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Benilktvlil nebéz áYet haByott naEa nai8 tt lapuEki a vtY E1Taal . o\ran évot' auolJrtgt

e6y részében uár_nár ae ís k Bé86sue} lát Eot 
' 

bgs/ folytatnl ualJut-o a goltt bi' oEl-
taDÍ tuilJut-e továbbl nogJo loDését,

Ezuttal n6n nyonala1 Doház6ég k, nen gzervezetí koepl:Lkáoi k n.bozÍto tét nuntánkat 
'haDen g8ysz6riien vi.v tá'rsaalatnuE.k k Eliry . Á'fogJuk n g éá viryétokl| szollonébrn fogant

Bo8it8éEek bovatcvább oda Y zo tot' hory neu vol ntvgl E tailteDÍ lapunk oldalalt' hÓna-
poEon keresz Ííl. Á lía&rat Vlv Sz vetség eE98ítséB v91' valadDt az lÍTs hopaBanala o8z-
iab,inat táoo8atágávaÍ azonban slkoriilt-IekÍi'donl_au ujabb neb zségeke!. Áz- uJJÁ6re'rícz -d'iit azerkesz bízottság [á! kép68 Yolt tot alá ho'ni a' 6lnult év nég blányz lapazá-
na1t' éa' o1nt nár J I8DI68L' ez évÍ gls 5Eánunkb l it ll. fillk' valanolyes tartaluasah-
ban,'Jobban gzorkosz vg utjáia booeátauL az uJ év uJ Lappélatányalt.

!z e1s lapB!ánun} ná8 kéBvo Jutott cl az olvas hoz, ile anl"kor ezek a sorok 1! alnak'
!á! lyonalába k6ltlt a VlvÓ Blrad Eégodlk ./f6bruárL/ azána 19. blztosltékul az ld benl
ae8Jelenésre. A B! rk6tzt blzott8áa a Jiiv ben ugyania' nlDiton ron ra8aslkoilDl fo8 a B E-
leLánáej' /Lead6aí/ Íal pontok pontoa botartárához j hoE/ neBki! lJo aE olvasÓ&a a kínoar
Áosszu várakozás l. ÁB olvaB &at. e16fizgt fuk6t - ;L{ LDak azána /és elt Da8y ai!i'!.Egl
ktiutiljt'.L,/. YáErle Dgrhelaatt a az ' tbzásall línt niik Í8 tual.iá.k. az tBzáz .l ftzot . lét-
fo ltélelb' tapii''t Dak-- ké'Jiik' te!JgEB!é-k' slttJtgaDek ona'k-tg- uJ 9l f1zet te 'a Vii Etra-
d nak az ol1Epiai évben.

oltapla v b ! Járunk' vlv aportunk 6l tt Da&r foladatok állDak. l nagyar vlvá6 olÍ!-
p1á.T r uéÉ nlnillg e1[errgl- é!t na8. s ez az elváiás n1tsgn váltclott ná1s. Á na8uD'k ré-
8'ér I tiiao lesgáÉiiaknek tartju}| bo6y eszkiízeín}kol válo8atobtaÍD} f lk 8uti! gét el Bc8Ít-
8 .iI - valanílt, ho8y az et kész[i1e ekr6l. s az oltEp1ár l a Lotalapogabba! táJ ko8ta8guk
o1va6 Llkat. Eínek je!í ben táttunt nunkáb'oz a? uJ vben' s abban a lgnénybgn' boty Du!-
sánk végro zavartalán é8 folya[atoB Laaz - az on{it tirai!.álo 

^

EEY f61aa1atu!k van nér. e tijv1d Írá6ban3 l tialiinct t noualaDl al'r. EporJosl láazl na.r.
a l{arv viv gBÜ,vet8éE voÍÍ otnilkéna}. a& uvsz elniike * nek lé! v az6 tt -6 rodnényo5 .p'
átdoátog nunkálá rt. El.vata1l olfoalalt8áaa neBváltozván. az o taii&1 1sE 8 8r l leuonila-
E1 k Dygzeltilt'-alo tuauu}' sportágui} lrán t szBletetg neÁ változott' vál ozi} Jottáuylt
EOnr

K sziintJÍik továbbá a líagyar VÍv
Map5;yar RádÍ -ée Tetovlz1 elntikét' ak1
at Llj évbgn sz votsé8iink uJ elniikének'
na&rsz lii eredményeketl

BziivetséB me8váIasutott uJ elnijkéto Ttjrn'pe rstvánt a
beÍktatása után azonnal munkdhoz látott. Ktvánunk
s rajta kereeztilL o5ész vív sportunknak sok sikert'

A suERxmsz[ŐBrzoTrsÁc



KLELL rÁtnaÁrl

Bészletek g dcjnt bŐli
Magyarország - 0-qeb-qz Iovák1a rJ-: }.
Tersztyánszky 4' Schenker és Uhlyarlk 2-2' Rády 1' Í]-Ie ye Dworák 2' SwolzLk 2,
Jungmann 1, Oppel O ry zelemmel.

Maryaror szá1 - I{o j_Iandía L4; 2;
Rády és P sta 4-4, Scb.enker és 1lh\yarIk 1-5, 1lletve de Jong 2, Van de WÍeIe,
Doorman és Wynoldy-DanÍel.s 0-0 ry.
olaszország - Ülaryarország 8:B
Pulíti ], MorÍcca 5, BerÜtnettÍ és Saroccht l-1, 1l].etve Terszbyán-szky 1, P sta és
Garal 2-2, BertÍ I sy zelemmeI.
Az olasz csapat Iegblztosabbnak bitt renényb1nket h1ris1totta neg és ezzel vigasz-
ta]_ta nagát a t rcsapatban aratott balsikeréér't.. Á maryar csapat nár 5t,2-re elhti-
zott, am1kor aZ! olaszok határtalan Ielkesedéssel lépésr J--Iépésre jav1tottak és
ma5uk javára dcjntotték a mérk zés sorsát és ezzel a7' ol1npla1 bajnokságot. A narya-
rok sokat panaszkodtak a zsiiriben szerepl Rlha cseh z-siirltagra, akl akkor zsiiri.q-
ked"ett életében eIs izben.

fara eprygni na:inoXs*

Ez az ol1npla yÍharosan kez,i d' tt és vÍharosan ért véget. A kard eryén1 ba.Jnoksá-
gon ls vl-baros jelenetek játsz dtak le. Áz el nérk zések nég s1m.é.rr és zájtaIanuI uonyo-
1dtak Ie, de nár a..ktjzépdont ben mutatkoztak néni zavatok1 amínek szenved részese
]-ett Tersztyánszky Ödon. Az olasz Cuomo áItaI vezetett csoportjában 4 ey zelem.me1 és 4
vereséggel klesett a továbbí kiizdelenb l. rry a né5y Índul naryar vÍv b, I hárnan ke-
ri.iltek a dcjnt bet Garaí, Sehenkor és P sta. Á mérk zések 4 taláIatÍg folytak és a don-t ! az egynemzetbollek vlvtá'k Ie eI sztjr. Garaí'4rl-re gy zte Ie P átátr-Schenker ped1g
4l2-re Gáratt. z olaszok a Iegjobbnak tartott i'u]_lt1naE- lefekiidtek. A.z'olaszok o
szenbetiin n don csÍnáItá'k az sszejátszást, hogy a Inag'yar sz vetséB JeIenIév e]-Pallavicini Gyiirw vássa1 é]-t' Az vá*qnak helyt adtak'-?ulÍtít k1zárták a versen:

4rZ-re Gatalt. Az olaszok a legjobbnak tartott Pulltlnak Lefekiidtek. A.z olaszok oly
szenbetiin n don csÍnáItá'k az sszejátszást, hogy a Inag'yar sz vetséB JelenIév eIn-dke,Pallavicini Gyijrpry vássa1 é]-t' Az vá*qnak helyt adtak'-?ulÍtít k1zárták a versenyb 1.a versenyb l,
aV' edd1g levÍvott csortéket n'egsennÍs1tették é*q a d nt uJravivását rendelték eI. .A,z
o]^aszok azonos1tották magukat PulÍtlvol és ntndnyájan vísszaléptek a megÍsmételt d'on

Pallavicini Gyijrry vással é]-t' Az vá*qnak helyt adtak, ?ulÍtít kízíl
aY, eddÍg levÍvott cs rtéket n'egsennÍs1tették é*q a d nt uJravivását
o]^aszok azonos1tották magukat PulÍtlvol és ntndnyájan vísszaléptek aptek a megÍsmételt dont -ben. Ennek tábláza at

1. Ducret Roger
2" P sta sándol dr*
'5, De Jong Á.E.W.
4. OsÍer Iván
5. Couraux
6, Garal János
7, schenker Zoltán
B, casoo
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/J9z+. FáIÍzs. Kardversery" x'oIy atás,/

farAcs.apa t+aJ.n

Az T. f ord'ul banl Maryarország - NagybrLtannÍa llt 1.
Posta' Schenkor' GaraÍ 4-4' Gara1 } gy zel-net szerzett az angolok
ollen "

Á rr. forilul banr MagyarorBzá8 -tsorti és Galai
ban Tallandíer1

Á kard-csapatd nt táb]-ázata t

FrancLaország ]-Ot 6.
1:1, Széchy és TlhlyarÍk 2-2 gy. Á franc1a csapat-
L1pschl z1 Perodon és Salntgerm.aln v1vott.

01as z ors zág
Maryar ors zág
Cseh-q z]_orvák1a

Ho1Iandía

X 8rB 1115 9zT
8:8 X Llr5 L4r2
)r )-L 5r l-I X ? t9
7t9 2g14 927 X

1I
2II
0rv
T TII



Á baJnokság sorsa az utols mérk zégen d lt eI. Ezt De Jong vtvta Ducrettel. Hs
mérk zér:Ü-Ducret nyerl, I'esz az olínpta1 baJnok. A mérk zés'b aronban De Jong rqyor1
b1lratÁn és ftilénnybIr'ánlvel rtá*t szívességet tesz a magy"a.r'oknak, aklk an slheson
feleJtík eI. Iry lrar as holtvers ny aIaku]- xí az els helyért.
]xnrterk orednéryer P sta Garaí 4r 1

.Bfft:* - $ffii:' illá
lItll veraeny 8 Ir-Y. h lyér t schenker * De ,rong 4t5.
Holtvorsony á lrI-vTI. helyértt osler - Couraux 4l2.

n Í t rbaJnokgáFl 24 l'ndul

BaJnokr Osier ELIen DK

2. Davts G.M"
J, Hacksche:r Grete

4. F::eeman GBfi
5" Bardlng DK
6. {[ary GÍze].la E{Ifr

GBB
NK

Tx. otÍnpla

Áns zterdam. 1928.

El anényekt

Á Magyar YÍv Sz vetség a Boron ktjvetkeu amszteIdaní oIÍnp1fua va]. kÍkiildést a
nrilt al sá nben fokozott k vetelnényekb'ez kiit tte. Kard'ban ném kevesebb' n{nt nésÍr
t rben háron pr baversenyt te t k telez vé. Az els és násodtk kard pr baversery nem
vo]"t te1Jes, foert 8 Jeliiltek kijaill tijbbon felngntést kér ek és kaptak" Áz els pr ba-
YalsénJr Gombos - Petgchauer - Schréd6! - Illrlyar1\ - G1ykals - RozgoryL_sorrendet ered-
nényezte' a uásodik ped1g í5y végr dii tl Teráztyáns'Etr - Feüscb'auer - Gonbog - Plller -
Glyka1s - Rády.

Á barnaalÍE válogat velsenyen a JeIiiItek telJes ezáEban rész vettek, osak Schonker
Zo]. án b1ányzott, akí sírlyos nlitéten esett át. Ez 8 YeIseny' ame\r az egykorí. Nernzetí
Lwardában LaJloLt ler háinras Jetent séggeJ. blrtt e]- szcir válogat verseny voIt' násod*
szoÍ nÍnt a íE s k ve.i:nenye'| kertilt negránclezésre, harnad'suo! sszekapcgolták a nKgregz_
essy-emlékversennyeln, aml a "LoBJobb naryar kardvlv 'cÍnéért ls fotr-yt. { kiiz nqég

ér eLl aése oly nagr vblt' hory lolasrenct rijket rend'eltek k1 a k1szorult néz k szétosz-"
Iatásála* Á naryfoEu érdekl dést az Íe fokozta' hosy Fucbs Jen 

' 
kétszeles ol1npí.aÍ baJ-

nokunk okulva á_négy év e]- ttl tapgsutalatokon' negJelent a résztvev k kiizfitt.
Fuchs szereplésér ]. a ilenzetÍ Sport L92B. év1 ápr1l1s 16-Í szá_m'ában Így enLékezÍk

negt
ruáÍ az e]- mérk zés Ís be1tlett d' nt6nekn Az el rnérk rés gzenaácL Ja az volt' ho&y

Fucbg Jen k1esett a násodIk forduI ban. Tegutols ve::senye ta e)repiÍIt 16 esztend
nen nritt el fe].ette nyomtalanul. lassu vol és b1zonytalan, de terenfornáJát eem' tudta
negk'zelÍtení. I',átsr,ott raJta7 hogy a 16 esztend alatt elvesztette verserylu ÍnJát és
néEa sz1nte l"á.npa).áz vett .raJta e.r t. [ánadn1 nem me:r r védése1 btzonytalanok voItak és
nem sÍkerliItek tenp fogása1 BOEe Egy-ery assz Ját Ígen loÉlsz tusa!ánlya1 vesz et e e].'
Ea g tréulngben ].á ott fornáJát klvÍv a vo].na' sokka)- el kel bb szerepet vLtt voIna a
Yersenyerl. Fucb,s esote b1aoryÍtJa a veÍsenyzés Bziikségességét a vív sportban'n

Á veráenyt és vele eryiitt a ''EegJobb nawsI kardviy n cLnet Petscb.auer Át 1la rr}B!*
eésabe\yezésekGara1 *Rády-Ilb'IyarÍk-Tersztyánszky-T tb-Gonbos-GlykaÍs&

PÍIler soryánde _eled'nényezték. M1után az utols b.e\reken sz ba Jtiv kardvÍv k kLJe).ii-
Iése nég nínd1g nen vo].t kétségen k1viiL negállap1that 1 d nt Jelent ségii volt az utol-
E r a négyedtk válogat ve::senyt a maryar baJnoksfu' anelyen a bolland eIltgárda ls
rész vett' d'e asak Eckart keriilt a ]-2-e-q d nt be. Ez a k vetkez sorlendot eredméryezte|
Terszyánszfy*Gonboe*Garal-Bády*Petscha[el-Glyka1a-Kalnár-T th*SzéchY-
schréder - Eatz Ott - Eckert.

