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/A azerz, n1nden Jogot, még a

E1 amé nyekt

kiv onat o's k z Iés j ogát ls fenntart Ja. /

TÍaenkét év1 sztinetelés után London nyerte er az ol1mplal játékok megrendez.és1 Joeát Íu-
ná-p násodszor' helyesebben harmadszor' nert a csak s o.rszránot kapott 194+-es xIIÍ*-ol1u.pír
Ís Londonban keriilt Yolna megrondozésre. A londonÍ oI1nplára'me6bJ.vták a násodtk vlIfu-
háboruban vegztes oIgzá6okatr de a nénetek és Japánok negJeIenését nen tartották klvá_
na osnak. Á SzwJetun1 csak megflgyel ként volt Jelen a Játékokon. A sport sbszáJát Jo-Ient vendé51át ango1ok te1Jea fe1késziilt-séggel rend'ezték rneg az ollnplát' de 9 bossz
bÁboru kovetkeznérye1 nyonot harytak a j akara.ton. Á Marya:r VÍv Szcjvetség-tervsaerlien
késgillt fel a. lq_ry !g}4rtoz ra. A?.egés? L947/L94B. év1 v1v tdérynek, annak n'unkarendJé_
nek gyuJt pontJába áI].1tottg_az- oJ-1!rp1a1 ve.rsenyeke'b. Feg5rvernenénkéilt 5-5 váIogat vei*senyt Irtak kÍ'_anelyek kijziil nésy legJobb eredménye szánltott a klkilldégt Jeloít pont-
Yetseryqe. Az ollnp1ára kéeziíI d v1v kat m'esszemen tánogatásban részes1te ték. Ez a
tánogatás 1gg!._sok1rányu volt. FeLqzerelésen klvii1 éIelnlszercsomagokat kaptak a folké-sziil k' de ki.ilcincjsen n9ry s9g1!séget jeIentett a?' ld k zben megalakult Orezá8os EportITlvatal segÍtsé8e, anely ki.ilcjncjsen a tata1 ol1mpia1 odz tábor me6sze::Yezégév t te t bg*talnas szolgálatot az oIlnp1ár vaI slkeles Bzelep]-ésiinknek,

Á versenyek eredn'énye1r

T r.csapat baJnoksá8

Indult L9 neryzet csapata. A,z I. f ordul a naryaI csapat a 1, csoportba keriilt sváJo 'és
az Egrestilt Allanok csapatának társaságában. Erednrényekr
Magyarorszá1 - SváJc 1115 GerevÍ_ch 4, Hatz J zsef és Maszlay - )-5t Bay dr. 1 gy ze*-

lemmelr llletve Sblrn és Schlaepf er ?--2, Von Meíss 1'
Hornlng O pr

Eryoeiilt Á].Ianok - SváJc 9z7
A II. fordul ban Egylptom, Uruguay és Magyarolgzá6 keri.ilt esr csopor ba.
Itten1 eredrnények t
Magyarország- Uruguay 8r8 Gerevlch, PaI c z ,-1, Dunay 2, Hatz J zsef 0 6y ze1en'me1,

1lIetve Tessi 1, Rossl é*q Gallardo 2-?-, Ucar 1 ff.Talál.ataránnya1 - 6I:66 - 5y z Maryarország csapata.
Mlután Ery1ptom csapata ?tI arányban szintén leg:y zte Uruguay csapatát, a magya_rok a k -
zépdonb be keriiltek. Á k zépdijnt beosztásar

Brl c-q oport

tr'rancia orq zág
EgyesÍ.i It AIlamok

A/ csoport

Olas z ors zág
Belgiun



Kiestekt
Ma ryar on s z ág Na g:y*Br i ta n n ía'Árgentina Egyipton

A maryar ctsapat szerepl se a kozépdont ben:

Belgiun - IvIagraror-szág 1ol6 Bru, de Bourgíugnon r-r, és Valcke 2-2, il1etve PaL cz 1,Gerevích 2' Dunay l' Bay dr. o ry zelem.

01aszoÍszág-MagyaIorszá8 !:2 Nost1n1 R., Mangiarottt E. 1-1t NosÜ1n1 E. és Ragno 2-1
gy zelemlel' illetve Gerevich, Hatz J z-qef I-I, PaI cz és
Maszlay 0-0 g-y zelemmel.

A dQnt tábl,ázata:

Franc1a ország x
01asz ország B:8
Be lgi un 5:9
Eryesrilt Átlanok 5l 11
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Az e ls he lye t e ldont

Roninel Adrien
Lataste Jacque-s
D'0rí ola Chrl-qtían
Buhan Jean

olasz mérk zés

D o L/L5
4 D 2/L8 I
D 1 2/L1
D 21/L1

ta 1á1attal .

erednénye l

Di Rosa ManlÍo
Mangiarotti Eduardo
Nostini GÍuI1o
Nostlnl Renzo

franc ia
D

4

2

2

D

D

D

4

2D
,1
1D
D2

DD
,D
11
DD

L/L7
1/L+
,/'12
L/L8

Gy z Franclaor-szág 59z6I kapott

Egyént t rbajnokság

Indul'b 66 1ndul . A marya.r szineket PaI cz Endre, Hatz J zsef és Maszlay Llajos képvisel-
te. Maszlay és Pal cz továbbjutott, Hatz J zsef a 8. csoportban kÍesett. Itt továbbke-
riilt; Valcke BEL' Scb.Iaepfer SvA' Jesi URU é-q Ruben DK.
A II. fordul ban kj.esett PaLocz és Cetrulo EU, Nostint G., Bougnol és Ruben DK-val szem-
tron. Csab MaszLay jutott a kozépdcint be. A két kozépdcjnt erednényet

A/_ csoport B/ csgpqrt

Buhan FRÁ b gy Bougnol FRA 5 ry
D'0r1o1a FRÁ 5 ry Maszlay HUN 5 gy
Lloyd GBR 1 g.y Valcke BEL 5 ry
Buben DK ) ry DÍ Rosa IrA 4 ey

HafÍ z
Gí olit o

NostÍn1 R.
Patern oster

Kles
EGY
EU
ITA
BAT'

tek:
Nostini G, lTA
Cetrulo EU
Eriks-qon SVE
Ga1ini F. ÁRG

Á' dont ere4nényet

L. Buhan Jean FRÁ
2. D'orÍola Chrlstlan FRA
1 . Mas z lay La j os HIIN
4. Lloyd J.Emrys GBR
5, Bougnol René FRA
6. Dt Rosa Manllo. fTA
7. Valcke Paul BEI
8. Ruben DK

7 sÍ.
5 sÍn
4 gÍ. 22 k.t"
4 sÍ. 29 k.t.
1 5r. 26 k.t.
, g.J. 28 k.t.
1 gy. 1L k.t.
1 gy. ,, k.t.

Masz}ay Lajos eredménye_imponá1 , a le5jobb t rviv eredmény eddigo amlt magyaÍ Ver.Seny-zo oIimpia1 versenyen eIért. Eredrr nyéveI hirnevet s zerzebt- a magyár j; rv1v - sportrllk.
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NttrvÍv bajnoksá6

Indult 19 résztvev . A'maryal színeket EIek llona, EIek Margj"t és Kun Éva képvi-qolte.
MÍndb"árnan sikeresen szeIepettek ugy az eIs , nínt a második fordul ban.

A kcizépdilnt be os ztás a és e redményeÍ :

Camber Iréna
Kun Éva

Á ní1 t rbaJnoksás e.redqéryer

A,/ cqoport

EIek Il-ona HUN 5 gy
Lachmann Karen DK 1 rr

GIen Haig GBR 1 'r

FiIz tr'rledericka AUT 2 rr

rTA 2 'I

HIItr O 'I

B,/ ,cs oport

BreÍss E1len
Cerra tlIarÍa
Cesarí
EIek Malglt

ÁUT 4 gy
EU 

' 
II

ITÁ 1 l'

EUN 
' 

II

BaJnok $ch. Elek llona
I. lacb.nann Karen
2. Miiller PreÍss El1en
1. Oerra Már1a
4. tr'1Iz FrÍederlcka
5, EIek Margít
6, Oesari
l, GIen Ealg Mary

HUN

DK
ÁUT
.AÜ
AUT
EIIN
1TÁ
GtsR

Addans Jenny BEL, 2 ,l

MÍnton G. GBB o ll

6 sy'
5ff.
5ff.
5ff .
4 g;y.
I ry. 26 k.t.
1 97. 27 k.t.I gy. 28 k.t.

Elek T]ona eredménye Berl1n után L2 évvel eg_yenesen csodáIatog. Lachnann ellen 4tl-re.
9r9o HaÍ6 eIlen-4:0-r!r Pre1s eIIen 4:2-rer-?z aner1kaÍ Cerra eIlen 4r2-re, cu"ari 

"Í1"o4t2*ren hpaa g-I).en.4 to-r9-ry zottrpsgh eryetlen ve]]oséget szenvedett az eátraÉ F11z*t l4t)-ra" Elek Margít eryetlen gy zelnét aá- angol Glen nárs ellen aratta 4r2-rá'

PárbaJt r, cs,ap?tbal n oksá8

Tndu1t 22 nemaet cuapata-" Az I" f orduL lan ? csoportot alakltot ak, amel;rb L 2-Z nenzotcnapata keriílt tovább. Maryarorsu á5 Gor<igorszá5gá1 és Syédors'ásáaÍ terui[-"ry 
""oport-ba.

svédorsuág - Gcircigorszá6 t6lo
Ma5rarország_GcirtJgorsrá5 9r I !tg!y"y Tqtg, Dunay PáL 1-r, dr.Rerrlcb' Béla 2, M1kIa

Bs*i-'a-á'*lo" Karanazak1 1s 1' Kanopoulos, stotraás
Továbbkerí.iltekr SvédoIsu ás és Maryarorszá61 klesett G r .gors z6g"
r1. f ordul 2. csoportl Ma$rarország, 01asz ornzág, Norvégla, LongyeIország.
01asz or-q zág-Lenryel ors aág 14l 1

Maryaronsaág - Norvég1a ?fl lu|gy }r*HelWoY és RerrLch d'r. 2_2, M1kIa o, tIletve
T:t5iailí;'r.pt;"il"n"Íffi,il:, Mor h O gT. 3t-1z táÍa-

Olasuorsnág - Norv g1a L2t2
!{aryaro'szás_I'enrye1ország I0r 6 

i':fiffiiil.;ffini'l3a,3ifi:t Íl"t3í|T" .íu$í;l3íÍ1[l ''Olas zoT1zág és 
. 
Máryarors zág csapata, 

'niáÁet[-ronber-
orszétg é-q Norvég1a.

Á rI. f orduI csoportbeosztásat Maryarors nág _ Luxenburg, Olaszországl Svédorsaág.
svédoÍszág-Magyarország 15ro LJungqu1st, Thofelt, ForsolI 4_4, oervelI 1, l]-1ebve

!o!"y Pál' Ilenryey Inre, Mlkla néra és Reríícb néÍá-al.o-o ry.
01asaország _ luxenburg 1Ir4
.laszorsaág - Magyarország 8r 1 

!iij;i3''!fl!*"T:'L:1'rxffi'á*:,'fi3lff3;'+'i::'fi"íi?JnBéIa dr. 0-0 ry.
LLt3 Továbbnentekr 01aszoIszág és Svédország, klestekr

Mag^yar oIszfu és T.,u:rembur[.
Svédorezá6 - Lrrxerrburg



A pároajtorcsapat d'ont kLiadeInreinek tábIázata:

Franc ia or'. z ág
01as zország
Svéd'ors zág
Dánia

x LLz5 LI:4 II: I
5:1I x 8;6 L2l4
4:LI 6tB x 8z?
I: II 4zLZ 7 zB x

1
I

I
o

I
IT
I].I
TV

A bajnokságot eldont francia-olasz mérkozés eredménytábIázata:

Despertz Marcel
GuerÍn Henri
Lepage Henri
Pecheux Michel

DD00 2/6
0DD0 2/6
I0Do1/t+
0 0 2 0 4/2

AgosonÍCar1o 2 D D D

MangiarottiDario 2 1 D D

ManglarotiEdoardo D I I D

MarÍni Fiorenzo D D D D

L/LL
2/9
2/8
a/L2

A

A

nérk zések J taláIatig

bajnok francla csaPat

me ntek.

tagj a i:

Az olasz csapat tagjait

Despretz Marcel, Guerin HenrÍ, Lepage Henrí, Pecheux
MicheI, Artigas Edoard, Huet Maurice.

AgostonÍ, CarIo, Cantone LuÍgí, Mangiarotti Dario és
Edoardo, Mandruzzato AntonÍo, Mar1n1 tr'iorenzo'

CerveII Erankr.ForseLI CarI, Ljunqvist Bengt, Tb.ofeIt
Sven , ToIlbom Árne, Carles on l_.,udv1g.

Luchov, Andersen, tryng, Fl1ndt, Ni-elsen, Dykbaer.

A svéd csapat tagjai:

A dán csapat tagja1:

Parbai! r_egygni bgllnoksag

rndul k számas ?4.
Az olimpta1 bajnoksá6ot eIdont utols Íjordwl e1ednénye'

rTA 7 8Y.CR 5 5r. L7 k.t.
ITÁ 5 gr. L7 k.t.
FRA 5 gy. L9 k.t.
BEL 5 5r. 20. k.t.
FRA 4 gy. 20 k.t.
ITA 4 g.J. 2L k.t.
uIX , g;Í. 22 k.t.
EU 3 g'J. 24 k.t.
GBR 2 gy.

A nagyar szlnek képvÍsel 1 Dunay Pál' Hennyey Imre és M1kIa Béla volt. Ut bb1 már az eI-
s fordul ban klesett, Dunay és Hennyey a nnásodÍk f ordul ban.

KerdcsapaÜ bajnokság

78 rr-eÚzeE csap8ta jelentkezett a IBJtnál| de Dáni9' alrÍkor ne8hallotta' ho8y A!g1láYalés agyer orazfugsl keriilt c6r csopoitba, _visszalépétt. Ig az-a. f ordu Í ba;' M;áarorsz ágés fia8ybrÍtan!1a kijzde1en !é1kii1 Jutobtak a lI. fordu1 ba. Itt Be]gÍurona1 és n[yipto''aÍkeriiltek ery csoportba.
ErodnérDrek3

Belgiun - E&/ípton Lr|,
Iíaryarország - Tgylpton 9|, Berczelly 2' cerevich és RaJcsá4yt 2J. Papp l 6y.'Í11. Dessouk1' Ábu shsdet' Zulf1Lar t-í e-J.l roiiireá o ry.Továbbkeriilt Be1g1un-és Maryarország. A ItI. fordul ban a kiizépd lt ben az i. csopolEban
ÁIgent1na' Pgrsly'' T,engyelorezfu éB MasraroJcszág cEapats' a TÍ. cFopoÍtb8! az Egiesiilt
Allanokt H01lsod1a' Franc1sország éB olaszország cBapata vivott.
I tbe!í e redeérryek s

Egyesiilt Á] Larnok - F::ancj_a orsziá-g 1t: 5
olas z oIs zá8 - Ho1lanciia L1z1
Egyesiitt Áttamok - Hol] and1a 9t2
olas z oItl zág - Francia ors zág 9z5

L. Cantone LuÍgl
2. Zeppeli OswaId
1. MangÍarottÍ Edoardo
4. Guerln Henrl
5. Radoux Jean
6. L,epage Henrl
7. Agostonl Carlo
B. Gretsch EmÍIe
9. Lewis Norman

lO. Parfitt R.

