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Már' az ]{J9q-,rlt konf]lullltzuson elh8táloztákI hqjy coube!,tln érdenelnek elisneré8 lil' 8
nÁllodLk ol'i'lo|)lÍlb l,'!dncl.sorlrz gnak jut 8tjÁk. Igy o Í] zázadfordul évébcn P rizsbs s Íeg-
lUtt, Ú YllaÉ: lfJullágo az ol1nplaL kiizalelnokre. A frelclák az u8yanakkor ng8rendezott Yl-
lrigkl'állltált kerc.belbc illesztebték be a Játékok8t' 9aÍ szerenoBétlen 8ondol8tn8k b1'ol-
nyult. Áz oIinp1án8k cltak ellensrelv é!i Ié.{zvétlenség Jutott. coubeltltlnek ssJát nensotoollnpi J t crok o legno8yobb nelrézsések lirán gtketiilt a teljeIr kud8rct l uegncDtonlo.
-. Á.v1vr'lvt,r':tenJ,jk K.,zdetét-junlus t'-':e ti.izték k1 éB szt 2o n8pTg t rvezték. de uáru jrr.l l4- n 

'[eBk{'zdték s klh zták JuniuJ 27-ÍB. Á párbajt r nérk zéseket a 'ru{Ilertátb'Ir llzlin bonyolit-ották_le! a kardver's e nyek t 8 Trocád r 6aD' n1ntha semní ki'ziik 
""Á ÍáttvUlnír t)HJínlillhoz. EzenklviiI e8ész scrc8 nárr versenyszálun8l' s t e1 nJrverscnnyel b vlt6t-L k ki lrz oljnpia1 pro{:rstrot a hozzá nem r! k belekontáÍÉodá!,st. l' verscnyiet taiálákog nt rna!Jzct()ltcn u1ndez násként szerepo1t.

P r1zlrban csak cgyéni vorsenyeket rende&tek. H l a lobonyo11tál n l 8Lly n !6ndB!o!t
kijvettekI erre nézYc Íjzerep(,j1 e&r helyen a kijvetkezo me8á119p1tásl |l...hét perct8 tar
asAzot._vlvn?lli r:s ctt<j] 1'iiíli' hogy a plobáz kat poulv1vásra Jq|o$1l els ooutá1y5a soror-
zák-u.'| [jzovrri c'lr-'zcileg mín s1t kiirdeluekct folybattak.

ár & kitrájl 1r' scJtetn1 engedte' ho6. a zaiirí-kérdég nen loB 03zt8blan mcgelége_d:lL k,,l (,n.L. Az (!rr{' v8} utaIá$ rzer1!t a versenyeken ijttagu vci8enyb1r 8ág mijka'dlk.gmclyb l kl'L LaE l(lhet kii1r ld1' az elnijk azonban in1nrl1g franclg. Á zniirí maiilar tgr.1á.Krasznay Fr:rr'nc ég becl|1 tllgJa' Lui8i BBrbosett1, 8 csáa zárY{ál! onbgn él ktváÍ olag;-vÍv -megte! nlDdkett(jn vi!$za1éptek a vé!eenyek folyamán s francla rsijrlt8gok 8oviní'nuss nlátt.
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. A_vcríj.-"nynek v01t rna$ygr r 3.zbvev Je l.tlt Szarvassy Gyorgy é8 Gregor1ch Ámon volt kij-ziilr.}todrlcre6be11 kabonatl.ltzf,6'p. /Szarvassy p.uÉgsu.jheÚ| krrbiíira1 1nbrii_et egykort tanárá,lrzii]llbett 187l-ben Milrannaro[1nzigeten, eIeseüt 1914. okbtibc:r i',-J-án S ary Saiílror rne11ett
1r'''o].yt harcban , / |llndkebbe n k1esteki 11letve nel[ kOrijltek a poulvtvásia ;ogo3ruo olsrr'. t,á]yu v1v il k<jzé.
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Az ollmpla kar<ibaJrrOk:lágában mefi ugy ahogy szerephez Jutottak a ktilf ld1ek, de a
blrásko<1ás rtt ls sok ktvánn1vat t bragyotb maga után. F leg Iványl Gyula vÍvását suJ-
tot a a?, lgazrrágtaIan zsiir1 . A?, egykor1 bécs1 saJt beszámol k is klemelték' ' hogg Ivány1
volt a nyorcas otint IegJobb enbeié. Balcg Sándoi ÍrJa ''Modern oI1npÍák r9qépvor clnli
ktjnyvébeirr'|Sok baJ volt a d1JazássaI. Á rendez ség nagyértéFq_!lql_t"l9!d!iqk"! h1rde-
tett kardvlvásban á ly zteseknek. A helyozések sorrendJében t600-B0o-6o0-50o-400-r00-200-
l0O francla frank értét<ti tlszteletd1J adornárryozá-qát 1gérte. A Journal de Sport ctnii Iaptlle acandat du Jour'| aIa t megáIlap1tJa, ho6y n1ndegy1k d1J lényegesen kevesobbet éIt'
rnlnt anonny1re beceijlték. A rendezoség a 5_y zteseknek Jfu é'rneket )o frankra boceli1t9'
8 Iap azonban k1nutatta, hogy IegfeIJebb 10 frankot érnek. !íÍndezek teteJébe 8 rondgz s
hlbájáb 1 a YeIsonyz k sak évek mulva kapták meg a dtJakat.n

lgslorek részéro fenntartott verFenJek!

!ár!eJg9!9ÉE:
I. Merlgnac luclen I'nl
2. Ktrchoff er ALíons BRá
1, Mlmlague Jean Battlste FR.A

EÉrlgJ!'írlgilgls áE:

]-. .[yat ÁIbert
2. Bougnol E.
,, trauront N.

FRI
PBÁ
FRÁ

[er9!eJls!gég:
1' Ccnto FRÁ
2. Santellí lbalo IT.[
1, Norallcs Mllan

Á nosterok részére kltrt baJnoksá6rr}l orodnény t [íez Borenc kutatáBal atapJán ár11_
tottan ssze r 8Z erednényo1 látszanak .Le6nogb1zhat bbnak. Sokfé1g váltoaat van f or5a-
1omban, ozért a7, eredményoket fenntartagsal keI1 fogadn1. Itt onl1tJiik ur68l ho6y Santo1}1
Glorg1o legutols budapest1 tart zkoclása alatt tcjbbsz r'eml1tette o sorok tr Jánakl hogy
8 pár1zs1 ol1npta mesterek sz "rnára kJ.1rt kardbaJnokságát 8pJa nyorto BB8l anlre sokszol
hlvatkozott cealád1 kcjrben s barátl társaságban o6yaránt, do a Iognz rondezég aPJp slke_
rét elhaIlgatta" JelLemz l hog-y SanteIIlt rraryarnak Je1ozték a korabe11 uJságok, Nerallos
nomzotlségét ped15 neIl zték. Tényler3, nehéz kérdés Norallcn nenzotlségét old ntenl' mert
Horváthorl]zágban, S1unJban sz[iIetet , lsy tohát horvát. Az akkor1 kiizJog1 vlgzonyok EZo-
rÍnt nagyal állarnpo1gár, do álIand an Bécsben' maJd Nénetorgzágban é1t ].918-ban bek vet-
kozett.kora1 ha1á1á1g. A TT. o1ltup1a a ziirzavarok o1lmp1áJa volt.

A IIf . OIJIMPIA r 1904 St . Louis .

EI zmények l

Á rII. olÍmpla sztnhel'yo Ámer1ka lett, de az e1 Jelek ltt sem vo].tak valam!^ kedve-
z ek. Nem volt egységes a felfogáar RetyÍk várogban tartsák meg a velsenyeket. Au 01tn-
olaÍ B1gottsás eredet1Ioq 0h1cag nak .luttatta a .Ját kokat. de kés bb az b]-1noLe il6g]t8Ít-plaÍ B1gottsá8 eredet1Iog 0h1cag nak Juttatta a Ját kokat, de Eés bb az bJ-1npJ.a ru6$!aÍt-
íezésérg Je1entkezett St.Loule is , aho1 sa1ntén v11ásk1á11 : tá8t rendeztek , Aa arner.ÍkrrÍdezésérg Je1entkezett St.Louleíezésérg Je1entkezett St.Loule is, aho1 sz1ntén v11ágk1á1l:
tJz].etÍ gondoIkodágra Je1lernz en s két vt1ágérdek1 déet Jele
dezésérg Je1entkezett Bt.Loule is' aho1 sz1ntén v11ágk1á1ljtáet rendeztek. Aa amer.1kgÍ
tlzIet1 8ondoIkodágra Jel1enz en B két v11ágérdek1 déet Jelent eseményt cjsszekapcEo]tá
é6 Bt.Lou1n Javára d ntcjttek. Ez mfu' Páríznban eem vált be és oerak az- ol1npIa l ttratta
uÜle!r gonoorKoqa'RIa Jetrertrzoen a Ke! vIrageloeKIooeBE JeronÜo 6EtenenyÜ osszeKapcsoJ!a
é6 Bt.Lou1n Javára d ntcjttek. Ez mfu' Páríznban eem vált be és oerak az- ol1npIa l ttratta
::i:I.[*tI'. g::!19T"lt-l :1}ág!1*11l!ífi lq:'gl!9:É9:-'q^!:1:-}:vass zal 4lÍ:l r,1|-!9

1 ták
ennek kárát. Csakug"yan 

' 
a vÍlágkÍá1lltás J"gaugat aága már kora tavass za1 nlnden k1s he1_y{

Jolent ségii 1fJuság1 .versenyt l|ollmplaltl-nak hlrdetett. Coubort1n1 8 NOB elnijke, kétsé5-Uv&vr.vvLrvlu ÁrtJBLlqbÁ lvlUvrrr)r v v!^uy4q- _lrqN ll4luvvvv9. vvB99! vrla' o rlv! E!lJvt\gt LEvEE6-

boeave látta aE ogenények alakulását' hát mé8 a versenyu k és a klsér61kl A be1gért ven-déclát ha.1 . anely a versonya k átsaál11tás&t véneate volna. íBo leIent nec a E1lelt'tdégrát haJ 
' 

aneIy a versonya k átsaál]"1tását végeate volna' non Jelent n'eg a ktJeli'It
eul pa1 klk t ben. Á vendéglátás' fogadtatás, elszálláso1ág. kelauzolás b6keatl ícéretcleul pa1 klk t ben. Á vendéglátás' fogadtatás, elszálláso1ág, kelauzolás b kea ígéretel-
b 1 nen Iett semnL nág. osak klábrándulás. Mlnde?' atonban a vlv kat nár len éIlntette.
europa1 K1KoÜoDétlo A venoe8la!&s' Io8aoTatas' etgzaItasoIaÁr káIauzoIas bÖKe!u 18016te
b 1 nen Iett semnL náa, osak klábrándulás. Mlnde?' atonban a vlv kat nár len éllntette'
ne:rt vlv ne volt abb8! az i'tta8u o88p8tba!' ane v a ná&re! s!l!6k t képvlse1te ar aue_
rlk6l 011nplán. l vlv k u6ysn16 pÍ boYeÍEeny ne116iés vo]' IanBgort kéoz1tettekranely sze-
rlnt a! e6et1oB klkilldésle k rtll v !5elyz k E orlonalJo a kilvetkez lett vol!át 1. Bék ááy
Bé18t 2. Més'áÍo6 ErY1n' ,. alr.Na8y Bé18' 4. dÍ.Portéloky L6ezL ,5. f,rgnogcy o la.
11ndrryáJukná1 Jobbnsk ltélték uB'Jr8í Bertl !ásEl t' d6 nlvg} ueBtér1 ok].eve16 volt. 

'gYc-
'ését cB8k fij1tét lezve Lilltték el. A vá-rakozásoket azolban náJ cslráJában 1 hiltBtt6 a
holvédelo1 n1nl8zt r r Ddelkezéeo' 8tlo 1J' Béké58y f h8aln88y éÁ !lés!ár'06 hádn8Bl k!'ut6rá-
8át letlltotta. l dijltég D6gy feltiinéFt'keltotti do [é8 Eá!ryobb8 a klBér k -D.Ee !t _! !nl honv deln1 ElDlFzter r á ]egn8srobh J ak8r8ttBl keielÍ1z ÜFjret s hr E kéÍv 'ytkedvez tlelill lntézte el1 arle negi'eheteL;t 6 n88s fontos oka.r I-l ok nen volt kétségen.
Á -bécg1 kiiz s h8diis.l ktirtjk nen vették volns szivesen 8 kiiziis hsatÁor g naErer tllztje1-t 1' h8 s1kéroket aratlak !{g8y8r016 zá8nak.
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1. Fonst Ramon CUB
2. Van Z<l Post Álbertson ctIB
,. Tatham Charles CIIB
4, Casn1l Gusztáv ÁLL

tér!cí!9guglggEg4gr
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Botv1vás t

l. Fonet Banon CIJB , rr

2, Charlos Tathan 01IB 2 n

).' Yan Zo Post AlborÜson 0IIB 1 r!

4. Townsend F. E'U O tl

1. Dlaz XanueL CIIB 4 tt

2. Grobe Wlll"lan EII , I
,. Van Zo Post Albertson OIIB 2 I
4. Carstens Tb.eodor E'tt 1 rr

5. For John EU O n

I. Van Zo Post Albertson CIIB2. Grebe lÍtl11an Et,
,. Scott o|Connot Í. Et'

!qI999Pg!:-BélE!lÉ{
OI,B - Elt ?t2CltBt Fo!8t - Dtaz - PoBt. lt,t Tor!áolal - T8tbau - !a

. ' Á Bt.LouiB-l víY ol1Dp1s J91eDt sét6 negeze elnared ett t 8 cÓlt lr 8o1ért c! olt-u_p1át Bo6!e!d9zt kt Deu ryiiJtijtte iiesze i vÍ1ág l BJobbJ8Ít. Eur p8 D8ty'és kÍ's vl lgD-zet 1 távolnaladtak' e5realill casllr Gusztáv képv1gelte ercyszen libEn f,énetorszÁlot. De lrUJvllág orszfual ls kevés vlv val szerépeltok Á lg.y az oÍinp1a trirba a al rsres rt llta-nok páJh9rcává !sugoÍodott ijssze. Ilyen- kiiriilnény ir kt'Ei't i! ol1npJcl kiild;'lnek alinro-!sla. lgon alacsooy volt' é:dekl dést alÍt kgltett. Folst! l és Dtsir l az s hlr glJedt
el.r bos/ leE anat riik 8 nl!t_ Í\reDek.g lllrás értebében ae[ 16 ÍDdulha tak voha' EtBiir'' azolbo! er! 1 1rás éB btsory1ték bt&6rában Deo v tt tuar mást.

FoD8t hosszabb íd t ti'lta'tt PárÍzsbaa teoulaánya1 folysoá!' v1v tudá8át o!!a! hutta.Tstban cbBrle-s pe-ittg Váo zo Post .llbertsoaniÍ eol"t nue;-iái' ta';á i3io -xái'ro"tu"o
éltek'. s.8,l{gw Yor} Relcíng club ta8Jgkélt uaJdien ro1nden áíuen rcsíwáliár ái anortrar
v lvobal n oksá*okoD. Eralekeg Yolt 8 párbal t rverseny. Mí!do! verBeryr ! k siitét vlv i'tt D]rtés siitét keszwi'iket teIIett vlselnie éa-nÍ!de!kÍ htnaon[ÍvoÍ vivdtE-á5r t;iaí";;;: -;-i;#-
Yer vé8ét szlles.krétával bekrétártÁk' csupáD azélt' !ro6y uegkiinryltsí a urra*-itertelo]
!9Ü' d9'8zy 1s k1noDdtek ) -h9c{.']ep' krétaJel leo alai!t bizolylték8 a találat!8k.t| l kárd_vrvaglar. nlDdelt !rérkÖzéa-7 talá'latra nelt és DÍldeD talÁlat e5r poltot Jeleltett. Á bÍ! 'kbáron továbbl poltot ltélbetlok !1!de! verseoyz net a né!k zéÁ=- f lyanáo-nutai ott fornoB'erllt. Iegenllteod<í e!g' bory az ol1.pÍa folyanáo leoaé iiái-nogag-ioi'i.iáJiyt ri l'-!ío! v1v k tészére /?l/.

f olyta Juk./
>}oíl*.tD)o{'Do<${D.<{F+'.{''.{t&s.{Éí{'}o+>).<3sl'}.<{&+>.{D.<s+>o((&#)o3*

A vÍvás képe és ietlemz vonásaÍ
1825-1ÚL .A r[u, ffIUE VEREEÍrE&IG

/ LB96/

ili:li'li*::ft*#rrlalfliÍtfrÜifill:llí$iÍ;it3ii:iI!i]:íÍ:!i:]l:iiaf*Fii:,-
:iÍ!i:':*ií"ls"fi'*":Í:*Í}lT"*$gi'Íáii:Jtr"áiiji.Ti"fffi"iÍlt:]: ií.Íál'i[;:ij;r:'-aultor negalakult a pirett i

ásrészt E!éIt EoDdoIon J6r' Bert e' au a l BkorábbÍ ld pon r lnoly! k eatrás at8'en1kiJrvotlgn krpc8olatbá! álrnat íiai v ivÁ""s í 
' 

-n6áEie'retre r.



hstók kapcBolatba a Ea1 vlYá$ulkka1. 
'

^ 
kard és tór olut harcl eBrkö'z Daslan rég1 ered6tü..A feErverflorAatás okttstÁljá!|8kcéua a! rolt' hogy E1tiél Jobb hgrc osok9t nerelJen a hgza óa az-e&réo órde!:ében /plrLw agkor /;

Tehát a ví?és fót€g bonYédelnl érdokoket su olgátt.
íYu694tao [oldhatJuk' h98J. ez a xIf,.s8áu8al közepéíg f6!!át1t.
Pelaz€ ez leE alt Jslontlr bogr esráltaláD nen beszélhebülk Epo),.tBzerü v1váa!ól.

oaE'k azt Den teE1'nth6tJük elteIJeiltlek. B1B!e! ha ne8TÍBsEáI'Juk a Íenzetl Vlvóda növáo-dékeÍtl láth8tJuk' b'osr erek főleg kston8t1Bztek és lenesáubélek Yoltak. El€lyéBzóe!oBekély Yolt-aeok 8rÁ.La ' aklk csBpá! sportszeletetből üztók a YlYá3ü. Ylvóveráeoyek e5rá1-talá_! len Tolt8k' erért utaLá.8ok8t eonek a kornak eal.z é€ r[ódB ze.re i!ó l nen' lsn'erilnk: 1 f;1-Lé8!1té8' E1!t olyan csgk k8toaal célu, va5r pÁrbs Jfelkés ! ttéa clE€D folyó gdzés l9h9_tetb.

- l vlYásü'_.nlnt küzdósPo.rtoü 8 köYotkoró nóat o! defí!lálhatJukl trü!d€le! Í]zá1fe8wa!*
fe!| sportBle!ü kelotgk kö!öttl arzal a céllel, bogy 8z elleBfóI érvályes t81á1ab8Í-l'9-lülstébe ta1á].atot vígyünk be á!élkül' bo8y köibe!-t8tálatot k8p!ánk. -

tehát cél a!' bogy sdnl éB len kapll.

- xrék!€k fÍs/e leebevé te lóve l t6hát usr k€ll tanitanÍ, bo&/ au a oélt a le8Jobba!
6 ! olgálJa .

Ezekutá! az od'Eéseód8!e!t u€8hatáJoln1 lee 19sz !ghé!t

'lBgy bí'ory6 cél olérése éId€kébs! alkaloazoti atJárá8ok' esgkölök öBszosségo.'
Eeutá! v1uBgálJlk-EeB a vtvást I825-tól. EbbőI e kolbó1 88Jno8' sennL l!á_8os dokultga-tulot leE t81ó'1t8e. E!ért caak a enretl Ytvóaláról tudok !é!1 kópot oyuJLarÍ. lz 1sko]iklelelkedó nestere Frlalrícb lsJos yoltr akt fóIeg katonatleztekkör ró[Íöitozoti. cor, i!.1!él Jobb harcoE kÍalakitóss é8 párbsJképea ttoit ngveIé:le. r toztácüniiÁ fejieeztesoYolt a fó có lk1üil!és.
Lohóz kard'okk81 vlYtak'.ezé!ü-!oppalt kare!óÍ3 Tolt-aulikség. lz t6kolá.áaok, giek or-Iások-főteg helyból törüélták. l kót iivó kötöttl üávolsfu tu. EoloptnvórÁfun"i f"Íóit -

t[sB r l YÍYók fól€g n8ü8t p!í!-B!eko!al bevletb€! á11t8k. -
Ize'k Yo1t8k a Jellenróek naryon sokálg.
ll1 Yolt s be]-yBet t848 utá!?
Áz e19ó EódÉzgltaD1 !u!kát. xgres!t.86' JólBgf gEtókköryvéb3D tatáuuk. f,ersalteeBynódgrorel nár noalerDebbek Yoltsk. liilti! sr;korlrtot aoisóid[i-[1-g -mloröieÁsl-ir tartlgée á1lóképe6gé6 fe J lgB Eté8é!e.

' .A neetervágás oklE k és cB61.knok Dolr tula.Jdoltt !8sr Jol'gltóBégeü. noslnálnl ::éet,ba D1!c6' f€lha8!!Á1n1 he taDn - ez volt ez eive.
.Ak1 treresÍtc6gy 1akoláJábó1 kcrÜlt k1, rlnál r tá.Eadás és a ko!ülarÍpoé't náJaln6neEy tlotalulatbó1 állt.

' E't a &rolaaságot erórt fe'lo.'tBttc' !e!t 1gy a tá-nartó seu vfuár tlÚtt' 6e!r váBáButáI Den ny{t réet.

'.."t!3tí:fl"}"tYÍr*|F*'3'[}i1'ff'Í3fg"iÍll.í;E}íá5ff:l'1:.*éo 
é" lábteahn1ka feJ-

. . Í9ry gü\rt f€küet.üt a ta nítvá.rry egréataégéle, fl&rélonbe retüe aa 6&/énl geJáto't
8áEokat 1s.

'^_ _"E:Él! :,''"_:!$:ök' Eóds uorok bá6'Ellrtdü leE áltr láD og 1totta 1 hanem a üarlltvát'y(\k-noz nérteÚ varqg8lte.

..-_-T:19B9F1í1 |:!qi1 kö!é tgrtolott' bogy B üllltválJrt a nehéztéEekon' létöréggken'nulo.rava l' gg81tette Át.

. _ .szorénJrségg klbrtctü tanltvárrJraÍra 16. 68J!o6 8r!ól n9n 1r a köByYr hoRy a YlvóttuleJdooefuok feJlegEté8ére nl\ren' 5rakor1atokát has'ná1t.

_ 
^ 

koÍ nód.uerelDck ne816nerésébe! oonéI valBnlvel több.FegítFéget talÁlulk chepponIáÍolyt h.trardYlvó'g kezd6 éá ha]adó vtvolt s iá!úr8;_E ' 
-nuntá3áüafr. _
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An t69}-ban 1r dott k nyv l6en értákes adatokat eaolgáI. Á vlvás oktatását két cso-
portra osztot a felr egyénl és csoportos foglalkozásra.

Az egyenként t rtén oktatáanáI a mester v1v a tan1tvánnyal és n1nt ellenfé1 á11
velo Bzemben'

Csoportos foglalkozáskor a tan1tványok két sorba átlva g11akorolJák 9 v.ágfusokat éa
védésekot. /lrt h{szen, e?. megfelelt a nál mester - tanltvány rend.szornek,/ Áz oktqt na-
Kyoo iipryelt a pIec1z végrehaJtásra. Kezd knéI a ryakorlás lassan ortént. Ealad knáI nár
t"6yorEáság Ís-fontos v tt. Á végrebaJtást vezénysn ra vé5ezték.

Kezd, tant vány oktatását a kard lelrásával, a v1v állás negna5yaráráaával, a talá-
lat1 feIÍiletek fe1oáztásávaI kezclt kr &8Jd fokozatogan haladtak tovább. Á cgoportos ok-
tatást kozd , ryako'rlatlan vlv nak nem aJánlJa.

Falazásra csak akkor keriilt go.r' anlkor a moster nár negry z d tt tanÍWánya 9ty!n
tudáearoÍ, aml eIégnek b1zonyult az cjnál1 ryakorlásra. Á.gyakorlást ftí19g..a náIa Jobb
vív var xertett vé[ezn1e. Á prec1z végretraJtast níndon sz1nten nogkoveteI ék.

Érdekes, hogy a lossz pengevezetést a fegyver helytelen fogásával na6yg5ázták. Á
csuk1 vaI tiji, énB- pengevezetés-volt az uralkod . Ezek á m dszorek nem sok változáson rngn-
tek kereszti.i} a reÁ uutek során, b.iazen ezek áItaláno-q éryén7iiek voltak. .A,z alapok ugya!-
azok napJainkban 1s.

A ftztkal képosségeket - n'ár an1 a v1vást 11]-et1 - v1vással sz.erezték lt sl n1vol a
krrtonatlgztek 8 ttilutt-ury1s negkapták 8 katonaságnál.

Ezek a n dezerek feJI dést Jelentettek az 1848 el ttlekhez képest. Erzo1 párhuuano-
gan ktilf ijldijn ls áta1akuLás on nrent keres ztiil a v1vás.

konkrétan az olasz- vlv nesterek m d-qzerejt értntenek, hÍszon ezek yoltak azoku
*oa f ordulatot Jelentettek E maryal vlvás feJl déaében.

Mlnket
molyek 18Oo

/f oLytabJuk. /
If J. Ned.ec,zky Gy 16r

itr

ffit$0 ]N[t AtHYAm KAmmBA ]NÍ t0K

PORTELE|Cí LASZLo (',i870-1953 )

Á Eagysr szobIáezat es/lk k1e[olked mesbere, Str bl Álajos, Árany JÁnos bslála utÁll
néry évvol kezdebb hozzá a Eary k lt enlékszobrának a1kotá6ához 6 8Et hét év nulva,
189r-b8n állltották fel a Nenuet1 urizeum keltJében. Áz 1npozÁns Eii 9ry1k EellékalskJa a
kés l kijzépkor maryar 'lspoItdgliáJa''' a nary8r Dép meBéleke lt h se' aho8y Szorb Áota1 Je1-lom'lr lla n1ltaazerii maEJar', loldt ikl 8' 8klt a Ázobráazniivész - kaiztualomáe s!e!í!t -rég!be! P@ te 19lql I,á.ez1 l 1 n1ltÁEott.

Btr bl vál8eztésa Den eEhe et vo1D9 Jobb nod llle. Amí a su obotba! sE e! t feJelt
kL - lábak és kalok -' snl a e6tku1turát 1dézÍ' arr8 az n <lszergse! felép1Üett' eporlok-
ban negforrnált ldeáIls EportftE1kum9 taikéletes nÍntául szo1gáIt' ÍPorteloky hatal!t8n at-
Iéteglakr oaakne! o1yan karJa1 vallak' !1!t az olasr Rob1lgttíDek" - lrJ8 r 18 a Herkules
lltt gportfolJr 1rat 18!4-beo' egytk k61vlv nérk zége alk8lnáb l. ToldÍ '|klDok hataln8Á

6réJé !éz1k !a8y'ceotlávgl|l' 86r IJaJoe kl'!ályunk ko! b8! lelcaak E sokszor éppen lon
b8rá18ágos Je11e8tinek loÚdb8t ' ktjI6nbijz fegJrverekkel vlYott 1ovag1 tolDákbaD Járt eI l.
ale 6r skkor atlYEto lryllgzásba!, ÍlidYetésbeD. blrk Eá^cba! ée a nal í 1yl ké6 eÍ f orná-
JAbant a k dob sbe! 1g. ot8zázery!éháry éYYel kés bb alÍg Yott o1y8! tportá8' anel'e
Portelelqr no ii' tt volna ég pealtB 1aBttibbJ6t erednéryégeÍ.

l1:, rouBtl Eportenb !
f,ÍeriJazá1láson Bztiletett 1870. február 12-éD. T,e1ke8 spoEtenboÍ Yolt. sokoldal aágal

rendklYilll sPortsE ril fé11 p 6e és e1ért nagÍezerl.i elkere1 folytán korának' a sráradfoi_
dul lf'rillt éTok!6k es/1k leBkívál bb a11 Í ouDal' B Polteubgre. Tlzon t évo8 1eh6t6tt' g1E-
!a!1at6' aníkor lu lelBetnÍ kezalt a toroát' etlét1kát eli.i1 vároeában' f,1BliJe 

'á1lá.6oEt 
naJd

I8l !. Jo8i tllulEáD_Jra1 ldeJé!' Budspegten, nár J csengéeíi reYe volt a spor ágban' Lapo!-
8eton a !l8By8t l hlet1'Eal club 8!nalese1t. 

^ 
BpoÍtkÍ !Íkában el sz r 1888-b8o bukkrn ielr

Ü6vg' r náJuBbgD reldelott t'gYastl vlada1 bes!áno1 Jában. lÍáB odlk h61ye! vé6ez a 100 ré-
te!6s Btkfu rba!. HaE I |tbefutott'l 

' 
isEer t lott. zubér Felenc' az i889-b9D renilogett



té11 v1adalokkat kapcsolatban nár Így enlt ir tl...A nár lsmert, rég1 atléták^kcjzi.il Por-
teloky, Rupp, Bogdáiy,'Széke1y és nítto jeleskedtuF.'' EgI éYu9I kés bb a télt vÍadalon
uiotoi'Áa"uráát sierei'eI effi j t stneriilt tornabemutat n ée ttt mutatkozik be a 9ri1vá-
noÁuag árott' m1nt viv . iíi vlaaatt 9ty laryszá.m -kijzcjnség^nézte vég1g'.ho6[ aI1g leb.e-
tett a velsenyokeb lebonyol1tan1't _ rrjár á spor lapok. l8!2-ben., a Neptun-I}vez s Fryg-
.itilet sz1noís n, Bécsben-ké bécsi és é6y prágal csapat eI tt a kornnányos négyea stroke-

^uojétont, 
u Juirrorok koz els heIyezéá ért-et csapatával, uryan16y a nyolcasávaI 1g.

Bz ld ]. kezd.ve egyre 6rakrabban taláIkoatuuk a vlv Portelokyvel tg. Akkor nég
Hatása ZsIga a mesteler-kard6án, t rbon és. ijkiilvtvásban ig.

saDtBu1 b8rátJa

^ 
roÍl1enn1um eÁlékezates é8 a na6r6Í sportlak s!écberyíl Tesselé!É trat8lEsB keEdo-

uélYezéseí ta legDaRTobb IeDdiiletet átl gportverserye1 kiilli! Bg! a vív aportra h8tott8k
kodíol en. 1896 eÍeJéir' Béceb 1 ba'á.nkba J D r Yld látoBstásra ],uigl Barbasetti'' az ola-
gzok eRYlk leRk1v á1 bb- nestere. Á MAc Ytv eBtébré! nut8tkozík be lts6! na&r 61k6rt!ol' oIasz
v1v noá'orban. -J e zene Yan' látJa 8 nasrsrok v ÍvásratorEet s 8ét ' 

eEy t8l 6t1luEuk kor-
a 26.riit] e!aé8ét. oktat , J ázándék krÍtikáJ8 ne kelii11 9I Ylv 1!k f16rehét. A vÍv ee-
tétye! Portáleky Tasn&i1-nevii'klubtársáY8t-[utgtJs be 'la nálunk ezoká.gos ée az olaslok6-
t l-sok teklltetbe! eliit vívást eg]r aggz ban||. K vetkgsÍk 9 - Polte].ekyre alkertale! -
!t1llen!ÍunÍ Ylv ve.rEoDY éB hozza sátrte1lÍ It81 t. akÍ a nesterek !épos veÍseDyébg!l ElDt
á lapok 1xtákt |t gr n_yált, airogy a&a!t'l. salte}li 1tt n'arBalü harÓlkba! éB porteloky 1s'
nínt anoyl oás naKy v1Y !k. c8odáI8ttal 8Eet altk ta!íWá!yá!ak. ltv aEÍ a nagya! vé!n r-
s kleth9-z ld u1 -iívást' á kiillyii kardokgt; a nozgékory lábÜecbn1ká . AE J YlY tskolg
na(ával _raqad'lo. eglre tiibb ld t áldor rá. em/ro íDkább a karil- é8 t rv1váa váI1k loBked-
voi'eub spoitJává. Á- Maest!o ég ''átképz sn 

- b8Jbok-ta4Ítv á:rya ktizQtt a tebet6é6 -kalloBii! B
ettBqeré;éb i faKad laslrabeceiil s oeleg baiá sá8sá Eéry l. l Pdt9leky-c6a1ád blltoká-
bi!! va! eFy iiÍEyes kar1kátlila az 8kkorÍ td b 1. santgtli PortelekJrveI aBsz !lk' Por elek'
lJbbkezébcil káid.lár. balkezébe! iigyréd1 aktatáskáJát 6roronBa Ja. B18o!dolkoul_k az enberr
n1ko! ért eé ez az rijk sportol /8bo8y b8rátal tráfáraD levo! k Bportteleky/ abba a
t'á.skáb8 belelyriln1, tr1vatali1 ké8 bb ii8ÍYéd1 nunkáJá 1nté!!1?

1898-ban v1v lnk hlre oáJ Eur paazgrte kezd elterJetllll nlDdlnkább rkeznek a neg-
hlváeok kiilf ld1 8kadéo1ákra, volselyekre. Porteleky áprluBbant a uíllenniun1 versenyo-
EB! legeredné4/eEe bbe n ve.Teked lváryt Gyalával eryiitt Beltráalba! nutatJs be g kola zBrli-
s d rnÁg1rar k8ralvivást ' pár b nap Eulva a b oB1 Ullon pechtolub vorseryél llalul' alaqy-
éroone1l eziistselle8Bel érkezik. lug v8! o\ys! h !8p ezekbe! s a kajYetkoz években'
hopír a áportlapok !é jel lteDék Buat8pe8 e!' YÍdéken' ktllfiililtin sl r t '!y8lí!abb8! 1go! Je-
lelt s s1kerét va]aBe\y 8po!:tágba!' esrre llkább a vÍváaba!.

(ijzbe! felkéTlk kongr6gBEusl s klubver86lyek relderés re' JBva61stot do18oz kl b8v1
8poftlap ne8leleDtoté8éré' valanÍ násrs' Jobbr.a 'ÁÍ!t az.akkorlak. IDautYányt Ey Jt bo
klubls ttirtéletének noglrás ra. Áz orczy-k9rtí 'íJJ&/takított BpctpálJr8 n68ly1tásakor ron-
dezett klubktir1 velsoEybe! s lyd obásb8! é8 d18r kos lvetésb6D JEbb bsJ!okságot szorel, bu-
dapegtl B Tldékl akadéeÍáko! éB YersglJr keD kardba!' t rbe! srtiJt {issEe éBekot.

Á snázadfordul és a sport

És akkor bekiiÁ! nttitt a 8 zázadf oÍalul . . . .Íeteg l! knál olvaBhstJuki b.ogy a kor áItá-
1á!06 Jetlelr vo!á,Ba1 a noderleakedés' dekade!c1a és ínt!ovorzÍ 

' 
a f1! (le s1éolo-bangu_

lat. A századvé8 eubere bet6g és fáraalt' tlilérgékenJ. é8 laleges 
' 

1e881ább 1s ebbe! 9 a!é-
repben totszel á. trrogl 8 plgzkossziilke felb. k felett a kék é6 deriijo 8ugár!lk, az egéaz-
séáea eubert sen fert 

'to 
neg a rkorazellení. sporlrohsk. Dg 8 apott nég Já ksEeril anat !

gB lakoEáB. l,ÍéB nesBle Y8Byulk 8t I' hogy iil(lijkl kijzdele!I!é vá].Jék' ldeBgk' lznok' ref-
]exek Ey1lkos haroává. BáI náT klo tte slernekclp lt' kezal t 1Jut!Í B pubert Bon lsI ale
[é* k188é nevelettre!. k1forratla!. A spfftot emberlaég vsl8hosr ti5r val vele. nlnt a áE6-
reicse ítelneke a foly k hordolék brio talált gyénáDtball érBlí nég cal6Eolásra nzotul.
Tapaszbala oklg1 n tlazerek, stlluBok' szabályok; e$rsz va1 a nodgln spoÍt kta18kttására.
Hosr a ténánkDál 8r8alJu!k' eg'yriti;a 1 a hasonletnál le' a vlY sport akkor n r na&rJáb l át-
e6étt a cs1sEolá8on. Áz J' éYs!ázad bekijaz ntége vlv inkat telJes felkészill sé6ben balál-
J8r Teodeuettek a Bore1k' pá8tts lépe t a tulaJdonképpell o1g nenE dék' 9 kard és r 6Ea
Úajnoka1, okíkTo - raEJ.oB fsglrYert,éDJre1ket ápolva - sok kéE bbí enlékverg nJr uta1' nen6s
hag-yoEány ik8t generácl k Yették át és Yl ték tovább.

Az e].n v1lágbaJnokság

1900 ápr111gában a Mgryar Áthlet1ka1 szcivetség mesrendez1 a?' els olszá8os
vlv versenyt. ''Á résztvev k m1ndryáJan oIyan na88s k1asFlzlsbs tartou nak' am'1n t
uár1s veraeny el. tt csak néhányan értek 1.'| Az lndul k kijziiI a zn Íl huszonkét
és nyolc t rvlv t sor01 az e1s6 osztáIyba. ''Á t roz k k ry1vással veté].kedtek az

(t

baJnokl
a Mtlle-.
kardvÍv t
els aégért'



a kardozók tláron csoportba osztva küzdöttok.n t né8 na ía €Elóke'etos noYek közü1' Por-
tc]'ekJrD k1vül N86' Bé18' Szóta Alailór' llé8zá_ros ErYL!' KlelcséJr Géza Yettek Íéaut s Yer-
Benybe!. Porte]ekJr Lás!1ó l€tt a gyórtea. lluéltá! negÍlletto 8 srólel€u - írJ8 a sport-
v1}i}g -r anlyl JeIeB vívó közöt';t ó Yolt a legJobb fot[Áb8n és e.!ős 8nblc1óY8]" kürdölt r
b6.|!ókBáBért.í Ü6raDekkorl llés záIo€ EflÍ! !ögött a tórverse!5/be! násodÍk belye!ést ér.t el.

vtYós96tulk üölténete ettő'l az Ídőtól' ottől -a Yelsolytól-ke zalYe Je&i'!i g nap€I
v1vóuaJnótót nevét. !ías/arÖrs zá8 LaralbaJnokál dic8ő8é8tábláJát Portoleky láe91ó nyltottcae5.

Ollep1al vot:seoyeken soha !er0 szelepelt. Sen St.Loulsbsn, sen lolalrnbanraotn gtock-
hohrba!. Irbet' sokszor csak haJszáIon núlott klkülal€téso' talá! Eég1B inkÁbb azon' ho8y
tspoltlnádata 5uéles floEto! 6odorta. ísp or tpolÍtríB rt o!Í volt akkor 18 nég' anlkor az
eTednéryes vergeryEés EéJ ||speclaIIstát' klYált. Baétfuazó érdeklódésélek' toEpeIaneltu-
oának nen Ís az akkorl öttusa, b'anen 1nkább esrf8Jt8 alekatlo! felalt Yoha neg' ane\ybéo
előkelő helyet foBl8l el 8 vlYósport. nen alnyLla az esreg spottolókéÍü' bsnen na8áért a
sportélt r8JolBott' a BenuB prclnun érdekelte' neE a d1fferelcla spec1fioa. Á küzdőtér.
IÉEyo! az ríng' pást' futóPály8' tolEate'ren' Yiz va6r gtálalföld' ahol az e.rő 

' 
az ü6les-

8éB' a küzdószellem nérl össze aportszelü f or!át közötü képe8sége1t. A no!8áE' a cselok-
vés embeIe volt. DlDanlkua esréDlEég. Irodalnat len hagyott bátr8' b'8tÍan év sportéIné-
!ye1t örök1thette voIna neg. o!é].etrgJ!i felJe&Iré8eí - Bzerély vólt és hallgataB - DíD_
cseBek. .A kílelcBzázas évek eIeJén úgr en)'e6etik; nLnt nPest B8Y8I1éTJáttl ' a nt!1lóglai
oá'sodlk kőtete köYetkezettl Tolal1 sreTe1ne...

E zg.gé.nJ.ek ti$yvéd je

Á v11ágb'áboru után vlsszavonu1 sziiI városába' K1s rJszállásra, oda1 atro1_ og_yeten1sta
koráhan toltottel vakácl Ít éa b.aJdan' - Jobb b.1Ján - a leszerelt naryharanglrri\yos rcr5-
veI gyakorol_ta a sÍrlyenelést, a tenrplonrtoronyban. T bb lelkes sportbarátta1 uregaIap1tja
a Nagykun Sportllgát, v1adalokat SB rV Zr oktat, lel-kes1t. Ügrvédi lrodáJa nem gokat tioz
a konyhára' a'|szegények ligyvédje't' srlkan lry emleget1kl Rokonszenveg' szerény, néIysé-
g:esen emberséges természete, és a spoltban szerzett naryszorti érdene1 révén kcjattgzteIot-
nek ijrYend. Á muIt enlékelt ztinnog , zstif olt szobáJának tÍszteletd1Jak tonege, kere}len
száz, ezek kozcitt koze1 neryvon aIanyérem - egyi"k Ie6becse-sebb dokumentuma az 1r agztala
f'ai].é fiiggesz ett Arany János szobor fot Ja. Str b1 AIajos neleg koszon sorai.vaI, egylcor1
11old1-na1el1Jének.

Az']osz bajnokl| olykor né6 el veszl a régi kardokat, tvenhét éveg korában a sroIno_
kJ V1v CIub akadémláján molegen iinnepl1 a kozonsé5 és az 'iJ vÍv generácl . Nem gokka.L a
beret y ítJfalut Járás1 kardvlv versenyen mégeryszer els lesz, aztán 1assan, véglog v1.sn-
Bzavonul'

Bolcs negbékélésseL barátk ozIk az eInrÍrlással, amoJy lta természe rend'Je szor1nt va-1 
' 

}g;rÍ_1zeru. és nLagát 1. értet d .'t Nyolcvanhárom éveg korában hal nog, szLvryengesé64ben'

S.rpogg Zoltán
i:3'itl:3'ii{!3{i'::3r3r:3l:3{i'trrrs{ítos}$os ssss$sss*'ss{'f* r*s{'sÉ{it{ii{i{tiitÍ3{9i}t:i{3i:t{i;Íi;ii:'i:i;:ii}J:t

Tál H0zÍal0

az l07l. 6ul nUáPl utánptíilás Bdzotáb0r0HrÚl
' .Az utánp tl .t-l-nevelés rends zeréoon kti}ilnos heIyet f ogIa1 et a novonctétrek kcizpontl

lyár1 edzot,áborozásokon vaI f o51aIkoztatá*qa. Az lsr(ola1 Eztinet aci'ta s zabad1d' . a' kívÁ_lasztobt edr, k, 9 'ny.ug91! edz tábort kciriilmények /tereml felszelreJ_és, szÉrIIás.'étkea s.
o.rYo!]J. feliigyelet stb./ ldeáIls kcjriiIményeket terentenek a ktil nbciz 'fettétetét<xor ronlr]elkez rrzalcosztáIyokb l verbuvált versenyz k szá.nára' Mlndezek aIap.ján eE Brárt három-heten edz tábor!9!..esx-es velsenyz tcjbbsz rcjgét végzt az egyestiletéuen Foryiatott ocl-zésmunkáJálaE. Kii}ijncisen e5y-ery tehetségos v1dék1 fíatal osátében JoIent riasr i"lÍB-dég1 Iehet Eléget- a:d .9. tény' tro57. egy háromh'etes tata1 edz táborozás-slatt anoyrt vri,do1goz1k' n1nt k].ubJában hfuon_ijt E nap aIatt.

Az-L)'/l-es É:. tolyamán -. Jun1us' JuIÍus és augunztus h napokban - k zpont11ag cjsz-gzogen 191 n vondéket táboroztattunk'

A tábog gzakpa1 értÉkelÉger

Á 1"sa. a1att Je1zett 9Pec!á}ls kardcsoport t{boroztatágáva1 !apcsoIatban me6Jeryeu-z[ikt flzervezégére a szovetség e1niikségének a kar'dvlvás ktemeIt fej1eáztésére vona[É ofia 
_

habározata alapJán ker 1t_Bol: puqapeátr t ég v1dékr 1 a geregszeilIe vers"oy"r.' " Junlo'yítErtQ versertyek, spo1tlsko].a1 és_k zQpll!oIa1 velsenyek er dnényer árápja;'- oop o{tiix}0 f t Jelcj1tiink az edz táborozácrá. A Jérr;rtex kcjziil eb-án vettet-részt a"tauoroiasoo._"



A lész vev k a korábbl évekkeI szemben nagasabb képzettségotr n1n st ést nutattak. Érde-
kes 8Zt hogy az egy évveI eI bbt edz táboiozáson Ís résztyev flatal kardv1v k e6rr os t-
1og kéú osátát-yn1niisltést ls feJl dtek. Ennek 1IIusutrálásfua benu atJuk az alábbl sta-
tls zt1kátt

A tavalyl edz táborozáson résztvettok kijzi.ill 1f I'' 6 t II.' és a t;ijbb1 III. éa
rv. osztáIyu'volt. .

Ia 1de1 edz tábolozáeont L0 f I., rI f IIn; 1 t III. és'2 f Iv. osztáIyu yolt.

- Az edz(1tábor megkezd'ése eI tt' ld bon t rtént az
a felkésziiIés1 pro6ramok k1do1gozása /nelyet Íd beu az
tink/ éa valamtrnnyl adnln1sztrácÍ s és szo]rvezésÍ ilunka
volt a táborozáa zavartalan lobonyolltása.

odz k és ncjvendékek ktértékelése 
'0sztálynak táJékoztatásul megklild-

elvégzést nyert' anÍnek k snonhet

- Á korábbÍ évek tgpaBztalata1t fo1ba6'náIYs ebben a! Ybe! BÍk6!e8ebbo! olalottuk
ne8 a niivend kek tudáss ziltJéb.o! Í8alltott B'ak!8Í !u!ká't. E! ury Yált lehetBégessél hory
8 26 Í6hoz neafele1 nln aégÍ é8 lé s'á!u ealz -test lotet bíetosttottunk' a 26-06 c8opo!-
tot, tudásBz1ltJi.iinek ne8felol e!' ijt kíBebb e&leégre boDtowuk. Á nulka nelly1aégéra éa
1ntelzttáeára JéIlenz a kijvatkez két iloloa! d lol t 

' 
é8 fél| al lutá.o 2 rás odzést

t8ltottakr anl 8 feDt enlltett kÍslétsEánu oBoportok nlstt lnteáE1táeában ígon E888a v_olt.
Á ná.slk dolog' ho67 anikor lengrelorezfuba! kiiliiB od!éB kre keriil so!' a tatal ed!és-
nonqYíségnek és iltenz1tásDak csak o.1ntgsr 70 16-ét ,réaezték versonyz Ílk' é8 é61s á 1e!-
gyel edu k és volseDy! k csodÁlkozv8 Jesrezték nots' bogy n'enlJrLt dolgoznak g B8gxrarok.

!l1nt a felado'jt progranb l Ís kltiin1k fÍ&lka1 á8 6EskD81 alapoz !u!kát véBeltiink.
.lz áItalálos és specÍáliB fíulkai képrás volt a cél' a vlv az8km91 nunkában pedlg els -.orbaD az a1apvet tech!1kaÍ elenek p.r6c1z' szsbatos elBgJát1táss' riigzltése, 1eh8t 8é8
arellDt a dl!gnÍkus stereoblp k1a18kításs' vas/ 8Dn8k negkeEalése' toYábbá ezco alapYet
tech!1k81 elenek taktÍkai alkal[szásán k bevezdt ÍF[ertetége. Á táborozÁg alkalnával sor
ke.rciilt ery k1s fe1néx verseDyle is' an1 azonbaD a nsJdlen b.á]r o[bot e8 rendkiviiI l'ltenz1v
Úulkával jár k1s let' rés' és a tapasiitalt elyho fáau]'tság nlat lon tekílthet kÍEár -
]'aBor értéknér nck.

sszefoglaiva az edz táborozás a karid utánp tlásunk nove1égébe! eredné!ryes' hasEÍlos
rolt' és a J v }e! 1s szi.ikségeslek látszlh irasoll n do! nl.ntesr ,o f s kaldcsoport ed' -táborout3t ^sl"

}li;ilrínr' n.Eenelvély az eal! k Jetentéséb lr

'J éLgolldo}ásnak bizonyult a f srvelB nek kettéváI8s E tá-"a. Ezzel a k8rdvlYás utÁ!-
p tlás .rave1é8é!ek kéIdése b1Eoryos nértékbo! b1ztos1tva Y6n.||

{.í} junioI k8rd'oz k részére 1971. Jul1usáb9n ratáD aeBtartott ede táborozás véIoÍ0é-
ly.jgL É u i_'rlnl, lBe! haczloa volt. Áz edBéseke! do!!t!&l vivás k vetkeztébe! 8 ver8enyz k
teohnikaÍ fe1k gzii1t9ége szánot ev e! javu}t. Ez lencaak a 1o8jobbak fej1 dése nlatt ii!-
ypídete$, hanem azért is' next a vtdéki vlv k tudása kiizeledett 8 f váxoglakéhor. Tnlok
k vetkeztében hor0ogén8bbá vált a nez ny, nely a j v évi vá1o68to vereenyokeD naJd ía-
gyobb er k1feJtésre készte í a 1eenc Jultor válogatott8kat. EzeD tlill e! en' a nyárl tá-
borozás lendi'iletet ad nencsak azoklak g YelselJrz klek' akik sz 1dén elért exedmérryelk
alapJán k1vtvták nsgukDsk 8 Jo8ot a tata1 edzéseken val részvé elre' halen 8 t bb1 Ju-!1or koIcaoportba tartoz k1ubtá!s8k9t Le Bu o]'.8alurasabb I glednélyegobb nu!k Ja késztát'.n

llÁ ayár1 edz tábo!oz st els aorban a véBzett v1vás ég klegé821t srakor18tok eEy_
náab'ou vlszonyltott helJr68 eránya n1att tarton s1ke.rosÉok.'

llPozlt1vgD értékolent hosl a vtvé3on beliil na8y terei, kapott az |-6 f a cBoportok_
b8n vé8zett lábnunk8 

' 
az lsko1ázás és a tetrstÍkg tszorllt ne8hatá.rozott LoDve!cíonálÍÍ!

&rsk or18t ok. í

''Á Je1enlog1 Junlor k8!d-t!e! nybe! -Bzános flatsI' teh tséEe6 Y9rBeDyz YaD' ek1kn6L
feJ1 déBét haso!1Ó ed'z táborozÁÁ laEJméitékbeu el eeglteoé.n

A táborozts ott vá!.ogetot kere Elabat fglkég liiltÁ Eg
8 !en'e k zÍ er vÍt8onyok al8pJáll

l26 f g osopottb l Jolerleg a sz vetaég e1Dtik6ége által J vábatro t .1unloÍ válogg_tott korgtbe! 7 f voÍsenJr! v8n. !érry gébe! e hét f nek a nenletkijzÍ ijesz hgsonl1tásí
1 het6égest Dert a iibbleknek neu volt E' atJuk néts DenEe k !1 YerB nyen ré8zwenD1. lffe
8 o8opoÍtra volatko! a! ár Eszeba6on1Ítás ogak BzubJektlY gz8knal véleméEy algpJAn tg-h6t ne8.

.[ Juntor válog8tot 7 taBJa ki'!t1l ti'bbe! vettok rés!t á nggdeb[r81 taÍátsá8-íe!se-
lyeke!' a l8!cutí pee'etktiz1 es/é!l és cBapatveÍs lyen ' a 1engrel-nagrer: k ziis ádz tábr
tozág goÍÁn reDd'ezett oal z vers elyeke! 1 a el fok1 ienzetkiizl Bálston BiJnok8áEon. Eleknék
álapJán á1t81ában Eegálle p1thatJ uk I hogy a lenzetktjrl élne! 4/h E tarto! nak tektnth -.jtik Ju!1or k8xd-YÁlo6gt ottunkat. Ezt nLnd'eí k el tt á i1vástudá'gba! lehet elnoDatg!1.
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A l<cjvt:l;kc z Io VeI'L{eny zÓnk rrregItélésiÍrrk s ze:rlnb a nemzetk z1 k zépnezony e lrro Í.'e]'é-
hez ba11;ozÓ versenyz k tudásáva1 v ln azonos szÍnten.

MÍnt már ernI1tebtiik 
' 

a kijI n spec1áIls kardcsoport nyárí f oglaIkoztatása kiizpon 1
etlz t,ábcir:bart rendklvÍj1 hasznos és sziikséges. Els számu Javas]atunkr bogy a J v ben í;ra-
d1r:1orráIlsan rrlnden egztend bon szervezn1 kel1 egy llyen nyá::1 kcizpont1 edzcítáborozta-
bárr a 1esJobb 20 éven alul1 ka.r:clvtv k részére. --

Továbbl JavasIatunk ezzeL a csoportbaI kapcsolatban, hosy a tesJobbak száná_ra ]'oho-
trisérg;et k.:Ilene terenten1 egy_e6y alkalCInmal. a fe1n tt vá1ogatott kerette1 va1" ' k zijr:
eLlz tábor''oztatásra. Ezt abb 1 sziir Íik Ie' hogy a 26-os csoport ktizépnez nyében éa végén
eltlolyezked flatal lrardv1v k a 1egJobbakka1 val kcjz s nunkában lgen ryors [itenij feJ_
l.íitlér:t mutattak. Ezt reméIJtik a feln ttekke1 va1 legJobb Junlorok o6yi.ittea táborozta-
tÉrsar 1 1-q.

A $zervez sl és el késztiIett nunkák és a k1választás a fentebb Iolrt n dszetrel
auoÍlog. A 15 f s csoportban 19 leány és 16 ftu vet régzt. Ebb I 7 leány és 8 f1u Buda-
petlLr 1, tehát ijsszegen L5 f Budapestr l, és L2 leáuy ée B flu vldékr l keríjlb a tataÍ
etia táborba' iisszogen L7 sporte5yestilet v1v szakosztályáb l.

Á bábor rnunkáJávaI sajnos szakua1lag - a ki5zbeJiltt vlrusos rregbete5eclés nlabt
nen Ielietiink negelégedve. Báx az edz bábor els 8 napJában lgen tntenzív és a kardcso-
porthoz hasonI na8y nennylségLi edzésmunka folytr B Bzalcna1 célk1bijzésro1nket rnaradékta-
1rrrttt} uregva1 sÍtan1 nem tud'tuk. Á fettép betegség n1att kezdetben cgak edzéslcsokkentés,
egytleek te1jos f elnentésével végea iink, 

_naJd 
ai edz táborozá_qt be kellett rekeszten1.

Á cgoportbati osszosen ]'8 rne5betegedés tor ént!

Á ,1r és n i. t r fegyver'nem jun1or Ínoz nyének nenzotkcizl ijsezohasonIÍtrága a kard_
c,:to[)or náI lelrtak alapJárr torténhet. Á f1u és leányt r els 5_7 embere a numzetkijal é].*
nl'ezt)ny nárrocil.k felébenr va6J talán a ktizépnez ny élÓn belyezkecltret ell a kijvetkez 9-10
ve::lrenyz
lyezkedhetlk eI.

!r{a67on sajnálJuk' bogy a fe11ép betegség n1att szakn'aÍ célJalnkat teIJos nrért kb,tlrr
logva1 stba41 nem tudtuk. Javaslatként felvetJÍ.ik - éppen a kardcgoport poz1tlv apasztrr-].atili alapJán:losy nggptzs5áIand' q f1gk és lányok szét'láIasztrisának Lehot sege. V{:]"e*
n.énylink gzerínt f'okozatosan-e1 kell Jutn1. odá15' hogr a nyár1 edz táborokon a nenny1né61
és inbenr1tá':beI1 munka batékoqyságának ncjvelése érdekében kiiltjn f ogla1kozzunk Í''Íu- s
leany !{"tjz kkel, továbbá a flu t rcjz khcjz a párbaJt r fegyvernoeben tebetséges JunÍ'oro__kati kel,l.ene csatolnt.

A Len5"yel Vtv Íjzijvetség Javaslatérra a lengyel és ma5ral Bportha'.5sír6ok ne6ál lapo-
dása atapján kerÍjlt $or ebbon a?, évben eI sacir k gijg lenryél-nagyar JunÍor edz áuclr záÍi-
ra Lenryelorsz ágban, m.aJd Budapesten.

'ra-tggu csoport 'utazott Lengyolországba, 'fegrvcrnemenkéut a k nretkea megolrztásbaot
! , '6r.leánytiir Ú'-pár!aJ! r |l és kard 7 f o,-valán1nt 5 edz és 1 vezet '. A ).engyol del-le6ác1 !-gYancsak )0 f ve1 érkezett Maryarorr.rzágra, 2) versenyz , 1 vezet és 6-i:dz ,ak1klrez Maryarorazágon csatIakozott még egy edz .

A klntl edzcitáborozáe]ra Przeqys1ben - e&r ktizponbl edzotbborban _ I]udaposten a Jí-
tékcearnokban /az 1tt tart zkodás éts tretében,/ és SÍ fokon - a Balaton BaJiokságok ke-retébon ke:rij 1t s or .

A irazal_ nyárl k ,zpont1 edzcitáborozás fontebb lelrt el nye1n r a kcjzo$ r:dz báb,oro-zág poz1t1vurrna1 a kijvetkez k voltakr
a kozcjs edzotáborozáson val részvétoI az egésa ves ectzésmunkában és a VergenJre*ken ls poz1t j.van é:Ia%tette hatá-sát 

' 
nagy huz e:: t Jolentett' a vergenyz kob s edz kotoszt ncjzte1 tobb eg Jobb munkára kész ettel

az 1smeretlen k{iIfcild:l ol1enfelek eIIen1 assz zá'q és y1vá.s a% edz,1l.l;ieltJ.egii ver']e'-
nyeken haszno^q tapasztalatokra adott lehet gé6et, alka1-om ny{I.t a leond eLlenrc:-et< rész_bon1 meg1nlmerér:ére;

a Jelelnt n lébszámu flatal edz gárda n1nte5y négyhetes etriitteg munkáJa én a
!9rytabott tapanzba1atcgere f i_ata] edz l.nk szakmaI- lát tíijrénetr sí les1tégét' t*áuurei-1 dílni;t E]6s1 ette eI l

: a iglJo'válogat<ibtak ery részéné1 a kcizcjs edz táb<lrozás az oredet1 programt 1
o ]"bí;r eln bíjbb munkát l efíJ p"l.us z háromheteg eduiítálr or. ozást je1'entett.

Á szakmgl. munka értékeIéséhez a k<izt2s e9? tábo.rozán alkaImáva1 megren<lezott baráü--
T+-8os verÍ]enyeket ke.[1 méB megenll.ten1. ÁttaIánosan negál.lap1that , hoÉy nris nÍ a?, edz *
!fb9rbnn végzett edzégmunkára.heLyeztijk 9 r hangarilyt' /Tatá'n, LengreÍi'rszá'gban és a.I/rt kcgarnokban eryarárrt,/ arLcl155 a- lenp1yeIck. _ f,l[1'e!!mue véve áaJáta'LkÁp'ui'tsÁr- p"ogram-
Juknt ég versenyel.ket lnkább a verÍ]enyre konceiriráltak' Ez meg rrtatt<oz a ve;1soíyek



erednénye1n 1g. Á Len5relországban és ltthon vlvott nérk zéseken tobbnylre lenryer gy -
zeLem szí.iletett. Logerednényesebbek kardoz lnk voltak' legryengébbek a párbaJt riiz í.nk
Á t r és n l t r fegyverrrem erylk_más1k YeIeonyen szoros nérk zésen kapott kí, Ag odr _

táborozás fáradtsága kcivetkeutében azonban volt olyan verseny 1s' ahol szÍrr fegyvorne-
melnk nagrarányu váreséget szedvedtek. Á fent feIsbrolt poz1t1vuríok alapJárr a jijv ben Ls
Javasolunk kcjzijs edz táborozást azzaL' hory évenként változtatnl_ kellene a partnert' eI -
térbe helyezve a Bzo1/Jet,v!vá-qt9 ahol Jun1or vá)-ogatottunk négí.nkább hasznát vehetné a
kcjzcjs edz táborozásnak. Altalában a szovJet, a leng;rel' a román parüno:rekke1 volna gl/ii'
ncjlcgoz kcjzos Junlor ed z táborozás.

Összefoglalva, a?, Itll-ea év nyalán a hat edz' táborban n1ntery 200 flatal vlv nciven-
dék t bbhetes lntenztv edz táboroztatása az utánp tlás nevolés erén ebben az évben a
Iegnaryobb lépések ery!_ke Yolt. Á munka szervezettségében Jelent s fejI dés nutatkozotb,
B szakmal munkában a menny1ség1 tényez'o mellett oryes csoportokban a magas 1ntenz1tás
Jelontett kqnoly pozitÍvumot.

I972-ben nég na$robb gonddal eL készlWe és nlntory 22o t t klváIasz va ke11 a nyárl
táboroztatást neg artan1' Ehboz bIztos1tanl kolI az anyag1 fed'ezetet, a mogfeIe} szak-
tudásu és számu edz l gfudát,/tolább1 ) f vel kel1 ncjvéIn1 az ed,z k száilát7, és tekÍn-
betteT az olimplára' a tatal edz tábor lefoglalására1 a táborok Jelent s részét a mátr'l-
házt edz táborban, á, uJonnan épiil munkacsárnokban Éelleno bÍzt s1tan1.

Jrr/\rv rv\r*z\v\rllvv\rv\.rYY=\ztzr:w*/\zv!'t^y\z\./*-rt t*r*t'

SPORT|SKOLÁK oRSZÁooS VERSENYE
- }.. A sporttskolák v1v versenyét L97L. okt ber 9-I0-én a Bakony Yeryész TC aport-Ískolája rend'ezte neg Veszprémbon.

4 verEeFyPn részÜvettokt

L. UJpestl D zsa SI
2. Bp. HSE SI
1. Bp.Vasas SI
4. Bakony Yeg1ész SI
5. KSr
). Pécs Városí SI

45
46
26
5)
20
1L

f vel
il
í
il
il
il

Összesen 22L f .

Nem vettek résztt
SaIg tarJán1 Yéros1 sr
osc Br.

Az OBc távolmaradása olfogadtrat , mert ebben a7, évben alakult. Á Salg barJán tá.-
volruaradá.sa vlszont nem lndokoIt.

2. .A, versenyek eredménye és ér.tékeIése

Á versenyek L954-59 kcjzott sztiletettek kcizirtt, t évJáratban, b.áron fep(yvernem-.
ben' /Í]1u t r. leány t r és kard/, eg_yén1 és. csapatverseny Dlaá csápátoÉ.7 ro"*Ejáb;;--Iett mogrendeZYe. Ez tjsszesan 2| versenyszá,not Jelentett. /L5 awéni és 1.2 cgapát"/

I or,,rend !

1.
2.

I. UJpestl D zsa Bf
II. Bp. }ísE BI

fII. Bp. Vasas SI
rV. Bakony Yegrész sr
V. KST

YI. Péce YárosÍ BI

977 pont
875 'r

675 n

62L il

5t+4 rt

194 n

U.jpsstil D zsa Sf
'45 f ve}. "ooIopeltt.26 velseny? Je^koriilt.a d(int be. ogak aÚ 94-ea 8zÍiletésti kard

98ré!1 és_osapatban nem vo1b_versenyz- 3el Á sport1Átorá-'""ÉatÁ[l 
"'ulvezottáoÁét aE el1-rt I. heLyezésen t I dtcsér1_ horv- nz Slt-cn Énn,l lr{wÁ{:o'lÁrrar -^r lx^- ;;iÁ;;;':3- 

^^ 
4á-._rt I, helyesésen t I dlcsér1, b

vernembon lndltotta yersenyz Lt.
'rsenyz Jo. A sportlakola nunkáJá 

' Bzervozottoégét aE ell"-bo8y au 54-es kard k1véteIéve1-nn1nden év.1fuatbai' és-ie''v-évJfuatban ée fésy-
ésÍ'i [vul Ilona áá"Yernembo1.lo*1}ot!9 

"erseny?'|t. 
E ]-,n kl k9].I-oneln1 az 55- a sriiÍetés -Í'*i-Ír 

na_eH
Tgll_J:q+1-l:*g!ql'J119+1nt az 56;9s sz[i].etésii nappát Éároozolat' áÉí-t á'-o"á'ÁEo"lllraI duo].t reanyvÖrl Y8lamlnt az ,6-os szuletésii Rappe
Junlor váIogatottnak tagJa1 vary megh1vottak a keret'be.

10



Bp. I{SE- SI

46 f ve1 vetb részt, 2? yergenyz je jutott 8 dtjntobe. Csak az 55-'os-sztiletésii f1u
t roz knél nem lndltott veráerlyz t. Két versenya Je Erdoi és B d1 54-es sztiIetésii kard'o-
z t nrutattak szép teIJes1tményt, ak1k az olszágos junlor válogatott kere1;be negtrlvottak
ig. Á gzakosztáLy évfolyamalnak te1ltettsé61e J .

Bp.. Vanas_SI

26 f vel vebt részt a YersenÍ !r 20 versenyz Je kertil a d n valanely1k szémá-
bB. Az 1nciuI k és dont be Jutott versenyz k tjsszevetése, vLszony1tva a tobbt csoporthoz'
k1nagasl an a legJobb. Igen J nln sé6l nunkára nutat. E1ánymság'v1szont, hory tijbb v-
Jára ban, IIIetve-fe6yvernemben non Lnd1toÜt ver6enyz t. Ez az el z évek rendszerte1on
e1st<otááasára mrrEati Igen klvál te1Jesitményt nutátott az 54-es gziiletéeii Kovács Gyula

é'r AndrásÍ f lu t.orciz ' ak1k a?, orsz. Junlor keret tagJa1.
lÍeg ke1I jegyeznl, ho5y 8 versony ldoJén háron sportlskolás versenyz Jer az 54_es

szi-iletésti Gellért-Mrkros és Fiit Gytirry1 va}amlnt 8z 55-os sziiletési.i Tébor Sándor' mtnt
Jun1or vá1ogatotÜak az NSZK-ban széropeÍtet nemzetk<jzÍ kard'versenyen. E be:l zámoLo Jelen-
tés i>sszeáI1ltérlal<or vált 1snertté az ott eIért erednérylik. Az NSZK' hol]-and, franc1a,
svéd, osztrák r sztvev k k zcitt az oryén1 vorsenybon I. lett Fiit Gyor'ry' '[.t' Gellért
ll1kI s s III. llábor Sándor. A csapatversenyt ls negnyerték' nelynok szlntén tasJaÍ vol-
tsk.

Ezt a kiiriiInényt a Yasaa SI orednényének értékeléséné1 ftryelenbe ke1I vennl.

BakoPy YeryésF_ Sr

Mint rendez , 51 f vel azerepeltr L5
tési.i kardv1v k ktvéte1éve1. mLndon érlJáratban
54-es sziiletésti Kovács E. ésl Kovács J. Ioány
tagJal.

versenyz Je ke:ri.ilt dcjnt be. Azi 58-as szLilo-
lnditotta vorsenyz lt. Kl kell emelni az
t rvlv 1t' aklk az országos Junlor kergt

KSr

Y1v szakcsoportJa 20 f vel vett részt és Il versenyz Je harcolta k1 a dcint,5bo
Jutá_lb. Az 55-os, J6-os évJáratok arány'a J ' a tobbl evJáratban az évfolyan fclt .Itése
nrég lriányos.

Pé .q Vá.r os 1 SI

' ,L f vel vett részt, 8 versenyz Jo Jutott dont be. Inkább a csapaWersenyen ér-
telk e]_ jobb eredményt. Az alsobb évJáratok teIltettek' az 55-os és J6-oa évJárat h1ányoe.

A sportÍ-qi;ola1 v1v -oktatás ezakmat nunkáJát értékeIve 1gen pozl lv erednénynek ls-
uie::heLJlik eIr 4ogr urlntegr I0-I2 ncjvendék_van gIyan, ak1 a Junlor válogatotb kerét tagJa1
és kijzLilijk rréhányan a Juntor nemzetk z1 éIvonaIba tartoznak.

Á f latalabb evJérratokban lg akad néhány liryes, tehetségesnek mutatkoz versortyz .
Uryanakkor azt 1s megállapithatjuk, hogy eIég sok azoknak a sz{ma' ak1knél - Í'igyeIe bo
vévo, hogy m1Óta tanulJák a vlvfut _ techn1kat fogyatékosságok vannak mlnd a pengevozo-
tésben, n1nd a lábmunkában, 11letve e két kcivetelmény koord1nált oIsaJátltáf'ában.

3, A versenyt a Bakony Veryész Sr gondosan el kégzltette' megszeyyezte:. Á gy ztese-
ket érem- és okIevé1 dÍJazásban részes1tette' a g' ztes UJpentl D nrla tÍgztcllet-

dljab katrlottt 8Z egyénl dont T-vI. helyezettJét és a csapatvorseny I-III. helyzettJ t
oklové1]ei JutaImarta

l+. Az 1del két alkal omnaI megrendezott npr.lrtlskolás velgeny tapas ztala baÍt értékel*
V9 r k.talaku Lt az a f ormn ée pontozás1. rendszer, molyet a Jov ben k vobnl f o6unk.

Up3' IábJuk, trogy 'L9'7l. ml nt pr baév után' gEorosan alkaLrnazlrorlva a |'sportlgko1ák Szerve-
Zel|-l (lg MíikijclégÍ $zab ályzat'l*ban neBJe1 1b 1rányelvekhe z még céIszerLibb r T á11llabb és 8!
oktat _r)(:'ve1(i mLrnkáb még jobban serkent versenyf orrnát alak1thatunk k1 L)'/Z-re.

A verSeny a gzaktna1 cé1kltrizégek t:]_érésn trilmen en, nanlszeríi aIka]om vrllt 8. ep17e-
sÍjlert1 kcll].rlk't1v slze] Ien f'eJlelsz1;ásére' erymásért és a kl.ub sz1nelért va1ti kiizct k penaég
Í'r.-rkclzáB:iI'a.

Polgár J zgef
szakfefiiglel
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sI',ORTrSKotÁx oRszÁGos VERSENYE - VESZPRÉM

Ure-_drrrérr .vel!t

!l}{:gg--év jar'atr /eayénL/ 
.

- !'1U:roRl Indutt'U.pg.^\t ' Ksr rf , ffiE4f , VÁB.,f ' vEszP.4f rtisszesen.: la f.

1. Kovács VAs. 6 5r.l 2. And:lást vÁs. 6 gy., ,, Patak1 vÁs. 4 sY.r4. Szalat VF,SZP. 4 gy., 5. Szab IISE' 6. I[rÍasz1ay I{SE' /. Kovács HsE'
B. lleiff VESZP. I gy.

* rnÁn_y roiL Indultl U.Do., t: , ffiE 1f 
' vEszP.2 t , 9-qsjz.esg.n!.F f

1. Csontos U.Do. 5 w.r'2. Kovács E. liEsZP, 4 gy.17. Kovács J.
YESZP. 2 6f.r 4. Cs1znadla HlSIl 2 8Y.t 5. Szépbelyí D0. 1gy'1 6.Szab DO. 0 g.y.

-KARDI rndultl KsI 2f ' H,SE )t ' VÁs.,f 
'vEEizP. 1t , ijssz9soÍ'r lIf,

1.-Erdgl-HsE 7 g^J.! 2._ B d1 HqE 6 ry.r 1. Polgár vÁs. 5 1y,t 4. Ka-raffa _v_49.-4 g-x.r 5'_Varga TTST] 1W.r 6. Andráset vÁs. 2 g.Ílr 7, Ke-
lemen KSI I g.J.r 8. Sziics VESZP. 0 gy.

f9'5-ijg év.1á!'s t s /egyén!/

- rru tlnr rndultt U.Do.^, f ' ÍaI 2 to, rÍcs, f ' Yrs. l f ' YEsZP' , f 
'iisB zese!: 12 f

l. R laYárl D9. 5 ry:, 2. Kapor'lakl rÉo8 + ry., }. E halul KsI } 6y. '4. Vlssy Do. 2 w. l 5. Jákov Do. 2 gy.' 6. Téhby YlS. 0 ry.
- r,nÁnr tŐnl Ind'[ltt U.Do. 4 f ' EgI 2 f ' u6! 6 f ' vlgzP. J f , iisgzosenr !5 f

']. r{yul Do.-7 sr.' 2. |l!!gy Do. 7 6.y.l ,. ouráth Do. 7.gy.. 4. BÍrnsn 4 ry., >. íbn o[os xéi"+-g.l B:-A"íiyi-Gi-' il..'z?"rás po.--
2 gy.r 8. trurovszkí EÍ'E r By.;9. Bebesl Bsa r 5r._-

- K.ARD! IDdLrItt Do.,f ' f,sl ,f ' 
HEE 4 fi'' vEszP. lr, rÉcs, to, oá"o"_

B pr 16 f
1 szsb Do. 9 g., 2. f,orváth f,BI 6 8y.t ,. 8r6ce Do. 5 tr.' 4. ry u tb,
Do. 4 Er.' Balogh HSE 4 6r.' 6. Íondor E.SI , g.r 7. &apor!8ki lEcB
, w., 8. UJvÁrí EEE 2 W., 9. Eovács HgE 1 8Jr.

1956-og éY íá-r8tt /esxénl/
rtu l nl Indultl U.Do. 

'f ' XBÍ 2 f ' EsE l r , pÉos 6 f ' Ylslt 1f 
'-:- vEszP. 6 f ' sgzeá nt 22 f

1. Rakovgzkl- HSE 7 w., 2. sz8b J. HsE 6 5r.1 }. Íe - PÉoB 4 sr.t4. sárhtall Do. 1gí.l5. trI9neat EflE 7 &Í.l 5. DaDka PECB J g.1 |l
Kublk f,6l I g.y. , 8. liiriik PEtB I ry.

- lgÁrr rÚnr In.tult' Ü.Do. , f ' EsI 5 f ' EgI , f l vB?!P. r'f ' PÉos, f6'
ijsszeBe!r 17 f
1. oÁernua EgI 8 8y.' 2. Kráfios Do. 6 5r., ,. Re86c t! pÉcg 5 gy.'
4' uarkogzl Kgr 5 87.l 5. Bud8l Do. 4 6r.' 6. Kutl EBr' aÍ.r 7,sz kely rsl 2 w., a. trovács EsE 2 6!.;9. Bucgl yEgzP. l' gy.

- (ABD! Inalultl Ü.Do..' f ' K6I 
' 

r , um 4 f ' 
PÉoB 4 f ' vA6A6 

' 
f 

'' VESZP. 5 f , sszesent 22 f
1. Rappal Do. 6 s/.' 2. trébald lIgE 6 sr.' 

'. 
Í,arák KsÍ 5 By.' 4. uhtvls. 4 g-y.' 5. Butu's EBr } 6r.1 6. Ígau vAs. 2 gy. ' 7. zélllBEkl

xElI z'gy: ''8. Barátb EsE o gf.

1957-es év.táÍgt ! /esrénI/

- rIU rŐry Indult' DÓusÁ + t , HSE 1 f ,
ciFs zesen r 2a f
I. D brentot IfFJSZP. 7 ff.r 2.

rÉes 7 f ' vÁsÁs 1 f , trEszPRÉM 8 f6'

Hetény1 D0. 6 ry., 1, tragy vEszP. lt ff.

7.2

4. Zánbokt \rEBzP..4 {Í., 5. Vet YESZP. 2 $3r. 1 6. Budaváq1 vEszp
2 6x.r B. Ándok PEcs 1 Ú.



- mÁrrr rŐn r

- K.ARDI

tq58_5q-eg évjfuatokt

- FIu tŰn r

- KARDI

IndulÜr nÓzst 4t r 6I Lf , ffiE )to' vEEizPlÉf,)f ' vÁsÁs 2f ,gÉos 2 f , ijsszese r 15 f
I. Bagol1n pÉcs 7 g:Í'r 2. Yley vÁs. 7 W. s ), Boz k1 D_o: 6 5y.,
4. Gy rf1 vAs. 4 $.; J. líaJor D0. 4 5y. 1 6. líésgáros_HsE 4 g:Í.r
?.líii1ler D0. 2 gyl'-8. SvLtel r,SI 2 By., 9, Bévész DtJ. 0 ry.
Inaultr pÓzsl 4 f , IíSE 5 t ' YEszPRÉ\ 1 t, , pÉcs ,'t , PFzege4l,'

ff. r ,. Gl-oratr HBE 5 ET. r
gy. r 6. Gerlson D0. ) W. t
, ff.r 9. Kiibn DO. 1 ry.

l.q f
l. Pa1lal vÁ^S. 8 gíÍ.l 2. Szlkora HSE ,
4. K1ebeJ Do. 4 gy.1-J. Tenkely YÁS. 4
7. Yarga IISE ) gÍ.l 8. ll1k1 sfalvÍ D0.

/egrént/
Indul l nÓzsl ) t , ffiE 1 f , rÉcs 4 t ' vÁsÁg 2 f ' vElZInÉx 6 f |
iisszesent 16 f
1. Katona Do. ? w., 2. BÍr pÉcs ? g.
+ . vág.' Ígyt . pÉoff i' w: , 

-6: -r.,oí;v tÁE". 

'8. Meryerl pÉcs I6y.l 9. Dér D0. I 5r.

- r.BÁ[r tŰnr Indultr U.DÓzs.[ ?-fqr' Hffi 2 t ' ]rE[iZPRÉil
L f r ,g9zesenl_ 11 f
l. Selmeczl V$S. 6 5r.1 2.
4. Szcill sl PEOS 4 W.t 5.2 gr., ?. !{onpasez YE$ZP.

Indultr nÓzs"l , t' ' Hffi ,

P rer vÁS. 6 ff'r ,. Eusa Í Do. 5 Wr,
Dékáry HsE 

' 
Bx. r 6. T.lztczal VEBZP'

1 gy. I 8. Rebmann rISgZP. I W.
f 

' ,vAgÁ,9 6 f ' tjgszes,ent ,12.-J:

). Yá"nos Do. 6 6Í.r
Bx'r 7. Takács vÁg' 1 gy. 

t

4f ' Y'Ásts 2f , PÉcs

0sAPÁTvERsENYEKt
I954-es év.lá_ra t.+

,l9qi'.ijs .9r.1+.a!r

1956-os vláratt+

l957-es évJáratt
@

1oq8-59-og ér.'táratt

L. Ietván v"A,s. 5 W., Kossutb YA,S. 5 ff.l Fehér H,SE 5 8Í. r4. Takács vÁs. 4 gy:, 2,_Rosch ESE 1 &r., 6. Maholáry1 IIBE 2 g;Y.r
7 " Biba DO. 2 5r. r 8. Balatont DO. I gr.

rlu TÓRr I. vAsA|3, rI. EsE' IIr. rEszPRÉu
r,nÁrr TŐnr I. \rEszPRÉ!í' Ir. pÓzsl
KÁRD! I. EsE, II. vAsÁs ' 

' III. vffiZPRÉu' f.Y. KflI

Fru TŰnt I. uÓzsA, II. KsI' rII' PÉcs' rÍ. TEgzPB u
tEÁNr rlnr I. nÓzs.l, rI.. ffiE, Irr. rJTSZPRÉI
KÁRDr I. pÓzsr, II. ísE' ITi. KsI' rY. vEBzPnÉI, V. PÍog

r,IU rŰnr I. pÉos, II. EsE' III. v:EsZPxÉx' IY. DÓzgr
I,EÁtl-Í tŰnr I.6I, Ir. nÓzs.l' IrI. PÉos1 rV. \,:EszPRÍu' Y. EsE
KARDr I. v49Ás, Ir. DÓzsA' IIr. KsI' rY. vEBzPRÉf,' Y. EBE,

VI. PECB

Fru Únl r. YEszPRÉu' rr. rrÓzs^l' IIr' PÉcs, Ií. EBE
LEÁ}rÍ tŐnl I. vÁsÁB, II. DÓzBÁ' III. PÉcs' Iv. YfÉzPnÚx| v. uBn
KARDr I. vAsls, II. HSEr III. DÓZBA, IY' YlsuPaÉu

osepa velsencr Éen Yolt.

v



Pol{TÖss3}rS1'IÉSI rÁBLÁaT

]. UJPEETI DÓZSÁ

rndult 49'f vel, tjsszes ponts zémal 9'/?

E5yén1 és csapat velsenyoken szerzett pontezámat
egyénÍ r F1u t r 104 cgapat s u7

Leárry t r 215 t60
Kard- Et I97 '

Össz t 491 484

II. HoNr,ÉD sE

rndult 46 f ve1, ijsszes pontszáma s 8?5

eg_yén1l tr'tu t r tIO esapat t L21
Leány t l 84 75Kard _ 2L7 -- . , ?6F- -

Öss z s 4I]- 464

ITI; YÁSAS

Indult 26 f vol, iíaszee pontszÁ^as 675

egyén1l F1u t .n L29 csapat s 95
T'eány t r 4i' ,5Kard. 15 1 211

sezt 114 14L

J.v. TrEszPRÉM

Indult 5, f vel' cjeszes pontszánat 62L

eryén1r F1u t r Ir} ceapatl 112
Leány t r .69 140
Kard. 19 168

Y. KSI

rndult 2o f vel, cisszes pontgaátrwl 544

e6yén1l Flu t r 27
Treány t :c 114
Kard IO2

osapatt 65
75

IfrL
Ösezl 241 ,OL

vJ:_lres_-gJ-
Indult 1L f vel, sszes pontszámal 194

eryén1r x'lu tíJr' 88 ogapat t L2)
Leáry t r 50 7aKard 19 ,. ,_ 44

Öesgl li7 ,*_- - - 2z7,.

l+



n csBn0! $E UíUti$zaho$zláluánaH

nÍ$6rl0tl U0rs0nu0

tz iBk0161 év befeJeztéYeI' JunÍu8 h lapba! re!dezte ueg caep91 Iv.osztályu k18éÍ-
letí YexBelJrét. Á Yorselyre csak az u!. í levél s ! k 06 z tá1yok' kaptak rneghlvást, u6/a!8k-
ko! a bl! 1 tÍsztséget a laryeryesi.iletek fl8tsl I. és ÍI.Gzt. karalvtv i képozték.

Á Yelselyt J[n1uB 1'-á! bonyolÍtották le és ozo! lglocaak rv.osetÁlyu' tohát lrcpos1-
tott verseoyzi'k' hslem képes1tésseI nen.reldelkez k ÍB e1l!dulhatt8k. Á velsoqyb Blkerij1t_
nek kiiryvo1hetJiik el, nert 8z szo! lridul k tech!1k81 tudÁsa azolos Br1ltii volt! t stl
feJ]ettBé8ijk nepikiizellt on esrf orea volt, a a diilt be Jutottak sEllvolalt elélte a Iv.
oslt. o1n68iilLckt ]' lváJbat verse!ÉolBá . Á E EodÍk korcsopoltba! 1ldltobtak I. éÉt lr.
lrelyeíettJe1t !yu8odt8n lehetett volls III.osltályuvá átuln s1 e!í' ha ! tll"vq"talc ver-
sorJ lett v olna.

B .redményekl

!,: -,Eor_c,sgpor! /11-13 évegekl:
I. Fr"ir CsePe].r rI. Génesl Gijd 1l 

' 
rII. Kovács lÍEDmz' rv. Hogediia mDOsZ.

?.,,korc$oport /I):14 évege-k/
1. Endér C'qep-e-!'.II. Bart k lmDOsz' TII. Kalocsa1 KSI' rV. Tkaleoc Csepe1, v. G 1.1-
ner KjI, VI. -vÍ arts osepel' vrl. Bakonyl KrsI.

a. korcsoport /]-5_16 évesek,/
Ezek nind fV.oszt. nln sitett vlv k voltak.
1. Klss St'elnmet! 8!n!.' rI.,H1ma Csatornázás' III. Glnos1 GC'd lI ' Iv. Glnesl fty,
Godij1] ' v. Berk1 DEA0' VI. Eberhard CsePeIr vII. Ragány Csepe1, Yrrr. Boncslk Örre-pol.

Ez a Yerseny Brra a kérdésre keresott váIaszt, hogy voltaképpon n'lért 1s nÍncs Tv.
CrBztáIyu Yels9ny?.4 rV.oszt. m'1n eiilteket n1ért kelI nLndJárt "nély vLzbol| dobnl , aaaz
}c7 a képesltéséné1 ntagasabb sz1nten velsenyeztetn1? tI1rrden nln eé!1 r:soportncrk me6 van

a. Joga'- bogy saJát'.m1! s1tésének negfgIeI clsztályba 1nrlulhassonr s csupán a kezd --képe-
nltéege1 rendelkez rV.oBzt. versenyz 8Zt ak1 csak magasabb fokon 1ndulha e1.

J e,n neklink?'|o,]Juk.J 1' hogY III.osztáIyu ve''sonyeken lgen sok olyan verrrenyz trr-
cIuL, ak1 vag-y moger slten1' vagy vtsszaszereznl- akarja nin gltés t. Yan ezek kijzt áokI. ég IT.oszt. versenyz ls, nem beszéIve a ITI.osztátyuakr I. Ezek n1nd rut1nlr:ozott
versenya k, akik tetéptk a kead ket, évekre k1szort Ják az oly dcjnü en fon os t'élm ny-
sj"korekb 1''o De taIán e?' a jobblk eset._Mert ennéI sokkal kárbsabb a v1v spor:tunkra'áeoz*
V6r ha a vlv ebb 1klfoly lag elkedvetlened1k és hátat ford1t a vlv sportiraÉ.

Néml1eg enyh1t e!9n a heLyzete1 -?z pvgnt9 megrendezésre kerÍiIt1 vJáratl Yelsony. De
na uár elzon 1g I. és Il.oszt. n1n siilt v1v k 1ndulnak. rtb eem keroghet sokat a rV.osztá_
lyáva1.

M1 rt nlncs hát IV.oszt. verseny? L{1ért éptttinlr. gátat éppen a f orránnáI? Vajon ok...r
dolog oz?

Ezekt l a s_ondolatokt 1. lndÍtva sok h1ve van fr rV.osztályu ve:rnonyek megrendozégének
Ifaga a BYSZ eln ke Ís h1ve ennek ég a nultban renr1ezett 1s 1lyon velsényeketl

Ha a kt>zd v1v k rV.o8zt. versenyét létrehoznák emelkeilne a III.osz1'o V 1.8ÖEY6psztnvonala rig csijkkenne azokon régztvev k nagy száma, am1 sokgzor a normáI1s 1-enoávotÍ-
tágt l:em ogz1 lehot vé. De qég enné]_ 1g tovább nrehetnénkt Á IY.osut. vel'Herqyekon Lozop*
{!in!{tc eIJutott vlv nak adnák csak k1 végérvényegen a képes1t vergeny m.1n áttégét. A'd nt 'I. ég II. helyzettJét rTI.oszt. versenyz 7é nln eÍt nénk, Jogot ádva neklk a IrÍ,és 1I.oBEt. versenyeken vaI lndulásra.

MeBgondoland volna gz Íg, hogy nem lenne_e cél8zeríjbb csak a d nt kbe .1utot aknak
mogengedn1 a III.oszt. velgenyeken va1 . eltnduIást? Ezzel uryartis b1ztcs1tani ].ghe ne aJIr. oszt. vernenyek Pggiele1 n1v Ját ,/sz1ntenelkedés / es láhet séget adna a rend'oz bí-aobtségnak a lebonyo11tás rendJének normáltgsá téteIére.

l{em. olhanyagolhat probléma @Zt nelt 1áthatatIan sokaságok huIlanak e1, morusol d-nak 1e gkkor' ha a meglnduláshoz az alapob nem J ].rakJuk te.

Székelyhldy T
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! EovoB-ue6/e1 Ts v1vós zaks zóYeüB ége I971.E.26-á! lgerbe ITf.o. ffl.tór"verggryt
rendez€tt' 20 Í!dulóv8l.

I. L1pták w. DvTr' II. NEsl I. E8er' IJI. Besuüorce'. Gy. Ózd. rv. 6z81óczt G.
!:ger' v. lléB &áro8 T. o!d' Vl. ssekulesz I. EBer' vII. Ávéal J. Slentoe, VIII. Gyulkó P.
E6er.

lz elsó hgt helyeuott I1I.oszt. Iott.

-o-
Á budapogtl yBz L97L.x.r-6! reldeete [e8 a ÍBual8pgBt Nupan Ju!Íor k a ! d. ve!-senyét 45 1ndulóval'
l. GeitővárEy I. ,/ho1üversotrybep,/ U.Do. 6 sr.r II. tra6l Gy. vÁs. 6 Íry.. I1I. Gu1ác81

]1: -Bvgg 4 fl..r_Iv: Gellé-rt_ll. vÁs.4,Ey._'.v._Etdö1 P. BsE-, b.' vI. Fútó'G7. VA6. J gy.'vl]. Bódy I. HsE 2 gy.' vIIr. PaJor'A. VlB. 0 gr.
Á verseuy a döntőbe Jutott v1vók .részére I.o. sEtltet blztosíüott.

-o-
A oBepel sa L97 L.x..r_6n I.o. pórbsJtőr velselJr! leldezeüt 

'l 
lna1u1&r81.

I. Dr.Terrék HsE 6 8y.' 1l. EaBsal osc 5 gy.' III. Bo.r1a1 cBepel 4 sy.' rv. [anszler
L.Do. 4 s.. ' v. Kocs1s vÁs. 4 8y.' YI. Eovács v.uET. ] ry.' vrl. Blhart BBE 2 &r.' YIII.
'Lóbel osc 0 €y.

Á döntőbe jutott rTr.o. kép€B1tósü Borlal 0s€p91 I.o. képe61té8t a'olzett.
-o-

Hódüe zóv á.gárhetJr_ Y1vó azakosu tálya ].97l.októbe!,. 
'-á-! 

ors!. rIT.o. k a r al velaeryt
Iend€zett 20 lnalulóval.

l. Palotáa szegeal PoBtáa 7 g., II. Yarró o. ItóDIf,lI 6 E/.. ]II. tÍa8y8!1 I. EÓDIEoT
1-FJ.!'Iu-. s!e!j9!!_[: Dvsc , gI:r v. P1avéoz Pál_B. vT6f, 

' 
sr.; vI. -8rI L. B.vTsx 2 Ey.'Vlr. Sándor E. H0DIÍ0{ 2 gy.' YTII. c8étb I. D.vsc 2 sl.

-o-
zaláe8ersze81.Dó_zs8 sI vívó 6zahosltába 197l.okt.hó ]-fu III.o. ffl.tőr Ygr8e!:yt

reEdezett 28 lndu]-óv a1 .

I. .Lakl 1'. szhely 6 6r.' II. Töth I,. azhely 5.{r.' III. Le8kó I. z.Do. 9 {y.. Iv.
Berdl 0lr. Körnend 4 ry.r-v. sEakács 3. qzhelY ! s/.' vt. tóE6tb' Á. szhely , gy.]-vÍr. nar-los Gy. szhely , Fy.' VIII. xór1cz I. sztraly, &..

-o-
.A, B.HonYéd sE vlYó szako8ztá1y8 1971.okt.r-á! II.o' ff1. t ó t veTsolryt lenceileit

'J 
'l ndu] óv a1 .

I. R,lzeavfuY N. Do' 7 gy.' Ir. Nyergoe Á. YÁs. 5 Ey.. rII. Il1Dták GY. DvTx 4 Év. _
lv. l!"o! Á. v4E:_2 6!r.' v. Deos1 R: 09c, sy.' v]. ratátÍ cy. vAs. 1 6r-., vII. Kr;ls;G. v^s. 2 5y. ' YIÍt. Dx'Eekebe T' BgE I ry.

Á Yerseny nlpősltett. A! elsó kettő I.o. nÍ!. Iett. Gratulálulkl ToYább1 síkoroket
k 1vánunk.

-o-
_ A_budapegtl vsz 1971.okt.lk! lolalozl'e 4eB a'tBp.Kupsí párbaJtór YerEonJréü 26 1.n-

du1óval.
I.Bodork()g vÁE. 6 w.' IT. lluFkova&kl Do. ! ry.' rIJ. szabó JJ. tlsE 4 

'ry.. 
fv. o!r!t-

rtcg I. o60 4 8y.' V. Borlay csepel 4 &r.' vI. tdara,'lÁkó 'r. ceep' 4 8y. ' vlI. Dr.Török 0.
V.MET. r 6'.' vIlI. schumnnD . vÁs. ] gy.' lr. Dr.Török F. ltsE , Bl.

-0-
'Békéllcsaba V.'I. Lg7I. okt" lO-én Ir. o. n Í t r vorsenyt renr1e zet't
l. KlsÍJ Á.. nvtstr 7 {Í.t Ir. Gyarmat1 E. BVT$K 5 gy.l III. Krrszác Id.

TV. I{er:lol K. Tata ,6J.r V. Nagy M. BVTBK J gy., YI. Gubner T. BVTSK JA. H dm. 7l E}. r V-III. BclnczétlÍ Zrl, H dn. o g.y.

lo

?-Z lndrrl- va1.
Eger'4 6!f .tgJ. r VTl". HaJdu



Á pestnoryet vsz L97L.okt.IO-én G dolI n Ir.o.
részvétoléveI /|/

k a I d. verseryt rencle z,eit t 71 .i' u

1. ToInay-T: lSE 7 W,r-II. csanáÉ Á. Bvsc 6 W,t III. Gaspár Z3.OsepeL 5 gr.rrV. Dan1s J. cq{9-2 8{..'Y.-La.tor^G}: u.Do'-4 ry'.l_VJ] K1szel B. II'DO. 
' 

8Í., YIÍ-. nurrt
M. BVSC t ff. r VIII. Skoro I. U.DO. 2 gT. r IX. Po r L. U,DO. 1 ry.

"l,'z I. és II. els osz'táIyuvá, a rIr-Ix. Ir.osztályuvá n1n sÍilt.
-0-

Á vÁSÁs sE Vlv szakosatálya III.o. k a r d versonyt rendezo t L9?I.okt.16-án
66 índu]. va]_'

I. Nébald Gy. HEE Z sJ:, rl.-é"l!1ttn BsE 6 g;I;r IrI. ScbÍrn DunauJv. 6 gÍ,r IV.l{utrl A' vÁs. t-gz''J. Falu{v -!1-qoosz 4 ff, l YI.'Ányos J. X'SI , ff. r Írr. páíkás A.Csop. ) Ü.t YrII. Karaffa G. vÁsÁB 2 8}.r Ix; Kovács-G. V.I[E|I. I ry.
0-

Á budapestt YsZ L97L.okt.L7_én rendezte meg a 'tBp.Kupa't JunÍor párbaJ r versoryét.

rgl"1"''á}t.$:-H,7, Y't"iÉl-Í]fi:"i L:-í': ffid"É] : f;Íá :'li"T;TTí.o"fln'J:' l,d_
Bvsc ,gy.t vIrI. Székely z. D0. ,gY.r-Ix; Sz1JJ K. EsE 2 gr.

-o-
- Á szegedl Postás sK Sze5ed'en Lg|L'okt.h 1/-én olsz. II.oszt. k a r,it versonytrendezett 25 lndul- va1.

I. szeneréd'1 I. Sz.P. 6--8}3r-II. Kelemen G. szno! 5 ff.r IrI. Rab f, szEOIJIv. Sernann Í;-s;.F; ,_w;'vlpároia'-i.-Sz.P'-J BÍ,, vI. Maryarl J. HÓor 2 6x,? fiIl:Berta J. Orosb.. I 8T. r vIIÍ. Romhány1. R. SE.P. I ry:

\ .re

KlMUTATÁS
az, 1972-Év1 n1n s1t '1osztátybeIÍ,/ verso k elos ztásár I.

Ff.t r N1tr PárbaJt r
I. TI. III. I. II. ITT. I. IJ. III. r. rr. rrT. Öss zesen

oszté'lyu

Kard

Buda pesten
77

Vl"d ken
2A11I8I1L6 LL7

Össznsnnr II24L'rl- L5 21 L711I1 L, t6 29 L9+

I. Á fen-ti velqerryeken kl-yii! nrÍ!.Ég!!égt--r9!.9t szereln1 1lL' megvéd'enlt
20 éven a lul1ak / iunLor / tá,Jékoztat 

' 
11l ' baJ n ok144/t verrr e nyeken /f e5yvernemo nké t' I

- f lskola1 baJnokságokon feg'ernenenként T-L/l
- vÍdékt feIn tt és ÍfJuságÍ k rzetl és or'szágoo baJnokságon feryve::nemenkánt L*.]./tkii1tjnbcjz kupa és emlékverseny og-yén1 versenye1n.
YJ-{ékt. ver.q enyok e } gs3tá1g g!

Baranya
Bács-K1skun
Békés
B ors od-ÁbauJ-ZenpIén
Co ongrád
r'e J ér'
Gy :r-S opron
Ha Jciu-B1har
Heves

7 verseny
1n
5il

L5 rt

9rr
7rt
6í
2rr
5rt

Konál orn
N grád
Pest
Szabo]_cs_$zatnnár
Sz oln ok
ToIna
Vas
YeÍJ z prénr
ZaLa

B
7,
1

L2
t

L0
14
4

ver$eíy
il
lt
tt
rt
tt
,t
It

t{

2.

L7



vrríAs
L972

S ors zám Á vorseny Je11o5e Id pont Ronde z

l. Eorg tF eervÉg{ FaJnoFságok
a,/ ngffye,l }a J nolcg ások

párbaJt :l
kard
nttr
férf1 t r

b/ r!$Én*. EpJ porp,4rox
- ktirzetl ve.rsenyokr

ka.nd.

párbaJt r
nltr
férf1 t r
K rz.ptÍ..,Foqg.:q.!aggkl I.

II.
IIT.
rY.

Y.

Budapest

W r, Kou'áron' Yearprén m.

Baranya, FeJ r, lolna, Vas, 'Zala n.r

Báos_X1skun, Békást Cg ongrád 1 Foat,
Srolnok n.
Boreod'' EaJdu' Eeyes' s grád' szabg).cn

k rzet r

ttr
ttt
Itt

llr

rv. B.
rv. g,
fV. J-1.

rY.16.

TÍ ,22.
Ty,2r,
V. 6.
Y. ?,

V.,2I..
Y.2T.
Y.2L.
Y.21.

rv. L5.
IV.16.
T:V ,22,.
w,2).

Yr. 10.
vr.1I.
YIr 14.
Íl. L5.

nTS
nTS
nTB
nBS

Kcir zetok I

If. Gy r
flL Baranya
fV. SzoLnok
Y. Hevos

lla

q/ Qrsz, vÍdékJ. bgJpokság

kard
párbaJt r
férf1 t r
nitr:

il,/ lr4dapest ba JqokBtff,o} lnamaetktizl./

n 1 t r ,/Gelonta éy ev, /
kard, /Borsod,! ey , /
párbaJt r,/Duronelty ea. /
férf1 t r /TIL1y ev./

e/ Plga..b$Jpq\gáEo3
férfÍ' t r
kard
n61tr
párbaJt r

Fet tt osapgtbqJnokg_áBgk

a,/ III. o. orgr. csapatbaJnokqágok

férf1 t6Í
kard
n61 6r
os Etálro

X. 29.- nyugati osoportl frag;ykanlrse
X. 29. keletl cs oportt sal6 tanJá.n
x. 2.9. wBz
xI. 19 , wB7

Ógd

Ózct

Ónd

nd

BVSZ
BVSZ
BYSZ
BVBZ

mrsz
lÍVBz
ilrBz
vsz

2.

t8



B ors zám A versony Jellege Id pont Rendez

b,/ Ir. o. ors z. csa patba jnoksáFok

férf1 t r
kard
nltr
párbaJ r

c./ Jj 9_1 o::sr. csapatba._'tnokságok

férf1 1; r
kard
nitr
párbaJ t r

Junior eryén1 ba.lnoksánok

a,/ yldék1 .'|un1or ervén1 ba.1noksáR

4 feryvornenben

b/ Budapogt .1un{or e{réF1 baíng}ságok

kard
férf1 t r
nltr
párbaJt r

c,/ o-rs z.'.'tu.n1,or .emréFl. ba.-l qoEgággk

nitr
frfit::
párbaJt r
kard

9rg lágPs. J up{pl oFpP3, baí.np\9ár o\

férfl t r
nltr
ka:ld
párbaJt r
/-

&iet'e$ 9a ré1s-F93'{!. bgJgp\eáFoE

a/ grcyént baánoksfuok '

férf1, t :l

ka::J
utbr
pá.rbaJt r

:.. I

b,/ cggpalbaJno.kság.ok } í.

k ard.

férf1 t r.

párbaJt6r
nít r

xr. 11.
xI. L2.
xI. 25.
xr. 26.

YI. 12,
vr. L),
vr. 16.
vr. L7,

f,r/62

wgz
I[ysz
rÍvsz

[vsz
YSZ

uyBz
WBZ

Yoszprén

,.

r.15-16.

fo 15"
f. 1,6.

Ír 2?.
r.2V.

rr, 5,
IT. 6.
II. 12.
rT. 15.

rr. 5,
iI.6.
II. l3t
II. U.

IY. 9.
IY. 10.

'!

ffr J-Le'r
ffp ,{P.

. .!' :'

IV. 9,
rv. l.o.
IY. 11.
rv. le.

WBU
lÍYsu
w8z
TYBU

WBZ "

xrgz
MYBg

rrgz

BtrBZ
BYSU
BYBZ
BYEZ

4.

5,

a

t[ÍBu
IVBU
IvBÍ
nrsz

;lr

líYgz
rÍ$n
wea
Wü?

T9



S ors zán Á voÍseny Jellege Id pont Rendez

6. tvl4*rt.l vorsonyek /serdiil és tfJuságl/
Az eg5ros évJfuatok vergenyoÍt kÍ.iIiin ke11 rendoEnÍ. Á versenyoket 8zonos 1d ben
és ]_eb'et leg-uryanaz.gn a helyen_ke11 rendeznl. Á se!d'[i]- korosoportba tartoz-
nak a L4_\2 évesek /.L957-58 Ázii_tet suek/, a lfJusá8Íak koroaopbrtJába tartoz-
nak a L6-L7 évosek /L9r5-56 sztiIetéethak/.

a,/ mgFvei volgenvek

tavaarÍ fordul
szL fordul

b,/ kiirf gt!, verse.nv,ek

tavaszj- f ordul t

If . kcirzet kb. 1r0 f
III. rr kb. 14O fry. n kb. L55 tv. í kb. Lro t'

sz1 fordul t

II . kijr zet kb. LrO tIrI. n kb. I40 f
rY. í kb. L55 tv.. tt kb, 1r() f

c/ oFszágog bqJnoksáffok /tavasut/
szi ollen rz velssny

7, K-ijzépf qku tgkolal, .versgnFek
fft,n1tr,kard

B., Sportlgkola1 BaJnoksáF

S1,'ortls kola1 yersenJr
f J.u és leároyt r
kard

g , Uttcil ssregs semle

) fegrvernemben

Io. I'eln tt_ táJ4koz.la .vgrsenvek
férfl t r

ka:ld,

nitr,,

párbaJt r

J-1. Jun1or tá.Jékozta . vgtgenyek

férf1 t6r

kard

nitr

párba J r

rI. 54.
X. 14-15.

rrr. 1g-lg .

xr,25-25 ,

w.6-7,
xrr. L6-w ,

W.1O*1I".

rY. g-9.

V. I'4.
v. 7,

xrr. 2?-?_9,

r. 22.Ir. 27,
I. 21.
III. 1I.
r. 10,rI. 20.
r. 29'-fff. 12.

XI. 18.
xTI. 9.
XI. 26rxrr, 10.
XI. L2 ,xrl. 2,
Xf" 1I.
xrr. ,.

nTB
nTB

Ves zprém mfB
Yas nll l
Békéa mTB
Bors od BTB

Konfuon nTB
FoJ(rr nTS
Csongrád nT$
EaJdu nTB

![y6z

lÍrBZ'

Yá'p' 1o a

Pécs sI

sa1g tarJán BI
Bakony V, Bl

BVSZ

WBZ
!Ívsz
wsz
trvsu
IttIBZ
WBZ
trTBZ
Lívsz

Mrgz
lnrBz
Mz
trYSZ

vsz
UYBZ

WBZ
wsz

?o



B ors zám A versony Jellege Id pont Rendez

12. fuoa és enlékverseqygk

Pann nla Kupa 4 fe&ryernem
Tusnády ev. I.o. kard
J zea Kupa lf J.veryes csapat
Yeszprén Kupa

kard és párbajt r
- férfl és nij1 t r

Dl sgy r Yárkupa I.o. kard'
||Maryar IfJuságll Yándorkupa 26 éven
a1u11 ka_rrloz k e5rén1 volsonye

L). Eazal nenre.tk zl versgryek
Santelli Kupa kard csapat
Budapest BaJnokság n 1 t r e5rén1

'ilNkardrr
n n pbtf I
il il tr tr

Gaudini Kupa t rcoapat
Eur pa Kupa kard csapat
Hungr{_r.la Kupa kard eryén1
Nenzet;kcizl Balaton BaJnoksfu
TokaJ llYpresa párbajt r eryén1

Iq.. Uln ELt versenyek

a,/ I. o. versonyekt

férf1 t r

kard

n1tr

rrI. lg.
Y. 14.
V. 21.

Y. 27-28.
vr. 1-4.
Vf. 4.

III. 26.

rv. 15.
t-v. 15.
rv. 16.
w .22,.
TV .2r.
w.22.
rv.29 .

rv.ro-v.1.
vrrr .)L-rx. j.
xrr.9-10.

Pécs
Gyr
Bl olnok

nTfl
rlB
Iísk olc

nrsz

wsz
BVSZ
BVBZ
BVSZ
BVSU
lÍysZ
wsz
wsz
mrsz.
BVS0

IT,.L) ,
IIr .5.
III. L2.rv.4.
V' 7.
vr.4.xlr.r.
I. 1.rr. 27.
Trr. 19.*-f&--f6'-
V. 14.
v. 27.
vr. 4,
xT. 25.

*-,JFIt-r{:7.rr-

r. L6.r. 21..II. 27.III. L2.v. 1.v. 14.
vr. ,.
I. 16.
II. 6.
II. 20,
IIr. 26,
IV. 9.
v. 2L.
Y. 28,xr. 26.

Budapent
Bors od
Vas
Szolnok
Budapest
Veszprén /kupa/
Blrda peot

Buda pest
Bud,apeBt
Budapoet
0s ongr:ád
Gy r /Tusnfudy/
Veszprén /Kupa/
Bors od /\ arkupa/
Vag /Petsobauár/
Cs on6rád

Bur;lap 6t
Yas
E'eJér
Burlapest
Bo,r:n od
Buda pest
Yesaprén [Kupa/

Szolnok
Baranya
Budapost
Bor,FJ od
Buda post
ll r-rde pest
Y,:Flaprén /Tupa/
Buda poet

{rq.

ptubaJt r

21



Sorszán Á verseay Jellege Id ponÜ Rendez

b/ IJ..o. versepyo.k

férf1 t tl

kard

n1tr

párbaJt r

c/ IfIro. vetsenyek

Budapeat
Eeyes
Budapes
Sz olnok
N gráat
Buda pest
Veszprém
Baranya
Bors od
Saolnok
Konár cn
Budapest
FeJér

Gyr
Buda pest
Budapest
Buda peot
soJén
Bors od
Bud,spest
Vas
Buderpeat
Yeszprén
0s ongrád'
Pest
Konfum
Buda pest
Heves
Buda pest

I{ grád '

Budapest
Komár om
Cs ongrád
Burlapest
Szolnok
Vas
Budapest
Veszprén
Heves
Békés
Bilrs od
Fe jér
Budapest
Szolnok

Bors od
Bud.apest
Budapea
Bud.a pest
Yeszpr m
Budapest
I grád
VaÍJ
Szolnok
Baranya
Buda pest

Budapest
IIaJdu
Bzolnok
Pest nog;re
Buda pest
Baraqya
Koná_non
Békés
Buda peat
Bors od

t{o

r. 10.rr. L1.II. 20.-rlr. 5,III. 26,
IY. L6.TY. 24.
X. 1.
X. 8.
X.22.II. 5,Ir. 26.xrr. 10.

r. ,o.II. 6.rI. 19.rlr. 19.III.26.
Y. 14.
V. 2L.
Y. 28'.
VI. 4.u. L7,
X. I'x. L5.
X. 22.xI. 5.xr. 5.xrr. 9.
r. 16,II. Lr.rI. 20.Ir. 20.IrI. 5.rv. 16.rv. 16.v. ?tv. 21.
V.2L,.
vr.11.x. L5.xr. 12.xII. 

'.xrr. 10.

II. 20.rr. 27.rrr. 19.
rY. 7o,v. 14.
v.28.x.22.
xr. L2.-
xII. 

'.xrl Lo.
xIÍ. L7 .

f. 8.r. 10.-rr. L1.fI. 20.If. 26.II. 2?,rII. L2.rIr.12.
ITf. 19.rv.2r.

22

férf1



S orszám Á versony'JeIlego Id pon Bendez

férfl t :l

kard

nttr

rY. 29,
rY. 50.IY. VO,
vn 7,Y. 14.
Y. 2L.
VI. 4.x, 29.
xr. 5.xr. 19.xr. 19.
xrr. 1.xrr. l-0.
xfr. L7.

I. g.
r. 2r.rr. 5.II.6.rr. 27.
ITI. 5,ITI. L2..rrl. 26.
TV. g.
TVr 16.rv. 16.rv. 25.
Y. 7.v. L4.v. 14.v. 14.v. 29.v. 28.
Y. 28.
X. B.x. 8.x.22.x. 22.
xr. u.
XI. 12.
xr. ?-5.xI. 26.xrr, 2.xrl. 3,

r. 29,rr. L2.
IT. LJ,rI. 20.Ir. 27.III. L2.
ITI. L2.
IIT. 26'-
rv. 8.
IV. I.6.rv. 16.Y. 14.
Y.2L,v.2L.vr. ),rx. L7,
TY. 24 t
X. L.x. 15.x. 22.,
XI. 5.xr. 19,xrI. L7,

Bud,a pest
ZaLa
il grád
Cs ongrád
Yas
Budapest
Budapost
llolna
Bud.apest
Békés
Yeszpréu
Gyr
Budapest
Bács

Budapeat
Szab ol"cg
Bud.a pes
Ves apl m
Bács
Pest megye
Budapest
Gyr
Buda post
Heves
Komárom
Vas
Borsl od
BuCapest
C-s ongrád
ZaLa
Budapest

. N grád
FeJér
Szolnok
Ves zprérr'Buciape-st
ZaLa
Baranya
Bors od
Budapest
Békés
BudapeÍ]t
Cs on.g:rríd

Buda post
Budapest
Bács
Vas
Ea jdu
Eeves
Konáron
Békés
3ud.a pest
Bors od
Yeszprén'
FoJ ér
il glád
ZaLa
Budapest
BzoLnok
Gyr
Baranya
Veszpré
0aongrád
Bzabol-cs
Sudapest
Konálcm

e,



ti org z Ériu A versetly jullege Itlt.r1,rritL Re rrrle z

párt'a j tor r. 9,rI. l).Irr. 5.IIr. í]ir.
Iv . LíJ.
1-V. 2r.
TY. Uo.rv. )o,
V. 7.v. 14.
vr. 11.
vr. ?-5.
X. 8.
X. L5,
xr. 5.xr. 1.8.
XII. IO.

Buri a perlt
Verr zpr',:n
Gyr
Bur,la pe.'t b
Baraqy*a
Budape-rt
Bors od
K omár: oul
Né'grá.d
Buda 1le'$ Ü

S z oIn oh:
Buda pBH L
Vas
Űs ong;r'ád
Szolnr:k
Buda pr:st
Fejé3

1j;;=====--:===]====!===-=============:É:l:a==!r3rí!lL==:E====s=É:Út:============= -':'===='===:====:=:í

nVÓ HTRADÓ Ír Ma8yar VÍv Szijvebség bLvabalog lapJa. SzerkesztL a Szerk'egzt(l Blzobl'ság.
Szakszerktleati'l Dáíld gándor. Szerkeszt t SzéketyhÍdy lt1bor. Szerkeezb sé6r a Ma8 rar Vlv
Ézijvetség hívtrbalos hely1e gor Btr<lapest, V. Rtrsehberi5 házaspár u. 1. Tel.efcrnr ]l4-80Ot
1l9-ogo. Klrrd"Jat a SportpropaBand.a VáJ.lalat' Bp. EIv. Igbrrár.rnozcÍ ílt' 1.
Felel s klad. i pécst-T1bbr lgazgab . - TerJeszh1 a Magyar Posba. .&L{íflrebhet bár'me'Ly
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