Á néry pr baverseny l-ezaJ1ása után a k1kÍildés sorrendJe a k ve kez n don a]_aku]_t
k1l ÍerszfuÁnsz\y' Potscbauer, Gonbos, Rády' Garal és GlykaÍ.sn k képvlselték a magyal
szlneket kardban' Eády, Terezbyánszkxl Rozgonyl' T tb'' Schenker, Hatz 0t t rbenl'I[Í8
pá:lbaJt rben a k vetkes vÍv ka Jet Iték a k1klildésret Rády' EaJilu' Bogen, Plll_er'
Kalnl zky és Eatn Ott . Az els n Í t rbaJnokság erednényekáppen a k1kiildésre Dany Mar-
g1tot, Bo6en Ernát és [ar:r G1ggllát aJánlották"



Ár ol1mplal eredlaényekt

n 
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a pqlp"J:pns És:

Ind'u]- t6 nemzet csapata ; Áz I* f orclul ban a t cgoportra wztott 16 csapa b I 1o ke-
:líílt a lI" ford'ul ba' Masarország és Eolland1a nélk zés nétrk[il twábbkeriiltek, mort
Kuba nem. Jelent neg a raJtnáI" Á II" ford'ul ban Olaszorszá5, Maryarorsuág és pán1a k[iz*
dt'tt a továbbJutásér . Mtután DánÍa fi'lc'tt 10t6 arányu g;7 zej-net arattunkn az olaszok
eL1en1 16to arányu vereségiink dacfua ovábbke:liiItíink a k zépd nt be" Itt azonban kenény
o]_Ienfelekre akadtunk Árgenti^na és Be1gJ-um csapatábano A argentJ-nekt L Llll' a be15ák-
b L 9t} arányu'vereséqe szenvedtLinkt Íg-y klestiink.
A nástk kcizépdtlnt ben az E6ye-sii1t Álramok csapatá Jutott a kÍe-qés 'qÓrsáÍa, Így a négyes
ijnt bo olaszolszáBt Franclaország, Á:lgenttna és BeJ.gJ-u.m' csapata Jutott. Á,z ol1nplai

baJnokságot Ís 01aszorszfu ryerte a franc1a csapat oi- ttn a barmadLk Árgentí-na. An olasz
cnapatban_Gudíni' Pull_t1' Cb.ÍavacchL' Ptggnott1 ég Feg-qlna, a f:ranclában Gaudln' Ducret1
Ca tÍau, labattu vÍvotto

4z efiyéIt tÍr}a.tnoxság 0+ Índu]. Je1entkezett.
Á^z I" fordul ban nyolc csoport alakult 8-8 vlv val és mlnde6yÍk csoportb 1 hárnan keriil-
tek a kiÍzépdtint be" Á maryar sz1nek képvÍsel 1 Rozgonyt G'ycirry' Schénker ZoLtáa és Kal-
nÍczky Gusztáv voltak* Áz ut bb1 nfu 1tt az els ford'ul ban kÍesett, nÍután 2 g' ze].me
nem Yolt eIe8eqd a twábbJutáshoz. schenker és Rozgonyí azonban J 'vlvással továbbke-
rtiltek" Á k zépd<jnt ben scb.enker ís eliérzett1 csak Rozgonyí keriilt a 12-_es d 'nt be.
Á dtint bárnas ho].tverseny után at tt eI a k nretkez erednnéirnyelr

Az I. fordu]- ban ro1nd a háronr mag;rar rész vev a' ovábbkeriil k k<izé Jutot . Á II. for-dul b 1csak Dgoy Ma1git kerli1t tovább De Boer1 Ád'd,ans és Sond'b'etm' tálsasfuában. Ebben
a c-qoportban vÍvott Bogen 4Tna 1"' de eg7 gf zeLerruo'e} kÍesett. Á kÍesés sorsfua Jutottery náslk csoportban Tar:r G1zeLla ls 1 gy zelernmel.
Á dijnt e:redményet

L. Gaudln lucl-an E 92. Casmlr ErvLn D 9
J. GaudLni GíuL1o I 8
4" Pulltl Oreste I I
5" Ca tlau Phl1Ípp T 76. Bru Raynond, B 7
|. PÍgnott1 IIgo I 48. Gazena Sritz D 4
9" Ducret Roger 3 ,

10" R zgoryl Gyiirry E 11I. I,ewÍs Josepb' EtI 2
L2. Uggla BerbÍl s t

N 1 t rba.inoksáR' 28 índul .
4

1' Ee]-éne Mayer
2o Freeman Muriel.
1. Oelkers Olga
4" SondbeÍm
5. Danlel G1adys
6. Áddans
7. Dany Marglt
8. Do Boer

gy zelemnel-rt
n
,t
!l
Ít 12 k.találattaf,tÍ 
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k.---l'-_--'rt L'k. n

rt gk. !r
il L2 k. rt
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tt

D 7 W zelemm.el
GB6!t
DK4TT
Drn
GB 2 x 29 k.t,.B Z ,r jO/Z,
E ? or 1o/2'NL Z rr 14 kt.

Ptubajt r-csapatb lndult 21 csapat.
Az I. fordul ban-? 6. -Csopor ban v1vo t a masrar csapat. El.q eI]-enfele az Egyesiilt Á1_
lan_gk'csqpa-t" Y01!: Etf ey z tt }1l|-rg..Á.nagyal csápatban Rady dr,EaJdurBogáirÁLbe:lt
és Hatz ott vÍvot . A sorsd' nt mérk zés Ery1ptonmaI vtvták.-Ezt'a nelÉ z st'9t? arány-ban elvesztették.
sgiao J*9u dT: }1.Rády. s.P111e| 2-?r P9gen peclÍg 0 gy zelmet szerzetb, Á naryar csapakét vereség után ktesett. Á diint be keriilt négÍ csapaf-elednénye a kdvetkez t--
BaJnok 01aszorsaág csapatal .Agoston1-0ar1o' Cgrnaggia G1anca:r1o, MÍno1Í Renzo, R1ccard'1

x'ranco, Bert1nettÍ Marcello, Basle ba GlulÍo
2. tr'.ranc1aolszágl níassard 4'.9od, Buchard Geolges, Schnetz Bernard', Oornlc En1l-e,Ba:lbler René, Ámson Gaston.
5. PortugáLla
4. Belgium



.lJlredmén"vek a dcjnt ben :

,01agr ore zág : ffíxrgárra 
'elZ* Francíatrszás 9s7

FrancÍa ors zá6 - Be teÍux' 9 t7

PortugáJ-'a - -;rilllu*álla 3:: /ea/,L ta'ála ttal '

frvent..qarUattor UgfugEgj!& Ind.ult 66 verssnyz .

J_. GarlrlÍn I'ucj-na F 8
2, Buchard Goorges F 7
3, Toms Í.reon G 6
4. Ca1nan Goorge ETI 6
5, Eollsten Nils SV 5
6. Delporte Oharles B 4
7. Dobeur Oharlos B 1
8" Clcure1 Saloezter EGY 1
9. MÍIner B. AI]-en EU 1

L0. McyaL SauL EGY l-

ry relenmel
r!.

il
il
It
,t
rt
tf
It
g{

Á masrar versenyz6k k zii]- l"ndult n'ég Eatz 9!! ' akl--av Io f ordul L..9uopgl.tJában vl-
aott]-oe , ry zélne kevés voIt a toíáubkoriilés[ez' figJdg s*-{"o akl a I1o fordul
]." cáoportJáLan vÍvott és , gy zelenmel k1esett, továbbá Rády J zsef, akL a k zépd nt -
ben esétt kt 2 gy zeIenn"el.

Kardcsapa t-ba.1n oks áR.

Indult 1} csapat. Á seteJtez b l továbbkertilt n6ro1c csapatt ITÁ' FRA' HIIll' POII' II_IJDÍ

TÜR' ÁI'L' BEL; Á naryar csapa két rrérk' nést vLvott Le az el n'érk zések g]-a tt
Maryaronszág - Eryes*' Á.lamot L4t?" 

fiffi:$'ugq[3*fu"Í"t:i}"Í:É'u;3'*lÍ*"o3a *}}.'"-
Glykals és Bády 4-4l Gombos &r.
2, 1l].ebve GerrLes és Hardy 1-I'
0-o s.

A dtint eredményel

Maryarország - NarybrLtannla f.5t5.

&:ps opolt!
I; Magyarorazág 2 ffu2, Nérnetország 1 syoj, Frsnc1aország
4. T riikország

B:gsgpgr-tl,

1. Olaszorszá5 2 gr.
2. Len57eiorszá6 2 W.
1. Ho1landia
4. Belgiun

1t Terszbyánszf,y
Corb1e és Fo::egt

Ez n a ![ rk Bésen' aB1!t azt a ngvekb l kiinrye! ne8áIl8p1thatJ uk'--bat_ Eary-er Y1Y sze-
repolt' Íénrgn a a5rar csspgtba!r ketten aE anerlka!. caapgtbaBí NÍcol8g j{uray és Etvin
á.é1. uildÉ;tten J val az els vllfubábolu el tt kbriiltek k1 az ÜJYiláabs' 8ho1 élénk
aZe!epet YÍttek 8' 8nerikaÍ vlv élstbe!. urry kétsze'r - L927-beD éB l928-ba! - neglyoÍtt
ou Et<yeE0l Á11a!9k ksralbalÍokságát é8 Eég Lgrz-bao 1g gzeÍepe]'t a !06 Á!geleB-1 olíE-
p1 .n_áz Egesiilt ÁuaÁok kalalcsa patába!. ,' neTet Bzorzett 8 f otogrgf 19 terén 1s ' 

* ez
i'olt po1B&Í fog18lkorása, - nert sz1nes fotogÍafiáYal foglglko!ott skkor''aE1kor 9' né8
syernétcíp uen J Ít.
líuray rrevéhez fil! dÍk g YLY spor ban az az e5retliiláL! oset, e1 1961 eleJén t rtént
velo a New York ltLet1o club Y1v terEébon. ur*y akko! Bár 67 éYes Yol és nl.!t a' es/o-
6ii1et YiY nestere a klub vsrse4rvíY 1Dak edzé6éYa1 fo8]'a!kozo t.
Tan1 vá_uvai k ' volt B8ry Peu]. Par1ser flatsl gebéelorvos 1s' J nevtí versonyv1v 

' 
ak1

az el a 'évben képvísel!9 ai anerlka1 szL!6ket 8 rálai olÍnplá-B. Áz e6/Ík t!énlEFn_apon
llulav éppen leokét 8dott k1vál t litYáEyának, 8EÍko! az ld s Ileater leckeadá5 kijEbs!
h1atér9i_8z1véhez kapotEi kt sett kezéb l e kard és e6uué1etlelii1 iiggzeroryott. .Az o!-
a*1!!ít"a!Y ;ionna i'nes erélek éle6ztéséh z fogott és neste1.séBes LégzéseéI p! bálko-

'ott 
életeiijlten1 az elatélt tostbe. lÍÍnder erie vonatkoz 1&Íeke!6te Eolban sLk ltg-

19! oaIaalt. kést kért 8 JelelléY k l. lí1utá_u csak 9&I k ziilségeg zBebkéBt tud ak hlr-
ele!ébo! l tglentenÍ. áz orv og azolDal ryÍto ta fel a nellkast az i'tijalÍk és hatod1k

bolda k zaitt. A 16 on-ás lyíláson kereszti.ii aztá-o puBzta kézzel pr bÁlt8 ilteles nozgásbá
késrtetli a mozdulatla! szivet. A szLvn8sszáze kiizben oBy nás1k vlv leYe8 t fuJtg ott
s! élettele! naster száJáa kelgszt l a ti.ld be. ll1ltery fél rálg tgrtott az 1z88tott kiíz-
áárán.nrtor neRérkeztek-a ne!t k. 8k1k a 'v eliik b'ozott- EÍaénpalackb I f oi-Ytatták a ti.ial -
nek fiiss levefrvel ral ellátását. Á srors boaYatkoeá's végiil 81ke!!e1 Járt és 8 be o8
életÍe keI. ' l-gond06 k rbázi ápoláa után lluray Eeste! csakbgltaÍ t ]-Jutott -8 veazéIyes
á'llapotoB és bsoarosan vieszaryár e teugs ft!ÍkaÍ egészséBét. lÍég éveken át folytathatta
viv íeslerÍ nunkágs aát éB éI'etét alapoBa! re Bhoss z8bb1totta a kiiriilnényeknek s&erelosés
iisázeJátsu dés6.
l kt'zépalt'! két cBoportJálak elodDéryor



Á magrya:: GBápat ké.t nérk z go a ktjaépdijnt benr

Maryarolauág - Nénotornzá5 72t4.

Maryatorsuág - Fr'e c1aország L2t4,

Á lrarilcs.áppL-d,iint i,ének tá\}áEa a r

Petschauel' Terszbyánsrky 4-4, Gara1 és Rády 2&l
1l].ebve CasmÍrl Halborstadt' l oos, Thonson i-l 5f "
Petschauer 4'Gombos dr. és Glyka!_n 7;1; Rády 21 -llIetve Ducret }' Íhalllandter Ir Deplgnol és
.Dyon 0-0 gy.

Maryar ots zág
I'engye1ország
ilénetors zfu
01asu ors zág

x l4r2
2t I-4 x
wr or 7t9
7 t9 1-4r 2

wr ot 9zT I
9r7 21 14 lfr
x 2tL4 W

14t2 x .iI

J nagyar csapat két'mérk zése a dtÍnt bent

Magyarolsua8 - I.engyeltxszág L4t2. 99'bos dr. és Petschauel d-,+, Ga:la1 és Rády 3'-),Í11. !Íalecky és Zub1eskoYakL'1*lr taskovski 'és"
Segda O-O 67.

[arya:rmsrfu - Q].agz orszá6 9t7 .

Á csapaWerseryek folyanán a ma&ra]r
' Pétschaue:l Á. 5 orszá6 csapataGombosS.dr. 4 n - Í

O)-ykaisGy. 4 r r
Rády J. 5 tl ll
Gara1 J. 4 'r Í
Terszyálszky , a n

Pe schauer 4) Gombos dr. 5, Garal és Tersztyánezky
1-1n l]"I.Ánselm1; Blnl és M8rz1 2_2t Pu1l L_ 1 ry."

Kard eryénÍ ba:lnokság.

Indulb 64 verseWz6" Á dijrt be 12-en Jutottak.
Á dtint erednén'yel

csapa teIJesítnéryet
ellen v1vot 2o mérk zésb l nyertt! 16 lf -tr

1116wrr
Ir2Onil
tÍ]'6nfi
rurn

20-at
L)-at
12-
1]-at
LO-et
7-eb

1.
éo

7.
4.
5.
6n
7"
8.
9.

10.
l_I.
L2"

EIIil
ETIIT
ITA
IÍÁ
EINT
D.
ITÁ
FRÁ
NTjD
FRÁ
!IIiD
D

kt,
kt.
kt*

kt.k.
kü.k. Lr,

Ertr

Terez yánszky Öaiin
Petschauex Átt118
Dinai Blno
Marzi Gustavo
Gon'bas Sárdor dr'
Casmlr Ervin
De Vecch! Árturo
Ducret Rogel
De Jong Á.E.W.
Lacrolx Bené
Van Der WÍe]- J.
Tb.om-qon E.

gr rllennel
n
n
tt
It
,t
,t
tt
tt
tt
tt
rt

16
14

L7
Lg
27

6
L2

6
6

9
9
B
I
I
6.
5
5
4
2
2
o



$ffiM8ffi$UIENflTffi, {$Til"
Á budapestÍ V.sz. L972.Janufu h }-4 és 5-én rendezte meB L9?t évl seiegszen).éJét'
A soregszemle a korábbÍ azokást l eltér en csak ar ut tir k és serdilI v1v k résnéreÍgták 'kl". -Á 14 évnél fÍatalabp'korgg.op-ortok ez 1dén non Índulhattak a Y lse$etrr Ugyan-csak nem 1ndu].hettak 9 képesÍ s néIkiil1 velsenyz k eon, akÍk edrlÍg Ítt a toiáuur &ct-ben nín sttéet ezerozhettek. Ennok k votkezményé volt' Éo6r a részErev k Ié s záma ala-posan locaappant. ltrÍndcissze 285 1ndul vo].t -- szembe a E-orábbl évek gzlen feliil1 részt-vev Jével -t g ezek a kiive kez képpen oszlobbak megt

KardvÍvás r u tiir lnduIt 55serdiil n 10 ' sgaesen 85 f
T rvtvás t uttiir6 lt

serdtil rt

[1trt uttiir
serdiiL
lÍtndiis

60
48 fiss zesen 108 f

n44
tt 48 ijsgzesen q2 f
g z e t .....Ö...l 285 t

. ' l' -utéDp tláa azenpontJáb l- uJb l. kÍértékelbetJlik, boglr hrgrorrrÁwoe f6&rv6rng[ii!k akardYÍYáB. legkÍ8ébb... 
'Á'!'h8! 

kéwtsáltetl nagá 1 dacára'ann L, b !1' ez- a rá#irnen ot-
azorogo!_ EeYeseDb EoJ'tsé8861 iilb'e ' llDt a Br Ú.! fe$rYgrnonek. l! ok val sllniileg aÚreáuEabbn bttáEhoalÁs 16he séB bor rgJllk.

l versenyek 66ré!1 ég há! as osapatok Ié6uét9 lettek k1lr'va. Drednéro/ska

rqrÉnr vrnsorrnrr
I't iir f,íu t lt 1. Téneth l. grhely' 7 6r. ' II. B811a z. v.ttE!!. 6 B. , rII. ElEnent

E6E 5 g.' !v. Tut T6ezpr. 5 6r.| Y. 0rogl 8zolnoF4'xy.. TI. sáÍial. v.mT. ' vu'. lgení Bvso r sr. ' 'ÍtII. Iea&res Bzank 2 . l VIIÍi Tesse-atlk ESI I S/.
utt ! 1éáEr 6!t L-c6ornug Elára rEI 9 p., II. f,rá.u'os _I'.!o. 6 p. 

' IrI. Eréke\r Á.
FI 5 ry:r-I!. Bolg kl Ü.DÖ. { ry. ' Y. lrarkocu1-t. 'xsr + gr.l-vt.lopp-].el I. BvBo_ l sr.' YII. Visst Y!E. r 6r.' vEI.Gy rff,1 vlí. 1 g., "
IE. réng b Blol[ok 0 2gr.

utt ! kalalr I. ng_pps1 .9:Do: 7 8Í.r I_I - Íébal<l GJr.. EEr 7 s/. ' rII. Génest Gi'(t u 5 tv'.* }'s.lsi'Í. 5a; 
"I'o".i 

]i' H,'6T' t.I:í +*'t"#' 7 5r'' -vii' Éaíai
Eoltversery e' I. h vértt eappaÍ-tr b8lar 2t5

gétdiil ftu t6t! I. Eováos vÁs 8 8y.' rI. tratta BvBc 7 Íty.. ItI. trre1sr Ylg 5 Ev.. rv-l!.ttáat vls 5 gi Í. nosiiv&1'Ü:D .-1 b; .fu. áii"'ií-sí.iiii ;';.vII. Ealsa1 v.]ltEI. , 6r.' YIIr. Bércst YiilE . r g. ' É. rc'vacá-xÉr_ 'o 6Y'
ggralÍil D t !! I. fful Il.Do._| gl., I'I. Tátrgl gr onb8 t 'e ly 7 g., III. Pát Bgonbatb'elv'lry. líulat Ú.oo.-{-gi. ' Í.__leun"---oec + gr.-, Írí ránráth U;Do:_' ::*'tvII. c'tbo! Rrsc , iry;' YIrI. Báthorí Prpg'2 By'' rx. csrrÍiÉ s;i,áÍ1ry.
gerdiil k8rdt r. Pgk1" YrE-g-ry. ' II. !áb ol sánit or-vÁ6 5 ry.' TII. lut va8gs 5 8.y.r

fl i'!:tti* il#.i wir.";fi*''::*''* gí Fi::.Í's.L n:i ;Íli"'0ry.
0glPÁlv_EfEiE nmtrt

Eg/enes k16BésÍ frnába!_ I6nale!tgk &e8. l csape ok be8oroláaát az e].nr1lt évbon 9l-
:::_9i8P8tele9TéryeE 8l8pJáE h"!go:!+..'9s' aEl telJeBeD olhlbázo t dolog volt' i;ki;-
]9]v3*_!I.! r -hqc.I 

a' el ZÓ éY uttai! l kai!Íil sokan geraltil kt g serdiit k t iiit peátg so[annáI ÍÓslt seo Y bottsk a Yers nyett. 
. BeÁlÍg sbb lett Yolns a'líVSz caa pa tverÁenyéÉre:s'z oÉÁ-

a os. ralssorn6 ál1apí ását alkaliraz.n1, vagyls a osapatok t"51ai"at_Áínjá ri3Jfli rozatattekin etbe vennl.
E!6alEényokr
trttiir flu t r caepatvslseEyt Inaiult 12 asapat.

f!:H:'Á"*L"Tkonytve6l sz 
' 

EEIE' 8zoBbathoty' BvBo 
' 

Pécs Sr, fyllggyháua' BEAo' u.D !sa'



l,z elB .f ondul után berinmaradtakt

Szolnok uÁv

HSE

V.Metoor

Y.Meteol
V.Mete o::

Ilttor leáry t lj Indult 1} csapat.
KsT'. Yasas, Pápa; V.Meteor' BEÁC' Csepe1'
Bakorqr Yeg'yé-sz, Vfupalota, u.D vgll
Az eIs fordul után bennmatadtakt

KSl
Yasas

V.Me eor
SaoLnok

Yárpa1

U.D zsa

Uttor icardt 11 csapat Ind.ult.
Yasas ' KsrrCsatornázásrSnentes MÁY, EsE' trfiEDosz'
Csepel, U,D zsao
Áz e]-s f ordul után bennnarad'tak'l

Yasas
Yasas

IIEDOBZ
nÍEDosz

B.Veryés z

. . a. r. I"
II. Y.Meteor
III. BVSC

Szo]"nokl lLÁY, ffiE, Tiiriiksrent[1kl s; Pécs SI,

I.
II. II.D zsa
III. V.Meteor

Sopron MÁv' V.Meteor, Bakory Vegyész'

I.
TI. IIMDOSZ

III. H^SE

U.Dérzsa
U,D, zsa



:j"r.Í]"Li,tíi*Lls-!"fu: ra csapat l'nr1ult.
VíJl,lfls' {J,$01 [J.D *sa; }lsÍl' $aonbatheIy1
{r, e}sr: f orrlul utár' bennmarndtakt

KSf , RSE, Szokiolt,BVSC, Szentea, Pápa, V.Meteor.

BFiÁo

SaombatbelL.

BVSC
f.
ff. Srolnok
IIf. Sronba,tbe)-y

B z olnok
Szolnok

V.Meteor

serdtíI9. Leáry tsrt Indult 1.2 csapat.
Bvscr_Egl1 Y.M.' osc' Pápa' Dvgc' Bakony Very ez1 Szonbathely' Bzo1nok' V.Meteor' EsE'
Csepel, U.I) zea.
Áa els fordu]. utár bennmaradtakr

..... . T.
ÍIr Pápa
III. Szonba hely

serdÍ'il kard: Indult 12 csapat.
Vasast Szombathely' ffiI' Bvsc' Yárpalota' Sopron, Y
Aa el.q forilu]. után bennmaradtakt

.Meteor, BEÁc, Szolnok' Csepelr trSE.

KSr

BVSC

S opr on ft
II. ES-Ti

rrr. Bvsc
Sz olnok

U.D zsa

KSI

Bzonbathe

HSE



ncrÉrtr YERSE}IrEKr
Uttor e.T

Tr N.t r Ka::d Tr N,t t Kard.

I. helyezés SzheIy KSI u.no. vÁ^s u. D0. vÁs

II. It v. MET" u.D0. HSE BVS0 Szb.e l-y vÁs

rrI. n ESE KSr G dii1l vÁs Szbely vÁs

Á'lr.grrNto rruurÁnÁs Ez uoyÉnr lls cs.lpe'I\rEILsENYTK:-:---
eJ Í{ három helyezette1r t egye-sÍi}e i;ek su erÍnt

csÁPÁ[vEItsENÍEK l

I. .tt HSE KSI vas vas u.Do. vÁs

II. It V. !mT. IJ. DO. Medosz Sz olnok Pápa ESE

r1r. n BVSC v.MF:r. ESE Szhely Szbely BVSC

Összes1 ésl YÁSÁS 5 els be\yezésU.bÓzsÁ i rr

KSI 2nrr
ESE1llrr
Sz onbathe IY I r n

ll'oT!:!!9tl-'l }*eJobb vtdékl e6yesii1eü dtJát 1s elnyerte. V.Meteor, anely éyek1g dtjntf lénnyel nye:rbe a versoryt' egyetlen els belyet néui tuaott blztcí j-tanl-n"{án"i<.

SzékeJ-yhldy T.

F.DzÍjs



VERSENYrI L -IíERSENV;IE
DÍ sgy r1 vTK L97L.ok ber 10-én IrI.oszt" n 1 t rverseryt rendezett MÍsko]-con 2v réezÜ_
vev vel" Áz els négy ITI"oszt. mln slüést nyert.
Ered'n'éryok t
Io Novotnl Erzsébet Dvl[K ? w: { II. SoQs v.0KgE 6 ff. r III" Yarga M" DVTK 4 gy. r .IVo
Earag K" !!!4 4*gy.; V.-KapI1én-T-né OKSE 4 g:y.' VI. ÁdorJán I. DVTK 2 Bv.'-vIÍ. Bazso
Gn 1 gy., VfII. Irengyel E. DVTK 0 g;y.

Fent1ekkel pfuhuzanban rendeate meg a II.o. párbaJt :l vel.qenyét 14 tnduI val.
Eredményt
I. Ko:lpás L" DvtK 8 6Í. r II' Lípták G7. Dvm 7 W. ' IrI" Zámborszkí I.'DVTK 5 8y. tIv. T tb' B. DYTK_2 s7:' Y. Pat crs B-:.1 6Y.r^vl. Gy'-ti-pg-yt'91-x.,2 sy.r vII. Gyiingyt'sÍ K.2 gX. r VIIf . S offel G. 2 ff. r Tr. Ytda A. 0 gr. ,/Mlnd DVTtr/

UJpes 1 D zsa L97L"xI.28_á! Itr.o.
Eredméi1yekl
I. Gelley r. Esr, 7 8Ío r II. Be a
Y.MP':1. 4 5y.s V. Landb.er S. U.DO.
IrSE 1 gy., VIIT. Tolnai" K. BSE 1

párbajt r verseryt rend'ezett 21 lndul" vaI.
x. BsE !--gy.' Trr. FÍntél T. U"Do.4 gyt' rv. EamzÍ Gyr
9 8y.' VI. Kal-e ! L. HsE, 8Í'r vll._irJ.SzanLsz1 J"

sx.

Az osq Lg7l.decenber b. 12-én III.O. n 1 ü rverseryt rend'ezett 5? 1ndul val.
Erednény3
I. Dononkos rlona KSI-7 sÍ:.n ll.9*ontos- A. Do. 6 w., trII. Gy rff1 K. vÁs. 5 w., IV.
Krámer E. Do.-5 8I" l.Y_._ Székely-Ándrea KSI 4 ry. r-vl.T th E.-HSE 4 sy., YII. ésááros Á.asE 

' 
sÍ.' VIII. KutL Mallann IíSI 2 w.s IK. Ák cz1 !f, vÁ,s. o ry.

Céepe} Sc orsz.IIÍ.ogzt. párbaJt r verseryt lendez ebt L9?l.xII.I2-én a J zsef Nádortérl ÍÍv terenben 6o ÍnduI vaI.
Erednényt
I-. Forgács--9y. KST 6--gy. ' Ir" M1k]. svfuy Gy. Csep. 6.5y. 

' 
TII . Lázátr P. EsE. 4 t5r.. IY.P1ank G. HsE !-ry:.r v. !9ug"k_!: Q""p. 4 g5r. 

' vI: Fazekari L. EsI 2'gy.. ' vII. dí.P ka [.osc 2 8Í. r VIII. Ktjrmendl r- rsI o gy.

Á Bvsc 1971.xIT.19-én T.o. n Í t rversonyt rend'ezett 47 lndu]_ va]-.
Erednény:
I. R nal I. D0.6_-ry:' IT..HalmosÍ J. IISE 5 &l.'--III. Németb I. Szo1nok 4 5r.r ff. Sae
!-:_Y.Me . 1 W--z V..Eorválh I:!É osc 5 s.r vI"_Varga M. Blvsc 1 w., vII. &.Ítolnfu }Í.
BYSp 2 w., vrlr'. Bányai K. Bvsc 2 Eí.Kiizépdijnt b l. k1estek: Í.énár Bvscr_M nus Do.' llarcsal Do.. o]'áh SaIg .

IIjpest1 D zsa L97L.L[I.19-én IIr.o. kardversenyt :rendezett 50 lndu]. val.
Erednény:
I. Dézsí M. Do:_6'ry.'-II: Pethes J. osc 6 g. /holbverseny/, III. Horváth Gábor K,SI
2-q.J-,il: 9erf z R. oSÁT.*5 Q.l v. I9rr G.-qs.lr. ) q.:_r-VÍ. MÍk]- sfa]-vL l. oÓ.j sÍ. lvII. Náge1 V' BsE 

' 
ff.l vIIr. Butuza Péter KSI , gy. r-Ix: Kondor Péter KsI 2 br.

4z 9s9 L9?L.XII.It-én Ir.o. ffÍ.t rverseny rendezett 28 Índu!. val.Erednényekl j'

I. Zsemler K. B$E 9 s.l l_r._EléFely Gy-.--Bs! 2.gy.l -rlr. ulb I1k J. EsE 5 w. r IY. Krénos.-YAS,5 e{n_l_ v-: -Tg!oa! M. BsP-4 gl'l.vr. Vadási Í..RsE 4 ry.; VII. KIeÍÍ ". Évsc 
';';'VIII. Bércz1 lí. v.MFlT. 2 w.' Ix. Hus ár Á. BSE 2 5r.

11



Á mT6 6lruls1 J'.v.T. Gyután Lg|L.il.l-I.I9-én oIsz. IIT.o. n l t rversenyt rendenett 2) Ln-
dul val.
Erednény t
r. L,ebreceni E. Sz"PO. 6 sÍ.r Ir. Bérczl Gy" Sz'P0" 6 ry"'-III. D zsa M. Sz.Po" 4 &I.rIv. S1non I. Szentes , 5r.l Vo Gyarnat1 M" Bcsaba VTSK , gxol vI. JanákÍ M. H dl-ka't 1
s.l vfr. Fercs1k Mn Bcsaba P0. 2 W", YIII" Keseri.i Fr. Sz.PO. 1Ü.

Uryanakkor rendeate meg Bz orsz. III'o. ffj-"t r versenyét 40 lnd'ul val.
Eredmérry l
I"Vijrrjs M. II dÍkot 7 gy , trr" Kovács To Gyu)-a 6 W"r III. Po r L. Bze"OI. 5 sÍ.; rV.
Egre L. Bceaba 5 5r.r v. Horváth L. Gyula 4 gyou vI. Varr oo ll d1ki't 3 w.' vII. ÁLtor_
Jay Gyul.a 16.Ior VIII. Maryari I. E allkitt 2 ffn, IX. Bir En Sz"PO. 15r.

DunauJváros KoHÁsz LT?L"XII"19-én rr.o. kardversenyt rendezott 27 lndul val.
Erednényt
r. DanÍá .Tn GÖD" ? g.Í"t Ir. SchLnm DuU. 7 ffnr III.4tdas1 J. HsE 5 gr.r rV. Kifutfalvy
Á. GÖD. 4 Ü.t Y"'IÍ-Iyés Po DIJÜ. 4 gy.r.vri_ZÁotdos oso , ff.r vII; E-rsá T.r. HsE i gy;;
vrl.tl Kelekes-ÁIba J. 2 W", Ix. Gáüá GÖD" 1 ff.

Uryanekkor lendezte meg a rrT.o. n l t rverseÍryét L7 lnd'ul va]..
Eredményt
r" T b E. DIru" 7 5rol TI. Szab K. DIII}" 6 5r., III. Méezfuos Á. I{sE 6 5r.rÁIba R. 6 gy., vI. Haraszt1 Jn DIru" , ff.r VTI. Bebesl E. HsE a 8Í"r VIII.
HSE 1 gr.

Á MED0SZ-ERDÉRT SE VLv szakosztálya 1971.XII .28_án olsz.II.o. kard Yerseryt lendezet
15 1nd.ul val.
Eredmény t
I. R nay L. Hsq 5 8:Í.l II. Lotz [. BYsc.5 g.' rlr. 1fJ.Lator Gy. D0. 5 W., rv. MarEJ. Bvsc 5 ff. /aégtes b'oltverseny utánl/., v. Gerev1cb. Tr. BvSc 4 sr.l vI.-K1ázel B. Dl.
4 Ü" t vTr. Eorval M. HsE , 5r. r YIII. Decsí I. l[EDO'sz 7 g. ? Ir. Ruffl M. Brs0 2 w.

IV. Er s Y.
Kovács É.

Á BvSc Lg?z.Január 9-én
Ered'nények:
I. Mubi Vas. 6 5r., II.
Y. Werner U.DO. , W.s
MEDOSZ 1 ry.

Szolnok1 V1v Sztive ség L972.I.t-én I.o. párbajt l Yelsenyt rendezett
n okon.
Erednényekt
I. HazaÍ E. Bvsc 6,5r., II. Marcall1 !. VMF 5 5r.r III. Szépv<j1gy1 J.
rv. DanÍcs F. Sz.tri[AV 4 ry. 1 V. Tl"szt art T. B.Very. 2 gr.l vI. Pércs1
vII" Henk Sz.[í.,!tY 2 Ü., YIII. BaI1 I. Sz.MÁV 2 g|,

tendezto meg els III.o. kardvÍv versenyét 52 1ndul va1.

Nágol BSE 5 Ü.l TII. Farkas Csep. 4 ryo 1 IV. Igall vÁs. 4 5r. rvI. Takács Csep. tr Ü.l vII. Ragány Csep.2 gr.' VIII. Ba)-o6h-E.

L9 lnduL val Szoi--

B.Yegy. 4 ff. oL. BVSC 2 W,,

Szolnok nerye1 'V1v sz vetség Szo1nokon L97L.okt ber.24_én országos rI.oszt. férf1 t r-
versenyt rendeze t 20 lndul val.
Erednényekr
In P ta'T. sz.MÁY ? '{y., 2. BaIl I. sz.trflÁv 6
4. Kalocsai In Sz.MAV 5 W. t 5. Zombor K. BSE
t" sa.ItíÁv 2 g.s 8. EuÁzír Á.-nsn 1 sy.

ff. r , " Pa ]-a tÍnus ?, P . sz .tt{Áv 6 ff. l-b p;r-,, 6. Hank Z. sz.MÁv 7 w.; ?: drnLácz-

%aLa nerye1 Vlv Sa veteéE zalaegelsaegen L97L.olrt.24-én IIr.ogz . kardversenyt .rends-zett 25 indul val.
Eredményl
].. Keneáe Io uÁ!-xrn 7 snoc ?, Horv_áth,,tr'. Sz"Ha]-adás 6 rynt.J. KLss 9y. MÁrr-rqTE 6 5r.,4, Ilegko In z9Doo 2 qo l ^5o Kanyo T. MAv-Nm 4 8{o o 6. Horváth Gy. uÁv-nru , W. p?, Ba.r'b k Il" Sz.Ea1adás 2 8, g B. Megyarl Jo z.DO" 2 gy.

Lt:,



}i*:v*r: rn*E1y*1 T'anácr:t \itv ff ngkg r votel 5* 197]_. crkt ber 24-_én
'zur,i,", .:{l *(ii Lndul"lvel".

1I*Ö. n I t tversenyb rende*

l;,r'r:rl rtot rty !

i" ir*'t#K. E)ger'1 ffJnl. /-n D1nyo E. íJrolnok._5 sÍ.r.?.'Nqry {'
Egelr: il' íl:l.r 5. Burtl iÍi" Tgzt;rnikl(ls 4 ff'r 6. $zentl_sNTáry J'.
I; 'l'r-rztnník1 s e Í'jx.l 8"B&k(JE' Ír. '[sztmlkl"lie .l- Ey.
Á rrtn *1té*t a1aiif eit{rte].t':knok a cg opoÍ b ne5f el_eLt.

Iíeveg m.eryel Yl.v saaksnrjv*'bsog.r!7!. okt ber }I-én trJgerben r*ndegte nB8 a nDob Intvánil
T . Üi.l z b . t<árd emlékv ers erryét 

'0 
1ndul val '

Egen t} s.Í. r 4. X.asgás M.
sáotn. 6 gÍ., f.'Iurcsány1'

7). szlávl_ G. E$E 6 ET.' 4. Fr llch P.
B7.r |, GeIIért lÍ. vÁs-} sÍ.r 8" Brí1á*

után d61t 11.

firer"tmén-yt
1. Waltb.r B. Iísn 6 W,t 2, TordaÍ K" I{sE 6 s.Í.!
tltiE 5 ffiÍ.r 5" I{aw C*y. vÁsr 9. Ch1kán^S. Eger }
ryÍ zs._Hsr e sÍ], r)..!akah' L. U.DO" o 5/.
Jb versony volt. Áz elg hcly l'as holtverse{7

A budapestl Y1Y $z<iv$tség negreídegés ben keriilt
Kupail nar t rszáncánali a l.ébonyo).1tásá-ra 10 1niiul
trredmérryt
í; H";iatr .r. DQ. 7 6x. 1 2. Kada Á. BY$O 5 W-1-z 1.
4 g.; 5. Gy l tr[. D0. 4 tr:t,6: L,ettner E* 0SO 4
K.-BVSC 1W.r 9. f th M. oSC 2 gt"

Óudl_ Kohász sE L97L.YI.6*án
Erednéry t
I. dr.Bános orosháza 6 ff.r
5 W. r V. Kiss T th SPatak )
Eorváth Alba R. 1 g'y.

sor 1971.okt ber
résztvéte1éve1;

Hecsery K. Iívsc 4
ff. r 7. KÍezel I.

24*én a |tBrrdapestl

EÍ. r 4. Bogdán E.
DO. 1'W.s 8. Dotre

fI.o. kard.versenJrt rendouett ,L tndul val.
TI. Eorváth Ózd 6 p1y., III' KÍss Dvsc 6 mr.l IV. Boz ky Ózd
s'l vI. IrÍpták oÍrr'2 gy.' 'YII. Eauvgg-YÁs L 8:y.1 YIII.

Ugyancsak vl.6-án a kard'versennyel párhuzanosgn I.oszü. n 1 t rversertyt lendeÚett 2, t
réazbvé eIévo1 "Eredményt -. L -Íl_nerdlsu ky YÁs b ff. r I1. IlJsrászL K. Ózd 6 ff: r III. .Fiil"tlényr Ó3{_5 W. r. W.. K sa
Álba B. 4 ., v. Ilíko gay !16a R. 1gx.r vr. 01áh BtarJán 2 &lY.r vII. Kwács Álba R.
2 gy. r vIIÍ. Éztefanek Özd o gy.

IJ



xIV. Barcza Ferenc Ernlékverseny
Yas Ínapl november 28_án rend'gzto ms6 8z Oso a% srÍ 1dénynyÍt kard'versonyétl off-

kort szakosztáIyvezet Jér l oIneveaett Barcza Ferenc-enlékverseryt. Á versory negkezdése
eI tt Bzabl trásu 1 1 Barcza mestere nond'ott emlékboszádet volt tanÍtványár l.

''Áu 195s. év okt bor L?*én, valahoL Peklng és tr{oszkva kcjzijtt t rtént lepiíl sBelen-
csétleneég áIdozaüa1 kijzijtt'volt Barcza Ferenc 1s, szakosztál;y'unk akkorL vezet Je1 kÍvá-
1 kardvÍv Ja' szeretett barátunk. Mérnijk volt.Ery áItaIa tervezett ryá:l foLszereléeét
l_rányltotta Koreában, s onnan val hana értekor érte t a tlaglkua _ nínket' akÍk Lgmer*
ték és szeroüték - oLy nogrendÍt végzet.

Az Íd lohan1 s m'l ezrittal a 14. a]_ka].ommal rend'eaziik neg oml'ékveraenyilnket' Kard-
versenyt, a f latalok l AZ utánp tlás részére. Ez nem véle l"eniil t rténlk. 'Utrakolése
el tt' a brlca ráskor haryta rá.nk - féIIg tréfásan - rnínt végakaratát1 ho6y ha nem J nne
vÍssza' akkor m1nden évben Íend'ozz|i.nk kard'versenyt emlékezetére.

Á sors kffifukészhotetlon utJa1 Íne val ságsá tették az akkor més nosolyt k1váIt
kérését. Elhessegettiik még a gond'olatát 1g annak a lehet ségnek' hosy véglegesen vesziink
t ]_e bírcerit' hogy nem' tér v1ssza obbé k zénk nzo:re ett'tF1rÍnctinkn.

MÍnden év szén szonor szLvve]. tesurlnk eleget kÍvánságának. E1á!ryát az ta ls át-
Land an érezztik és éreznl fogJuk ezután 1g. Trag1kus eltávozfuqa nemcsak neklink fá'Jdal-
ilag' hanen nary vesztosége az eryeteaee mary l vlv sportnak Íg. Á JelenIev k IegtiibbJe
nem Ísmerhettel eff pár riivÍd nond'atban tehá't negpr bálom' fo1eJtbetetlen bará unkat Job-
bsn bemuta ni-.

lTem vo]"t neves Yetge.nÍz t m1nt ak1nek az eyedménye1t a vlvás rténe ében felJery-
zlk. Egy J els osztáIyu kardvlv vo]-t' f61skoIa1 v1lfubaJnokl csapa ag, ti'bb váloáa -verseny dijnt se; de n1nt ember' példaképiil szo1gáI-bat valanenny1link szánára, 1zÍg-vér1g
sportembor. Sze].Leme iinzetIen1 gondolkodásában' tette1ben elfogulatlanul Ígaz-lfuos1 kor_
rekt. Fana 1kusan szerette a vÍvást' és azon beliil Ís kÍilijniisen a kardv1vást. Nehéz kii-
rfilnériyek ktjzijtt éItiink azokban az 1d kben. Á nehéz helyzetben nary akarater , áldozat-
vá11a1.ás' áI1b'atatoaság és hatalnas iig;7szeretet ke].Iett- a vivás sp-ortJának lizéséhez.
Ezek a tulaJdonságok nemcsak hggy negvoltak Barcza Ferencben, hanem nég egy ÍrJabb adott-
sággal párosu]-takl át tuclta pIántálnt klubtárga1ba .a v1vás szeretetét' _ti']l 

tLen kÍtartá-
sát' fanatÍzmueát. Klrrbtársa1 ralongva szerették t..Do népszerti a19kja volt az egész
maryar v1v társadalmunknak 1g. K<izkedve1t' 1deáIls Yelsenybtr voIt, akÍnek dijntéseÍben
a Vesatesek Ís neglyugod akn mer azokat a szakértelen és az elfogulatIan tgazság JeIIe*
me zték.

_ J kedéIye 1s e6y1ke vo].t rokonszenves tulaJdonsfua1nak' aneJ-Iye1 nagyban hozzáJá-rult a v1v termlink.'irlg;yeIt J hangulatához és annak kéryszei nélkÍilt áIláild látogafá-
sához. Ábban az ld ben-á fijrd szobá Jelentette a társaIg t. Az edzések uüán1 kedéljes
fiiral zések ls ].áncszemeÍ vol ak az egészeégee szakosztá\y1 szeIlen'nek ée erységnek.

. Áb9g'y nost véglgnézek a megJelent versenyz k n, iiriimmel' láton, hory a maryar kald-utánp lás sz1ne-Java Jelen YaD. En rvendetes éry, d eryben felel sséget 1á Jelent a
rendez kre. Az a cé]_unk eulékveraenyíink megrendezéséveIn hogy el segltsi'iE kardutánp t-
]-ásunk feJL dését' és ezze\- karij].tve megállltsuk a kátyuba jutot kárdvlvásunk toYabbt
ronlását. Mert vtssza keIl szereznÍ kardvÍvásr.lnknak azt a héIyet' amelyet egrkolon a
nasrar társadalomban bettiLt<itt' a néz ket és azt a népszeriiségeti ane];y résái' a kard_vlv versenyeket, k1sérte. Mgrt 9lon'or , de val r hogy 8z a maryal-szennbk leglátványo-
sabb lgryvél!ell_9!eIy egyri ta1 a LegÁzellenesébb íi'' ma már-ien vonuza,a k z nség t,
Fert hÍáryzÍk bel le a tartalom1 a }enyii6 z elen'a feJJe1 val komblnatÍv-v1vásr-ani-
kor a néz 1s ny'olnon kiivethette a két kÍizd vtv ázel].em.l harcát. Ázt várJuk és rybenké:lJlik valamennyÍen' akÍk agg clunk a kardvlvás J v Jéért1 nÍnden velseryz t l és Yer-
aenybÍr Ját, lI how Ígyekezaenek a kardvívás 1sázl áae1l-enét v{sszavaráLsolnl a pás ok_re ff' ahory azt a nes erelnkt I anultuk" Ea a mal' meatelek. a velgenyz k és 8 VerBBDY-
b1rák osezef ognak éa tjnzet]-en szorgalnras nunkával 6 kardvlvás'ríJabb férylrorát vat e1ÜJái(
Tegr_akkor nemcsak a? énr tranen a vlvásért agg d, egész marya! sporttálbadalom kéléséts kÍvánságát te).JesÍt1k1 és akkor Barcza Feleno enIékének is nnélt n don tÍszte].egnekn'
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Á versenyen 24
urérqrt Lrozta l

kardvlvr5 lndult" Kéb ford'uI után a nyolcas dtjnt a kvetkea ereíj
Lo GerevÍctr Pál
2, Torday Kálmán
1, b'r hlich Péter
4" Gerevich Gycirgy
5. KocsÍ-q Imre
6. Boronkay Gábor
7. Valter BéIa
8. Szlávy Géza

192? pont
IgoT ''
LzL9 tr

LL57 'r

LL15,5 n

BVSC
BHSE
BH,SE
BYSC
BHSE
BESE
BIISE
BHSE

5w.5w.
5 gy.
4 BJ. 21 kapot t.
4 ry. 26 |l tt'

, Br.L gy.
1 Ü.

Az eIs helyért eI állott bolbversenyt GerovÍcb. PáI nyerte' m1u án nlndkét o].len-
fele felett 5y zedeImeskedett. Másoctk Iett Torday, harmadík Fr hlLch" Az érnekot és a
rendel.kezésre á11 tLszteletd1jakat Barcza Ferenc zveryo osztotta kl f l_a Jelenlétében1akí nár saorgalmasan vlv1 hoey majdan bet l.tse a yja helyét.

SaJnáIatta1 áIlaprtJuk meg, b'o53r az Ídényny1t ve]Ísenyl l sokan hJ.ányoztak. Igy g
sok kardoz val rendeLkezt5 Vasas és D zsa szakosztáIyokat m'ind'ossze t-I vlv képvlsáito.

e*ffi 8* siffi*s* s*&*&*s$&* #*8*&*&* Sr8$ e*&*ffie$ &36

llány puntot s[0r0il0k iln tlgyg$Íilutgk il hazai vor$cnygksn ?

Ismeretes, hos-y.az-I\/MSZ g}l9'kqÉge a szakosztályokban végzett oktat6-nevel .munka ésaz erednényesség elbÍráIása célJáb l-értéknér pontiendszer "iogadot[_"Í 6;-;lorio_éo--ben m'ár renclsueresÍtette 1-q.
kat ér ékeljÍik Lo - 7
szorozzuk meg az el reIezaJIottak,'sszesí ve
ve,rsenyeken.

1. UjpesüÍ D zsa
2. BVSC

,. Vasa-q SC
4. BITSE

5. OSC

Budape-st SE
14. Egrt VM.
L5. DtrIK
16. SZEOI,

6. vM. Eryetértés Io50 't

? . Bakony-Veryés z 4o9 15 ,,

8. PEAC 5L4 t5 "
9. Szo1nonr IÍÁV

10. Csepe1 SC
11. Szegedl Postás 2)2 't

L2-L1. Szonbath.Ealadáa 21o 'r

te1nk hány pontot szereztek ez évben a bazal

18. Pápa1 MÁv 82 pont
]_9. ÁIba RegÍa ?5 tt

2a. ÓzdÍ Kohász 74 ll

2L-22. God 11 1 EÁc 60 'l
DunaujvárosÍ K. 60 ''

21. SoProni MAFC 55 'r
24_26. Kec-"kenét1 D zsa 40 't

$alg tarjá.nl K. 40 lt

Tatabányai B. 40 'r
27. Szentesi YasuÜas 15 lt

28-29. nÁlÁ nro )o rl

K rnendl MEDOSZ ,O 'r

1o-1L. Hmvá-qárbelyi KÖT. 25 rl

Konáron1 Gy rysz. 25 't
)2. Bp . IIEDOSZ 2L n

,r-r4. SopronÍ vsE 20 tlt

Zalaegerszegi D. ZO rt

KIe]-l Kálnrán

6 " 5 - 4 - 1- 2 -T-FoEEozás szer1nT-E
negá1Iap1tott .qzolz -gzámma1. Mlután az L9?
kfjztJIji'ik, egyesiilete1nk hánv pontot szere

Iw. a hgzai=vergenyelr kcizÍil az egyénj" és c
- + - 1 - 2 - ]. ÉoEtozás szer1E:FE'-ezek6

és csapat-bajnokságo-
z ekEE_EFé::tékexet-

- - 

----=o : 2 - + - 2 - e - t pontozéls szerlnt és ezeket az értékeket
geal}qp}tott .qz.o.lz -grái'gl. Mlután az Lg?L. évL 

-baJnoÉr 
Jzanoi<

296 rr

244 'l

2ro rr

18o rr

L7215 "
LrO n

L7. K<izpontÍ sI 94 rl

20-pon náL Ís kovesebbet szoleztekr orosházal Spartacus L5 P; l Dobrecení Vasutas
!1 p.l.BEÁC!^Bala-<saryarmatl.Slr 9yql1 Mggaséoil; k' Nágykanlzsai rf, r_T l ;entnÍk1 stK1nízsí 1o-1o p. 1 Sárospatakí Tantt ré p7, 5 P. , Bp:steÍ;me z crnnázrun l_ p,_ ---
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IV. Balkán Játékok
Ismerete9' "hoBy a nrilt év1 III. Balkán Játékok rendez sé6ének, a Bu1.gárÍa1 VÍvsz vetség ké_résér9-a F9ryar Blr kiild B1zo!!qág Wurm PÉ,1! deté5ál_ta a versenJr oryÍk f *

blráJának' Wurrn Pál akkor el Ís utazott Szoflába, a bolgár f városba és sLkei,eseil oldot-
tg. n.es fela'latáb. M1 eern b1zony1tJa ezt Jobban, rnÍnt az a tény, tro6y az tdel Balkán Já-
békok ronder Je, a Giíriig Ytv Szcivotség a fran la P' Rodocana nr neilet Ísnét Wurn Páltk rte fe1 8 veIgeny f bÍráJának' akl november h 24 és 28_a kijzcjtt Átbénben résztvett arv. Ba].kán Játékok meglondezésében. Hazatérésekor magáva1 hozta a rendez ség szép kláI-
lJ.tásri Jelonbését1 amélyb I vottiik a Játékok erodménfét.

Ezek s zer1nt a 
' 
Verselyen rés ztvettekr Butg'árta, Giircigorszá8l Bonán1a n Tcir kor azá1

és..Jug9szIáv1a v1v Í, akÍ-k- eg.yén1 versenyben és hárrías csápatveiÁenyben nérték tjsszeer 1ket nlnd' a négy feryverném'ben.
Erednényokl

1" Roná-n1a /Dutul Szepest, Istrate, Baragan/1 2. Bulgár1a, }. Tclliik_
o.rszág, 4. Gcir gorszá8l 5; Jugoszlávla.

1" Román1a /JencsLcs, Ene, . Dr1nba,/,
4. T rtjkország,
A g riig k nem lndltottak coapatot.
1. Ron4nÍa ,/VlntJ"lla '. 

Irj_nlc1uc, Budaházy, N1c o]..ae/ , 2. Bu1gárÍa;
,. Gciriigors zá8l 4" Tor korsu á8, 5. Jugosliávta o -

1o RonánÍa /T'aLb. Muresanur Tíu, Ilaukler/, 2, Bu1gárÍan }. lijrtjko:r*szág, 4. Gcirogors zág, 5. Jrigosziáv Ía.

Áz e*yén1 vepgenyek erednén_yeÍ!

Párba Jt r*csa pat l

N Í t rcsapa t

Kard-csapatr

Férfl t rcsapatr

Pácba j t r-t

1o Istrate ROM

2. Baragan ROM

,. Szepesi BOM

4. Dutu ROM

5. Ánasta-q ov JUG
6. SavÍc JUG

2, Bulgár1a' }. Jugoszláv1a,

NÖl ! rl
JencsÍk RoM

Ene ROM

DrÍnbs ROM

Guennovska BUIJ

Jeftímj-ad'es JUG
Lás z 1 JUG

{ard.-csapa bt

rrinÍc1us ROM

Budaház1 ROM
'Mlha 

J lov BlIl
Stavrev BUI
Nik ol ov BUI
Nicolae ROM

Férf1 t rcsapatt
TÍu ROM

FaIb
Muresanu
Haukler
Eadjisarantoe GÖR

NÍko]-or BUI,

ROM

ROM

ROM

-n{4zl-

1'



llÜltlzgtnÜzl Bguénl ffir[ailorugr$Ünu
Catania , -L\)'7 t. noVember 20-i11.

Iv. Mann1no enlékverseny

JrrdrrlL 8 nÜ tueb 72 vlv Ja.

KtJu'épd cjnt t Á-pF o-pprt!

Schnltt HON
Gauber NSZK
Kul.csár EON

Klost
PlaceIla ITÁ
Toran
Dt Loretto ITÁ

B.*cs gp-or-t r

Dr.tr'en;rveaí HON
YarÍl1o I{Rtr
Breda I'IÁ

ek,
l,Yequoz
Betur
Er:d s S.

Üa
NSZK
HON

DiiE r

sctm1tt Pál
Fenyvesl Csaba
Geuber
Breda
Kulcsár by z

VartIIe

xv D

D XD
V DX
DVD
DDV
VDD

vvD
D 4 0
YDY
xDv
vxD
DVX

RUI.T

HU}T

NSZK
rTÁ
EII}I

}-RÁ

,
2

,
2
2
2

I
ITI
II
VI
rY
v

Ho].bverÍ]en7 az elsíj helyéltt Schmltb - G.eutor

{ Yeragnyen tndu].t mgg ltr" Negere ZoLEánt akt
{,ekt Geuttlr, Evequoz, Dt loretto' KÍestekt Coutard

5tZ

a IT" f ordul ban esett kÍ. Továbburen_.
!'RÁ' Cerrl ITÁ.

olBnorgl n8mz8tltÍjzl mrntlffirue!'sBnu
Á G teboIFl_Viv K1ub 60. éves fennáIIásának megiinrrep]'ése alkaInáb 1 L9?L.ok oool29-1a-1l-én Jub1leun1 nemzetkozl párbajt r versery iendeie t.
Á vgrsenIen P91gár.J zsef vezetésével résztvettekr B.Nary PáIr Erd s Sándor, 0szt-rlcg Iebvá"n, Varga rstván és dI. ferék Nándor.

Á crtapat okt ber 28*ax 1nduIt repiiI veI és november I*én érkezott haza.

_' $a!:uorgba érkezésijirkkor csapatunkab Harved He11Ícbr1us, a G teborg1 Ytv Elub olncik;erendkl'viil az1vétyesen f ogadta é.q mÍndenben késaségeson rendéIkezé-qiinkr áli.t:
.A nasys?u!"g,i versenys oTo?:ab csapatveqsennyel kezd dott, nelyen a7 a1ábbí ryo1o vá-

I98 csapata 1'ndultl Budapes!, Koppenhágal Mul.níí' M1Ián , T"tirn, Vars , st ilho]_h ésctí!:|oTfi.. 4 nyo}g c9apatot 2x4-eÁ-csop r na osa ották, ár'br r<orríerrazéá oiao "o elskebt 
.. 
jlt'g!:L 'a dcint be, .atrol 1snét kciinrérk zésse1. aontattek e1 a *o"reoa*i.-oÁáp" unk

á!& el mérk zések flolyamán MaIn 1 G teborg és M1Ián csapatávaI xer Íi ery_csápoitn".
Aa eI mérk zések eredménye1t

- Ltlgepgq!_.:_Uq_tg , 8rZ
ry"Nqar 7r O.qz r1cs és Yarga 2-2, Erd g I ry.,és $undbe::g I*1- 5y.

- Q Qgbo.Ia- gptLlpes! 3:2

lllebve JonssÖn 11 Nystltin 2l EdlÍng

Abraham.$gon ée W1eselppen 3*1, S 'rensen 2, Jonss{on I' 1I1* 0gztrtcs ,I B,Xagy 21Erd s és Yarga I-I rya
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- BudapcÍjÍ, * ill]_anÓ s;6
--.|--5-.

Vari3a 5, B.Na6y és 0sr r1cs 2-2, lrlrd s ]' 8Y. , Í.l]_. }l'luriÜe}gr;<rn1' és }'iene11a ?-?-,
(irurrj.erl és MuaJ.o r-1 gy?

A rr1' cÉiÜpQrtuukb l -Budapest s I[ÍlaJníJ, n1'g a olás1.b cBrlpirrbtjÓl Tall1.n és stcrct<trttlun cga*
paEa JuCotU a d ut be.

ltésalot*k a <lijrrt néÍ-k zéseíb l t
Bp. csspata Jotrb./

ff. r 11]". LÍÍvak és Veanen 1-j, Iloggar

lÍuzlo 4, Granterl és P]-aceLl'a 2-2, FranQencon1' o, Í'11. Erd a1
Osztrtcs 1 Ü.

- Budapgst : Stockt-ro1gt- 8,t7

B.Nagy, Varga 2-2r

Erd s, B.Nag17 14t osztrLcs és Yarga 1-1r 11.1. von. }lsson, Flods riinr Jacobsson
2s2, Rosén 1 w

I diint végerednéry e t

. f. Stogkbpln

If . BudapgEt

III. Tallln

rv. Mllán

- Eur]apesb :. jla}l1n. _BrB lew balálattal
Osztrl.cn )t B.Nag;y s Erd s 2-2, Yarga I
s ZaJttaky 1.-I gly.

- ltllanl - Budapest 8Ú

4 ponttal 24 eryénl 6y zelenno1

2 n 25 r! ll /í:*}jll'}"Ii37""' LÍlvak'

2 !l 22 rt n /GranÍerl N' Muz1o'
Francesconl, Testonlt
PIacel Ial

A csapatd n kke1 párhuzamosgn..TegFo zrl dott az esyqT1 Yergeny^ 1s , melyen.|2 lndul
vo].t. Á négy dijn s cgapab*;;il;;v'ori"r.Íerrrelték a sel Jtez - és ét rnérk zésekr l.
rlouá*u-"_ jíieo áz- á:rÍva'rnaradi re- es a esapatvelsenyen iészbvott 20 versenyz veI foly-
tatták bovább a7, e5yén1 kiizdelmeket"

Az T. fordul b 1 csak osztr1cs IsWán esett kl versenyz tnk kiiziil 1 5y zelemÍilel és
5 vereséggel.

A kijzépd<int b l Erd s Gábor } sy zelem és 2 vereséggeL'

xi:fi3':í'ruouo' L ll 
'u ou""*!ggel kLeseüt" '

B.Na6y Pál csoportels ként kerii].t a d nt be, ahoI 1gen J vlvássaI a III. helyen
végzett.

Az, egyén1 dtjnt erednényet

2'

/Jacobsson, T.l.ndwa11r von
Egsen' F]-olstr n, Rosén/

,/B'Nary PáIr Erd s Gábor'
TeréE Sándor, dr'osztrlcs
István és Vaiga PáL/

I.
II.

ITI.
fVn
V'

VI.
' vrr.
VITT.

s\rE
srE
I{IIN

UNB

nÖn
srE
URS
unt

Etlllng Rol-f
Siirensen Dlckl
B.Nary Pál
Yoanes Jan
Normann ,Ieppe
Í_l11Jenwa1L E.
ZaJltsky Georgl
Joffe Boriu

5 6y zelemnel
5'
4n
,n
,'r
3'
,'r
1í

27/25 taláIattel
27/25 n

,L/27 t?

?-9 /25

Vorsenya Ínk te1jesltn nyének érbékelésekm kÍ ke11 eme1rtÍ azi a hal]atl'an ki'iztt6*
képeaeé6át bs gy zn1aÉnrísb, ineJ'yet kiíliJnijg9n'a cÍ'8pqbvgrg9nI9|?'l mtrtattak, -aho1 a réezt-
vevo vaYa'.nennvl"csaT)grb lgerr naff bcenváqgyal- és gzIv san kiizt]ijt;h a {Í zeJ'emért. J-'eB*

BtrJ6nle orlebb'te1JesJmaiiyt 1].liágy Pál nyii;itotta, akt a?' epiy nl vers(1nylrerr {.n.Igen 9Bps
iliÉ'tír<av"t' na8r versonylutl_nna1'-ég J rjzi.xa1 áilapot;Llan a]'1g'marar:lL el a gy xe1ernt l.
Cnapatrrnk elJiint.tményével * az eclzé.g1 árlepotuk Jelerllegl fokán * meg lr:hetiink elégedve
ég at eretlmény J nak monclhab .
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ÉrdekesseH'(ent nég orn]_Ítést ér<]'emel,' bogy a re1f ez9! !gilt"|t*l ,?l.,I?!1:-Í:l"|:};Erdekesscgi(ent ne eÍLj-IUeHL t'Íuctll$r! 'YÉJ l."1'Y"oy: YY"::-uvw,(*r 'jt '/\ 1'

giitt, t,1Y u1ráEb;j;"E;fu -';t;h;iyé!_; waÍn,lliá nportkg9l,i*át9t. Á _1u1?:},!: :l:Tl"F*:1"giitt, t, l-Y VJ-J-agba.lLluKsS rtr..LnFL_'rYg! ii. wyrlr'irrr HvurvB-vnru'r'!avvv' rr

j-':-,'"i;á-;eg'h;El-p;i';-í9"ti;-íi;r00 Á"uay '!:i:g:1 .1:I1l"*Y?l:-n1fl-j*junl:l'3::} :}|::Íliii:"ie-["#$t-iyo5[;"*;.'É;;;.'iráo"*'o*oe,tuasá un y?l 9z u^}}ev1 :d:l:|k:^iÍ}{:::,-u?i";lÍ;i''; 
*iJÉi" 

ut";JBy"**uiobx" van. .A,z "á'1É;;árnoráuan 
volt er a vlv iereeirylirrk íg és

filÜLtette iirég egy feoetb usz la ís Yátrr

A gy zten csapatoknak és_eryénl. verneny gJ zteseÍnek szép tlszteletdtjat adbilK*

á v<;rseryt u "*iJá; E joí 
'rir.ooil 

tecnntka1 ieráxoreIésso1, n1ntasreriieu renderték mep1'

Ausztrál vívÓIap a bécsi vB"r l
A vÍIágbaJlokság kétséBteleDiil a YlY spoTt leBr8ogoBabb rsenénye nínd'en évbe!. ou

oreg1ep6 tetráb, hos/ a YIláa 1!d n Ié62é! a viY gzakenberok érzékeryon teagálnab e&r-
o8y vllágb8Jbokság esenénye1re. Ebb ! aE évbe! son tii! élt 0áskáppeD.

Á? ausztrál vlctorla Ra1lways InstltutB vlv klub kétharolként negJelen kladványá-
ba! /a Breptonbtir-okt berl suánban/ b terJ alelenbon s!á o1 be a vtlá8baJnok8á8 e6ené-
.ye1r l. Öaszefog1a1 é!tékolésre 0.].. de Beaumont uÍst' 8 BÍlt Nenzetk !ijs8é8 vív szii-

vi:bségélek eI!i'két kért k fe1r 8k1 9sloB pTobléEákat tge! liJ6ler !ggvÍlá8ltásbao árgya1.

Á ná:r 1s!re.rt okok 1att feItétleniiI s!iiEBé89Eeriilek tsrtJ8 a vl]_áab8J! okságok lebo-
!yo11tás1 reldJén k ne gváltoztat,á,Bá . IÉgJobb Úegoldá"slak az 6Etrák-nagyar JaYa5letot
ta.rtJs, anely ]'ényeao ' hogy a YeT8elyz k !égye8 csopo[tokba! e$rsr rrg két p -sto! vll,oak,
xnlck a nnlli-csopor '' leudsaelnek a kipr bálására az L97r. éYÍ G toborgban nlosrglaterés-
!e kerii1 Yi 1Ágb8J! oksáB9t J8va8olJa.

'lA Yt.vá.s techllkáJáoak alinvonala sse[ne1 látb'a an ég kitart an roe1lk az ut bbÍ
évekbeo, aue]J na8Jron konoIy Yoszé\rt Jelent portunh glánára. 1z e&rb Dg 8n l^snétl d
Blg"JraiteÁ tá-Esdás ok bosznátatát - aue\r nár a t xv1vásba! 1a BEyTe Ínkább terJod - Éok
Vlv neater n1nt taktikal foB st' tud8tosao oktatJa t a! itvá!Jrá.!ak.

l techlika l a kii]. nbti! t nadásÍ ! dok' kotrbL!ác1 k és a véatokezés b1ztonsÁ8ának
h1'á_!ya a oaÍ váIogatott viv kat grTa utalJ8' hory ceupán gyoloasfuukra tá.Ú.EsEkodJ8nek és
takt1ka1 r pextoárJuka! gz oIlonfét tr1báíb 1 Ed d lebet séBek kÍbaBz!álá.sáIa reilukálják'

Es/esok ligy 8olalolhatJák' host v6raé!yz6lk htá-WroseáE8ié!t o18 soIbsn é6 cgokta nea-
E roÍket kell okol!1. Fel BzeIetné[ azooban hLvnl a f1.gyelnet arra' hogy 8 hlba eslik
IgEf bb oka az az ut bbl 29 é1,ben Bzoká.s8á vált gyakoflgt lghet' hogy aElnte &r -rnekkor-
Dan nJ 19h'et sé8et adulk g fÍ8balok! k a versonyszeltl YlváBra.

xlÚéletbo! eE k1tii! propaBaldálnak látErlk g vívás gzánára é8 8 g1t abbgn' ttoBy le1-
ke1bsuk é flatalok éTdekl dés t a Ylvás Írá.ot. Gyakorlatba! azonba! a vlváEba! dijnb
tsz,elepo va! tocholka 01né1 t kéIete8ebb 9ld aJ át1tésálak 

' 
a[o}y csak bosgzÍr évek szoT_

8almas nulkáJá!ak lehet az o.redné[ye.

Á csak r rylal lileJe v1v 6.e!m9kek suáIlára reldoze t veTselyok eltetJodéso ]'ehot t-
1ooné tes'1 a me8 eÍ számára. h ogy tiikéletesltse ta!1tvárya toch!1káJát' auoly' azt hl-
''|zé . n1ldon oosternek slapYet céLJa. Á ftat81 vtv k - néB Dtcl Lt techlikatlag képosek
lenDéngk neÉFeleliieE Ylvnl - kemé[y-negpl bá1t8Lásoknak Yannak kltévo a YelsenJek s!Ía!.
Lényegébeo az a furcí]a tre]yzet á11 fe!n' hogy futDi[k ke1l' né8 n1eliítt 4e8talultak aoha
Járnt.

B rol Íg lesre! a probléEák okg' az ény' h og_y anennyÍben Jetellegl lTányvon8l
fonnoarad kald éi t rYivasbaB - párbájt rb n á kett 8 t8Lál8t ooBgoldo]ts Bra l!L b8tás8
mlabL kedYer bb 9 helyzet - fét 

' 
bo&r a7' leazI v1YáL5 J ré8zb tslbiinlk a p Btokr l ég 9n-

lrok ktjveLkozméoJ'ekéEt á vlv gporl irá!t az ut bbt ld be! felke)tcbtj álta'lriros eldekl dés
1sné L le lohad.

Eq.v lehetgéHea tdo1g1e!6Fl negoldásként elképzeIhet B szándékoB kett Íl találat ll-
1oezénbi 0"unu" é1olr 1á; al'á trelyezn{ a száIldék ost "ootps a corps'| okozásllaI. ]gy - asBE -
tÁ"t .ou-.*' Í'lRyulneu teEéjj utáll - biilteb b8LáIatot 1chetng 1bÚlD1 ln,lket YeÍF ny! ol-
it,n. niíok*a ezíbá'tynak o bevezebése nou vonná dzijkséÉszeÍiien na{u uLán s kobt a talál8t
levgzeiését ezekbeÍi-E Í'osrverlenekbeD. fía p1. az asgz á tl'/L6{l 4l4' akko! bLintet taláIatot
l'La,lvén. az eÍeí'lmíjnJ 1rJ]ra cgijkkenttlet és lgy lovább' nlkijBbort a Tlv !d Ietelik' 8!r!.
tijbb vá LoÁF.ir4la lDt.'l

Era!ubbb1JavaÉlBtt6r(é.rzctesoDÜreÉjoldananéb nypÍob]é láLtu!onban.uEya!akkor

"r"tui'tái*'ii í". í'Á].nir,.aa" k,i"tudott'"'' iiok uzubJt,kc'lv tJ]{'n6L harta]mllz. A de BeduI oDt

r á1 Ldt JavqnoIu "unan'o"- 
Jv,,"-r.Eo"v.:i r"'t'u L'-'va t' niiv"tr'''lr|'' o lll|1llj(:kLivltÁ}l aTánJa'

ii,"Ij-I"ríaiii"iii "po.tnou'iitÍen J 
lt)qotekhoz 8 a1aptalan várjalrkí'J lJol(hoz Yozotno.
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Pári",eJb r:csapatunk eml ker'etoLl t *1Je*-j. t,mi:nn;'/e},Bl$ntitt $*!uben* Áu ssu tl[l mérk xél

irrurii1 *a ausubr:áI uJiiág Bgelr,lte$lri; ln*k'- Sgc,vJeuunt "brteut Bl2*eg W.i|y?lonn'e1 véÉz *
aetI tátáIkoro-i-tuil*t't ; teBJr:bban é* n hárry"!tgtory'**t kiizolrrek; tapjuklranl

w.á 'ví.Iágbajrroksrig ,l'cgÍi:gabottaklb sJ urkoI Ja }Írd r: SárrdÜr Yo1'!;l ?kÍ.9.vtlá'gba{nokl
i: jirte ! e}rLijnb mérkcÍrém*n táiitir.en vnlt" 

"F6r_;# iq' íu,i:i' takt1kaj-'utasÍ á*oka kíÍibír]-'b

;;-á t';;-"tvii ÜÍ:i pa'|-ta6okr:aÉ eu rnJ.ndenkÍnek uritf''íu aeltai y*nny1.ro ijrii] ei{y*eHr tusnah'
nrrr*ly*t m'&l*r vt:vo act6tt"_***,]Iet[; noaÍ trriiog xregét9ít'9 

'Tii*,?"t 
naol.gri"ltatott a kfj-"

oti1,o'ág nnár)ftru, mcgurutirILa1 !r.o14y nlIye n &g l6rizÍ cu*ipb 8aeLIeHtl"

9{ÖqbtrouLom,í. Eg 8 cÍne & ktivotkea hLir:bénebnek1 alnsl.y Fenyvestr_ {lsabárr1 gz 1'*

t'Á pá::baJt r csapab*ilijnt kijuben végné]_kii]_1'nek 15éxker v*bf a1akult kÍ ery talál'a-
tot t I1eLsen ''Á;-*igJik *rnerr*ít' viva !'en$vesJ' a " 

Bk1 o1'Ien elIgnf *Ie J r l*re v91ebe !;t' da|-'
snÜ1.t $s pe y*aeto]Buex, h;si' ; ni'r.i,uué6- n'eoveert e&ysu nen }re}er how a-'[a1áLabot á1!.au.-"

TaíJátl-íf íY;ooi. cilak, ;*yÍá- ne !T*réml' - rnond ba n - ilegverte t'r

''Á vÍ}agbaJnokxág reaJpbb nf less*táflgdását't a.párbajtí5r csapat'Yersertry {91! J9n*9
Irá'Lhat rik, Al^ agsn l$t4*r:o"Át.ítr-é* 

'nfu csak eg}'m8$odBerlc.veilt" tr*rbra & vIvÓJ'd b 1. Á

kebt s.veron g a lngsya.r **"t'Jb hzámfua ketÍ"vea 
'-iett vrr1na s a ll*tbiis vereség;et rr1ndon-"

kl''ntaroÍJra vEti* nBí; scrrmitt FalJ.nak mág volt a vé)_ennénye" sgy o)-yart,fLeriiib csÍnáItn
h0*]r vi zso:_nuoÁ"n repiilt eí rg a pást felebb, kl.r:yriJt,ottr- e5yerren karral' Mc6iny*rte a

J'iJffio;á;['T;*"*és aás;i p 1;-:-vrvoi. ou nén k'e6yaiant _ áa d'f lessér:iL bcllr ltek*'í

'fJ. iÍ1'Il'y Jánog

An ajr.eís ?,er kíserlet
CIportJát *. *rn.Ínt azt a Iegkiil"i5rrhr a btr gpÜÍt,ágak kápv1sel ineir.
aJz{'saÉr pro'o]'érria kornolyan tertre]-í llÍj vsgzérIyeztetÍ"

ffapJa1.nh ágassrÍnüti
].o l'r:te1bíl1 le tud J uk - az

ÁjzÓsze! a18bt' El!t 1snere os ' 
olyal térylegos6!, avBgy cB8k tát's! lsg t 1Jeslt-

énylokoz Bzerek 6zedégét é!tJiik' 8nelyek folyté! ne@cssk rle!} a!otlq9 ve]] e!yeaélyek
jijnnek létÍe' hanen t bbé-kevésbé Lomoly egéEzgégkáJoeod slok ls. Ezért sz o.jz szei nasz-nílata nÁr ré8e! tíloá 8 nl! Bégí sportba!. !zé!t' ha vglaklDél kl'[ut8t!8k eB .:z aJz -Elerek kii'é taÍtoz aaeít' aEt autonatlkuBa! ki kellele zárnÍ a ve.r.oelyb l' tsegfogztan1é! eLí.It gy lelent l' s t b1zoryos 1dsíg kt kellene gá-rnÍ e velseny!éab 1' Á tÁlt s t'el-
Je8lbmé!yb megk1váJr $portág8kban' 1gy p1. 8 taibbospoB kerékpáTY crse nyekDé 1' aeelyeK
eoeb)eg nencsak napok1g' halen hetok1g ís taftgnak|' az aJz sier probléma ruá-i eok éve l'g_
melt'.de nég len 8ikerult kíoléglt en negb1!k z!t' vele. Ny1lvánval 1 ho6y a lerolytatott,
YÍzsgá18tok ozáEa' h6 a azlikaéges sreEpontokat teklíte bevessz iik ' tr1l csokély 1o1í eildlg.

Mlnt 1958. t8 [iudlB' eu évbe! 1s résztYetfeE a l{eezetkijzl 0rvo5Í Jury t8gJ5k nt {
MadxldbáD taI'tott anat r íjk lvlv Eur pa-b8j!okeá8oko! és fe1iig'yeltem !eincsak azok Io-
folyásá 

' 
haneE a helyl orYoBok á!t81 lgfolytatott Ylzegálstokat l8' {után két éwel

euel bt' a Bucarestben t8!tott Eur p8-b8J!ok8é ok sorá]r' t'is 1zbep t8Ítottulk aJz ezer
\'lz6gá1atot az ijktilvlv koál' ost i{ad'rídban olg lzbé]r teTJoszíei'ti-Ík kl nss/obb ke'Íetek-
boa a v1zsgáIatÜt az anphobae1llrg éB so t\ylalrphetao_íDÍa.

rgjr ' a k riiEkb I YálasEtott szakolrbe.r f eli'isreletéYet 
' 

dr. Moak$a /Varsé'/ segí_tségé*
vel' ktjzvetleniil a Yelsenyek u á! sgzesen 26 v1zeletpr bát Yettiilk é6 ozeket a M8df1d1
[estleYelésÍ l tskol8 ál1arÍ1 D1sg!ogEtÍkai Iltézetébeu BegTlzs8álták. Á vlzs8ála ok8tl
ebbe! a J 1f Islerelt lsborat rtu[baD e5r végzett d1plotrás kén1kusn foi".tatta 1_l., a{1'*
nek es/ébként 1s a spanyoloezág k rii1í kerékpárvelseDyekkel kepcsolatban rrár kel1 ta-
patztalata volt e téTe!.

A tenzetkijzl oÍTosbízot sfu .Tészére' az a leletr hogy a 26 vl&eletpr bg kijuiil' n6n
keYegebb rnilt trat YerÁelyDéI. h8b kiil lbiiz orgzáq verseuyz 1!ek /.A!EI1a. F.gnc1soÍszáÉ_
NDK' JugFzfáv1a' Rou jllá és ' Giir 6ors zág/.lelete Éoáltlv íort, egi lán v _rt, ke].ienetlEr',
ueBlepe_béslek.8zám{to t. Á Renzetkii!1 orYosbl,zot sá8 elniikelt voPÍl8 dÍ.s1obstet ,/Lo!d oJl/'
éB Dr. ogkr8 /yars6/-a keÍo8u tiil aZ EuT p81 kiilviv szcivots éánek*/E}LRÁ/ Jéleltést iettirnt'
ég kéÍtilk' hogy a pozltlv amphetaB1í lgIetii Yorá Dye ket azoní8I zárJa ki.

Á n6m!etk zl gréníun 
'en 

cEelekeile t és e&ráltB lábgE De'! szo!!aI. E&r két rát i'l1 ÉeÍ
ngBá1l pÍtott8| hosr 8 ngBvlz9gált YÍzeletpr bák Eem Yolb8k dr.trloskra éts g nl!deíkoIl
ne6v!zsgált s8Játk6!ii 1rásáva1'lga z olva és ezéTt a v1zegálat reitlrétry - flrlre1eu4el á!
e8e'!1 gés glc FeÍé1b'st 8éB1 lehgt ségro _ íeÚ loh tel'Jegen bíztÖ8.

_ .Tw vart IchetséBeBBé' hogy adrldban sz Án8t r kijlvlY Eur pa*baJ!ok6ágotr' o!!r
ezildtérme8li!k és két' o\ta! bronz rnesiink voIL' 6klknél e&l hlbát18d aJz ezerrtz"rtálá't.
6EéIy dr. ttosklld ners6/ folÍkyeletéYe1 Yolt iégTeb'áJ va;" po'LblY EopÉetgnlDt nuÍotot
k1 a 1e1stb6n. ll1!t ezen érbhetet16u u88rtar ác kiiYetkelmér'e. nem ararlt oáB .I,áFzenÍihátra' m{Dtho&r fo1aJánIJam a l{en'etk?j'1 oTvoebt2!ottFágban iaÍ l,:zbemr ] YsI Ienoí-tlánt. Csupáo.bará all.éa kollégáiu unrizolására voltá Í.aJlsnd ar''a' b ogiy ezzei még rna gy
váron g' r'ÁBÁ Í! téz6bÍ! ott6áaá!8k kiiYetkez 

' 
az ollárá.t n8 rlar ! ;jlégéÍ'
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sZABl LqsztÓ: A VÍVAS 6614ffi4
ll:unel. folyr"atásgal. bo'f]ejezr|ik -;:;:':*J*'orovj'v e$ber kll,rin kouyvérrek lsnerte.

',*uél,, emel'y 1.de|raza /iér1ytigéberr elfogtot az elsct kí.adás / éts kijtf l,1 u 7ewel re a n8_
|iÍa.t'vjvÖn.esb*:r''*k kti,rplren, do már késglt,J_ el at J_d'egennyelvii ktadáat/ eryáiant nag1y sL-
lL*i:t nrgtotb. Á tc'vábbÍakban szLves onBede].mével azonban kÖz<jl.nl f ogun$ olyar t % ors
: iarlar:ban *e6 Tg,lL.iti19drb rér*zeicet, aurrrLyekko1 naJd aY Ídegennye]_vti nÍaaás bsvuLnÍ fog.Itt k*l] I r;lnézésiiket kérnuqk es.7r géptl1és1 hlbáb 1 ered naJti:hi.báér:b' alnely a Ytv E:.r-
*d'Ö l].saárnábarr fr:r:etult eI . Áhol1s saab mester ffÁduÍ é$ nérn kapnÍ' átvr l- 1.rt. eL1en-
: ebbc;n ve j-Link, ak1k nÁdq1 és kapn1í e]veb ad^tunk kcizre. A iiaEt nozcitt sajnos, á1apvetdlijliirrhsés van. Á szexk./

l keldejtré4yeeés 91 ryt Jetent' nert b1'tosli'J8 xégZtinkTe aÍ asal Yoz6tését. aÍ a1-Ionfel 1ralJrltá8át' Iehct Yé L Bz' tálladáÁ8fukhoÍ a lB8kealvoz bb pllIqrlát kÍ9áTáÁát. a,rregteleI távo1oág I'étIeb'o!ásá . Tzeuk1vtil l{aláu kezd eoé oyErétsiilk; f1ryElt!'iiDk ceijkkáli-'ltct tg tvbevétjele ltrellett az ellonfelet áIl8!d és a nagásfoku Ídetsfácriiltisé8 á118po-
t,ábaa dartJa, Ee6!eh6eíLi rés!éTe s ryu8odt erver8etéB ; akadábozoá u"ot g'"#eler '
Úllikérz1léBét és akc1 Ín8k J tenp bgn val e1lndÍtásá!. 'ÍJryaoakkor kéYe9ebb ;lkd1onnyl11k au g11Ö!fé1 saá 'ára a kl_1su'erés aikts 

' 
ha a kerdenéryáiést !1 artJuk 8 ko'iiÁkben.

á keudel! llyezéc olg sorban ne6fole1i1 g!e11e[í éE ÍdgBi al-k8tol,. iilblEg]Drt éB atecbn1ka tiBr{uotoYo1lek ÉEagfoku blrtokln.ie 1E nylÍ. rrsáJatrtá8anÁl eIs 6olcba! g s!ii.-lct,.Jtt il1su pollci. L' d techatkal képosFégok és kéÁzBégsk fiJleBi't se áE u.!fiea foku kl-,llfikJLásá mYtletb f l B a YÁ1tozatoB elléÉélekkcl val tud'átos 5ratorláeoÉ Ját8B'ák s;sgd nt bb aaerepet,
A kozdeolélye'éBéTt az asaz folyaná{ hgIco]lj- ke1l. Ez s b.gTo kéllrályut elgléartrtlzdijDk B g9Ját keldE0IélyaréBért' náerégz akadalyoznl lsyeks !iink e1lgnfel-iink rfr'"n íra-Ilyu kÍlleIIét61t. A iczdanélyezéBért folJta ott h8rc á1la!d a! bullá,uz . Á kelcleq rryeg'égo gkiiYeteli' 9 Y1Y t 1 t[datoa átentsedég éc Y1gs&aar ru éa' dÍlekt es rndrreÉi rri ir:-bá8 e d8zerelÚck 1cí0e!e be1b.

lb Jelen-l az ln'Íl'rekt kezdoEénJreEéB? EÍ len EáB 
' 

nínt az e]'Lenfét toIveíbe Ya1IábÉuí)1agoa belenenél, tndí't&:alhoz á kedvrg6 p1l'lana[ és hB]yeB táYo1B .e tr:ctatog 
- Í irg-hozfujE'_Ys] jtá8os t rbe cgalogatÁBa. Iía pedlB oIlolt-olijnk - téves negJt TéB a18pJá! - á1-llalul' fi'lkésri.ilve vÁrrJuk s ktinrqren se[l 8BBltJiik gkc1 Ját e1 rg klt lvozgtb eli lakcÍ nk-ka1.

.' l-kezdeE lye'ésheE ajob1&atoT' b13toosagércet'valanlnt J 11tous-t titen- és távolság-t,''zékeléll BeijkBéB68' bosl.a kell prl1an8tban _ az eIlenfél-résaér 1 l a& addíg st8bil-"!6k'.EaBb1lhat n8k érréko1t éa Í,a!tott ÍeLtébel.lkoi ÜlJEbo'tha8suk' s ezlo1 eIláninbélke-dél]oj'!k s zá.uára eL oyiison n'c8váLtoztalrsuk czokat.
Féldáull h8 olloofeliiDk táv ola fubo1opfurI n dgu rei!kol o18oztk' 98Jr' lateí'g - v6lsnolosva -'-nE .t.ssziik lebeL vé 9zá-eáJE U&erl tijt, kvésellek 8ikcTét, ';1fl; nt 6Eí1k kés bbtprÚbalío!á5anáI ezL tualgbosa! +o86n{U,lJij!. EazcL tulajdoak ppen '!l Índ1trJttu['e1 pílla-rlat''y1 ké6lekodés iilkke1 az tánadását' Iis feIrye6 tésére rei!oxaaerii reogáláaÜ vti1an-tunk rell eEL s budato:.r félr ve26l,o Í orBásunkaL sz 8llgnléI kolljo].ylrn vc zl és elkozdÍter'vo16ti' skc1 Jfuigk végrebájtÁrát. dkkor UBész várá IanuI uJ neIyáoLet tere4ti]!k aEá*l!árt' ancIy kiivdtkeltében tá.crdára lltl.:r.telJu Isflr'
la ! nLtlrekt. í+4{'y! á" e&en e'lláx sql't a eBtL'l: a kezileltré'Jeu 18koIá.'á3ok!á] nl"ptd pengeadaB rJ 8kcl 1.dttáB rr dgzertaní (r]'Já!á.9at t a'Lkglrllau za.-

-. A uutrltvá'oyok-ltg_y leét fo1 kel]' Ir1'vI]i nlndo!ekr'e a kezdenérure!é}5 oktatá8áYa1 kap-(':ílolatoÉaB'''bo8y fl.8yelJék a nog o! luo' , *qa 1t t ll EaJd 8!koT aruitor a m rlcilflterI asgz ihs*nal sor KeTuL 9 líoz(lonér(Íe!éao6 Lémák gJakorLá$nra| ]EEJ'.ll vtrlanÍ konkrét c1kép!elésÍikfl t, ,aíl val Ls u 11IoLijeí.

. uáÉtk PorrLorl e,l_gyako1|'Jelcorréa a ki'izdo]eu foly nán a kczrit'rnérryezég átYétele' b,|..!r'k 'l'] Fa|ii'llíl,'..r az e11urrl'ÜLt l. Ezet, I rrz o'l.iáJ Fokat-- a tga'i rtl'u'c rlágti'zoiito-u ,jon -niár. aa 
'sioj.iaá$t,l'] 

KoEbdn 1tl LeheL poxor,,LÁt', n"iar uo o]Léréll,lrrL, ll;gy B& itL Rtkal-.lu !oLt clJ l'áHok9L h.'j,.l,h nlpé1 vái LozaLosdhb'ftLl]uRu cIlellleLo!keí ,,i]ír''in ii-rr. ierrli:1" }11 i",::T:l1::"l.,ltly9lll. ná]]o wlri..orl:ijtI.éppl'n.B Lilkor il L t-á;uyJlui,,a"t 
"ján-lulll! l'Ef,_a Iallr YallJ a losl'l]loí'bolilbb - ke!(-lflnénJeréd átrALF'l('it' Úe1zrí - uoz,.áxa1nak a-LÁ9ái e'l 1o'l,irlz'rcG1 ijnnalián' lo érh t'' éa a tapaÁr.Latai"i' 

^Jii'lrqJ"i sur_oi![jio;arrr,-nabJa | }le80Í''i t b,Jt l 8&ok8b:

ll1lJ6!ek 1t]gyell.Jk o'.','k a ke!donényoi!éBt áuvgunl e!á!.léko! á1JáráÁok? t'lyon tu]sJ-'lont] áBoh a n k l'éRLnok ho aa?

t(tvá]a, r1 t,ous-' btc -'.l,áYollJÁ8éÍ!éko1e'.tl llh$r,,l,lel,t klrllJÉr .penÉ6'Lraék ].i'tI blttF-l,tI\r blr'L{)n!. 'r,r_' hauároarrItea6oL_rrJ6.,r.z t'ol'lépén j t'p,'ri la il"inr["i'i"""jiia"r''', .rv"nsliLJátáék'| Í{L Ihkészség' rtÍ'muívá]i *k p.u.,e6, ian'ti n]''r,r á i.'irq;,íii; i'"i r'i>" 
"iiiáil 

r *' .

;?. 1



Áu áWétett ktkéryszer1t norgása!.nkat 91 ellenfél ápge!.folyanatban lev n91sása
k abert. fltrtrak uJtájáieiá erott tnditguk el, ir áwéteu s!Ír'naet o5r mogtorpanásb{}-t.eu áWétett kJ-kéryszer1t0 ntoEgese1nK8 Fl ellonÍeJ- QPpen I$\yattlaVuutl &eYu ruvnBc 'l

' á"náÉ-uátáj"ieiá erott tndítsuk el. ir..áwéteu s!ánték o5r mogtorpg3f1u{}':lqy
íeit_' '-ry;; ";io"**árá'i oÍ-e" 

"ég .vaeí 'iriuu-apr r d6 gyors pángenorsÍ'.suor áIljon.
;;:; ZJZv--vZ;;l;;;^ ='''.-i qlrÁn itsan-]meeh1váá1 trelvzátek. Iénieces. hoÍry várat-e&r TeIÜ leltr ItJtJIf) t'Iul'lrlr -c.'JíuuJ. ('l' EáI r.:ts!r Uvwv 1l,+"Í Y" arr*j- EYuoV*vE

Lehotnek gzet'-aká.i 
"Áá-auoE="ád 

akár íea -|neghÍváÁ1 áelyzátek' Iérrfegesr hog{ várat
Lanul' sokke'*riiuo orjgÉ az_eÍl"nfolet, s ánelÍett 9IY8n iryorga! }9wenet' .aT!ryg{ }' lénfegon' hogy várq!-
Lanul, sokkeseliien érJék 8E el
ne.rn tud 1ntlulá's1 temp t f oÉ(nÍ.i!i-;,id"fi i&i-i"ii8i-t ioi. -ri- áÍíáiror-vi891k;désl;9ts*hogfele1 ín - bÁ bá Íálll kérd -
ii-ai"otáii-corio 

_ 

iuiuioi"B_gorÁ Áoláast e6I o!!al 6rysé8et-g1kot sing' lelaaaul p6t1ql
Ár '.távo]gáI. t 166A6kkont lábnolcás kaiYessg nlnalaalillE. a!Íc non Ey ll'dtunk !.eg atÍorr; ;"iÁvorÁeiot ÍecsEÉÉont fábnozgás-kijveaái} n1nctaddí!' ánJ.g nen^ gy n dtiink n'eg arr I' 

^Éil ;iiánfáÍiink a kordenényezésr [ Iemondoüt a azt áténgedte nekiink. l.kezdeményeréE At-bqy ellonfe á-Éena *ényezésr Í Iomondott s azt átangedte ne!!|ni' {,ke3donényeaésts-O.,iffiárit-;fu [oz* éÁ ponge;roaságctná1 ,/vás r. fglygget Íugy.TÉgblY$sok,/ v1ryáoTy.olrvéto}át céIr kéz- és p6ngemoa8ása!.nál /vasol_ f9PI9Ee 0 Yagy.urcgtraYfuax,/ vl8y&uÍunEr
hogy a rarunkat-ne ryoltu r nafiyon el r-e, ázÍrr tijLéísgorti [átásuak le$rouek, a. Iábuol-

"áíonn"Í-oáaro-ne kíeÉegai'ink érii]-etet fuvernl. Á& Ítyen BouBások eryléaat aroka lanoksáilonkuÍ- aíÉ-oe-re eÉugE[pF áriiletet. ry"T31. Á& llyuo' 1ozgás9k.9gq1ryÍJ-::9!:l}"o:!Eásokkal ped1n no lgr.yekeuzlink erulote ryeInl.. ÁE ].lJren Boz8asoK esrIesuE gu()Ei

;nilieieínÉnáx'-ná;iésrt lehetotlerrn teblÍk szá[ukrár hogÍ-pengálle! g}EgPEaBFaF1.gEB!-gllenfe1elnknox. másrésrt lehetotlerrn tesl1k szá[ukrar hogÍ penBtnket g+rygP+8BFa{r. !EBn-
ÉrvuÍ "z uJltott aseIe1nkhoz és a véd'éseinkb.ez e moagások helyes klÍntlul átlásokat képeu-
nek r

ogak erután - s keaÖenényezéa ésrleIboü átadása után - kgxdhgtJrJ5 neg !9rYoxett
akc1 n[-etrÉeuoTtését' iáBy cÉeltel kett s suáqdéku tánadásunkat. Au llyen m 99o átvott
tanááeut.ráásán kerdJlik' ["ory au osetltsgea k zbetánadásokat kívédhesslik s a védéssoI
eryrael iiIeg a távolsfuof Ís-iocsijkkenthéesiik tánattásunk f olytatásáboz.

\a lg J-ebotséBes' ho51 e}lenfe]_Íink nen mond le g keadenépyegégr lr-spqs 9e aavar
nongás-atnkra il 'Éainár 

nE*s, lá sen bedorÍt auokra, és e]-kecdí.-sgá dék l tánatÍáEát'
frilEben-_ii-ésetekbon, ha uÍÍunÉ bfuttág1 késlségiinÉben' ,a syors nougásalnkat kiívet ].as*
uu-áí i*tunátuÍ'_[urnán 

-[ ipyiiererrál vÓdbetiigkn-Ea vaf osn6bqk vagÍrlnk' kk távplsá6:
b on'tásea1 Et'tJiik i'igsre védég iíRket'

EaekEeL an elgondorásokkgl vé5rebaJtott kerdenéryen s*áttételekkel nín4íg tísgta
találatonat tuaunr'eíerní, s elkor[IJiik-a nínd15 ánnyl v1tát és l4e5easégot Elvált ver-
sepybÍ_r Í diintésekot.

Á keudeméryeu st nÁr 8 kezd lrn l ts tanítom. 0aopontoa okta ásn{r n}{Bqregkgt stl
ráueryákorlatokkáI, gunlkcitéllel vgtr tfusas tÁvolaágbbloptgoB ffakorlatokkall naJil fo-
uoaítoBqn a n dsuores szobaÖvtvás kogotet kiigiitt f,olytaton.

Esyént leokéknél a bevezo srakgsu negegresík B oeoportnál a1lralm.so . el|ár{gpE-
Ea1, eáio at! ogyént leckék folyanán iebetséÉos-- keadon nyon g!9!9pElillÍ - ako1 beá1l1-
tesfurai váro Gtolágásga1t E végiil ag e5yoanéryes aesg kkal va1 ijnÁl1 _ffqEoT}áEokkal
igyersuem a kezdenéryezésro rásroktatnt éá BE a-lka}nauhaÜ etJfuás*at eloaJá l tatnl
tanltványaÍmma 1 o

áq er tslgaltÉp Ég*o\lgFása

Az el k szltés a taktlkaí eLgondolás érvényes1tésének egyÍk néIkiiltjrbe e 1en el *
segÍt Jor eSzk ze" Olyan kéa- és Iánnoz5ások változatos ijtriiÉeter-aTery gsylÉsnt td t
b1ítosít'axct nk szánfua - aB el1gnfé1 áIlano zavarásáva1, f1gyelnének Iekijtésével
á kedvez píLlanat, a tonp klvárására ée a negf9191 r helyea távolság kÍkélqszer1té*
sérol mrá-qrészt el áegÍtÍ áz ellenfél erYetnek_k1f iirkészésétl gJrengé1nok folfedoaését
és nkadáIyozza er asé6e1nek érvényesLtésé .

.[ neghatározásb 1 kítÍin1k, hogy aq el k sntt tevékenységi.ink két1rány t _szellen1s f1u1kaI vonatkozásu. Eryfo1 1 a-áaJát erveÍnkhez Ígyekszlink nogb1ahatQ adatokat
gzerezn1, másr szt aaek sÍkeres végrehaJtáBáhoa a aniikségesr kedvez felbéteIeket noffi*
terentení" M1nderek negvaI sltásárá a gyakorlatl assz ban nagas foku teobn1kaÍ képaott-
séset és taktlka1 érzéÉet 1gérqreIl valán1nt feJlett koncertrácÍ - és negflgye16késEge*
neÍ. Egész vÍvásokta á*qunk ázekneÉ a képességeknek és készaégeknek k1alak1tásá r feJ.
iesaté ét azolsálJa o bogy nevol eí tevékenys gitnkkel párosulva tanÍtványalnk viv ereJét
* fizÍkai_szelÍeni-erkiiIoat -' vlv tudását' al adobtságok és k rttl én'yek nellet r le-
het legmaganabp srlntre enelbeastlk.

Á ne6ftgre1ágt e1e6golben a masu k le$telJegebb' ntndenre kÍtelJo Ű1 elfoguletlen
negiemeré6éYel kendJtik B euret párhulanoea * 'tapagu alatalnrxal aráÉyoaá * -tfuaalnk;
ugt'outr-elIenfeletnÉ megf1gyeléáéve 1 f olytaaouko'l negflg:yel s szenpoht;ut c&lrre b6Yt11-
nek1 e u dszerek ttik Ieteaeflnek; a nÍre eBy vlv elJut E Yelsonynéaherl fu iéts1ehet6*
sen Já-rtagnak kol1 lenníe euek felhagrnál Éábanl ég-telJeden lsfueretIen e1le'Éélakke1
stemÉen ls ÜnáLt en kg11 ne6telálníu elkelt bÍrtmlt -etJáná.goke .

I{ograu folyík le un o16kénrLtég oktatáge tr kor1utben?

ilÍndenekel6tt b1utosLtdnunk kslt áE nk auá.náte
g11erféI keldeményezése /el kéazttéseí/ Eiilepette ls
ka1 negrobb er fesuLtésge1 és f1gyelnl pr betétellel
kor tn bkottr ha e el uetes megflgyeléselnk alapJán
uát1 átr ellenféI caapdába oJtépÓt sroJgá1ía.

22

tl kerdenényer str ltegflgyelsst eu
végezhettink' de éE a negoldás gok-
Jár" .[z 1lyen pádsutv1t .g ceak ak*
ÉÍaotgozott tattÍtrnt ne5rel sítá*



Á neg-f Í6yeIés ozempont4ai irorLil. a ve]:sQItyEe6i$el. Eapt;$oia'bosaka lvernenyb|lÓsfu.
tuiiit'$r1r-\ile, vepser.ry1r':Liilnyo1j tzu:, zo iirl i'elf o6ása gtb. / ezűt,t at kapcnolJut ltt 's_ eao'rÍtÉoa*gurtk *Hak. el_'lr.rnfe1iiuh tr:chulká1., takttkaÍ.r- enborÍ. negr:ytIvánu1ásatnaÉ f e}<tártt sére.
Vtltt;u&tiLtlsr _tttozán'Í.lhatablan mozgÉrsatrrk'ka1. ol1oufe]"unrbt áIIantl arr válagztovékonységok*Te kényrlaerÍbbetJiilc n k xben ví'sel.kodérre1t ébor ft6yeLenrng1 k1s rhetJiik,

Et$yelJijk a ijechíiÍka1 tudását' eréÍlyeÍb' trl_báÍt' h1á_qyosgáÍ(alü. beldegzett '1r étr lsjlu sÉoká*lalt1 3' flexeÍ. , JelJ.egzetes indl ásaÍ.tr .!r tésitt iloug&saí.tl ítrÍu'látrH!llv- vasl P|sP3j.y-!r_kez<iernérqrez ' bfu!! .Yagry kciibotánaa, erysaeír"i akci kka]. raET ln*i:áhb sfizetettekk91-g91ggrÍ!l ní"Iyer1 a vérlríren sngre, ho1 foJéiÍ be akc1" 1d, nÍtyá-n g
:'ltáytll késrsége, huIl-ámfiijrbéje l hoYá néu Yo.Í.Beny kiizÉen, mit-ftgyel, ueunyÍie rÁ[-vrvori.efiI int\ren. a taktikaÍ éruékgr akcli.d,menrr!áJq, bzeI1eneÁsé8eI aÍLot Yagy" reprodurieÍo -b]tpusti képv1.sel1e t urllyen a '|1e]ht alkata|t, -í"áeges-uyu5odtl ha ározott*ffitffouá lan,rriibou t. 9}'élyteten Y9By 9r{sT!FoÍt, bátr.rr vá6y cntiggeit 

'í rnliyen aa akarater: Je, kitaitá*llll1 al.LnaÜa ffi|a9||l' eru el.m1 aIlapota i nll.yenek 9 JeIlembol1 me5ny1.Iabkozásalr-tu1aJdon*srlgaÍ urÍ.l-yen rrértéknen mubaÜkornák mÉ,B_au-ok barátí císzinueségbán' uágtt' nesuáeáuen st'b"
9Y. *gg, 19r'r.l1hatnán a saenpontoka , arrrel.yekre megfÍgyel-ést tnk t taoyítnátJut' -í" 

egek-.biÍr Íg J-áthatJuk' hc,gy nrtIyen szeiteágazo tevékdnységet Ígélyel e&rle6y aÉir oÁr ar oI -"ikesr1Léso ls.
[l1ve1 nencsak el]_enfeleÍnk. terveÍ.!.BEokásaÍ és udása fel l akarunk nregb1zbat ér*bosil]'érleket szer:ernÍ, Fgog*.egyben aka,íályoznunn rÁ neír 8t_"ÍÍ"niinx'-Ga"yoÍ 

* 
'"on1te'véktlqysége1"ugk,9o6ruIf:1tá9ában.'_ éplop ésélt eI késa1t mozgásaluknak" tbán_vartogato_aaknsk ég & ]-ehet Lego1lentéÜeeebbeknek keII lennÍÍik. EzzgI át1enteIiirL Itorotatrotásátnegnehez]ÜJii\ B. bl3ol'y' ?1artná tessriik Ínf ormácÍ Í helyességét, ane]'íett k&ieítrtlut '

gJ-e&F ter,vének ktalak1tásá .

'T" 11{up o1lentétes n938a9gklsl .dolsozunk' s.|{lzltÍink eI , akkor eryben a naJátIgLgÜ aege1.nk:!o :!:Í9lF sÍkerét ls JopbqT.gr igeltJukl neT! níáo; etná|Ífuy; G;;,i'm1nd aE eréIyos, hanBsulyorott, g'yars 1ndÍEásokkíl íe oporátbatunk.
MJ-né1 JqPuu beszédesobb a technÍka1 msgJelenltésiink9 nÍnél ezélesebb a képessés-abáIánk, annál soksztniibb an el kész1tésÍink-és annáI kÍ1rimern;teEÍ;;;bb;k íd;ffii-;Í-lenfelelnk eI t.
An el késaÍbés leckézéssel nen oktathst * lllnt enlÍtetteu1 aat a tanÍtvárynak nagá-nsk ke].1- kÍalakltanÍ.a vlv ereJe, }*dt"l lrpngssege1 arányában l.6 nee er nonutrá{J, GE:ny1tseg1tségéveI*váItozate-e11enfeÍektátvaÍudatbsnunkáva1;

ll0mzgllÜrl lÍlt[s 0l ilanilU0rsBnU
Castrop-Rawcel /NBZ.,K/ L9? I. okt ber 9-10.

0s aps-WeJEgl;i
_ Bu.{apest 1fJ..vá}ogatob!__ Eol}rndla -uí.vá1ogatott-. 14t2

Á ura5yar csapatban Geltérb MÍkl s' Fiit Gyc5rgy, Nagy Gytirgy- és Tábor Bándor,
boIland csapatban Jakobs H"o .rangsen R., Re1n H.1 Stffels 1dol ir d. FlÍer t.
vi-v o t.

_ Budapq,qt 1f J.váIoga.tott - NSZK 1f J,váIoFetglt 1'or9
Á magyaÍ csapatban Gel.lárt iltíkl sr Fftt Gyiirgy' Nébald
á nénet csapatban 0asper V' 1 Deubel R" 1 Yart Áspern D.1

- NBZK Lr.l.válogatott - I{ollandIa 1f j.válogatott tIt 5

Budapedt J"fJ r vá1ogatott
NgzK í.fJ. váloga ott
Ho1lancl1a 1f J. vá1ogatott

IilJN 6 ET.
HUN 4 II

HTIil 2 TI

I{gzK 2 rr

H|IN 1 il
ln.tN I rt

Rudolf r Na&f Gyfirgyy
Grosser V. vlvobt.
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FEL

L97L" okt bo:r h 22-éa éLetének 17 " évében tragÍkua hlrtelensé8geI eIbuny

dr' $zer ]rcség q' zseÍ
otv os

Á ftatalon.etr-b'unyt nevét ug.y emIegették nÍndÍg' nÍn a feIszabaaluIás
u án1 vÍv nemzedék klugr an 'behetséges kardvtv eryénlségét"

Iíusz évve1 ezel tt t rvlv ként szlnte egy1k pl1lana r 1 a máslkra t rb
be a% éIvonalba, kés bb pedig karddal. 1s remek eredményeket '|vlvott'| kÍ a
sz suoros értelnében. A_Bud'ápesten negrendozett lfjuság1 vtlágbaJnokságon
ruegnyerte a kard egyénl versony l tagJa let a feln tt válogato tnak ls, g

xijáui:n elvégezto aá-eryetemet és orvos lett. T bb 1zben vol't els au egro enrrJ tanulgztjr nyert naryar baJnokságot tg.
Nétrány év ta azonbqn nár botegeskedetto 1g kelIe t tenn1e a kardo .

Hlvatása vidékre sz lltotta, s noha tudtuk hogy rnegrend'lilt egészségl áIIa-
pota, halálának h1re négís vára 1anul ért benniinket.

Á nasraI vlv társadalom sok barátJa a kÍtiin versenyz nek k1Jáx tlsz*
tolettel rzl neg emlékét.

H ívÁ S I

Fb1hlvJuk a vl'v oktal' 1Dk fíEyeloétj 8rra' h offI korábban kÍbocsáJ1;ás!8 ke::ii]-t edz l
lgaeo]Yá'ny bgtétl.apj8 }971. éYYe1 leJáÍ' uíéIt ls uJ betétl'ap Íg ryIése vál1k sziikaégoesér

Ebbeli Lére'lniikkel 6aeuéIyoge!' Yasl l[ásba! tl- t't-os ijnk lts gÍ á.r beftzeteso rIlett foTaluljaoak a ToBt'leYelérl E iáko1a xdz képz cB oportJábo! 
^p.ÍII..llkot 
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fitvÓ HIRÁDÓ a Magyar V1v Bziivetség h1vata}os lapJar Szerkoszb1 a Szerkeszb B1zotbság.
Szakszerkeszb t Dávid. Sárrd.or. Szerkeszt r Székelyhldy T1bor. Szerkeert ségt a Magyar VÍv
ÍJ1pvebséB b1vabalos he1y1sé6er Brrdapest, V. Rosenber8 názaspár rr" }. To]-efonr :-t4-8o0l
It9-o80. Kíad"jat a Sportpropagand'a Vállalab' Bp. fiV. Is vánnezeJ. trt 3,Felel s kÍad. t Fécg1 l'1bor 1gazgat . -^ TerJeszbi a Magyar Posta. El fÍrothet bármely
posbah1vatalnál, a Posba h1rlapiizle eíben és a PÓsba Ktizponbl Htrlap lrodánál /KIIÍ. nraa_'
pesb1 V. Jízsef nádor ér 1. / kozvetlenijl va6"y pos autalvárryono val.ámÍnh Íi*uta]-ásgal a
BIIII. 2I5_96L62 pénzforgalml Jelz számra. El f1zétés1 d.ÍJ féj. évrel 24"- Fb. Egész évrel
4B..* pg. Száryonkénb kaphat né5 a Bpor propagand.a.Tegyíiod"áJában Bp. 1rÍII. Rák czÍ itb
57 / a. 3|gyénkén t 4.5o Í' n
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