Mag-yarország - Argent1na 1} l 1

Belglu'- Lengye1orszá8 9l7
Belgium - Argentina 824
Ma gyar or -c z ág-I''en g_ye 1 ors z ág L2 z )



A dont be kertiltek:
Olas zorsz$g
Eg-yesiiIt ÁIlamok

Ré-q r1otek a kcizépdcint b lt
Map1yarország - ArgentJ_na l!: 1 Qercze11y-Kfu'pát-l-Kovács lI-4, RaJcsány1 1, í1Iebve

Huer6 1' Sande, PonÍn1, d'Ándrea 0-0 iry.

l[Fryar ors z ág
Belglum

Budape-sten Jart és
valanlnt a Yasas

a maryall kardou k-
Ez alkalomma1 a f t1tkéLr fe1olvasta ar 1rod'a áItal ké-qzltett cÍkketr'ant az, argont1n_
maryBI vtv kapcsoIatokr L sz lt. Euer8o altábornary nagy el1-qnerésÁel sz lott áz 1rodanunkájar 1 és arr L, hoí'y nálunk. 1lyen 

- 
polt99an -reg1s ztiá13rá.k a nuItak erednényeÍt ésrijmmel vette, hog:y aZ ry zeInének nég évtlzedek után Ís-nyoma van valab.ol.'

Fernándo l5naclo Huerg a]-tábornagy /argentin/ L97o. decenbor havában
tanulnányozla a maryar spo*tv1vást. A Szci-vetség 1rodájában és a BESE,
sC v1v ternrében ls jaIt. Maga 1s kard'ot fogott és cjsszemérte tudását-
ka1.

Maryarorsz ág-Lenryel ors zág 72 t 1 Gerevlch 4' Berc?gllf ée.Papp 2-1, Kárpátl 2, 1llebve
Banas 2| MawrockÍl, WoJclk és Sobík o-Ó ry.

Á dijnt erednéqytáblázatar

Maryaror szág:
ola-qz ora zérg

Be1gÍun

x 1016 9l 1 1016
611O x 1016 8rB
I:9 61 10 x 5r II

1
2

0
1

I
II
rV
ITIEgresti1t ÁIlanok 6r 1O 8r8 t1l5 x

Á dijnt JeIlegii Mag_yarors zág-Olag zUÍs zág nérk zés erodménytáb LáJa r

RészIe ok a dont b 1r

Maglarország-EgresÍi} b Ál]_amok l.ot 6

Ma6rarornzág - Belglum 9t I

01aszora z6g - Eryesi.iIt Átlanok 8l8

Berczo1l-yTibor 2, 2 2 4/9
GerevlchAladá_n 0 D 4 21/tt
KovácePár D D 2 2 2/L4
KárpátlRudolf D D 0 D L/L5

á/-*-q.ess!

Kovács Pál
Wort George

{gvács -t ' 
Karpát1 , Gerevlch, RaJ csány L 2-2 g.J. r Í ]_l.

{lyo!-Jane-s dI-. o ^Cetrulo Deán, Worth- coorgo*á-áoCapríIea M15ue1 o ry.
Eovács' Rajcsányl ,-r, Berczelly 2. Kárpátt 1. 111.Jasso8ne Ferd1nand l, -Ny-r Marcel, É"yot-R ber ,Yves Edouard O-O gy.

594I talá]_atalánryaI ryrjz 01asu olszág. Pínton éaRacca 1-1l.Dare és Turcato 1-1 ry. Í1I. NyÍlas TÍbordr. 1, Árn1tage l{orman, Worth Gébnge 2-2r- 0etrulo
Dean I gr.
Az Egres[i].t ÁIIannok csapatában szerepI dr.ilytlae
T1b or orv os és Eorth Ge orge_,/WoÍttlz-vrté n/ hÁwarszáJnazásu voIb_, budapestr ]-akosok voltátr' aníE-á-násod1k vÍlágháboru kézdetén vándoroJ-tak Ér lmárrkábo'

DaréGastone D D r 2
PíntonVlncenzo D 2 2 3
RaccaMauro D D D D
TurcatoCarlo D D D j

Brl cs oport

továbbBentekl
HUN 6 Ü. Lefévle FRÁ 6 ff.
EU , 'l Gergvlch Á. EUN 5 rr

2/L5
1 /12
o/2o
L/LA

Kard eryénl baJnokság

fndul k -qzáJnar 68- Á_naryar szÍnek képvtsel j t Gerevl_ch ÁIar1árr -Kovács PáI és Bercze11yTlbor.r..urylE'.ug. az eIs r-m1nt a násoa]"n fort]ultit sÍkeresen vet én es-belí[ot[aÉ a két8-as k zépdcint be l
Á két k zépd nt, erednrényel

P1n'l;on V1ncen ITÁ 5 || Daré Gagtone1 ITÁ 5 t!

Dr. Nyllas 'lj-bor EiJ 4 tt Haro Otiva [ElX /+ rt



kle-qtekt

Lei tersd orff
tevava-qseur
Turcato
Dess oukl

DK

n'BÁ

IrÁ
EGY

o sf.
1'
1'
rtl

Bercze lly T.
IrolseL
Cetrulo
Soblc

EUN 4 gÍ.
AUT II

Eu ti

POL II

Á kcizépdtint számunkra azt a neglepotést tartogatta, hogy Bercze}ly Ttbor nem kerÍ.iIt a
d nt ber neIt a b'oItversenyben 1tu-qgal elmaradt a nex1k Í vtv val szemben' líeglopetést
keltett veresége a honl viv kcjrijkben s okát nem tudták negmq5yarázn1.

Á dont k rmérk zésének teljes erednényet

I. GerevÍch Aladár
2" P1nton Víncenzo
), Kovács PáI
4. Irefévre Jacques
5. Worth Georgea
6' Daré Gastone

7 . Dr.N;á las Tlbor
8. Earo Ollva

tr44'
5 tr 52
5ltr 2

5 5 5 n
5555
5555
5555
55 4 5

22I27
,4 4 0 5
44155
41114
85112
l Er 5 2 2

54tr22
5 5 5 EI I

HITU

ITA
HIJN

FBÁ
EU
rTÁ
EII

ldx

I
L) T1

T4 III
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2v
5YI
6 VIT

VIII

&eroyÍch YCIretIonÍil nyerte a7, o1lnpla1 baJn'okságot fc!lényos tudássaI éa lnpon 'I blaüpn*
aág8a 1l
{oY{o', Bercz9lty vereségén nem okul és a natural1sta Earo O]-ívát 1 vereeéget sEolYe*
*u!!í d?. l9{..r" csak 1 üussaI naradt el az olasz P1ntont l és B7l a nása*ík Eolyo járen*
otte. Á k1tiin PJ-ntont azonban n'1ndkeb oa J-ery zték'

Ktieziint
PJ.erlo Fnnnr' a FItrl elntjkének iidvijz'lete az uJ v alkalnáb ll

ax, iieszoa tagaxb--
odaadás s a I k ar,tiJ-Bek

Ennek a?, olÍnplal évnek a kezdetén legJobb k1vánsfualna kiild n
votség vlv Ínak, k atÍik azoknak, ak1k nagy Ielkesedégsel és ealnte
a MlinchenÍ 01tnp1a1 Játékokla.

ví.lágbaJnoksások Ánkalában és Bécsben.

Á két legutols v1lágvetsenyen saJnálatos esenényeknek leheütiink tanítÍ s snlntén
reméLom, hogy haeonI Jeleneégek a lílinchenl Oltnptat Játékokon nen fognak eI fordulnl.
Ezek a Éellonetlen tapásztalatok kéeztetnek arla, hogy folbívást tntézzek a vezet khiíz'
velsenyz kb,z, edz kb. z, v1v nesterekhez, an'eIyben ezeretnén emlékeztotnl ket; bory el-
s sorbán a ltfálr playlr, a korrektség 8 t ane1lyel eI lebet kerÍiln1 nÍnden ol-yan krt Iká' l
nely az ollnpÍaÍ Játékok esetében rendk1vlil éIes vlsszatetszést keIteno t oÚ egész v11á-
Bon n6vekv népazerilségnek ijrvend sportágunk kárá-ra.

Kijsr netet saeretnék nondan1 a tagsz votségek alcb1válnak, aklk leIkeeedéssel [tr *
ltálkodtak a v1vt5sport tekÍnté\yének mogtartásáért. Bzíntén kijsz nettel artonou. a tréil:-
aetk ,n1 zglLr1knek1 akik bizonyitobt'ak negblah'at ságukat1 valanln a v1v nesteleknek' ehlk
odaadással s sportágunk trántí naw szeretettel se$ltették el annar feJ16d eé .

Véstil klvánon' how a7' L972-ee eaztend boldogsfuot' ijr net és J egésuségetn va18-
nÍnt k1tiin erednéiq7eket hozzon azok száo.ála' aklk részWesznek a iliinohenl 0]_Ínp1a1 Já-
tékokon.

A nÍ.incb.enl" versenyek ugyanabban a rendgzerben Iesznek leboryolÍtva' r'tnt a mgo16n

Ford'rt ÍfJ" TÍ]-ly Jánoe



Junl0r Budan0sl-bainoHság l lg72.
Á _Butiapt-'s i Viv Szovetség L9?2. január I5_en a S1lortcsarnok viv ternébett rendezte

meg Budapest L97". évi junior kardviv ba j noks á8át. A ver:lenyben /+] f iata] vivo vett
részt. Az elsíí for,lul ban a fíibirák a veIsenyz ket kÉ:b nég-yes, hfuom ot s, és hárorn ha--
tr:s csoportba o-]Ztott-ák.Áz ínnen továbbjutotb viv lt négy hatos csoportban folytatták a
ktizdelmet, és aZ egy-e5y csoportb l továbbjut háron-háIom veIsenyz b r alakuit ki a ko-
zépdont kéb hatos cSoportja:
I. csoport:
Továbbnent: Tábor s. Vasas

GeI1ér ll
Nary tr

Nébald R. HsE
Klesett t Rappai U.D ,

C-qanádÍ BvSc

Kozépdont l

I. csoportl
T ov ábbnne nt l s onod 1

Kovács
Ers
Bhtta z.

4 gy.1s.
, 5J.
, BT.
2 gv-
o sy.

u.D 5 sJ,Vasas 4 By.OSC? 2 g.y.
VM.Ery. 2 g-J.

r gy.
L gy.

II. csoportl
Gulácsi Bvsc
f'iitíj Vasas
Polgár tl

Tábor I. ll

5 w.4 5x.
2ff.
2 5J.

Bdi
Por

HSE
U.D.

? Bv.o gy.

Á dont be jutott veISenyz k a kozépdont ben egymás eLIen eIért erednényeikeÜ magukkaI
vitték, amÍ az edd1g lezaj 1ott junior váIogat versenyek Iebonyolitas1 rend-qzeréhez ké-pest ujitásnak számit
Á dont szlnvoiaLas klÍzdelrnet hozot . Érdekes, Iz1qlmas rnérk zések koveb ék eg-ymást.
VégtiJ" Frit és az L955-ben sztiIe ett Tábor Sándor kcjzcjtt hol verseny után d I -áL az eI-
s ség kérdése. Ftit iz1almas csatában gy zcitt 5t4 arányban.

Buclapest L972. évi junior kardvÍv bajnoka:

Fiit Gyorry Vasas 5 5r.2. Tábor Sándor 't 5 $J.J. Na5y Gycirry '' ' 4 sÍ.4. Gel1ért M1kI s '' 4 g-x.
5. Gu1ácsí Ferenc BvsC 4 ry.6. Nébald Rudo1f HSE 1 ry.'7. Tábor rstván Vasas 2 5y.8. Polgár PáI '' I gy.
9. B di HSE

I0, Rappai li.D
lI. C-qanádi BVSC
L2. Po r U.D

Másnap' janufu !6-gn..a junlor t rviv k 14 f 'onyi rnez nye lépett páu.stra. A versonyz ket
!:!_."égl:l É: Eét otcjs c!oportba osztották. Á Yelseny tová6ut tobonyolitásr rená;e azeL'ozo napl kardversennyel azonos volt.
4 kcizépdcint lg a pap1rforma szerÍnt zajlottak a klizdelmek t Blonban 1tt már néhánv me r-Iepe és 1s sz[ilebe t. Nem jutott a dcjnt be a rangll-qtán eÍ t<et helyen aÍto-ÁnJ"á*i-!uKada.

?4 k. t.
26 k. t.
JO k. b.

Klesett r Kada BVSC
MlhaIlk HSE

11.. csoport!
Demény VM.Egy.
DecsL OSCMolnár HsE
Pérc-q1 BvSc
Pataki Vasa,q
ÁndrásÍ 'l

4 gy.
J w.,il.
2 L5y,

2 BJ.I ry'
Á dijnt a várakozásnak n9gfeIeL en alakul_t. Á gy zelmet j vívá-ssaI, veretleni.i1 és teI*jesen negérdenelten Sonodl szerezte meg. 

e

Budapest L972. évi jun1or f,érf1 t rv1v bajnokal

Sonodl L,ajos U. D zsa T gy.
?. Penány VM.Egyetértés ! &. 20 k.t.,. Kovács Vaga'q 5 gy. 21 k.t.4. Molnár HsE 4 áy. 22 k.t.5. Decs1 osc 4 8Í. 29 k.t.6. Pércs1 BvsC 2 áj/.'7, Bal1a Z; VM.Eg-yetértés t gy.B. Er s OSC 0 Ey.9, ÁndrásÍ vasas

10. M1hal1k HSEII. Pa aki Vasas
L2, Kada BVSC



A .lun1ur Budapest baJnoksá8ok sorozgtát január 29-én a n Í t rvlv k foJ-ytatták.
A [0 indu1 Ü qyolc of, s cs portba osztottákl xnajd a násodík forduIÓ néry hatos ceoport-
Jáb I tcnábbJuto t háron-háron versenyz b L aIaku1 kí a kiizépdont mez nye.
Á kiizépdijn egretlen neglepetéso aa eIs két vátogat n J l sEelepeIÜ l{ez azogedl k1eg6*
se volt.
Etjzép<liint l
I. csoportt...............'......ié

Továbbnentt tyuI
BelovsukY
Tátray
Gyr

KÍesettr lle u s ze8edÍ
Iettne:r

A Yelsery a végÍg egyelllotesen í tel_Jos!fuéryt nyuJ_t_ Kada nyelte ols gorban azz,aL,
hory a d nt prÍlánaE-oruan nlndÍ6 negféLel en tuclott cisszpontmÍtanÍ' A n4odtk bp]y!9
reiiirt Kgváos_rd1t i' g7 ze1néb 1 négy 4r} aráryu volt' nely kíttin kiírd képenségét bí-
z onyÍtJa .

Budapest L972. évl Juqlor n L t rvlv baJnokat

BYSO
BVg0

TI.D
Yasas
Sz.he\r
U.D

II. csoportt#

Kad.a
EaJ uor
Kovács E*
Pá1
Bogclá!
Kovács Á.

Sakony Y.
Sz . bely

BVS0
II.D

u.D
Bys0

6ry.
5 W.
4 ef. L7 k't+
4 gy.- 2O k.t.
1 gl.
2 ff, 22 k.t.
2 5-í, 2, k.t.
2W.24k..

4 5Í.
,ff.
,ffn1w.
rry.r ry.

5w,1S.,ff'2sr
2 s,0ff.

Kada Ágnes
2. Kováos !'
,. l{yul
4. Bel ovs z$r
5, EaJror
6. Tátray
7. Pár
8. Gy r
9. Bosdán

Io. líeg s zegpd.í
11. Iottnor
12. Koráos Á.

Ir osoPQrtt

-

|lclvábbngntl Udvalbelyl EBs 5 8Í.Bzékely v.D , sÍ.GelloÍ xsI 2 g.
Kolozolay EBE 2 g,

Elosobbt Péroal Bvso I ry"[ary 090 1gy.

II. ceoPortt#

Eubai I. EEm
YM"Dry.
rBI
090

D czl U.D
Zenpl n U'D

Gábor EgE 6 gy.oB0 5 w.ESE 4 6y.Ü"D-Ó , 8x. 25 k. t.TTBE , g.J. 28 k.t.rgÍ , g.Í. 29 krt.
!M.Egy. 2 ff.KSI 1 gy.
U.D
0sc
BVS0
U.D

BYSO
Bakory Y,
U.D
Vasss
u.D
Bz.hely
Bz.holy
u.D
u.D
svs0
BYSC
BVS0

JanuÁr )o-án a Junlor párbaJt rvÍv k vorsenyén 44 vtv vett l sut. Lz els forclul ban
n gy iltijg ée n sy hatos csoportban kiiz{tjttek 8 Yolsonyz k' naJd a n'ásodlk fqrdul u E'
batos csopor Jábor alakult k1 a kiiz pdiint nez ryo'

Fáry
I11á8
I bel"

U.D
HSE
vxl.Egy,
ESE
KSI
ESE
VM.Ery.

,8Í.
7ff.
,ff.
5ffr
1ff.l Ey'

Üuilapoet L972. évÍ Junror párbaJt lvív baJnokal

Uclvarhe lyí
2, T bel
1. Eubai Ii
4. Széke\r
5, Eolozonay
6. GeIlel
7, FfuY
8. Itíás
9, D czÍ

10. TarT
11. Pércs1
12. Zeuplén

Eáron vál a ve::sonyek után a Jun1ol párbaJ riiz k rangllntáJágak állásal
L. Bzékely
2, Kolcaonay

1-4. I'áry
,-4, Udvarhe I-y1

5. I11áB
6-7. Eubal I.
6-7. Yargha

66 pont
57il42 rr

42 tt

18n
1gn
76 rr

Összeáu1totter ífJ 'TJ.LIy Jánog



maluaror$zí! lg72. ffll lunlor UÍUoDaln0r$ígal
Áz !ÍV8Z febx. 5. és 6-án' 1lletvo L?. és Lr*án rendezte a rlátékcsarnokban ás a

Sportcsalnok vív ernében au L972. éyl junlor viv bajnoksfuot' Ág els két nap n a n 1
és férfl t rv1v k1 a másÍk két Bapon a kardv1v k ée a párbaJ rtÍz k eryénl és_osapat-
veraenJre1re kerí.iIt sorr Az egyénÍ versenyek eryben a neryed'1k, és utoIá váIgat ier-É9ÍY.szerepét Ís betijttiitték és ezzeL ovábbÍ_ ÍzgaInak forrÁsává váltak a ve.ráeryn' k,
t{zqk és Yeze k ezá.Bála. szelencsére gz nem befo1yásolta a YeIsenY sportszerií káre tik
ktizcjtt val 1ebonyoJ.l!á'á!l Á Legnagyobb nogJ'epetéát kétségte].eniil- a Bakonry Yeryész n 1

rvÍv, i okozták1 ak1k telJesen negérdeno]. en srerezték ne6 a ceapatbaJnoki c1il t.
KÍ iin fmná_r I tanr1skod1k Sonodl LaJm és Tiit Gy rry e.nednénye, aklk a Budapos

baJnoknÁg után a nagya]! baJnokságor ls negrryort k.
_ Á.legJ.zgaInagabb dtjnt t..a-p laí! .rcsapatok vÍvták1 ab,ol vésiil 1g el ogy ní gy6le1-

nek szála d'ijnttitte el az eLs s g kérctését 8 Bp. Eonvéd' Javára.
Elodn ryokt

[91-!É,r-sffiÉ,o1r /62 L\IluL /
Magraroraaá.6 L972, év1 Junlor n l lvÍv ba$nokat

2. *;ÍÍ"" 'Iud't
), Üyul
4, PÁ].
J. Relovszky
6r líez szogedÍ
7. Íottngr
8. Ptntér
9' Szentesl

l0. Kovács E.
1I. Eovács J.
12. Gy r

U.D zsa
Bysc
II.D zsa
Sz.be ly
Vasas
BVS0
BYSO
B.Yogy
os0
B.Yoryés r

Í(

U.D zea

7sr
6 Ar * l*F88
6 sr. 1.500
4 gy.
4 sy.5sr29.29'29.

{ '1 t l SggpatP.aJqoFs{gl /12 asapab/

Á d nt ereclnényell U.D zsa * Bvs0 9t)
Bakory Yemrész - BYso l1t5
Bakory Yegyéar - U.DrÓzsa 9t5

trÍa5rarorarág L972. vl Junlon n Í t r 6tapa baJnokar

Bakory Yogylsz AodorrXováca ErEc'váos J*PintérrTan os/
2, U.D zsa
1. BVSo
4r '0s0
5' KST
6. Yll'Esyetért s

{ar.t1-!,!r-sq{q!! .hgl!_9Eg.Éff.l /55 :,nauta/

tr{a5rnrorerá6 L97z.évÍ Junlor férfÍ t :lv1vr1 baJnokal
souodl T'aJos ÜrDÓasa 7 w,2. Kováce Yrsag 6 ff.j, D'enény Yil.Egyet. 5 w,4. Pércgl BYsCI 4 ff.

5. Kada BYSQ 5 W.6. Bal1a Z, fM.Egr. , By.7' JÉ''os1 u'D .- 1w'8. Zlno4y.l Srolnok , W. .

9, Babm BYsc 2 gÍ,
]-0. tríolná-r TíFE
11. Kreis Yasasw, R zgavárl II.DÓzea

IÉÉL! 5,gqapgtlalggEgé$/10 osapa ,/

l diÍn ored"nénye't 
IíB3" : +il:$*otértég ?Y,
Vgeas - yM"Egyetértéq 9to

Magyalonsrág L972, yl Juníol f rf1 t l csapatbaJnokst
Yasaa /KwÁcalÁndrá.sÍ rPatakÍ1Krelsa rPolglr /2. BYBO

,. yM.Eryet rtés
4. U.D zsa
5. Szolnok1 MÁV
6. oBC



Kgr9-gg9$ lgJggEgéE:
Ma$rarorseá8 L972. évÍ

2.

4.
5.
6.
7.
8'
9.

10.
11.
L2.

5erÉ- g,ggp.a tb gJggEE 4gr
Á diint erod'néryeÍt BYsc - HJSE 10t6

Vasas - Esa 8rB /61t67/
Yasas - BVSC 9a4

Magrarország L9?2. év1 Jun1or kard cgapatbaJnokal
Yasas /GeLLért' Fiit , Tábor s' NaEy' Tábor Ir Polgár./

2. BVSC
,. ESE
4. Eger
5, U'D zsa6. lzd1 Kobász

E{rleílql_gggglbaíggEgégr /aa lndul /
Magrarorszfu L972. év1 JunÍor párbaJt rvÍv baJnokat

Eg!gí!Éf-9"epe!!'gíggEe1gr /9 csapat/

A dtjnt erednéryell

lla5yaroraaá6 L972. éví

8ff.
6ry.
5 gy.
5 Ü.1w.1W.
) {Í,,s.0ry.

6 W,6ry.
5s.
4 gy.
4 Ey.
4 gy.
, fi.2 BÍ.2 &Y.

Ar.aqv _ Eziis,t _,. BEgn?_

,2t1r2111
1:ii

/61 lndul /
junlor kardviv bajnokat

Fiit Gy rry Vasas
Tábor S. 'l
Nary Gy. rr

Ge1']-é:lt lt

Gulácst BvsO
Táb on I. Yasas
Nébald R. Ests
B dT HfiE
PoLgár Vasas
Erttei EBE
Fekete Eger
Horval HSE

/9 índu]. csapat,/

székel:y Zoltán IJ.D zsa
Kolczonay EflE
M1kI svárl CsepeL
Gell-el KSI
Udvarhelyi EBE
Harsay Yll.3ryot.
Llácz os Osepol
T bel 090
II1á5 IBI
Eubal I. ESI
Kanczl-or U.D lsaKováos VM.Egro .

2.
).
4.
5.
6.
7.
B.
9.

L0,
J.1.
12.

2.
,.
4,
5,
6.

Osepel - U.D zsa 8t6
U.D zsa - IIEIE 8t7
EBE - Csopel 816

Jun1o:l párbaJt r osapatba Jnoka t

Bp.Honvéd {o\gronay1EubaÍ I'SzlJJrlldvarbety1'Bvan1au1 ,Balla S,/'
CsepeI
U.D zsa
VM.Esretértés
KSI
Bakony Veryész

L972. éví Jun1ol v1v baJnoksfu érentáblázatat

1.
2,j,
4.
J,
6.
7.

Yasas
Ü'D zs a
Bp.Eonvéd
Bakory Yeryés z
BVSC
Cs epe 1
[M.Eryetélté g

TO



Á 39gy yáIogat verseny alapján klalakult ranglista el-q 6 helyezettJe1 fegyvernenenkénta k vetkez k,t

Níj1 t rj
I. Kada Ágnes
2. I{a j zer
1, Relov-szky
4. Nyul
5. Mez szeged'í
6. Kovács E.

Kard r

L. Gulácsí Felenc
2. FÍ.itj, Ge]Iért
4. Tábor S.
5. Nary
6. Tábor I.

BVSo 92
U.D zsa 85
Yasas B,
U.D zsa 80
BVSC 64
'Veszprén 52

tr'érf1 t rr
l. Sonodl taJos
2. Den'ény
1. Kovács
4, Pércs1.
5. Kada J.
6. Ándrásí

PfubaJtŐr l
].. Székely zoltán
2. Kolczonalr
). Udvarhelyl
4. IIÍaÉ
5, Gelle"'

6-7. Eubai I.
6-7. T be1

II.Dé'zsa 9+ pont
VM"Eryet " 87 n

Yasas S1 tr

BVSC 7 t+ '!BVSC 60 !'
Yasas 48 tr

BVSC
Vasas

ll
It
tl
n

pont
n
rl
It

n

'í

It

It
rt
It
rt

tt

86
85
B'
79
74
71

U.D zsa
ESE
ESE
reI
Ksr
HSE
0sc

Öss zeá1]_1to ta r

90 'r
79 tr

6l- fr

48 tt

46 It

44 )r

44n

ÍÍJ. r1lry János

;Ávon IST\rÁI{r

Fáio pont!
Á juDlo! Yálogat vels elyeko vég18!ézvo, évek ta a legb1z orytata labb eredaz-utaalotlas ;;'iB"; jái i-i;8 vé;Bé'6i;i" o-iái"i a párbaJt rvívásb"o "p"u"r:fl:[:t'l.f=}T:9! pt"P:Ji9t""9Pg! 8tabÍ1 J o::ednényeí a iánzetttjz:. 'po"",d;;;;; 

" í-l"JtJ" ur 
"Í ]'gye!!ii!kc 8z utál]p tlá"r -l'.9Tery - valljuk neg slíntén.- a DEryaI-YriJB;or[ eerrt-ráJ poltJa. Ita a J_un1or párbáJt r-áez ryua Í trzÁinant ai 8tt*aloÉil áiiá-íJiaona rlo,r*I a ver.e'yeko!. 1árt Ya! er 1ry? néhábr goldol;tba! a s.jáb veiu'soy".uE Ji_erotnen e1'-uoldarl rijv1d ed! 1 t9Yékérysé6eo- tapaoztá1át81 a 

'Ja!.
'".*""^u:]i#":f':;i*áá:iT 

PE;áit :g:ir'Hl.[ff5"3il}ett,r#:lsi#*-jtlg''íflnÍ'.{;í;,
i!!!"!ííí:ir3fril'Ííil'":ii!+"iu*Jlxji í;i'iltr;:r."li*lfifri:n':;#**:l;:l:kezd dzésÍe 'Íá_rnl. el eziir á1t81áíos-f1z tka r ropEeiikáp ' 

t_r,áii Ái"áfiT t,-rijá""" opo"to"Iábnulkán vesz résit. Er.ew gsl év. Pengére v;;;íÉ'_ííÉ56tiir.'á -_ti!'j"uíit'roa'.L velgolye! és ráJii!' f; j"í'i9:; ;3fl"-fiá:EilÍilÍ;""f,;::Ye!c1 katr a Y déseket. a helJrea pengevézetésb e aír cÁár ak!:or derii1 trí'i6i-1o vuo-senyz t1pus ! KíeBík 8z-els r-oraui t<6'ar, erváÁzií ;k"d;E; :;;i"; T fi"'itái i". n. 
""onég ery lebet eégt a párbaJt r. llen kelÍ eennruÁi ianreirent. Ekli l';IEul[J-i"e'l." iiu"Át" ii:ig';i";:'Í9oll.Íi3ilTÍá3 i,.#3Ís"Íuií";l;;fuez nI az iittusáE kka1 neger é Ítve.

De len 1lJro! 9sBEe).'ii g. d'olog._ e'!t qlért non tud'unk Eg8felel tudágu iit usá' t á1-l1tan1 a !e!!etki'z1 YeIgelJrek pás J8118? Néha tudutlk l D9 a nielaléAsD ql.t oro" o"" n'q-or"e]. Ígaz1 Bzerelqét: az aittusát. Á ftzlkaÍ gdzéaek' a verse nyld eia"t'aiitá'"ooi ar[JEÉá- n"'teszí lehet vé a vív versenyekro va1 felkéel'ijléeí. lz ottuiÁ7or.-ne gG_;' ;Í;ai;';Tinil;vá1ogat k d lt Ít. Áz t tusál h or seL v ry a vivor syeose!.r É. niéiii
Ha az ttusáE k kéÍdését, boacolga-tJYb!,v laszt kapu'k v1sro!^Jla8os e.rednérryoagé8i1k-re. Ke$ E kezdenek v1vni ,/cgak a o'ogiotét 'r18 znÍ-futn 1' iua k k;;;1;;E-; iiio*TáiB^u. rz-de 8kkq. sokat. Nas/ Eulksblráauk' dzésfesre1Eak' ÁportszeretetttN' ats"xi [í -8k"i_á'iáío"-

sé8eke!. sok3zor pár b lapí Y1vás'utáu ver ányrelÍt ter:ilrouÉ.'Kija";i-;;il;"i_irort"ii"gJ k -.E1 kcl-] uég JÓ 'zerepléshez? 
Igen' Te h!Ík.. ná az 

'a ia 
' 

-iJJ;. i:*-N_ : u.-a:t"iÁ:os kép ez. Parsze 0rál' p11I8Da b!y118g 
- 
íryels ziiuk váItoztálnÍ -'iryf,i;t;ip" 

'' iáa"""'.o.Ta]_á_n évek nulva neg 1s_leez ac éreafros"r

lg"-,!:iiifl]is"""ll3t iíjáÍ}5;.:!í1 **í{*#,5?á*{'*"#i##i* ;el*:5iá"".fl:;:ííl*",-
i]I9á.T!síif1"ilÍi.iá,;*:'Í#"f;':;l"'.á.5!;]},r;'ffii:.ffis;á-x''el kezd.Jak az 1akolBv1Y 8_alapp;yake1aialt oktabní. .l-ion"y.:r,u, -[uíi3t8oyiul r.arv."o1 segÍ-L1 a í.ozdu1atok puha, Iaza-GgrehaJtását, á-peugevoz,,toÁt. Á te""-rau " suzbang;a,a nozdulatok kooralÍná1ása ko'tro\y lép gt J 1e!t.'Rá ["ri Ázánai-áz íaai-" 
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N. Martini Kupa - nemzetk zÍ egyénÍ férfi t rverseny

Á vorseny véges*vé61g k1eséses
ereclnénye t

M szab

Le hner P01 a tOt

esanu ES- uo eaanu lOtCIIO!

C zakke 1 614

nu LOt

lszkl POt Trosi 10

10

r oEit-E

Mar b on Mart

GBR l-0r 6

fa11 ard

Gyarrrratl Béls a fr:ancla Torr1ueux fg]_obt- 10r6 arányu gy lelrne után vakbét-báubal_mak nlabb
a_ legJobb 12 ktjr tt Magqart át]'on vlssralQpgtt. Czalrkál IgbvÁn La tlegÍ'orre (aTA/..felett'L0l8'-árárryu gy aetno u[án 8 l'egi obb }2 kligtjtt a franql.a tog]" ellorri ki'izdoLen kiiaben 4tt,
á.] lfu utáir oo:létránduLás nlatt YlrrgzalépnI 1o1.b k nybe1on.
inctult uég ma6rar régar 1 SzakÁos Gyiir5y, akt a'l, al'g fprdul' ban a franola Sohwarcz EL_'
lon 8r 10 aránybao,Ye I Béget szenved.ett.

[aII l0r

Dr " Kanutt HU}I Kanutl

B ocherle ho:lÍe 10

Ltiiredl SE- Kac zmarok I
í_lc z uta Ie

MaÉ(nan

Donle r

Paul 110

Párlzs, L972. Január 70.

L. Bevenu FRÁ
2. Eaczmarok POI
7. Ioyda POL
4. Eeln NSZK
5. líar on EI'N
6. Tallrard I'RÁ

rendszorben vlvták. A,z utolso

lOr 6

Muresanu

Re onu 10

on 10

Tall ard 10t

l0r

)2 vtvo páros1tása és vé8-

a10

6nu IO

Re enr t0

Re enu I0r 6

Ka zma:rek l-0

Kaoznarok

Hoi l0r

EIIN

HI]il

FB.[

HUN

lá

K1.vonat l '1'ábor .t_g bván 'itÍJe.lenbélléij 
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MartÍni Kupa - egyéni kardverseny
L97 z Brliss ze 1

Gy ztesekr
f965. Pawlowski Jerzy POL
L9oo. Bakonyl Péter dr. HI]N
L967. Pawlowski Jerzy POL
1968. Árabo FRÁ
1969. Kalmár János dr. HI]N
L97o. Szlryak - Nazlymov - Rak1ta - Meszéna - Pawlowsk1 - KaInfu Ör.L9?L. Kovác.q T. Raklba - Vinokurov - Pawlowsk1 - Nazlynw

Kovács Á.

Ilyen el zrnények után f.évl február L9_20-án kerlilt sor Bríisszolben a Mart1n1 Kupal:Z cv1 klizdeImelre.l 
'a!ol-g 

teIjes maryaI. élgarda.'laJthoz állt a nég nern telJesen egési-
$Élgjt:s-|ézsa Tlbor klvételéveI: Á'mag_yarok az eIs oégy for<lul t -o1Éeresen vétton. Iz 5.Í'orduI ban, a..neryedd ntcjben Kovác. Tanrás, Gereviclr PáI, Mar t Pétgr, Mes zéna Mlk1 s +_,+
i1 ze]emmel' !|ailugn ! Ferenc 1 suaze}emmel verekedte k1 az utols L2 Éc;zé val Jutá-st.Itl t,llett k1 i{or'váth Zoltán )q.!r.Bakony1. |' Ko'vács ÁttlIa I ey zelemmel. Kiil iijsen je1-
]ernz<j a.b.arc heYe:ll:é8ére Horváth esete, aklnok csoportJában a*Lelyzet a kcivetkez voÍil
'l'ovább j9tol,b_ a. k zépdcjnt b_e Pawlow-qkl_ és GerevÍch 4-4, -Sa15yak 1 'gyazelemrneL, 

m1g Horváth/) gy zelcnmel.índexszel, Kovács Attlla t gy zelenmeI és Boiirtsent'-bru o gy ue1emne1 a kl-t]lr$g s or-qára Jutott.A kt'lt. kazépciiint eredmérye:

Na z lym ov
Gcrev lch
[a I Iée

BierkowskÍ POL
Mar t HUN
tlammanB HUN

8y- LA/ZO b.
" L)/L? t.
'r L4/LT b.

1 sy. L7 /L4 .
L " LB/L1 b.
o 'f 2a/L2 t.

Pawlowski-
Maffei
Szlg;yak

Bazsenov URS
Kovács T. EUN
Mes zéna HIIN

6Í. zL/zz
'r 9/L9
'í Lo/L?

B/
P0TJ 4ITÁ 1URS 

'

A/
URS 4
HIIN )F'Rl 

'

t.
t.
t.

"t.
!Ur

KleBtekt

A y9.r$epyen.véges-véglg az lndex-számok alapJán osztották be a csopoltokat s ennek 1ott
? i. vetkozménye, hoBy.a_ két kcizépdi5nt beosztá-qa eg.yenI Iennek tliilk feI. Á atinto kiir-*delne1t a kcjvetkez táblázat tiintetl felr

Nazlymw
PawLowskl
Va 1 lée
Szl6yak
Gerevich P.
Maffel

n 41 5 25
5n0555
5 5 tr 5 5 5
421n25
5 4 25 n 4

,4215tr

2 gy. LB/LB
I n L6/LL
o n ?a/7

III
Y
YI
II
rv
T

TJRS

POL
FRÁ
URS

HlI}i

ITÁ

,
I
0
4

)
4

Holtvelsery az eIs helyértl Maffol - szlgyak 5t+

/\,Lv ona t Táb or Is ván f tltkfu ut1Jelentégéb 1."7

L3



A másodík férti t r táiékoztatÓ verseny
ilg\Z.februér 27-én a Játékcsarnok L2 pástJán 69 férfl vereenyz kezdte meg a kiiz*

delmet a násod1k t rvá]-ogat n

Áz eis fordul slnának 1gérkezett' m'égls hoaott néhány me61epetést. Kleaett a váIoga-
to t kerettag Berkovl_cs és az ldei Junlor baJnok Sonodl LaJoa.
Á ,6 áIlvam.aradt verseayz hat 6_os csoportban vlvott tovább ,-1 tolábbJut va1.
E fordul ban mondott bírcs t a tovább1 kiizdelemnek t bbek k at Pap rlen /Bvsc/, Szab
Laszt /1J,D zsa/, OrczÍ /y.Mete oy/ és Szlovenszky Is ván /Yaaas/.
Á kiizépdcjnt három. b.atos csoportban folyt Ie és 1-1 versenyz' jutott a kílences d nt be.
Ór1ás1 ki.izd'elem után k1esett a váIogatott Szab Sándor és KanutÍ l,ász1 , de nogIopotés
Fiired1 klesége Ls.

{_E sig ÉpÉsi g!í-gr9qg9!t9l

II..-.cs,op.ort:

OzakkeL fV.Meteor/ 4 ff.
Kamuti dr. /BVBC/ , ry.

f. csopoTt.

May N.Dozsa/ ) EI,Takács /vasas/ 1 ff.Kovács-I. A.Meteol / , 2-ffi.
Bzab Sándor /1l,D nsa1 2 g,
Kanuti l. /BVS'C/ 2 gy.
Héry /7]sE/

PerJánosI /BY$C/ , ffit
Konatlts /TJSE/Soltl /}JSE,/
Fitredí N.D6nsa/

2 w.
2 w.1w.

JIJ,, c.gop,o$!.

Marton /'J,n zsa/ 4 ff.
Szakács /EsE/ 4 W.r'enyv-esl dr. IFVSC/- _ 7' Áir
Nyonárkal ,/V.jIetoo,r/ 2 sJ*
Schnur |BVBC/ 2 gy.
Weltbor lYeszprén/ 0 ry.

Á tj.int t ké páston vIvták nasy lzgalmak k zben. Érdekes és J sz1nvona1u klizdelennbon
.li'enyves1 dr. ég Marton fokozatosan elhuzott a tobbtekt I, a mÍután tr'en;rves1t csak Czak-
irel., Martont ped1g Fenyves1 uota leg-y rnt, kett Jiik kcjz holtverseny áLakult kl az'els
Irc Iyé:: E.

A ho]'tversenyben Fenyves1 dr. neglep blztosan 5tI arányban legy zto r1vát1.sát és dvé
l.e 1; a g"y zelem.
Perjánoái eI ke1 b'arnadlk helye naBy meglepetés. szakács és ozakkoI lsnét megblzhat an
vivott 1 vlszont Kanutl dI. f ormáJa halványabb voIt a s zokottnál.
Az 1fJu Kovács Is ván dijnt be jutfuqa és trelyt 'Ilá-sa dicséretrgné1 te1Jes1tnény'
May }rog-qz r hr napok után keriilt 1sm"ét a legJobbak koz .
'raitács tlredménye ls d1csérotes, báÍ a dcjntéire elfáradt.
4'_{ gl !Ö -y'ÉggleÉgÉggl

2 6Í.

IIIBvscPerJámostn5514544t
V BVSC Kamutldr. ) n 5 5 j 5 O 5 I
I BYSC X,enyvesl dr. , 4 n 4 5 Z 1 , z

vII V.MEffiOB Kovácers ván 5 L 5 tr 5 5 2 5 2
VI V.AffiTEOR Czakkel 5 5 Z l n 5 4 5 4
Ir u.DÓZsÁ Marton

VIII U.DÓzsÁ May
2tt542tr1I4
5 5 5 5 5 5 n ? 4

rvHBESzakács5452055Üo
TX líÁsÁs Takácg 5 5 5 5 5 5 5 5 n

T' tr'enyYesl o5;-f'!,s9!_7 W1 rr: Marton--ÁI.,D zsa/ ?--gl.-, IrI: PerjánosL /BY}C/ 5 BY.rrV. .Szakács 1HsE/ 4' w,, V.{anutl' clr. /B\!PC/ 4; F!,,'YÍ:oáakkol rvl *tuo" i n- ry.,_VTi''Kovács I./Y.Mebo oy/ )- sÍ. , YIII. May /t).Doz'sa/ á"sí., rx. 
_ní[Ác;'^;;;-7' 

o' #.'
Az ogyfor a W zrt lnesek k z az index d. nt tt.

lJ{

Dr, Nodeczky Gytirgy



XV NemzetkcjzÍ egyénÍ kardverseny
/Bannes Schrottner enrlékverseny/

Graz, L972. februá.r 27.

I. Fr blích Péter Iil]N 6 gy.
2. Dr . Nary Zs oI HIIN 5 8y. L7 /.12 ta I,
1. Dr.Morávcslk Endre HIIN 5 ry. 25/12 't
4. Sobczak POl 4 ff. 27/za rr

5. KocsÍs Im.re EUN 1 sr. 10/25 tl

6. Dr. Brodar ÁUT 1s. ?B/22 tl

7 . Prause AUT 1 ry. .

B. Brands átter ÁUT 1 ry.
9.

Magyar réezr l {ndult mégl Kijrrncjcz1 Csaba, akÍ.a III. f ordulrÓban lndexszeI klesett.
Horváth Zo1 án utazás kcjzben megbetegedett é-q a Yolsenyen nom
vet részt.

Bud a pest lL97 Z.nárc 1us 2-á.n

A k t k zépdijnt ered'méryet

A/ B/
l. Dr. Nary2. Dr. Moravcslk
,, Prau-qe
4. Sobczak

Kle6tekt
Schtf ferniiller
Wanetschek

A dont táblázatat

HIIN
AUT
ÁIIT
EII}T

POL
ÁIIT

8Yr
tt
lí
rf

8J'
tt

L. Fr hllch
?-. Broda:r
), Brandstá'tter
4 . Kocs 1s

Nowara
Uklch

4
4
1
1

1
0

+
)
1
2

2
1

HIIN
HIIN
ÁUT
P0t

Hv.
tl
rt

6J.rl

Dr' Nagy Zsolt
Dr. !íoravcslk Endre
Fr hIlch Péber
Koosls Imre
Brandstátte:l
Prause
Br odar
Sobczak

HUN

EIII{

HUN

HIII{

AUT
ÁUT

ÁuT
POL

K55
, K 5
4 4 K
555
555
552
555
5r5

21
44
11
K4
5K
55
51
,,

I12
4 o 5

5) 1

11,
)55
f55
, K 2

,5 K

2

5
6

1
I
t
,
4

12/t7 rr
12/25 rrr

I
25/10 Y

YII
YII

22/28 Vr
rv

/KIvonat Polgar J z.qef ut1Jelentéséb(,T/

Ü.
Sr
sÍ.
SJ.
ff.
BY.

veroné68e I r

n t wábbrnent 
'n klesett.

5
4
1
2
I
0

és0
o
0
1

Nernzetk zÍ egyénÍ kardverseny
Plovdlv , BvL/ Lg?z.februál 5-6,

l. Szlgyak URS
2, PrÍhodko URs
,, Ged vful Im.ro EIIIÜ
4. Stavrov BUL
5, Mlhal lov BUI
6. Dudokov BUIJ

Mag-yar résnr' L 1ndult mégt

Horvátb ZaLté.n, akl az, }. f ondul ban 4 q14 o.
a 2, tl 5
a 1, * ) tr

do akzépdijnt ben 2ll

r)



Varga Károly, akl az I. f orduI ban 2 tl

a2.t!tr
a ,. lÍ 1 lt

d'o a k'zépdcÍnt ben 0 'l

Horváth Zo1tán nár a 1. fordul ban panaszkodott lábsériilésére1 Qe azért elJ-nd'ult. a ugz|p-
a;t " iá'--ánor a b-áron vereségét-Sztgyakt L /1l5/, a bolgar Stavrov-t L /4t5/ és Ged -
várlt L /4t5/ szenvodte eI.
Az eglrénl versony eI csapa verseny Ís Yo].t_r_._anelyben az URS SzÍ5yak - Pr1hodko -
ArdeiinÍn - Savtiskl csapata gy z tt aL NszK Hijb.ne - Duschrter_.* Convents - Welluann csa-
páta és a bazalak chrlst v _ Ílpchev - Stavrev - M1haJtov eryilttese el tt.

ll
n

't továbbnent 
'tt kÍosott.

/Klvonat Gerevích Aladfu utÍJolentéséb t/

A második n i ttir táiékoztato veffieny
Áz }ÍVsZ L97z.febl.20-án rondez o ná'qod1k n J t r táJékoztatÁ vereenyét a Játékcsarnokban.
Á 81 nevez kijziil 65 lépett pástra.
Áz el nérk zéseket L2 csoportban vIvtáK' meglopetés néIkii]_. Á násod1k fordul t hatszor
6-o-q csoportbail v1vták, négy-nésy továbbJu va1. Nagy megIepetésre a vá1o6atott keretbaB
Maros Magda k1esett. Erte a sorga Jutott nég tcibbek kozt Kopcsándy 1a. Áz el dijnt t néry
6-os Ösoportban vlvták 4-4 ovábbnen vel. Itt pár éIesebb voIt a barc és szaponodtak a
negIepetések. I{on tudott továbbJutnl dr. Mendtilény1né' Kol1áryl és Kfuo)yff;r sen' pod1g
k a dcjnt bo Jutásra ls osé\resek voltaki

Á kozépdijnt két 6-oa csopor Jában b'atalnas klizdelen volt a nyolcas diint be Jutásél '
4 -E Q g9pÉ lig !í - q r gÉgÉgu et

I
2
2
5

I.,OsOPOrt.
B bts IBVBA/ 4 ff.
Szolnokl ./U.D zsa/ 4 gy.
Száray /Y.Meteor/ , W.
9.as_ . ,,/V.Meteo.r,/- ._ 2.,rY.
Otáh /Bil,s6tarJán/
Seregl fl.D zaa/

II. csoport.
TordasÍ /\.Metaor/ReJt /11 ,D zsa/
R nay /IJ.Dor,sa/
S1nonfÍY /IJ.D zsa/

4 gx.
)w,, #,2 RY.

#:
Vadás z /osa/
.Harsay /BSE/

2s.ow.
l lroltver.genybent SlmonfÍY - Vadász 4s1
A d nt t a telovlz1 J vo-Itáb l sok mlll1 nyj-an látták. Vég1g HeJt , Tordasl és
kiizdcjtt esélyoson a gy zeIemért.
A tijbbíek tnkább az ér ékos helvezésekért 1lvtak feJ-feJ meIlettl kiizdelnet'
Végiil ts ReJt , ak1 egyedíiI csak k]'ubtársátÓI Slnonf{y I szeIryode t vereségop1
és B b1st 1s eryaránt 4t1-ra tery.ozvo b1ztosan szerezte meg 8 ry zolnet* FornáJa
felfeIé lvel. Tordas1 tartJa álland an j ée erednényes fornáJát. B ble édesapja
mla t r vld kÍharyás után, er sen Iefogyva, ttszteletre nélt an azerepel_t.
4 tobb1ek er sen kozepos fo:rnában vlvtak, és R nay klvéteI vel 1s 1ndex dijntotte
b'e lye zésiiket .
{-dont9.-y9gg:S{geggt,,, - - .,, - --.,. . ,,.. -.

B btr

Toroas lt
er sen
b'aláIa

ela

U.DozBÁ
U. DÓzBA

u'DÓ%s.[

u'DÓZsl
v ' IlÍ,f,lT.

V.MFIT.
Y , MNT.

BYSO

RpJ t
B nay
$aolnoki
$Ínbntfy
Tordal
Száray
Sas
B bis

t0
tr1
4tr
04
1'
,4
14
00

4'
44
0 4,
tr4
,tr
I4
,4
41

2L
44
)2
44
12
tr,
+n
24

6ry.
lrr
,'
)*
5*
,tf

,'
4il

7

4

4
I
4

4

1
E

tr

4

4
1

4

4
4
4

2L
l8
20
21
25
I5

k. t.
k.t.
k.t.
k.t.
k rt.
k. t.

1. ReJt lldlk AI.D zsa/
2. Tordasi Ildlk ft{.Mateor/
,. B bte Ildlk /Bvsc/4. Stnonffy Ágnes N.D zsa/
5 ^ Sr olnokÍ Márln ffJ.D zsa/
6. Szfuay Márta /Y,Mebaoy/
7 . Sas MÁrta /Y .Metear /8. R nay Ildiko /U.D nsa/

6
5
4
1
1

),
I

ff.lr
il
It
It

It

rt
il

t6

Dr. Nodeczky Gyiirgy
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oLlMPlA vívÓuŰSoRA
L9?2rgtr$ sztus 26-án a E. OllnpJ_a1 Játékok ne5nylt Ján k1gyullad az ollnplal lále

é-q negkezcl dnok az e&ren sportfuakban B veI-senyek. 0lvas tnk táJékoztatáss végett kozcjl-
Jiik a vlv versenyek boosztásátt

ÁuFuslz us 29. kedd

tr {gTu"

B.OO ra
14.00 rr

ÁgRus,Ftus 40,. szerda
8.00 ra Kard e5yén1

14.00 lt Kard egyén1
16.00 tl Férf1 t r eryénl
L9.ro 'l Férf 1 t r eryénl

Aususz.tus aIr, g-q,iit rt.Qk
]_5.}o rp Kard o5rén1
L9 Óo ll Kard eryénl

Sueptonbgr !. péntok

Férf1 t r oryén1
Férfl t r eryénl

csapat
csapat
csapat

Férf1 t r ceapa
Férf1 t r csapat
Férf1 t r csapat
N1tre5rén1
Nttregyén1
I'érfj- t r csapa
Férft' t r csapat

Kard csapat
Kard csapat
l{ 1 r e5yén1
N1tregynÍ

PárbaJt r eryéní
Párbal t r eryénl
Kard csapat
Kard csapat
Kard csapat
Karril csapat

PÁrbaJt r egyén1
PárbaJt r eryén1

PárbaJt r csapatNttrcsapat
il Í t r csapat
PárbaJt r csapaf,
l{ 1 r csapa
N61 t rcsapat

,/seleJ bez /
/rolytat Las,/

/seleJtaz'/
/f oLytat Lae/
/kozépdont /
/aant'/

/seLeltez /

,/k'zépdtjnt /
/d, nt /

8 .0o ra tr'érf t t r
16"00 'í FérfÍ r
I8.}0 'l Férf1 t r

Sz.eptennler 2., s,z,on!a,t

8.00 ra
10.00 rr

10.00 n

ro.o0 rr

L4.00 tt

L5.rO tt

19.1o n

6zeptember 4. vasár.nap
8.0O ra

1-5 '5Q tt

L5.rO rt

19.}0 'í

s zgplepbs*. F.9 tf,í
8.00 ra

14.r0 '1O'r0 n

14. o0 tr

L5.rQ 'L9.10 r

Spepteq!er,5., Fe.*.d
15q)0 ' ra19.,0 rr

Sze ptenEel' 6r . ezeTd,a

8*00 ra
8.0o lÍ

10.00 n
L4 '00 tt

16.O0 n
Lg.-ra r

S zeptenb.er. 8._ pén ek

8.00 ra Nitrcsapat
14.00 n N61trcsapat

S ze pt enb.er- 7 r . c sjiÍ r..t ,k

B.00 ra PárbaJt r csapat /au utols 5-ts/
10.0Q n P rbajt r osapa l'az utols 4-1g és k répdtin /
14 . o0 w Párna jt r csalat /au 54 . nelyéit/
16.'00 '| PárbaJt r cnapat /a j-4. hglyért,/l9.)0 l' PárbaJt r ogapat /az L-2. helyért,/

K zLÍt Kloll KáInán

L7

/f oLViat lagosan aE utol-s b,atLe/
,/f olytat Lagosan az utols né5y1g/

/az u ols néry csapat nérk'5 zése/
/an 5-6. b.el.yértl
/kbzépd nt' /
,/soIeJ t,ezo/
/seleJtez folytatása/
/a ,..4. heIyért/
/az L-2. he\ rt,/

lseLelbez /
Áolytat lagosan an uto]_s nyol-olg,
,/k<jzépdijnt /
/aa* /

/seLeJtezt5/
/saLaJtez f olytatfua/
/az utol_q néey csapat klizdeTwe/
/az 5-6, helyért,/
/a ,-4. he]yért/
/az L-2. hetyért,/

/kozépd,ont(5 /
/aant /

/seLel'Bea /
/folytat lagosan a| utols négvLa/

/seLeJten /
/yeaztesek erynásk zt/
/aa 5-6, belyért/
/aeLo J,te z f olytatás a/

/l, )4. helyért,/
/az L-2. holyért,/



Dr * NAGYKÁIDI_'9FÁBÁ odz 
',.psz lcF.ot9susj.

A $portrll'Íik p$uiÍjhulrigiai ÍelkésníÍgsének mridszgrgi
ÍI. rés!

.A EozgáE ok tudgtos1tása. bevesetés a loédukán{ÁhÁ

Á tesdukácl k1feJezé8 sz BzeI1Dt v1sEzaleYgléBt' á YÍtt értetomben ped18 belJrre-bozatalt Jelolt. Á t66 tleYelésb ! . éa a spoltban a leoalitÁ i -az -i;o'"""á;"fi_eE * ""uo-lÍ5'"'}.'["o}|ájil}"J'á*}}t'í;Í* :íi:;li;'".;"fF*:'"Tág*"'"ai;j,;"í;sliiáiÍ;l'*.R'Íi*
reraxac10 ored-u'élyeké!t t luacBaikke!é8 kiiYetkerík bo a! 1!onba!. és ez els toÉon ne.--"leltet1 az 15oofár8aláat. osJg n -sodtk fokon r 1zonfáradásb 1 oíed ps zích a- álrerááa"t
1e...+ |lr+k91 ée pszÍchÁs r ryanatoÉ torc"EoÉ"to"a i rap ja"- á 

-rá 
"jiÉdio_J-#!ti" r" totoutteb.át két1ré4ru a batá.euk' ry'Íágt l el leq váIagztnati, -tr"rki -é" -pi li"nBÉ -6 

"r't.
. Á reedukácÍ E ryakorlatok so!ful a sporlol Ee8talulJB' bory sziik8é8 e6ot ! 611aru1-illr Y9e711 lzont lu'á negfolet [ do' stii(ke ntso'és J6f á raiiaas renE eniiiett nata-sa1E KlvedJe- A gyak olrlattolalB zer ngn' t8rt8leábaD ed vaIául uJat, uanen a vográh85tás-n dJába!..Á Teld'Eze!' n1!t áIt81áb9! a'tiibbi ps z Íchot il"iiaio-iá"ásiáil _" "r -tigu 

írv t 
";l!i{:iiifiíi.:;!ti!}a !i:B!!lÍuíu33íEt"3"o :iÍ::ffi}:áiái";"*.níÍÍfr Ít*l;i':rÍ':rj*ferolc láIn1- tudJuk 

' 
EaJd' ezáItal nlndhkÁuu e r reu r iÁÁii"t - 

"tál" ytiÉ._i ár_jlin"t*t oa nor8áa ok larább' g8ralasfuoBabb végreb.al t sáho!.

Á reodukácl 8 n tlazergk klalak1t 's8 Gerda álexaldgr loYéb'eu fiiz illk. .A e d'6!e! l _!y 89! -toIJ a ! Dlu8odt teBbtartás uellett' kiiliinbijz testhe hrzotokbáo átvan uoucá6otátkelI vé86zn1' 8ue lyokhe z caak g nlllnálíE ízo4EeD!í t kell fo!!tarta!1. l_ ryakorÍatbantiibb szakaszt kiiltilbii ctétÍink ne8t

1. Foly8naboe' laz1t Je119Fii uozgások, snelyokbou a teB éa testÍéB!6k nosgásálak csgka neglld1tásáhoE keII e! feaeit s' utána osak a sliikaéges níníqálle Duit ü8xtJukfe!!..llegazeoglqlgs {elhas!!ál3uk a ies 6 toalréBzek netélkadéeÍ erot i-ildri ott-noz-saa6rE' B ku.LonÍgIe ro!duroteket 8 testléazBk t6r[éalg eB lozEás1rány8t' fe1é.
2. Á né'eodÍk arakaszbaD a teatléBzekeb bí'oQros pozÍc1 ban keII t8r 8!í éB o poElcl k8t
. tuds b61taní. 

- 
Itt lénye8ébe! a teatséna tirdatos Íté a f oryÍk. Tehát teiio-tig-yoren-kooceobrácl !ellett ktiltidéle tartáaoa /BtatLkVB/ kar-, 1áÚ- es tJ" i.uÍyoátei'vo"ounrfol' oruelyok Által az sgcrea Íolntartá.sában azorepi rin t rás zii IeÁ ét 

-i"&i 
áil ut o" 

""1:9._!9|}"!' !9:!t J 8DkéDt. negkiil.'nbij z te J iik. Á $rákorlatok vos.áh"J iá"Ábil-ftii a tarái-Jal varo nlnde!!e!ru ér1lttkezéE ud8tosÍtáEa. Ezért kiil nbij' to8tholJr!ot6kbei' sorra Yegz-s zi'lk a t818JJal érlltkezéBbe! Iév po!tokat és foliiletok;t; B 
-;ilkÉ;l-[i;a;" 

"rtJilr.-a 
' ---

Eestséma tual a to8 t tá'sáÜ.

,. Á kijvebkor szaksazban esre6 test!éBzeket rtigzlton1 keIl. 4áÁokaü DodlE EozÉábní- vecv-ls az ol z két feIadat ilss ze kapcs olásár l ván es . Áz eira1ta sya ort;tok ii"qio"-íl-
6_yelennegosztást k Yote]-lI k_ u8yanaBbal az Íd ben lezaJI nozgáioo Eá 

-i"'ia" 
oá ielaaátork zi'tb. 

' 
E1feJezette! 

, 
ktiv t Inéi'y ' uory a kétlrályu teÍaaatot"negkit' 

"b 'i"";lia 
é;-iuáé"t-le'lteal tudJuk e&/E'ást l. Á uozgáeok 1\ren elezlgeteléBg oala válot, bo6y n a uonyoÍii-tabb' i'sszetot obb uoz6 .eok gazdásá6oa végrehal ia.

BerDard Aucoutullor suoÍÍnt 620roB kapcsolat áIl fe!! 8 to6t áttalálo6 artá8a sa-srelleÁ1 attltitdí Aeáuitottsáa/ Ei'ziitt. vélenérye EzelLlt nÍn<leo nozsá8i cssk lalaá1lapotban lebet kÍalakLta!1. Á116 a kiilcaiinhatá,Bre álapoz, bosí Broros a-kaposolat ar1zont Dus és az aryké!8l feeziiltségek kiiziitt. GyakorlsbálY l n -BgEÍintetÍ az iion- éeízijlett t nu6ktiltjEbséBoket' layltJá a Tossz taltáet és a tosb6é;Át, negEziirtJii e'!o o-Io9 zavarokat és az 1ukoordÍ !ált8áaot. Áncoubu!1or !yoná.! 1eBoItetji'ík á regdukáot g
&rgkoT18bok lendslerét.
ElIa zu1áÁ ok

'-_ 'A t 8tholyEe 16b,6tt háton fekYe' láb lYuJtYE' 11I6tYe tálDssltTa, {ilés báttárnaselal,1lletve a!élktill áuás hÁt ánssseal éÁ táuáB' !éIkíl'
.A kijYetkoz kben 8 tlelyeetoket uen var1ál"luk, b.anen caupá.n éry-ory b'e\Y!otbg! 1rJuk 1o aEyakorlatoka.

Á/ lal ttás pk

1..Áz grc laz1tá'sr l
!r(1ve1 az 8rooD.lát6Eík..].e8ííkább a flz1kal.é6 PE!1ohlkaÍ feeztllteég' al arolazltáqa ele rolatti a feszÍilteégcsiikk ltjés azenponu;auar. lz aroriuot- átircJ J-fog@revo-déB6 eI bb ul' bb 1ategreld !eri el_ae]levedéehez vezeÍ.
- flzenhéJsk lytt aa B zárá.sa kÜltinbijz 11tnuBban.
- Szen ldiik' l11ew9 honlok rÁlcola-ca és kiB1n1t'ása.
- száJ nyttáA8 és zárása aa átlkapocs aszoslorÍtásál8.

l6



2. Á

,. Lz

4. Á

5. Á

6.Á

7, Á

fels v gtag lazltásat
Eáton fekvésben nyuJtott kar enelése s eJtéso a ta1aJra.
Á kar kiilijnbijz részelnek enolése és ejtése a talaJra.
gIsíÓ v gtag IazÍtásal

Báton fekvésbon a két ryuJtot Iáb esrnáson keresztbo. Á fo].til Iév táb eJ-
tése a talaJra. E]-Ienkez lábbal ls.
Á nyuJtott Iáb k1snértékii emelése és eJtése.

fols és als vég ag lazltásának sszekaposolásal
Eryoldall végtagokkal eg_yazerre t rtén lazltás'
El]'enoldal1 végtagokkal eryBu orre tijrtén lazÍtás.

feJ lazltásat
Á eetbelyzett l f iigg en 5yeng bb' 1J.Io ve er telJesebb bgtást vált bl.
Eáton fekvésben a feJ giirdltéae Jobbra és balra.
ÜIésbon o]_ re-, old'alt- és hátra eJtegetés.
c
váIl laz1tá.sat
Erynás után Yaw e6y1d ben a váll en'eléee a fiil nell és vlseraoJtése az
elledetÍ tartásba.
Á két vá]-]_ eI re-, hátra- és vÍsazaengodése.

ger1ncosrlop én a mel]_kas larltásat
Üléaben a b'á eJtése, or két váll és a feJ oryi.lttes oJtése.
Áttásnan a folem.elt kar, a foJ és ttjrzs oJtése.
Eáton fokvésben a hát ellaz1tása és a nehézaég élzot nek nogftgyelése'

8. An egéan tost lazÍtér.sat
- TaIaJon tiIve a végta6ok' a feJ és a tiirzs oJtéso.
- Egész togt oJtésévo1 puhán el'teÍiiln1.
- Fekvésben telJegen eIIazultan suxuL41 Jobbra és ba]-.ra'

B/ trvu -J tá.s ok- la u Í t ás ok és hal utátok-[YultáBok

- Á ké' uJJ8i!8k 
'yuJ 

tá.e 8 é8 ls'itás8.
- Áz 8lB végtag ryuJtása ée larltÁsa.
- Á t rzs nyultása éB lazÍtá.Ba.
- t ké! k lbe szotlitáEáYal h8J11tfu és ryuJtá8.
- Kar és 1áb baJllt nozgatáaa és !yuJtá8á.. - l tairzs otd 1 lak Yáltog8tott neÉesz1t so és ryuJtáBa.

o/ Á tsl8.1l8]" val érÍltkozéB tualat ÍtÁaa

- Eáton fekYésben a BaIok értltkeeé61 poltJéD8k tudatosi ása.
- Á lá'bikra érlrtk ! sl poltJá-lgk tudstGÍtása.
- -A gatJ_Dcogllop rlltEeu és1 pontJat és a ryo 'áF killtinbB gek érlékol so.
- l Jouu és bal lapock8 és vál} éitltkerése és ryonÁsa a talaJra.
- A ieJ hetyz te' iyonáaYált o!ása l a tal8Jla.
- Á fsls véEt88'é]rlntkezégt poltJal 8 t8laJ.ra és sulyá!8k re kel sg.

D/ lz 1looosopc ok. tegtrés Eek fello!1tásg EozFá-6ba!

Ide tartoElak a lellt Jellegil g1Ela'EtÍkaí 6rskorl8tok ' 
aEe lJroket aEolba! a! 6n-

l1tett 6ze!z cBak ál a1AloB6áEba! érht. IÉr nea nlít1 a J árás k zben feJ. aro éE vá1l-
i5v, valanlat a ttirza ellaE1tásá 

' 
anelyet fe18 !s baalÍtá5!8k leY z.

véloeé!ryijlk azeIÍlt épp n a 0'olg sban v 8lett l6z1t &r8korl8tok a lgBétték Bobbek
a Eportol k azánára, nolt Blekkol k lelÍthet ueg legíakább s ÁpoltnozgáBok iaza. puha éB
g9Edaaá8oB Yégreh8Jtása.

l kijvetkez 8y8koÍ1átok tr lybe!r k1s toÍp6s zá]'1áEb8n I tte\rbo! folya gtG t rtl-
rug zé okkal ii6EzekiitYgl és Lassu' nyuJtott lsp sÍi' r1blkua JáÍásban e!s/aÍáut olvéglen_
d kr

pároe kar fiigg leges longet se n'ol]-s kt5zéps tar ásb I háts rézsu os [ély_
a::tás15 én v 1so za ;

pár06 karlengotés magaotartáeb 1 báts rézsutoe nélytartás1g és v1ssaa l

- váltogato t karlongetés Bz et bbl két u don l

- metls és olda1s kcizéptartások kijzcitt1 karlengotés méIytartáson át, f olyanra_
tos an I

l..a



- kalkereszteeésok leld'j^tésekkol a nr]-l e1ótt és bát8ó róEBut6 !'é\rtartá.sban t

- laza kaszáIó mozdulatok páros karrall
- oalonkór'ések elóro és háü!a.

ü1nden cyakorlatnÁl kerülnl ke11 a feszeB' nerev baltsltáat. .Ebolyoüt a_ két ka!
tezán noYo.Jo!,"áz alkar. ós 8 kézfoJ oet c6!e!:i1€!-c5apóau ék a 1oDdltések lrányába. Á csa-
pódá-8 8 tö!z8ó! Yégződ lkt

- B tölzs eJüe8etóse s1ór9' k|r a tölzs hoqB'a bb1tá-sába! |

- old811rÁÍy[ hal lít8atáE ok t

- az ogés! test 1azttásgt eagasra tartott ka!' foJt törzs és cBípó1liilet' Yglanllt
a téid ösBEek8pcaolt' ostolBielil h8JlitáE8l és ryuJtáa8t.

Á nozqásba! vészoüt reealukáclós 8y8korlatok kö'ötü bslyt keLL k8plluk olva!.Eo!gá-
' oto.[.á'Er"éÉ-a " íireto spoÍtágla xéilenzőek, és a slóbaforgó Bportáa fó nozgásaÍ.
Tehát áz ataloIveket az 1l1ét6 sportfura koll sd8ptál-nÍ.

VÁcezeüül a r€edukáclós 9Íakorlatok bagznáról 01 kell nonalallt hogJr nas/ 6e81tBóBet
ovrr:ttanEk sz 6l:fórad't Íaoozat_hr orsabb rogelerá'clój áboÍ. Áz ellazult__ l'otrza t 

- 
lr8ya!Ís fl-

"í3íjliái"i-ráavá-"oüu [árv"eútEi vau ahboi' ho&/ 8'Jobb véiellátás ke'veük6uüé'ba! s fgl-
uoapoiodó alyagcseleteln'ékeke ü a vér elará11Íts8.

I6E€!t. hor.y a Í(yakoItatoklak a! aksrstla8oB tó!ug8 E8bá]'o!áa o! k1vill 8 Bzolleu'.
t."arán'séi(ie_ií esz;íelenáta a bstása. Á Bp o]..tót ó lyugoatt8bbt fe ls 

'lbealultdbb -l€Bz' és-
osríchéá tób.erblróképegsége Ís nöYekE!1k. .A 8yako!latok koalv€!ó' ps zlcboüo!Í!á'1Ö hata8e-
iár_'a' sopao üeszÁnbttarl Bokgn b1Yatko'nak_á francla 1degryó&Iáalok er€d4órya1Íg. Be-

""Á'oú"É'á'"oi. hq<y " folt Í€ne!botett [ódglorrg1 túl no'gékory gyer6ekek p8z1cb.ó8 _ne'-
lyustatáEát éIték eÍ; Az 1zEulókory t1pusu veroonyzóknél b8Bo!1ó hrtá8 Yolla slérhetó'
Á';;;;'ik* uái"*árnor szrD'téo .Jó- ereáuéryt értel o1. Isr 8 bipartólláEoknÁl a rotoYsé6

"rlu'i_'" 
-ú'áÉúóÍ. urpotónrasok;ál peai1B éppe! ford1tYa;-az etla'ttáa fel8r8b8al1totü bÍ'

"ó."* "Átia"r nócúanlinusokat gs a üráryos - tónua lBtrét lre|yreáLlt. Á nód6z9! tobát al
ó"7..r EJ'Áóioa! bevá1üotts a boz!á fii'ótt reeéryeket au &a1' hosr 8 fonuá1ló tónusos

'""ái ttán"JáoÁátát trágenlrtotts. Á keuaoül próbálkouások alapJái renéthetó' hogy 8 J t'-
iol"" á "pó"iörók 

pszíínológlal e1őkésrÍté6óbóa Le fontos Eóds'eÍré válÍk. EIúol az elló-
1etl és &iakulatl saakotrberoklek kel 1 ggyiitteÍtkaidlliik'

#raft*oná!ás
Áz Órd! Kohása BE vÍv e zak oe z tálva ![e6áI1spoi1ást k tiitt a 8yá_Í 6[oo1a11st8 Yéatniik-lég-rÁ1!alására. ''[ qegállapoalást az 8}ábbi.kba! lsneÍtetJiik' n1!t J keldeEéryázoÁ t_á-vldák v1v sporÍtJálrak fgJ 16s 

't és T6.nl{eBá|I8podás -szoc18118l's Yédn kség váltElásár 1.'t tlMe8áltapgdáÁ kiit E keedgEérye-
zéssel a! ozdl KoháBzat1 Uzonek Nagyolvaslt Bit Gyárrésr log és 8! 0zal1 trobáBz 6port !gyo-
siiIet k z tt Ji' t létre a vlv azakeztáry védlaikoéBe t Jgyában.
oéua 8 véat! ks gnekl

* Á B1n ségl' spolt sgé1eskiiril áÍ8 ad8lDasltá.8a l
- Á v1v sEakosztály nulkáJáloak népazej![is1 éáo a flata]_ok kiirébo! l
- l vív szBkcztá).]r' nÍn négl c lkítiizÁFeLnek EegY81 s{tás8.
.A no6á11apmá.a a k Iosti!ds8ég olvo alapJá-o Jtit! rétror e'6rt 8 felsata ok f 8rehaJ_

tás8 árdekében E1ldk t fét a! a1ább18k srer1lt YáIlaIJa!
I. Na*volvasz q[1 Gyárrés zleet

l. -EÍg]releBÍ[ol klsérl a vlv szakosztá\ nunkÁJát.
2. Á szakosEtály áttal lért erealnéryekot a gyárrészlga!éI prop8aálJa.

'. 
l szakoBztáry tovékelyBé8ét erk losÍleg táEogatJal azoclalítta b!1gádJ8tn
ke.lesuttil a Jobb Epoltolé,s! felt telek b1zt61táaábg! sBa{t8éBot ryuJt.4. -A B!akGztály neYolésl célk1tii!éseí!ek' négval 8í bá8ába! B Blt8 got lrylrlt agyárréslleg tárg8da].ní szervelEek beY o!ás áva 1.

5. l gyrárrész1ég Yozet 1 résztYes!!ek a szakeztÁly beÁzá'uoltst iil ao1!r é6!ro-
Y teleikhel s Javaslata{kk8l seB1tlk ae .lodnélyesebb teYékerJrséggt.

II. !d1 sohá.g z sP t TE:ÍoBiilgtl

l. Á vlv szakosztá\r a Maryar Y1v Sziivoteég által kíadott v6r6enynaptá.r alapJá!
éYes n'ulkEteÍYét a gyá-r::és zlog1eletés reldelke résére boos JtJ8.2. Á Bzakosltá\r Yeroonyz r Által al r't arednéryokr l poltot E-ld ben1 táJ koe-
tatást 8d.

,. Áu e8y sii1B1' seg1 l a gyá"r]:é!'E1o8 dolgoz lt aporbolási Í8é!y6ík klslég1té8é-
beD t létesitn'érygk és fe1szcyéléRak r ldé]kezésye hocnÁ.1l,_ásáva1.

- l Yéd!dkBég YaI181áaái.sz eB5reelllet. elniikséBe oagyrabecsiil1 eE rerqÁ1Í' h o8', a,4e8á1_lapodás szerepet Játszlk BaJal g Ytv szakoozt 'ly ég eri-.n kereeztnr ez e6.e eno!" vivoiiort
feJ l dé6ében.

e0



,,MosÍ eltesze m kardorn E tirtikre..o'
' Tels ztyánezlÍ od u enlékezete

/L889_L929/Í0| 6t u! vraL EabreuÍ' u! glaltl aab.leur quí n'é!Íte Ba belle v1ctoÍIeí - Er a! ítaE1Das/ kardYlY 
' 

skt' s!ép gi zelnét ne8éldeEelte I Euekkot a EEaYakkal feJglte be a l'rÁ lí-
!'9 9]t 1" Tl!-ben aE r9?8. év1 ala&teidan.l ollnplaÍ kard efryéDl velsoqyákr l fut beelá.u -l Jáb8! Ter8! yánsz$ o<tiinnek. BEe nte It szép éa lgaz n'éltaté8át ealo Naá1' a vltághlrii olaalv1v 

' 
8! altYeÍpenl csoDka oliEpÍa kardbaJloka"

. ,. {és 9s/ év seu telt el! 
- 
aELkm- 

"ry ' lk_ olasz vÍv oaryság' Ronato Á!8eln1' aE olaa&v1v k levébe! BudapestÍe kiildte 1e8bec6eeebb k8rdJát' azgal a kéréesel, b'ogr az helyel-rék eI o sobrnár!á1 tiir é!t not orkárékpár-szereuc é étt enség kiiYetkeEtébéE tiáxiÉusínai:
bu!Q/t ollupÍkonulk 

_ 
sÍIJ án. Á p1r oe-fehéI-ziild szalaggat átkt'ti't ksrdr8 e!6Bított enlék-plaket e! _9z á]:1! "Telez Jránszky Ódiinnek' olaezorszfu vÍv l, a résEÍét é6 csoatálat zÁio.gául felaJáluák az L924. évÍ oltBplán aratott gy ze Iniiknek 

_e 
u t a sEÍnb lunát. tqzq. r't-llua." AlB llll elt a kardot' nllt 8 páríz8{ ol1ep1án 6r zt s o1a8E kardo8gDa t'k8 lÍáDiea nápolyl Akadénl.át l ksp a' oulékiil. _ ÁkkoIí Da 5r 

-vote 
Étersugt. -á u o a'_;í;6.ilá;:-;i-1gaz_l..sportBuellen ttinitijkI pé1dáJaként' a nenáá el1enié]" neghát esyÍittéiz gBYei''"w,tt-

l!l_"9".k9"' ]+ss_qlJgt ÍB álaplEott Térnz yÁnsz$ 
' 
en1ékérei "'áryBi[ 

- o"Áaa-iil{8;&;;-KelE ery--gry alEalollllul' az olasz és a uasra.r kard'v1v k né!k z ek._
- A-z o1t4P1ák tiir ne bo! ov uélt trá lyet 8zeÍzett P Bts sálilor ég Ieko]Jatua6y P11-ler. Gya'l y kaiEijtt 1r8n he\re' volt a ko! 1!uÍtá.e 

' 
arne \r a kardhegeu n1áért évttzod'ekí8tar olasr-na&/ar veIgelgésben az e8yé!l kardver elcrek- olínp1a1 ele eégÁt nag.yar kezeÉ-

ben tsltotta nog.
Á v1v spmt szenyodé\res ezeletetg' cgÍrÁJába!' tsár ororEekkolÁba! be!!e lt.rd s

6nbe! k' 8 kÍB 81f 1d1 városban, szalvaao! nfu enlékeznek á háron TersE yálszkY fÍ rra.J zssfre' Gáborra ée a b'ada pr dÍsk olás ' látsz lag ft!ou felép1téglj. sportok;bat 1 ezerín
"cEupa er 

' 
Y99E-en9!y Ízouzabu" od!4re' a le8flatalabb!8. Á kardvtiás lI sg t fogás8it

_pr bálgatva pu!i'}ték egynást 'a p8tlkab'áz udYarángk boIt1YeB beJár Jában. onnan' ai iirogbol haJt{isok aI l' ab'onlan Bá.Tf 6zke1kb l 9!ry1 fec8ko ezÁut á N8i felé, JutoÉt e$rre"felJebb' egyr Bs8asabbÍ8' Yégul 8 tiilenér'eB Bp or tpá\rafu tás át bgtet ! ' oÍfupÍat ÜáJ!ok'1
ene lv é ny.r e .

- De '.az tit naryon bossEli voIt odái8. Ílete tele volt buktat val, veBu éllyel. trIintba aY gzot Eajtét keréYel s![i!tolea k1ryírIna 
. 
u ána 

' -a E8Í6délJr szé1éÍg éodorJa, áztán noggou-rlolJa' eleresz 1' hogy fgIérbegsen a cgticsra nég, a}ronnair nagrobt a zutánÍrs...
Katon8t1szt. Áz els YÍLá8-háborub6n 8z ls !a pokt ]_ kgzalYe a f,Ionton szo1gál. Bét-szel 1a n gsebosiil' esrBze! a jobb karJára, utÁla --b 1á1c lebotott volna - tiid l veÁik8p. l916-b8n'.a Br uE lllov_offe! 

' 
Íva alkgl'uáb l - az Íd táJt' 8nÍkor leBJ obb baÍátJ8'debl ceD1-_asaz pgrtnele' a nasr vlv eeznéryképl Békessy Béi.a_b gt h81ál -ba1t - oroBz fog-Bágb8 keri.il. Ez.reale eltii!t!ok vé11' 8rakápé n98fe8t1'_!eYét neusoká'ra beÍrJák h81ot 8ik-8lbunába. Á fogsá8ban negtanul oroÁzul, !éaetii].-ée flánc1Ául. Áztán - uegs' iik. Klnkosor-

vB-soE' olJrkcr d res EarhaYago!ok Jegos trágcB Jába kspaBzkoilYa 'lut8zikl h eBr h !8DokÍE.'fleB._ 1!oo tovább' --EegÍ8srok' a Yol8ábs zuhalok' ez Járt a foj9!b6! sziinteleln - n eélEek s bbr 1d9haz9. Di'ciiBi' a Yolat a v g !élktiu _81neÉgn. 
a re éD.yteleli.il halott. ntaee ésÍaloBe! éJ8zakába!i 8 k8ttog kerekek, !ínt az rd' g n'a ).riaí r tték elhal é Ie tiiÁc ttjne_fÁ-kr tglt8lékalt. D9 a azelonceg és kés bblekb ! a!ly!.ra negcaodáIt srlY Bséga. Bzlnto eu-berfelott1.akaratoIeJ9' 1918 kola tavaszá-n ha zasegi ette. -Riiv1d Íd' uulvs i;'oiasz hgrc-térle vlszÍk... .A eolalohl8 se],.o8e kétségbe6aett9! vonul v1ssza. Eazaér !s.4 Tanáca-ktjz ár888íg-1aleJén'. 9. g d ll l' t naarezaÍÍáson étronreio lurer v uzeriárr -r&ot-ue 

r L'gtt8ogédt1sztként eiik d 1k.
.Anlkor a Y11á,8háboru utá-uÍ aler:ued't égéb 1 ulraéled a Y1v 8poI ís. folYtatla kánw-slerii !_abbanaladt 8portJát. YaI Jában - ée gl a taIáI bb - uJr ákeld í. 'Earulnct t éveá.a rlat81sá8 terEékenJr' c8odáB egzt ndeÍ s!áI1tak et értolnettoniiI. E1!t YEktáb8n rrioii

ry1].YesBz . -Bebegiilt Jobb karJáb8D !en blzlk' aEív a aka]_.attet ueitgaul b81 kélze1 vÍvnÍ.cétba 1 !Í és ÍroÍ 1a. lÍenly1 b61deBzetbr évékt8 &r9koÍoI Bozdulátot keII áttiltetnie'á '
Jolb kézb l a balba' aníg a negezokott e1lo!tétJ ;- fo!ákJa eleYenobb 1eÁz, ^ini a usirnen
volt' anlg a Buta leFz a Jobbíkl b1are! esl kész vlv gluB3LYaalb el Bérillt 'kg!J Áben t 1Tl
tÖrvélyekb'ez ke11.Ígs!ítgll 9 tostet' 1lEokgtt Íde8ekot' ilsltoot, ref16xeket t 

_átf 
oruáÍ d-!1' uJla t !eE'te!l D.sgába.! a v1Y t. k1tsrt 1épésekk6l haladn1 ai elképEelt t ké1eté6saF fol .

- 'Ez'az alacsony, BoYály' f1!@ felépltéeii' rugaLmae 1zonlatu 1degember nen Ienert t}t-].e!aéget'-nel! lg-uert leb9tetlelt éa eIérte' anlt akart. Bors dy Lá6zI a 4oBteÍe. do Kya-koro1 schlotzer GÁepárla1, Ge11é! nesb TIe1 és fe1Járogat sa!t;111 Ita1 hoz re. íTeYát_'szelez' g-yo']csao englkedlk 8 YÍv spoÍt narysr' najd lon'e kijz1 lalgu8táJá.!. KortáIBaÍ Yí-lá8klasez16ok voltak' a huezas évek feleJthetetlen ba'J!oka1' P sta gáldor. Goobos sáod@.Garay Já!oe 
' Pgtschauor Áttí18l schelkor zoltá!. Ber y IáezI . Bádv J zsef. Uhlvarlk Jená_G\rk'Íd ryula'_flátszeg1 obt t B9!goty1 Gyiírgy..., azt-án e fÍgÉalok-! JekeIr lues} Étiter--'

GJrorsr | l(ab og EldIe...' 8 kiilfi'ldÍeks Nedo és Aldo Nadl. B1Eo BlnÍ. nelato .AlselEí. Gu-s-t8Yo arz1' ole8te Pulít1' T.uc1e! Gaudl!' xrYl! oasirdr; Glulíano ÓaudÍrl. Rorer Drjclet.Poul-Alapoch' Á. de ,Jo!8' Marcello Bextllettl - hogy oegk DéhÁ-qrat oEl1tsii!k.'AkÍ lbre!'klvaI sá.qok nol]ett énvén-yeeijInl tlld. vá]' ba! T'ltkg tehetfléR.
. JoIlenének Iegtiind kl bb voláea - s ze':r nysége ne1lett-- a Bz1!te félyii!ésBzé-Bbar!6!6 koTÍekt' apor szeTli nagata.t ás. Á TaJtg ésett találatot. Kyoklsn a vitáln'tat ro_veezélyére vállalva azonnaI.Jelz1. Diilt ' Yálságoq p1llanetoÉláir ls. Á lravriroe Ápor.iltelJes1tnényt nenes elegancÍáva1 1Ánelte o1, távo1 á1tt t le k1cs1lyeB ág' 111ryeá6.P sta sáDdoÍ oBlékezéseíben 191rja B roarya! vlv spoIt tij!téneté!ek gyrr'ízgar a ]ére-

2L



!etét' az 1924. ér 1 . olr lpla t..klküIdebéEér t folyó eás oatlk próbaYeIsoryt' anelJrot a r1;l&laÍ
kalal e6Íé!í. b8JnokEág8aI köüöttek össze. Áz elÁőségérb hoitveleeuyboh ÉeItett oe gkiizal'ón Íe
Tols züJrálaikyvatl íTelsrü5rá-aezry reEokül vLYott. A' éE he\rzeteE -na5ron nehéz voÍt, ebbena Eérk6Eésbon Í69g-gokc! veslthétton. lz elfo8uttság erősei gátolt, Tersztyálgu hrt'at1gtudtan rlr-ra boáIlÍtanÍ. s!lnto d'elnesztő volt a cÁönd1 anÍÉor 8!'utolsó iuss]ra- ezsnbá!Autunk. T6x6zhrá_Bszhr beleó arc-ceolIeI lndult s én nelcstnáltan élaton legszebl alaló-
Jáü. l balkezes ÜánadáEÜ8 e8y felsó föltarüószuÍást aatbáE. Ttikétgtgsen gíkeiüIt. az őpen€éJe kÍzá!va traIBalt. TeI8 zti.á-oszky, a lenekü1 slkeri.itt tus fölótt érz€tt ö8!íDte vtYó-
örönme1 gratu1áIt 8z uJabb győzelnenhéz...í

Ebb6L a n88ssabbleDalü aportetíkáJábór adód1k'hogy ó a Ie85 z oI8alnas8bb h1ÍdetóJe.
noDdb'8t!ánk ueBgzáIloütJa alnak a gonóolatlak' hqiy á-vlvóspoitoü émrfsJte eszáóryi-iLvagl tor!a ben8óséBessége, Iolkeeedéso éa ver'Áenyző1 n'orálJá bassa ít, igaz{ nüvéizetté
!tenosealJék.

....Észv1vó vo1!r "fe7vÍvó". ].lvo!cÍó!us. I]e6szebb ryózel-ue1t okoesá.gáva1, ÍnteIllgen-cÍá{ávat 8ratta é8 }rÍho tetten fea/elee zettségéve 1, tnáulaüa1t gúrBbakátő öúuI8úáY;i.
vlvórll'odora !e!r volt lohenBeI1ő' e.t'őszakos' verekedó, robbanékoiJr. Flnonság, elogancía ésn1nilon v1rEuózíüástól llentos kőnryedséB Jóltenez üe. 

- Ákc1óÍb felásleresen íáu. ctieltálta.a tech!1kaÍ b]:avúrokat vergely közbe! - úetlózte. Ny1lt támdá_qokkaÍ. tisztg palaaoÉráí]hlhetetle!ül e5rszorii gkcÍókkát d_o-Igozott' n1nü 8 klaEsu Íkus fralc lalÍsk oü -r68r_!;6/;a:
gaÍ' az u&/alcgsk balke!éB T,ouís l{érlguac, tr1rchof.f6r és Jeles talltYárya1k.
_ tr{1lden Yerselytapa6 zta l8tát paplrÍa vetetüe' k{s notesu óbe! a legk1Yálóbb E'aryar'
leEJobbleYü 

-1deg€! 
tór- éB kardveÍselyzók 8pró1éko9a! BegfÍByeIt vivóűodorát, eréíükeú

é8 gJlelgeeé8iikg t f€1Josrezte. Vivótó:rÁaÍ nPleciz ödöDrekF uóvezték. ]'e8több.i íik neéter-
fogásaÍü €Ileste és kÍt8po88tta 8 ryitott résekeb. I'sr Ísmerto ollenfeÍe 1t. -nint a uoa-ler 9 ta!1üYá!yát és- nóalszereBe! 8yBkGolta a tesüijkré szabott batá.so8 tá!Ádé$t' aE eÍed.-
nétryes 'véalekezést. Ngdo Nad'í 1g-7 Jellenelte! ÍBfu bal kézzel v1v. üisztán kozeli a kar-d'ott éB ez a_doloE szá.nonra keYésaé negEzokoüt' Eert a balkezeE Éaritvtvó DaJdleE' n1!dÍ8llkább vagilalkozó. Tersztyánszky legla&robb adóttBág8 azonban csodálatog tdBérzékében '
Jeleltkez1k. Nee 1Dd1t klilölleBes 5yoráásággal, néa1g talál. rE€ ' e! a tökéleteg YlYó-Ídőben reJIő fiiléryl Á tá-nadás!ál Jobban sZóreüí a védéBü. Q5raklán Iáttan JE ÁmsEterdan-ba'!' ellenf-elére vá:r'va, cselelt ki'Yewe' an'ig a tíezta léités-t €lé]..te. Á 9a6ro! kö!ryed'
v18azavágásban najdleo n1nalí8 ösBzotgtt .T1 pos ztot 8tkalBaz ott. . .'

3 páston llBc8dtan' foleslo8ea és l.togoB rg8gálás nólkitt flgyelto elIenfe}ét.
Petsctrauer_ Áttl1a egrszer alt nolattc Tó18 t -nÁnÍkoi Yelo VlvoE' ufr érzeu, n'1nth8-81sak-
J4!ó1.két lá-npa ViláÉttals feléE". És ez a két lámpa len csak' elÍánfele1i rr*erte. ne-vLl4cított-a! egész n€6J/ar Y1vÖ8poTtba' rIryÉlemneÍ k1si'rtg a küLlölal lagy ÍEiauletrek8pott_v1vóéletét 1s. Elétlke! foglalko'ott-á sporüáE íköziiEye Ível'l , nert""nlni szervgzó.olnt el_Í0életl szakenber 1a k1vá1ó-vo1ü. 'YereenyeínÉ !lvóJá-hul1á4iík' n1!t € uaraáoB '
tenger' az.égtóI-a fenéklg' aazel1nt' au1nt a nüvészet vafor az índulaúok ÍráryrtjáÍ ákaldot... Á gert lenan-gold'olkodÁst t a stÍlust, a uüvéezeüet Lgen sokaz@ elnvéIí-a klub-érd6k' rnég az ggJéBt né!kózéeekbon ls... Á veisenyeínk 1rÁrya-nég neE határo;otü... éEv
ó,q_ugyaDazon- Ye]:seDy keletén beIüt 1e' hol a koovóncloEá116- szabalyok ezerlpt vívüunk]hol a h8m1sÍtotu koo'bat Jesrébe! voreked'tütrk... llncs eR.yséR a 'siii1 fe1foEá6Ában. aní
s!omoIúan be1gazolóitott az örijkös tanácBkozás okban és eÍienEéües necrte resEkbón. .l"_ :panaszolJa L922-ben E Neuzet1 sportban' ég neu' sliikölköiltk a .ló tantcÁorÉaí Áárn 1tt. sélr
9-!qg!r v1Yó8zöveteé8 üanácsüIóse1D. Ütóbb1n a v1vós zabályok- leuEg tköz l fóruuokon úör-té!ö uJ.bb n'egá I_tapltá,s áü sür'got1' szót e.e1 a gport1!oda1bn feJl€sztése, a Yeraelyekre!d'6ze!be fogl81á'sat a s!övotBé8l vezetők külföldt tanuluárgrutj aÍna k reádszergsltéÁo or-
d6kébe!. JaYa61at oü tesz s EesterkéIdéa ne8oldé€ára' k1vánatoÁnaÉ t8rtJa ne€terYexBeryeh
roEdeu éaét' a 

- 
vlvós port 

- 
d€cerrtrallzálás át' vtdókt gócpoltok f6Jles'téÁév€1' a nenzot-köz1_ÜurÖpa-baJllokÍ és ol!.npÍa1 v1vóYergenyekro börté!ő Je].ö1é8 alaóe1ve1nek 8zabálYozágáü.Iegfóképpe! 'pedlg.az í.fJ usáB !eve1é€ét, ez utá-npót1á8 b1zto81tásÁt.E" 

"ót"zo'ris' éiij-'8zgYa pBEztába ktárt...
_^,- ''P+:gí}g 

Í!_"-p4!9!93 a924-2a k:ózött ar8tt8. Eár on8u oT9B Eá8y9! tó!- ég ka!(tbsJrok'6ok ktilföIdÍ lrasr.YetEely ko4olJ. esóbreso és győzteee, anÍkor ai- 1928. érí aosztgráaní'o]-Ll!p1ára 1!duI. Á csapatverBelJr €lőttl_.!apo! kölnyebb 1!fluenzáJc aslk át, felfáJá8 Eyi't-
I1:.q{9:: É9 91íPP gyógJrnódds1'roldbeJö!'_do.&rer[e,-lna1szpooÁit..l cJáó.wőreány Íég-
KeneÍyeD 0 

- 
Kuzde lntbeP 

' 
au oIaBzoE 91len' csupá! o&reüle! győzelneb a.!8t. Mlnal a huez eÍ-renrereD.regyÖzve' .Petschaue! neltÍ neg a csapaübaJDokságotl h1€ze! Glyka1E Ís néLYaDképessé8é! aIuI,sEel6pe1' GoEboE seE a sz'okoüt eódo!. trllld a szakérü6k, nlnd a közl5neéga nepale!ü' vldáu' tünenélyeB foImába! Ylr]tuóu kodó P€tschauelben IátJáÉ a kard egéni "veleeI$ o1llupÍ81 b8Jnokát-. Elképze1ésüket a nós!apl" etőu'érkőzések ls-ÍgalolnÍ lárázauak..YctBchaue.r és GoDb os az elsó köÍbe! veretle!ül vé8!eüt' Tereztyánszk3r áz olasr üarzltólkÍkapott' ery Yelg'égggl neg'y..tovább, de 8ztá! ésyle l óuuán 

-bó1a ó"l rBv 
" 
itái6 o"poo,au8usztug 11-én kerül 8o[ a döntő néikőzésre. ná_i-oo n'áprar, nároÁ olasz' toi neuoi, Éeth01la!d' és két f.Ea!o1a között._Á treÚ'zet1 spoit tuaóertítrál'ar._r"tnar-ÍiÉei irvotátrnot1a1rJa 8 vorsely 6lőttl leu tú1 r:óEsás haolulatot. novráJi íáezzüok b"i8i;; '

'l. ..Petschauert a veÍsgny taleg1zg8lnaÍ a!nylla 9lővetbék' b'%y Íeggel .!oBszul Yo].tés-s1rt ls.-.. TJgJou-E' 9 teglspL zslir1eI!ök' 8k1!ek tevékenységéveÍ- andííÍ8 neE Yoltulke1é6ealve' elutazott'.sőb elutazotü 8 belga ÁnBpacb 1e, ak1t eálntén a Lorrekt] hozréértózsiiIlhez su Á,n1t ottuDk. . . Dő!ek sggoda1maÍnk a zei1rLve] Bzenbe!... vlták... Peügcb.auerpgoaszkod1kt - 0rü1ü Cáradt vsg_yokI az előeérkóEéE és a csapatveleely m1!de!t k1vettbo16len'.. Á táblára kífüggesztették a s(116o1á5 BoIrelallét. -Peusctraué! 
ezána a het66-Térszh.Álszkyé tlzenkettoa' Gombosé !ésreE. AE elsó ketÉó jó lauatasrán...'' Á vrlás ié-gen leE látott 1lye! 1zgaloaE' elkeseIedettr hoeezú meneteú. köze], h8éo!1ó tehetsé-r.ü.

'a&r!evü 
Y1vó Faóles skálá!' a leEcB1sz01Labb tech!ÍkáYa1. á kard lPsz1 nüvészetéYöl'

cs111o8batobt küzd81nét. EBte! anlL'or T9r-{ztyánBzky ée Petschauer -"e8y8ráot 9-9 győze-
ra



Lenmol - dcjnt re áI]_t kÍ a ollnplaÍ ols sé5ér ' 8 maryar kard rrfu w' zott. Á b'oltver-
-qonyben Torsztyánszky naryobb nyugalna érvényeniilt' 5|? aráryban nyq.ltg aÍ, assz t. El-
érto a lognagyobbatr'am1re vágyott. Boldog és naryon fáradt" Gratu1áct k, cs kok' 1e1é-
gek. I'ot ilporterek. Pap1rlapokat, noteszeke dugdosnak oIé' a v1l_ág nínden nyelvén zak-
l-atJák egy-e&tr autogramért. Mosolyog. Eryszerro tjtfelé váIasrol.

Earulncnyolc évoe..Hála tebetségének és akaratoreJének kmIátlan lebe dségok áI1ot-
tak el tto, ugy seJtetti.ik akkor. Talán csak ' érgzhetüo násképpt ottt 8Z anszterd'amí
vlv arénábán. MondJák' amlkor s1sakJát' feg;nreroÍt berakosgatta zsákJába1 csendeeon,
nLnt akl a harsog nyárban feke e fergeteg k zeledtére neszezr lgy sz Itt

- Most el-teszem kardom - 'rcjkre.
TtE h nap nul el. L929 JunÍusában a sotynárÍ uton suhan egy ka onaÍ notorkelékpáron

végzeto felé" Á fák kattognak' nlnt a gépfegrvorek' ott' régen p 8U CIroszi fronton. YarJuk
robbennek si'tét szárnycsapássaJ_. Ery parasztasszory kend Je leeslk a szek .lr I. Áu asz-
Bzony váratlanul kend Je után ugrlk. Á notorkerékpár voaet Je b{rtelen kerlilnl akar, a
notolkerékpar feIboruI. SzcirnyÍ.i csattaná*q 1 borzalmas roppanás... és Tersztyánszky Ödiin,
a masrar v1v sport bÍiszkoségo sry hét n lva belehal sériilése1bo.

Syposs Zol-tán

A KARDVIVAS TRDEKEBEI\
Á gépes1tések konszakát éIjiik' Á technlkaí feJl dés soha nom látott n'éretelnek Ie-

betlink tanri.l. Ez q mechan1zm'us ritat tcj:l az emberíség gondolkozása' sue]:vezéso s suea-
léleto feIé Ís. uJ lgaz-ságok feltsnerése, az, letképtelen eIvek radlká'lÍs - tohá forra-
daln1 * k"l_sziirése nlnd'on vonatkozásban éroz eÜ1 hatá_qát. AmÍ a nultban fe]- sem mori1lt.
m'a ba!6ot}{in dcjr nb 1aJt lnkonr 9J negoldások, uJ lgarságosabb oJ-gondolások szilkségenáége
ezerféLe változa ban merlilnok feI' o az enberl_ ag;y kényszeredetten át keII adJa hely t á
ttjkéIetesobb regí.sztráL késstílékoknek, a komputereknok, a mos'bers ges érzékel és h--lér*t kel mechan1kának. Az embcrÍ d ntések háttérbo ezorulnak, me::t grt n'a máÍ fiokéle eÍJeb*
ben olvéga1k bo];yetttínk a gépek.

.Á feJl dés tehát a gépeE felé muta . Á vlv sportunkban ké' fegyYo.rnoa gépesÍWe "ían.
0supán a 'kaTdv1vás gépesttégét nen s1keriÍ]_t negoldanunk. [Ia av *kokat ku atjuk' ugy nyJ-l-'
vánval vá. vál1k' h_9gy a kard'vtvás géposÍtéso nen a techn1ka1 fe]_ezereI s !r hanen a kard*.
vlvás ||bag_yományos'' srabálya1n fenek]_ett Flé$. Ex pedlg onnan erod, bory k'ardvlvás Bua*
bályaÍt negalkot k e_ feg;rvernemet a trkonvsrrcÍonállsll fegyverek lmteg i1áJába soroltá.k oe,
+86fosztva t q |lcombat'l1 a?lgz a kÍ.izci. Jel-tegét .l' l{fupedlg a ker:d nlnt [arcl feg;pvert
lgoncsak ki.izd feryver vo]_t tiibb ezetévee muItunkban.

Á kardvlvás szabáryalnak ler gz1tésekor a v1vá-q szépsége rdokében s klasszÍkus
alapra, a 'lvágáe-védés-v 6á"s''-ra ép1tették fel ezabáI7al_kat, Ennel akalatIanu]_ 1g k:Llk-
tatták bel ]"e a rcombatotlt. Mos nár cgak néhárqy szabáIyváItoztatfu kellott hozrá /pL.pás-t méretelnek.ne6vÉ'lt 9ztat4cq s!b. 

' 's!b . /, -\oW lrlalakuI{o! eg;y_ olyan ''lohan tt stilun,
ahol csak tánadás._lé!_ez1k1 védés és vág -sn ll)-etvg vtsszavágáa néIttil . Ir, nemegyszel tlel
b.usz eg:yíittoe találatban Jut kÍfeJezésre, ilÍ korá-ntsem.szép o]-cla]-a a vlvásnak*'

A vÍvásr l rrrlnd1g m1nt m[ivészetr l beszé]"tÍ.ink' Eu azL Jeic'nbe to1 hclsy bonne negta*
}{r!un a szépet'_9nÍ az akcl k váItczatoeságábgn -mut'batkozott mog. Támádáso[:' hfuítáBi'k'k1zfu akc1 k v.ot-tgF fl?9B'' ameIyeket iitések, kotések, cr:elo[t, ylnseszák, mellsn tett vágyátvett tánadások t ]_ti't ék k1. Ez képozte a-miivész1 szépete áu akcÍ it váttoíatmsá5a'
5azda6sé,ga,Osakbogy ozeket 1gen nehéz e1btráIn1 és' hol;'es d' ntég'b hoznlr Ba a zsi.ii1 noll
1}t g FeIylut-mag5aslg!áo'-hg hérago-'l .ludasávgl helytelen dontéseket boz, ha a legjobb vé-déseket a kard áthaJlá5" f9ty!án ta1áIatokka1 suJtjal ugy akara lanul iÁ hozráJai r a
na urallsta st1]"us klalakulágáhoa1 amÍ egyedii1 a sobessé6ben IábJa gy zeI"nl lohet ségelt"

Ma "oz van'll Ea ezen váIto:atatnl akarunk, ugy EzabályaÍnk urÓdmÍtásával u.eg keIIk zelltsiik a kardv1vas'lconbatl'JeLIeg tr olyán s-zabáIyokát kel]" al.kotpl, aneIy k a& sÍ
baJvÍvásban 1s. nn'egáI}nák a holyliket. ná kerr térnt'ink a .real1tásokra, a vát s ''Trgrc:lnholyzotre" Iueknek alaptétglol a kcjvetkez kl

I. Ké enber párharcában csak az e5ylk kap taláIatot, a nástk ].etben marad'
2, Áz eg-yÍk konnyebben, a nás1k sri.lyosabban sebeniil'
). MÍndkét féI srilyos sebet eJt egynáson'

Ha ezoket a realttá.anknt áttranezponáIJuk a vlvás srabáIyaira; usy Br a].ább1 fol-
lgrnorésre Jutunkl

A.z els osetben a tatálet hova1télésg neT kétséges 1 En vl_vásban B Ísata enp talá-
}u!' az. og-yIámpá-q buss..'Cy 7 an1 ak1 taláIt. Az utánvágás nem ért kethet , nert a'v"Íoe-helyaetbon orro nem kerlj1 nár EoI.

A násodlk oset az el vágáar _lllotve fJ rlnanszák probIénál. EryÍk tatáIat n karra,
a.,ruás1k a estre es1k' Ezokot a-Jelen1e6 ls érvényben-Iév szabáI} k sagr1nt nirárnátjun
dlr

?.)



Á harnad1k eaet lÍkulosproblénan. Ez a párbaJt :rben 1s J 1 1snert kett s tal_álat'
lrett s vereség.' ,

Tudon, err L ko::ábban 1s vol ak e].né].etÍ eszmefuttatások' anÍt végtil ts elvetettek'
Áz olgondo1ás nogbukott' mer a v1ta e]-néLe í s1kon n'ozgott és nen klsérletezték k1 gya-
kwIatban. Pedlg ennek a tételnek eLfogadáaa 5yiike.Íeson váltogtatna a v1v k JeIenIegÍstllusán. Ennek a 'keüt6s, talá]^s nak a bevezetéÁe mogsziintetné az esztelen roLanásokát'
védésre és násodlk szándéku tánadásokra késztetné a vlv kat e kénytelen-kolIe Ien Beg-
tanu'Inának védonÍ. Á gondolkodás né]-kii].t akc1 k heJyett f okoz<rtt taktlka1 probIénák
negoldására kérysze:rlilne a vlv , s ha nem elt teszl1 ugy Yesztenl fog. Meg ke]-l tohát
f ontolnlokr

a/ Fa nlndketten robanunk' tsziir llogylittes'| találgto érlink ol' tobá mlndkebtgn
vosztenl fogunk.

b/ Ea oIIonfelem vezetésre áII' csak sebességenmel nen val sz!nii, hogy negnyerem 8
nenetet, mert az el]-enféI 1s támadhat és ec kott e taláIatokat erodméryez, s
ebben én naradok a]-ul. Tehá védenen kell vaw náeodtk szándékkal tá_nadnom.
,/Te::nészetesenr ha az o]"IenféI pas8zÍv1tásba vonulr trsJ tenp tánadásaln' elodmé-
ryosek lehetnek./

c/ Ea 4:4-q..ÁlIásra áI1unk' ugy 1d hrizássaI senmlt sem étek eL, noÍt a letelt tlsz-ta vtv td után kott s veroséggel suJtanak*

Ké ségtelon tebát, hogy a ke t s taláIatok beveze ése és ezzeI párhuzantun
veroség leboÜ sége fokozottabb aktlka1 gondoIkozásra kéezteü1 vