3-ban mindÓEaze kÍlgnc tagia vott, Da hatva! lemzetet

csoportoeti magB k ré.

st}LT Áu'euox
198t. dece'!,bar ro-én két nrgr aoert&at vlv klub }E'rdverEettyl rendezett az 1932. évl qrtEFlEi k d-

bejnok Jgkelfalugy Ptller q. rry emlékére.

A Ylracnye 
'7 

uSA ée }'fidri Ylv Y.tt r{BEt. A' gíztes l Évlg 6tz 1e a |'PiIIer kardu kupáDBk.

A vsrseny eredm nye:
Í. Rlchar l}yero II. Ed.R1cherds' xI[.Ilánrori Jen6, ff. George wo{$, V. Abram Cohen, vI.Val$
Vtrl" Jerzy Tvnrdol*en#, V[II. dT.Nytl,es Ttbsr, I)(.Harold Mayer.

Az 1984. old ber s-l I24-Ig megtartand oumpnBt játékok mo8t k zzétett m 5ora Bzer'at a vlvá3
1l-12 éB 14-23_& k z tt ker l 'lBboltyolltásra. okt ber 9-én lesz Bz oll'lPlsl játéko& Ímepélyes meg4d.
s{'sa. 10-e pedig szabrd ná'p.

novl'rvszarÓ: DR.' CZIFFLA ANDEÁ9

Mo8i B po!.t6zerz6 YáIogat YertelrJrek mágodik és hErmadik (kÁrdban 
" 

neil.air.t is belefogblirk)
gorozatír l gzá'molulk be. Bevezetésol Dr BBy BélE ál18ml BzBkfélal8yet Bazefoglal véreEéryét aatÍrrk.

Áz ela verreryeknél - Emdotta Bay Béla - nég megl t8zott gz Ldéryslejct formr, még nem voltak
te{e. edzégbetr" Ez k l.}a 3an E lardvlv krz áJl. Lehet, hosr vél k áEeEben klaré 

'{é!v.Bebbek 
vagrurl.

Abogl a vergeryek halsdtak,JrYult YsrÉe!'z tlk formá'g ls. Árta ban ''rlndan4'lan e várht e! dEéryeket
érték el' Ktvétel e párbrJ! r, drol mlldgn pgptlforms felfofdull

N l t6rticn eddtg r lepozlttwbb' eredméryt síkoviisné érte el'rml terEég&etea, Bert a legazor-
ir'hrirbb.vdlto2'ítlanul E l'8|&bak k z tt Yan Juhésu áe BoJt ' Az esllitteB leslsdtt trg|gKffátrné sér{r -
lére éa betegeége rd.rtt Bo*rt brsra*t kl g ez t.. nem teÉrt nég talalen nag{ro. Örvaurlgteg Maro3l Paule
íett dére ég a Efirano&"_ oulÁcay éa salotay - el6ret t{sa. í8JtuL ktY r már e tove&ez vrv gener{cr
l! Eutog3tie'lorogzlí.rkÜrmelt''.

A'lérftai potrzerz 6rverreryeta sza,b sá.dor Eubtir a lcaÁJ]end lib Íormát. tgaz' hogr ttt 6 g
ltEszorgrlmáE'bb Lcr ttrÍ. Ebb34 a. feg/T nn"mb@ r bét.giég éa ez e$letenl vtzagáL cléggé megbovgrttáL
.. f.lkérz lárt, enínak k vetkeztéb tt ltt rrrrég klelr.kubrr.- s kép. rvendete8, bosl Gyurlclr lanét ke{
lébrrélled. Nyomírby lr osrr. koDoryab for'nít mrrEt. Kr'mutl Jen6 ragut bbl gÚzelnével lsmét b!bl=

t!

RAVATVEZETI:



zonyitotta, hog/ az élvonglba tartozík. Vizsgái után ujra 6zorgalmaaan jár az edzésekre. Óccse ylbzonT
adós maradt az eredményekkel. Pacséry formájával is Íneg 1ehetiink elégedve.

' Az elgő verEenyel ázt mutatták. hog/ párbajtőrözőink iBmét magukra taláttek. szorgalmuk megint
a régi. Mind az Íttioni, müld a' nemzetközl versenyeken igazolták várakozásunkat. saJnos a két utobbÍ vef-
seqy (a 4. -6t technikai okokból még nem közölhetjük) egészen meglepő eredményeket hozott, amlnek nem
fudjuk magyarázatát adni.

Kardvivóink egyeíletesen lgndülnek formába. Az utolsó ver€enyen a fÍatalok ugy mozogtak, ahosl
azt tőlük elvárjuk. Bár még nem érték el a régi sz'.rrvonalat, tá''ul 1ehettiink a kardvlvás savát_borgát a1ko-
tó néh!íny szép akctórrak.A mult egztendőhóz víÉzoqyitva poziti!.um EIorvátI zoltán szorgalrnas r'ivása,Pézsa
ugrásszerü fejlődé6e és Szerencsés nyugodtabb verserryzése. Bakonyi ée KovácsAtuIa l8 örvendete8en javult.
Negativum viszolrt Meszéna hanJratló szorgalrna, Mendelényí indiszppnáltsága é8 Deltreky gériitéÉ. mlatti
gengébb formája. 'A mezőny meglehetósen klegyengu1yozott éB v"an qgy-két fiatai t9, akl a döntő kapujá!
zörget. . változatlanul az a vé1eményem' hog. nagyon sokat ke1l még dÓlgozniok és fejlődntök, ho6/ etődeík
tudását eIérjék.

Kardválogatók
A kardüvók 2. poúszerzí versenyét a Budape6tL vaaas .endezte február r1_én. Ezen a vergerryen

ré8ztvettek a lensletek Budapesten tartózkodó tfjuaági versenyzói id,toYábbá Veszprém és Szeged i<aravivói'.
Az 52:íónyÍ rnezőnyben élvlvótnk kózül csak Kárpátt hlínyzoll.Az első foraulóbaD általáb&n az esélyesek ju_
tottak tovább. Néhány érdekesebb, vasl meglepő eredményt meg ke1l e'mi.1tentirll<. Á 2. caoportban Tolda.y
Kálmán ée Biró Péter egarrínt 4-4 győze1emmel holtversenybe kerültek.Az ujraYivás során utóbbi győzótt.
A 3. csopbrtban váratlanu1 Kacsinszlry (varsó) ment tovább Kalmárrat Bzemben, akt pár nappel előbb obran
fölényeaen nyerte a magyar.lenglel találkozót. Ugyanltt a 8zegedi Kovács IstváJr fölényes blzton5ággal (5 g)
harcolta ki továbbjutását , pedig az emutett találkozón nem valaEd jól gzerePelt.A 4. csoportbanDötne Gábor
csoportelsóként jutott tovább m1után megverte Bakonylt. Ugy9nitt a szegedi Apró !'erenc ujrav1váe során
Machovit6-a1 szembe! harcolta kl a tövábbjutást. Az 5. c8oportbBn Keményvárí Géza eáeti ki Végh Miklós-
sal (oSC) azer!'beu. A 6. csoportban Mas/ar Pét9r verte ki Demetef Krírolyt. A másodtk foldulóban telie-
sen érvényesült a papirforma. Egyetlen Íreglepetés Kocstg (sc) kiesése és ugÉnakkor a cEqrortbart a Bze-
gedl Kovács István jó vivása volt. A c8oportok 4. helyezettjei a Yigaszdöntőbe köriiltek a középdtintőből kle-
settekkel együtt. Ezek a ktjvetkezők volqk; Moravc6Ík Endre, aki holtversenyben c8ak esletlen talátattal
oaradt szerencsésse1 szemben aiul. Továbbá Kwács István, MendelénJt Tamás és Rostág T'bor. A két
'utóbbi simóYal vlvott holtve!8enyt, rm1t nary meglepetés.b, de tgen jó küzdőképességgel az egyetemlst&
vivó nyert meg. A vigaszdöntő küzdelmelben sérliléare hiYatkozás8al MendelényÍ és Mor3vcsik nem Yettek
tészt. lg azt veretlenül Latz KároL:' (HsE) Iiyérte. II. Detre Ishrán (BVSC), m. BoBiá6 Tibor (v. Meteor) ,
tV. Kováce Istvrín (Szegedi Poetáe) ' v. Terék s4ndor (HsE), rrl. Dóme Gábor (AsI). A d&tóben öröEEel
áuepithattuk meg Horváth zaltá'd egre javuló formáját és Bakony1 jó vivását. Meszéna 

' 
Debeky ée Szerel-

csés vlvása klegyensulyozott volt. PézEa ezuttal lényegesén halváIvabb$r Ytvott. símót a dönt6bejutásért
vlvott braYuroa holtvergeny teljeEen kimeritetie. l g'zzalmegtette a magríét. végeredményében I. EorvÉth
zoltárr (v'. Meteor) , II. Bakorryi Péter (HsE) , I. Deineky Gábor (va$g) ' rV. Szerencgée Józeef (6c}'
V. MeszéDa Mtklós (va8aE). (Az utóbblhároÍurak 4-4 gőz"e!6e volt. )_vI. Kovácg Attita (vasag), VIt. Pézsa
Tibor (IISE), VEI' Simó zoltán (osc}.

Főbtrék; D..R'ozgottyicyÖrgy ég szabó Pá1. Miért neh irtí& alÁ a leglzókönJrvet? ÁttaÉt*n utóu
bl időben mtdgyakrabbak a hiárryoE jegtzőkönyvek.

J' 3. k8rd pontEzerző yeraeqyt a vóró€ Meteor rendezte a prírbajtőr verBenr{.el eglmáat keresztezvc-
a sportcsarnok edzótermelben. Ermek az volt a következeénye, hogr a fel nem szedett fénpást Dclg'tt & kBr-
dozók számára nern vol! elegendó he1y B isl az elítórl*őzések fé1négdg elhuzódtak.VerseqvbÍró Ía eugal€dt
Ezek a versenyjegyzóktinJrv hiYatalos megállapitása1. Terem_ ég zsÍrrlhtálv ez a vlvóversenyeidr két éEé!6
problémája, amlt illetéke8eknek mbden áldozattBl meg keu oldani' eDlg nem késő, mert ezek a bajok kez-
irik rárryomni bélyegíiket oagára az amusr 1a sok rrehézEéggel küzdő magrar vlvás - kúlt'nösen kardvivÁs -
képére. A verBenyen usnn8zok,. ezámszerint 49-en lndultak. Az el6te elLészltett csoportbeosztáBok ne4
igán váltak be. Tóbb asoportMl ketten lg hÍányoztak. lg aztán az egy'.kben 4, a máglkbsJt pedlg hat vtvó
ktizdött B to\'ábbjutáBért és csupán Yéletlén volt. hoá. a hetea c8oportokból Ellndenütt hiányzott valBkl. Ar
elsó forduióban az esélyesek lutottak tovább t!!t'dan izgaloE nálkül' csupárr a,4. caoportban otozott né!!ti
bonyodalDat. hogy Kácsor megverte MeEzénát É lgy Biró Péter csak uj ravlv{'s Árón egyetlen tatálattal tud-
ta továbbiutáBát Kácsorral szemben klharcolEi. Az e1ödönt6 2. csoPortjéban Lotz, Xalmár as Jekelíalu6Í
3-3 gyózelemmel holtverseBybg kerültgk, aeelFek goráu lsmét körbeYer'tak egyaást s totz c6ak Jobb t8.-
láatarányával jutott tovább. A 4. cgoportban Morevcgik ujravtvás gorán egyetlé! talílultal bizto8ltotta st*
móval szdmben továbbJutását. A tóbbt egalyes glEán vette ezt az akadályt. A kÖrépdöntö kcmény küzdclme-
ket hozott. Ez6k Borán vérzett el l-otz. Moravcalk és Roatá8. Mtudc8ytkak mérkőzéselaek lórógzét cga}
minimáls különbsaggel veaztette el. végill Terák EddnéE nr8y Eeglapctagt okozott, meft ho1tver6euyb6
kerÍilt Kovács Atttlával. aki caa.l. nehezen t[dta döntöb€li hetyét vcle azeDb€n kiharcolnl. A dóntőben nagyon
ktegyeditettek voltak az eróvlszonyok' szinte mtndvégig ót6n 1g esélJleaek voltal. az elEö hclyre. n{rmukng}
5-5:- kett6nek pedig 4-4 ry6zelne volt. A Mrmag hoitvcreeuy miadeu mérk6zé'sat cáak egyatlou teláat don-
tötte el. HorYíth zoltáu (V. Mcteor) Eitrdkét ell.Ítrelat lcgrózte és z.zzel era a vBraenJrt 1á t!egD!.eÉe. M6
sodl& &er€ncsag Józgéf (osc) lett. uI. Bakonyi Péter (HsE). UgylátBzik hÁroóJuk jó formáJa űrandóaul.
tv. Mendelóqr1 Tanáa (BvSo. v. Pézsá Ttbor (IISD, VL Kov4qg Attila (vasa8)' VIL Delueky Gí'oor

F"6birák! Dr. Rozgonyí Gyilrgy de Dr" BalÍha.zár Lqjos"

t.1

(Vasas)' vm Moszéna Mikl e (Vasas),



Á 4, kardválogatót a Vasae rendezte március l8-án. Az 50 íónyi Í^ez:óÍ.y ósszetétele a szokásos
riott' csupán Kovács Attila htátlyzott betegség miatt. A két első forduló semm1 meglepetést nem hozott.
c5upán ázt enr1iihetjiik meg, hogy ezutta1a Rostá"s-simó holtverseny az e1őbbi javára d61t el és i'rómmé]
kell megá]tapítani a szegedí KoíáoB l8tván jó vivását, amellyel ezuttal is minden nehézség nétkül biztosította
a tozépiontá*ri heiyét-. Az 1zgalmak csak a középdontőnél kezdődtek. már a csoportösszeá]litásnál. ir-ehéz

kérdést ke[ett a íóbiráknak ezen a téroo megoldanl. végeredményében az egyik csoportban PézBa, M€nde-
lényÍ, Szerencséa ég Detneky egyaránt 3-3 győzelemrnel jutott a dóntőbe' RostáEna} és (ováce ktvánnak
nem síkeritlt ezt mégcsa} kétségesaé sem tenni, bá! előbbínek két 5:4-e9 veresége ís volt. A másik cso_
portban a három eeélyes _ Bakonyi, HorYíth zoltán és Meezéna - me1lett Kalmár jutott diintőbe mert Detr€
az el6ző fordulók jó vtváea után vig6zae9ett. Itt esett ki Enyedy is. A döntő igen parázs hangulatbau zajlott
le. Nóhái\r vftatúató verser1ybirói ítélet is olajat óntött a tüzre' de az a fegyclmezetlengég, eme1lye] ezt
nakonyÍ éj Mendelényt fogadtá} seeblesetre sern helyeselhe16. A mezőuyb6l Horváth zoltán és It{eszéna
Mikró; törtek miudiárt áz 7lre. Eleinte mindkettő megőrÍzte veretlenségét, Úajd Horváth Elakonyitól, Me-
széna pedlg Szerencséető] gzeuvedett vel€séget. Igy haladta.k végig fej-fej mellett amigcsak a dórrtó utolsó
r.ré'tk6zés{n egymás8at kerii]tek szembe. ftt is együtt haladtak 4l4-ig, amikor is Meszéna jó tempó fejvá-
gással megszeÉzh a győzelmet éa ezael a vefgenJ.t is megnyefte. Örvendetes volt formajavulása és elig-
i'e"és'e néitó kÍizdeni{udása. Horváth jó fornája áIlandósultnak tekinthet'ó. Pézsa rapszódikusan vivott.
Igen Ezép akciók után egészen lag]rmaiag vivást ls láthattunk nála. Végeredményében L Meszéna Mik1ós
(VaeaE). tr. rlotvátt' zaltán (V. Meteor) ' IÍL Pézsa Tíbor (HsE), Tv. D!. szer€ncsés József (osc). v.
B8}onyí Péter (HsE). vL Delneky Gábof (vasas), vIL Dr. Mendelényi ramás (BVSC), vtrL Kalmár Jáno6
(osc).

F6birák: Papp Bgrtalan és szabó Pál

Pá'rbaJtőr vá1ogatók
A völiig Meteof február 24-én rendezte a 2. párbaltőr pontszeÍző velaenJÉ. Az 52 {óayi 

''rez6lry-
ben elindult minden 9zámottev6 párbajtőrözóuk és az óttusázók lagytésze. A selejtezők során a v. Meteor
fiatal vergenyzőit - scbtnidtet. szekerest, szabó Pétert - neln kisérte aze!€ncse. valamennyi kiesett. El-
vérzett Kulceár GÉzó. sághy és Préda iE. Áz elődöntőbea váratlan volt váry Atttla, Gábor Tamág é9 Maiosi
kie8é8e. A 3. cEoportban Kausz dr. ' B. Nagy és Balczó hármas holtveÍBenybe került, amelyben a legutóbbi
vérzett et. Á kózépdöntőben kiegett az addÍg igen jól vlYó szani€zló (HsE), iovábbá Ferdinándyval viYott
holtver8er\ybe! Ke6erlt (oso. A máEik csopoftban RaMr esett ki é6 Nemere aki az ujravivás sordrr cBá}
egycuen talátáttal maradt Bcránnyalszemben alul. Á dóntőben Sákovits József (V. Meteor) régen nem látott
ió}ormában vivott és biztosan nyerte a véraeDJÉ. Lendvay László (HsE) iBmét bebizo\yitotta kivételeÉ tehet-
;égat és másodtk lett megelőzve Bárány Árpádot (v. M.), akí a döntőre már magératalált. Iv. B. Nagy Pál
(Szolnok). Tóle már megBioktuk. hogy ídónkant b+'öÍ.az éLvl'ez6íybe.. v. Feldinándy Géza (Dózsa), VI. Dr.
Kaugz István (o6c), v& N€gy lrnre (osc)' vtrL Fenyt/esí c8aba (Bvsc).

Főbirák: sá!o8y Antal és Pacséry Kázmér.

A 3. pontszerzó párbajtőr veiaenyt a Mvsz március ll-én kózvetlen kiegé8es rendszerben bonyo-
lította le. A szóvetség és a versenyjegyzőkönJrv szerint ennek célja a versenyzók hozzászoktatása volt a jaj-
v6ben nemzetközl vonalon bizonyára bevezetésre kerülő ujőzerti rendszefhez, smivel a tóbbi feg:i'veruem-
ben is klsérletezní íognak. Az 52 íónyI mezőnyben ott volt minden vátogatottLtnk és az öttuaa keret tagjat t8
a beteg Fefdinándy kivételével. A válogatott keret tagjai kóztit egyetlen egy gern jutott a négyee dóntőig. _Az
etső ló kozott ugyal Kausz kivételével ott voltak,'de ott aztán valarnennyien elvéleztek. Elófofdult már.
hogy valamelyik éIYiYór'-k várakozáson alul vivott, de afla nem volt még példa, hogy valabennyl ''_:6döt
nondjon'l. EnnekIe kelt voÍmi a következtetéseit és hozzá kell őket szoktatnl ehhez a rendszerhez' ame1y
lgazságtalan eredrréuyekhez as nemzet}özi voualon botrányokhoz vezethet, de a!Írely mellett kíilíóldón armyi-
ra kítartanat. Mindenegetre Eegáuapttható, hog'y a kíesett vílogatottak technikail{ é8 taktikai]ag jobbat
rvujtotta}. mltl: Iegyőzőtk. A selejtezóket körmérkőzéses rendszerbeq vÍvt4k. Itt csak Váry és Balezó
kieÁa8e volt váratl;ri. Á kieséses rendgzer első meglepetégét szabó Péter okozta: k1verte Kauaz dr-t' A m{-
Eodlk fordulóbg'ü Móna aránylag kón4yen verte Bárányt, B. Nagy pedig GáboLa gy6zte le. Mujzer viBzont
Préda. Etajd Kulcsár legrőzésével a7 ela6 8 kóz.é jutott. Ezek kózótt sákovitsot - sághy' Malo€it - B. Nagy.
I3ndvry.t pedi}Szaníszló verte kÍ. A Yefsenyt véger.edményében sághy Gyórgy (BYso Dyerte, aki g. Balaton-
b&lnoksághoz haaonlóau itt ls egyenleteacn Jót vivott. IL B. Nagy Pát (szolnok), IIL Móns lgtván (HsE). Jv.
Szenisuló Jóagef (IISE)' v. Lendwry LászIó (IISE) ' vL Mujzer Íánoa (osc), vE. Malogt Józ8ef (osc)'
VÍII. S&ovitg József (V. Meteor); A két utóbbi 6é!ülés' iu'. rosszullét mjatt á helyezégekéft nem vivott.

Fóbiféki Dr. Ilozgonyi Gyó'gy ég Dr. Ba1thszár Lajos.

Női tórváIogatók
A 2, trőí tórválogatót február 1?-18-án az Ujpe8ii Dózsa rendezte' Áz ildulók szálqa llindössze

38 volt. Az eaélyeBek közül távolmaladt Mendelényiné' Az e1só íorduló meglepetése zsabka, BóbiB és KíB
Kató kieséBe Yolt noha a hatos caoportokbór l_l vivó iutott tovább. A rrrrísoaú forduróuan esett kí Szabó Éva
Púzzertano és FítlÜpné. Ötös hoitverseny utén vér-eztek el itt sidbnffy Tóth Ágnee, Lukovt'chné, hárÚas
ho1tve.6enyb6r pedtgDér Réka. A középdóntőben 1áza8 Eegbetegedé8 miatt Szalontay visszalépett. Széke$-
né vi5zont győzeler. nélkill kiesett. A máai} c8oportb3n Keite8lné ég Gya'khegyÍ vérzett el. Ennek a ver-
sen1mek órvindeteg Jetetrsége a fiatalabb vívónenzedék - Gulácsy és Ba.tócz - jó szereplése volt. A ver-
re!ö.t e18ópró folénniet, veietleailt sákovttsné' Dö'nölb LÍdta (v.Meteor). Dyerte. Eredménye tlirla'
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gáért beszél. Második Jtüász Etelka (osc) lett. ó rnindig.megbízhatóan viv. Hafmadik ReJtó lldikó(Dózsa),
aki ihgadozóan Vivott. Hároíi csörtéjében te1jesen kihagyott; rV. Gulácsy Mária (HSE), Í. aa*ócz Ágnes
Bvsc), vI' Horváth Eva (Dózsa), vII. Kovágsné Nyáli Magda (Bvsc), VIII. Ma.osi Paula (Dóz6a)'

Főbirák: Dr. Rozgonyi György és Dr. Torday Ldos.
A 3. nőÍtőrválogatót a Bvsc rendezte március 18-án. Ezutta1 A 36 íónyi mez6nyból' Rejtó, székev-

né és Mendelényiné hiányzott. A jó rendezés következtében a vefseny gyor.6an bonyolódott no' i minaiárt iz
el6ő íordutóban ötó6 holtvérsenyt kellett vivni. Ebben a csopoftban inhuzódás miatt Kefteginé vi66za1épett
a többi ötnek 3-3 gyózelme vdlt. Az ujravivás során Rabárné (Plazzeríanó) és Simon (vasas) esett kí. Érde-
kos hogy Gu1ácsy-Hámorival (AsI) szeÍr cen cBak hol'tversenyben tudta továbbjutá6át biztosítaní. Az eldtin-
tőból mindenütt az eaólyesekjutottak iovább. A közepdöntó sem hozott meglepetést. A |lfiataloknák|' ezutta1
sem gikerü1t betörniök. Itt esett ki Bóbi6, Horváth Éva, Dlugolinszky és Bartócz. A dórrtő e1só két íorduló-

'jában Marosi kivételévct már mindenkinek volt veresége. Maiosirrak ugyanis sikeÍüIt sákovitsnét legyőznie
és ezzel rnlndjárt a vergeny íóesélyesévé vált. Ettól kezdve nindketten valamennyi csörtéj{iket megnyerték,
amigcsak Marosl-Juhásztól nem szenvedte el egyetlen veréségét. Ezzel ísÍLét nyilttá vátt a verseny' aúely
végeredményében kettőjiik ujfavivása gorán dőlt el. Marosinak €zuttal is sikerült vetélytársnő;ét 4;3 arríny-
ban legyőznie. A döntő tt'bbi rés ztvevőj énél nagyfoku bizonytalalságot és idegességet észleltiink. sokan ve6z-
tettek 3;0 vezetés után, sőt Juhász-Gyökhegyi euen 4|o-ról' Errőt aionban nem ó tehetett. Gulác6y ezutta1
is bebizonyitotta kiváló tehetségét' végeredményében I. Marosi Pauta (Dózsa), II. Sákovitsné Dómölky
LÍdia (v.Meteor), III' Gu]ácsy Mária (HsE)' rv. Juhász Etelka (osc), v. szalontay KatalÍn (osc), vI.
KovácEné Nyá.i Magda (BvSc), vu. Szabó Éva (Bvsc), vI . Gyöükhegyi Hajna (osc).

Fóbirák; Palócz Endre és Pacsery Kázrlét.

Féffi tórválogató
A 2' férfi tőt ponLszerző versenyt az Üjpesti Dózsa rendezte február 1B-án. Az 50 induló kózül

hiánJrzott Karnuti Jenő és Gyuricza. A selejtezőben Marogi qsak holtvereeny után tudott iovábbjutnÍ, lí'er.t
elózetesen zgombortól é's Sárosytól is ve!egéget szénvedett. sákovitsnak is hármas holtvers enJrt ke1lett viv-
Aia, de az uj ravivás alkalnával Fenyvesivel szemben a1ul naradt. Majd minden caoportban hárlÍlas holt-
versenyt vivtak. lgy esett ki szlovenszky-Felkayval és Darányival szemben' továbbá Tefébe6sy r(kos és
Baranyai-Hunyadyval szeÍÍüen. Czvikovszky caak nehezen verte Perlakyt a továbbjutásért vivott holtver-
senyben. Meglepetés volt a két Dózsá5 vivó - Kaszás és Rózsa - kiesése is. A második fórdulóban példá-
jukat követte Ró8a (osc) és KulcsáT ia. Ho]tversenyben nagy meglepetésre kiesett Kat&rti Lá8z1ó-Maro-
sival sz€mben, PlagányÍt pedig Nyomárkay és Kisnartoní verte ki. A középdöntőben Czvikovsz\r és Lend-
vay Ylvtak holtveraenyt, amelybóI előbbi jutott tovább. Itt még Felkay egett ki. A másik csoportban szőt8 és
Pálmány vérzett el. A dóntőben Szabó' MarosÍ é6 KiBrnartoni Eessze t!Águk mi'gótt hagyták a t!'ezőny többí
!é8zét. KüIi'nösen előbbi kettő folJÉatott fej -fej meuetti kúzdelÍret. Kí9íErtoni csak haj6zé11al Íraradt Ie
mógóttiik. végÍil t8 Malosi József (osc)_szabó Sándorral (Dózsa) vivott holtverEenyben Bzerezte meg az
elsőeéget. III. Kisrnaftoni Endfe (HsE), rv. Paégély Krízmér (Dózsa), v. Papp c8aba (Bvsc)' vl. Nemefe
zoltán (va8a€), vII. NyomáÍkay ÖdóÍt (EK), vI . czvikovazky Felenc (Bvsc).

Főbirák: Dr' BoroEs Ernő és Pa1ócz Györgr.

A 3. pontszerző vels enyt a ÍérÍi t6fi5zők számára a vasas rendezte márc1u6 25-én. A 39 fődlyi tq -
zőnyból esak a két átigazolás alatt áuó versenyzó - Nyomárkay é8 szót6 _ hiányzott, akiknek tndulását a
szövetségaz átlgazolás tartamá'rs uem engedélyezte. A setejtezók sofán kiesett Rósa (osc), Rózsa (Dózga)
és Náray (Bvsc). M€g ketl emliteni, hogy szlovenazky (vaBaB) kttiinően vivott. 3 gyózelmet sz€rzett, meg-
verte 'szabó Sándort ie, de ez aeln r'olt elegendó a továbbj utás ához. Az elfuiintőben hárllag holtversenyben
esett kl May - Ftllöppel és Pappal szemben é6 nagy rEeglepetésre azonog kórüIményd< között czvikovszk)r
s' két Dóz8í8 vivóval Felkawal és GyarEatíval szemben. Ebben a Íordulóban vérzett el Terebessy Ákog i8.
Külöú! ki kell emelní Plagányi kittiLnó vivását mindkét fordulóbal. A középdilüttő e8yik c8oportj átqo Papp
c8aba (Bvsc) és szóke (Dóz8a) esett ki simáJr, a másik cEoportban annál nag'J.obb volt az lz8alom. Itt Pacaé-
!y és Kat&tti Lá6zló 3-3 győzeleElrel b1ztos dthtósnek tátszott. Ugyanakkor Felkqynak ég KtEEErt@l-
nak 2-2 ryózelÍ'€, Fülöpnek és Plagányinak 1-1 gyózelEe volt. Utóbbi kettőnek egyoáE8al kellettu.ég
vlv4la, az előbbieknek pedig a három gyózelrEeBekkel. Etkor. KsEuti Lá6zó - Felk&y c8t'rte soriíD Kérpáti
Rudolí verBenybiróeági elno[ 2|2 áLLIáer.ál íigyeltneztette Katilutit, hogy telje8 eríível vlvJon' majd r tBér-
kőzés befeJezése elótt 2:3 áuésnái ktzárta a versenyből. Ezután Plagiírtyi legyőzte Fiilöpt't ég ezzel el ia
dőIt a ki€sés kérdése, A dörrtőre egyré8ztnésl Dózsás vivó részvétele, íóként azonban a fiatalok - KÍs-
ttlartonl, Plagányi é€ GyarmatÍ - betairéae és jó viv{aa volt jellelqző. Az előmérkőzések,igen elhuzódtal.
Etért í8 a d&!tőt csak öblegy€dófaÍ kéeéssel lehetett megkezdent. A kéeöi órríkÍg nyuló dtbtő végén a meröql
rrrrír ígen fóradtan Eozgott s ez az eredményen i9 tleglátszott. Szabó Sándor' aki olyan k&nyedén Y1vott a'
eleJén é9 föléttyesen gyózött minden etlenfelévgl azetBb€n' a végére k1Íáradt és utolgó két csöftéJét Kamutl
Jelrővel és Gyuricz{val gzettiben elYesztette. A íáradtgóg ütkózótt kt az eleJéE ugyancsak kittlnően vivó Pa_
cséryn ls. Erzel sze&hen Gyuricza, aki két vefe8é8gel kezdett, a végére lendtllt bele' Kiizdőképe68ége a
fáradt mez&r;r aegeIőzéséte kép€sitette. Kamuti Jenő egyetten vere8égét az eleién Phgálytval aleűben
5:4 arányban grenvedté el, eg'y neE' egégzeB megg|6zó akciólevez€té8t klYetóen. A továbbíat aorán heg/-
bLztoaságával és erélyes üvómodoróval Eéltán került az első helyre. végefedményébe!! I. Ka'Euti Ja6(Blsc), II. GyurÍcza József (HSE), III. Szabó Sáador (Dózsa), Iv. Klenaftoni Endre (EsD, v. PacgétY
K{zmér(Dóna), vI. Pragályi Attila (osc)' vII. GyarEati Béta (Dóz8a)' VEI. Dr. Felkay Ándrág (Dózgr).

FöbÍrík: Pilócz Györry é8 Ta8nády Lá8zló.



oRszÁGos IF JUs ÁG I vÍVóBAJNoKsÁGoK
Március elsó két azombat-vasárnapj Án rendezték a sportcsarnokban az országos tÍjusági vivó-

bajnokságokat. F,7őézöl. az egyéní, lDajd a következő nápon a csapatbajnokságokra ke.ült a sor.

Egyéni baJnokságok
Á női tórbainoLságon 26-an léptek pá6tra. Az első fofduló 4 cEopoftjából 4-4 vivó juto;t tovább. va-

lamennyi esétyes uütosan-vette ezt a" etső ataaátyt' clak Bartócznak kellétt holtversenyben Kázmérral és
szilágyíval szetEben a toYábbjutást kihafcoInia. A középdöntót két nyolcas cEoportban vivt4k ' Meglepetégle
hárrnas holtversenyben elvérzett Déf. váratlan volt,még Major, csizmarek és Harsay kieBé8e. A dtjntő
mezőnye telj eseÍr ktlgyenlitett erők kiizdetmdt mutatta. bsak vadász szakadt le az élmezónytiil, aD'ely kép-
t€1en volt á uajnoksrfu sorsát első fütamban eldónteni. Az e16ő helyéÍt hatga holtvérseny alakult 4-4 győze-

-1erirmel. 'Az u5ravivls során .Wágner (vagas) bizonyút a legjobbnak. II. Erdélyi Katalin (EsF) In' BóbiE
'na*o (sv'sc ) nr. stEoDíty Tóth Ágnes (Dózsa) v. Bartócz ÁgneB (Bvsc} VI' Mohár Anikó (osc)' aki e8yet-
len találat híjján már mégnyerte-a bdnokságot. vII. Darnásdy (osc) vI . Vadász Éva (oSC).

Főbírák; Dr. Torday Lajog éB Dr. Nedeczky Lá6z1ó.

AférfÍ tőrbajnoks'ágon 25 fónyi mezőny índult. A lebonyoutás1 rendazef csak atmyiban tért eI a nók
versenyétól, hogy aközépdöntóben két hatos cBoportot alakitottak' Az előrnérkőzések sorárr csak szlovenszky
és SieÁkiesés e vott Yáratlalt. Ezekbena cgopoftokbarr neln került sor külölös ebb küzdeltnekre. A középdÓir-
tőkbelr ugyanc8a} siricn érvényesÍilt a PapírforEa. Itt estek ki Horváth (Dózsa\Ravasz (Kapoevár), Jávor
(Dózea) éá Magyar (Kaposvár). A nJrolcag dötrtőb61 szabó LászIó (Dózsa| Yissza1épett. A megrrraradt nezőny
tagiai lninden--1zgalo'n nélküll verieuyt vivtak. Egyetlen keresztbeveréE sem fofdult elő s tgy a helyezése-
ket ti8ztát1 az egyéui gy6relBek (és neo a találataríny) döntótték el. A bajnokságot rnegérdemelten _ ve-
fetlenül - Pe4álto6sy sándor (ElektroEos) nJ.erte. II. Fenyvesi Csaba (BVSC), . Pálniíny István (HSE)'
Iv' Tolray KoÍnér (Petőfí), v. Ganzaugh Péter (Vasas), vI. vórÖs Mihály (MEDosz IiMTE), vII. Marton
l8tváI (KeEzthely), VIü. Szabó Lásizló (Dózsa).

Fóbírák: Dr. Felkay Andráe és Kemerres Erllő'

A páfbajtőrbajnokságon a tÖbbi fegyveaemhei viezonyitva népes (3?) mezőny íldult. BlTrek meg-
felelően az etőmérkózéseket három fofdulóban vivték. 4z elómérkőzések során Schunann (vasas) holtYcr-
aeDyben eBett ki: Koc8i8sal (csepet) s zemben, e középdöulóben esatt kl: Kocsis (caepet), Szepes(PEAC) 'Lász1ó(6C) és szedlacgek (Etektr). A dóntó nem hgzudtolta meg e párbqjtór haslományokat. A mez6qy kórbe- '

verte es.mást. A küzdó_ ég álókéPe8ség dönti'tte €I 8 verseny aorsát, meft sima veretlenül 5 s/őzelem-
mel bizios gőzteanek látszott' amikor példáur Erdőetnek mÁr két veresége és csupán 2 g/ózelme volt.
Ekkor forduli a kocka és sitrla elvesztette! ErdóEi vlÉzont megnJe.te.valamennyi hátralévó raérkőzégét
8Iry ErdógEel hárman holtver6e4ybE kerüttek. Az ujravlvásból Erdóst László (csePel) keritltki slóz-'
tes;n és €zzel megérdemetten hódttotta eL a bajnoll cirieet esélyesebbrrek tekintett vetélytórsat eró1. Má-
rodik ErdőE Gáb; (Bvsc), harmadik pedíg sir!,a l8'tván (Ü_va6ut) lett. Iv. Mtftqt lBtván (Keszthely)'
akbek ez a helyezése tgen értékee. v. Feqyve8i cB{ba'(Bvsc) vt. Terék Nándor (HsE) vII. PárvölE/i
Miklós (Bvsc) vItI. Beta IEre (Petőft) '

F ó brr ák: székely Tlbof és vajd& Eoil.
A kardbaJnok8ág 29 induróját ót c€oportbg osztották, a továbbJutók egy nyolcas éa egy heteg cBo-'

portban v1vták a kó'éPdötltőt, Az e\ímérkízéae'ken meglepetés volt Laczó'(vaBas), Kovác8 (Eger) és TrócsÁ-
nyi (sárospatak) grenge ezereptége. A 3. csoportban hiírmag holtversenyt kellett vivni. Itt Végh (Dózea)
jútott ováuu Szed]erkényt (MEDosz) és Kérl (HSE) Ieg]ózésével. A tegváratlalabb eredmény azonban a 4.
leoportban születetÍ. }lig HorYáth (csat.Müv.) Eínden éllenÍelét Leq|6zte, a többiek - Öten - 2-2 gy'óze|aet
arattak. Az q|ravÍvÁs Borá! Bujtá6 (Bvsc) e8 DózBa (szegedí Pó6tá8) jutott tovább, oig Körtnöczy (csepel)
Turbék (v.M;t' )és Juh4Bz (Bvsc) kíesett. A kózépdöntőben sztntén igen na8}'/*volt a küzdeleTE' Itt vérzett el
Horváth (veszprém), Szerencséa(OSC ),Borváth(Csat. M' ) végh (Dóáea), Győrvári (oSC), DórEa (Sz. Postáe)
és hárDas holtverEe4r utón Eeréb. A düttóben a versdlry íóesé1yese Tofday K. eléggé hamar elszenvédte
clső vereeégét Kelementől 8 igy a döntő utolaó negyedé1g Kovácg Tarnás ve'etett veretlenltl. E] ko'' wéÉztett

, sttrényival szeüben, aminek követkeltében a b8JEok3ág Eo.aa a két vetélytár8 találkozóJ&l' a veligeny utol-
só csórté;én dólt el. Ezt ToÍday blztosar nyerte és ez'el a YÁrakozáenak megfelelóen a bajnoki ciÍlet ig
-"g"o.."it". Kovács tgen jót viótt' xijott a_!éhány héttel ezelőttÍ huilámvölgybőI. KetetÁen vivá8a is el-
Íemerésre Eéltó. végeredBényében I. Torday Kí'lmdrr (IrsE) II. Kovócg Tamés (vasas) Iu. Kelemen And-
rás (Bvsc) ' ff. stÍríIlyi Brdre (BVSC) v. Bujtás Pál (Bvsc) vI. N8gy zsolt (MEDosz) vu. szabó T{bo!
(V. Met. ) vÍI. Hammang Ferenc (V. Met. )

Fóbirák: Dr. Boro9 Er!ó é8 PapP Bertalan. '

cgapatbaJ!ok8ágok
l uőt tórceaPattalnokgá'gott hat cáápat inatult. TáYo!.ltafadt a nevezettek közül.a Dóz8a és ózd.

Mip az esYlk caopoftbarr a Bvs? éE a Vasaá győzel'me e gzonbathe}yiek felett egy percig gen volt YÍtáE,

"_Á*ir. "?""p""tuag 
annár több volt az izEalmai küzdelem éa váratlan eredmény. Keszthely csapata a HsE

é'Y{tttegéwel tellesen dölrt.tlen útk6zé97 vivott. Az 9l6bbiek csapatában a windtsch, az utóbbiban Erdélyl

"ff"J-iJr.-_e" bsc-"i_"-iJ-óir-.' verte E keszthel.yiarst. lry a dóntőbeJutás kérdése az osc-IisE talá.lko_

'o" 
-icii-"r. e xo''"éa vívónők most tlagukratalíiiak ég szÍvós ak&rattal 8:8 eredmén]rt harcottak kl é8 Fz

,fí"t"'LtJr. """t i"ut taláIEtafá.nttyal 
-gőzrek. W ríá! Kegzthely e8ett ki. Ezt az eredt[ényt a'toúbb_

ló



Jutó két csapqt rÍagáva1 vitte. Az eeélyes két cgaPat - osc és Bvsc - a dásik két egrüttes - vasas éB

HsE - ellen a várakozásnak megfelelóen fölényesen gy6zött. A harmadik he\yért vivott kílzdelemben a va-
sas 9]2 afányban verte a tloníédot, 8EeIJmek csapatábau csak Erdélyi aratott gyóz etDet. A. bajnokságot
eldöntő tatálkozón az osc 9:? a!ányban győzótt 4 Bvsc ellen. KiilöÍtós erl Damá8di (4) és Vadász (3) vivott
jól. A Bvsc együttese kiegyensuryozottBbb volt. Teháti I. osc (DaméEdi, Molnár, Major, Celzanarek, Dér
Zs vaarfuz) II. ÉVsc (Bóbis, Baftócz' Károl;rÍy, LováBzt és szabó)'üI. Vasas (Wagner. Agyagfalvy, Szabó J.,
Horrínyi, Péer é6 Gajdog). rV. HSE (Erdélyi, Horváth' TakácB. ntrmatrlt és SiÍ!on).

Főbirák: dr. Torday Lajos é6 dr.Nedeczlry Lásztó.

A tétlil1őr cgapatbajnoka ágokna} B résztvevóje volt. A cgopoitbeogztó8 kissé arálytalaÜlak lét-
szik, ha a c€apatok pontszámait ve66ziik alapul. Az eryík csoportban k&el egyÍorura erók vivta}. A Bvsc
éE & Petóít egyaráat csak találataÍányos győzelloet aratott a llonvéd el]'en és a kea'thetyíeket is c6a& 9|7

arányban tudták legyőzai & ezzel döntőbell heurtiket biztosit8ni. A má5ik eaoportban az etsó két folduló
során a,Vasas az Elektfotlog és szolnok ellen egyará.ot 13:3 aránybalt gyózi'tt, Etg a Dózsa az E1ektfolDo6
9:? afá|tyu Leql'őzéae után a gzo1nokiaktól 1o:6 arányban vereeéget gzenYedett. A harmadik foldulóban aztá!
Jótt a megle'etés: az ElektroÍros 9:7 arányban gy(zött szo}nok ellen és a Dóu6a találatarányos győzelEet
iratott a veBa8 fö1ótt. Ennek megÍelelóeÍl ez akét utóbbi caapat'került a:döntóbe. A Vasas és a Bvsc az
elEő két fordulóban egyaránt győzött. A vasag 13:3 aráDyban vágotl ,]íaíza a Dózsálak . (Itt miért nem vit-
ték tovább a diintőbejutótt csapatok az el6métb.6zéaek eredmélye1t,. mint a nőÍ tórcsapatnál?). A dt'Í!tó mér-
k'zésen a vagag 9:5 aránybatl verte a Bvsc_t' a Dóugának pedig 8:6 áuá8náI a találataránya oár blztosi-
totta a gy'ózelúet é5 a harÍEdik hel'yet a Pétőftvel azetoben. végeredÚ.ényébeh I. vaEas (Ganzaugh P.
Szlovenszky' Takác6, schuraam és Ltcov) II. Bvsc (FenJrveai, Erdős, Szandavári, Radvínyi. Kéri és
Tört'k) ItL Dózsa (Ilorváth, Szabó L., Jávor, Szócs' BerkovlcB és Herczegh) w. Petőfi (Tolnay, MaI-
kovit8, Beta, zalolay és Pálinkág).

Fóbirákl dr. Fetkay Andrág,és Kemenes Ernő.

A páfbajtőrcsapatbajnokságo! 9 nevezett caapat közítl hét tépett pástra. Áz eglrik csopoftban az
osc, Elektrotlos és Petófi egyaránt megverte a caepel cgapatát, egymíst azonban keresztbeve''te. A leg-
Jobb egyént győzelemaránya a Petóíinek volt' a máslk kettóé azonban eg|erett B lgJ. kapott talátatok arálya
dttrtott' r'uo az alapon az ElektroEoa jutott döntőbe. A r!áéik csoportbóI a vasas ég Bvsc keÍültek a döü-
tőbe és a llonvéd esett ki. A dötltőben a Bvsc gitDán verte valatBeru;rl eueníelét. Ez Eeg ís felett a vára-
kozásnak. A Eeglepetéa a Petőfí nagyarányu gy'ózelae vllt a' vaaasBal EzeEbeni aEely az E'leLtroDat caak
tatálatarémyat gy'zte |e. Végeredményében I. Bvsc (Fenyvesl Erdős, Radványl, F'álvólgli), II. Petőft
(Beta, zalotBy, Tolnay és Markovics)' Iu. vaga8 (Takáce. FirlekJr" Batthazár. Schumanm ée Licov(, Iv.
Elektroeos (Győrbiró, Markovlts, PerJá'moai. szedlacsek).

Fóbtrík: székely Tibo. éB vajda EEil-
' Legtöbb csapat (13) a kardcsapatbajnokságotr indult. Epek csoportbeoa zÍÁsa ée a !'eldszer kialaki-

tása elég sók gondot okozott. végül i8 ugy dt'rtöttek, hogy négy csoportot alakitanak, ame\.ból cEak a cso-
portekők kerülnek a dthtóbe. Az elsó csoportban a versel\y elaó szá'tqrr esétyese - a Bvsc - oindhárom
euen'elét iBránylag ktinnycÍt verve Jutott az osc' szeged és Debrecen csapat€l elótt a döotőbe. A oáeodik
cspportba.u valaEivel szorogabbak voltak a küzdelmek. Itt a vegaa harcolta k{ a dtkrtőbejut4Bt e c6atorEá-
zási Muvet ég Ke8zthelJr csapatalvál gzeEbetr. A brrDadtk csopor{ban a llonvéd tegyózte ntn&ét etlen-
feléh cgepelt ég Egert. A legköEnyebb győzelEekét a vöra'E Meteor eg.titte8e arattt az EteLtromos és
MEDosz caapatatwai azetlbeB. A Bvsc íölényé a dtbtőben bont8kozott ki tetJes egébzében. Il4rom mér-
kózésén egyiitte€en 8 csörtét vesztett. 'A meglepetég a vö.ls Meteor Íettörése, valaEiBt a va8aa (poot-
Bzáo, azerlnt a legerősebb ceapat) gyertge szerepléee volt. Végerednényében I. Bvsc (Bqitíg, Kelemelr,
Szirínyi, Maróth, Német ée Juhá8z) II' vörö6 Meteo. {Turbék, Eaml!a!3 F. szebó T.,'Poroszlay ég Ma-
go*) III' ttonvéd (Torday K. ' Boronkay, KérÍ, RadváÍyt ég szráw), Iv. vaBea (Kováca T., Laczó, Szlo_
Ícn6zky Horváth és B€oyovszky).

Fóbirák: dr.Boros Ernő é8 Papp Bertalen.

Fóvárogi ver6enyek
A c8ato.názá€l Müvek február 18-i m'. osztá'lyu kaadve.aeDyén 67 vtvó tépétt pá8tre' A ve.B€u)rt

veg.ea neBd€zerben bonyolitották. A selqjt€zőt é8 döntőt körmérkózéssel r közbÜaő két Íordulót közvet-
len kiegéEes rendszerben. A uyolce8 döBtő élbezőnye kétazeregen körbeverte egyndst g igy sereghy' Tát-
ret éE llerrmarrg 5_5 g|.ózelemm€I hár.eaa holtver8enybe került. Az €lsö uJravivág aem hozott döDtést. Má-
adazorfa azonbart az ígen jó takttkával és éaeze! vivó sereghynek 8'keiült mildkét elle!Íelét tEegverlie.
Végerednérryébeu I. sereghy Gurztáv (cs&t.M.) II. Eammang Ferenc (v'Met.) ut. Tátra1 Lá8zló (spart.)
Iv. Ker€Eztes TaroÁa (Pécst !sK). v. Lomnltczy vllmoÉ (sp8ri. ) vI. Rer Kl8r Bé1r (Etektlomog) vII. Bán-
l,8kt Péter (Csat'M. ) VIII. sz&ndtter Ernó (MEDoSz).

Fóbirák; Ácg István és Kemeres Efilő.

A Honvéd III" o. nőI tórversenyéa ?3-gn tlrdultak' Ezt i8 haaonló veglea rendazerbe! bonyolttott{k.
A drltő mezónyéből kteBelkodett Boror Gablieu.a (Ele.ktr@os) akt vallmgErJ.i ellenÍelét Legy6zve q.erte
meg r vorae{yt. II. Holváth Judit (r$E) m. Betogw Évr (rsr), lv. vlazrB'.! Katalln (Ózd) v. Róna' udtkó
(Dóz8r) vI. Gdtdy Areulra (spa!t. ) vlt. Taúár Márie (Ózd) vut. Büctiler Erzgébet (v.Met.)' Fóbirá'ki Mo5onyi Emil é8 B.!étb c b.
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5_én szombaton

6_án vasárnap

J.2-én szombaton

13-án vasárnirp

1?-20-íg

20-án vasárnap

2l -én vasá'rnap

I.oszt. férfit r egyénÍ Bp. bqjnokság (3.válogat )

Batsányi Kupa

I. oszt. kard egyéni Bp. baJnokság (3. válogat )

I[I. oszt. férfí t r (Szovetségí Kupa)
Batsánvi Kupa
t-*j--é

TTT. osá. férfi t r
Ifjusági fíu t6r
ffjuságÍ leány t r
i. :szt. n6it r egyéni Bp.bajnokság (3.válogat )

L, oszt. párbajt r egyéni Bp. bajnokság (3.válogat )

I[. oszt. kard
TTT- oszt. n t tl r---l
I. oszt. férfi t r
I[. oszt. férfí t r
IIL oszt. férfi t r

. fra .2,
llJL" oszt. nol tor
Ifiusá.oí fiu t r.L-g--r

IfjusfuÍ kard
IfJusági fÍu kard
magyar -lengyel s zovj et találkoz
eryénl és csapat 4 feg1rvernemben

II. ogtrt. kard
IL oszt. párbajt' r ,

Ifjusfui fiu t6r
Iloszt. a ít| r
TTI- osrt- kard
,--1

íÍ- oszt. térfí t' rffir
Ifjusági kard
IfJusfui leány t r
IfjusfuÍ Ieány t'r
TTT. osut. kard
IIL oszt. férfí t r
Ifiusácí leánv t r
L oszt. nfii t r
Markusovszky Kupa
fl" oszt. férfÍ ttir
ft oszt. n tt'r
TTT' ogzt. párbajt' r
Ifjusági Ieánytiir

Rendezi:

BVSZ.
Tapolca

BVSZ.
MTK.
Tapolcar--+i.<
Tatabáhya
Békéscsaba
Szegedi Postás
H dmez'vásárhely
BVSZ.

BVSZ.
Csepel
Bp. Pet fi--Pécs Városi Szovetség
Bács megyeí Sz vetség
N grádmegyei Sz vetség
Gyoma
Keszthely
F

Szolnok
Szolnok

BVSC.
Csepel
Angyalf ldí Sp. Iskola
Tatabánya
BalatonfÍiredÍ SC.,-lÍomarom
Mffi
Szolnok
Dí sgy r
Békéecsaba

V. Cslllag Traktor SC.
Honvéd s. E.ffi
Szombathely r

sE[eTféEffiÍár
SzegedÍ Postás
Salg tarjánÍ Kohász
H dmez vásárhely

A verser5rek megrendezése csak akkor vehet blutosrq, ha azokr l kíirás ís érkezik.
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4 fes.veluen' egéni és csq'pat mérk zésekre'
b lép je$ lgélyeiket' 1egké6 bbv. 1':igaMVSz. Szervez blzotts4gáva! ka'zi'Ljék. A már el zetesen meg-
lyilváaul nagl érdekl6désre vrl tgklnt ttel a megkésve érkez igények teu'e8iiégét garantálni netlr tudjuL.

Ára példáqyonként 3. _ F't
Scerkeszt ség: V. Bold !l. 1.
I[. em. 22L TeleÍon: 121--117.

Szerkesztl: a Szerkeszt Bizotts{g
Szerkeszt : Gábor J zsef
Meglelenrb mbrden h 15._én
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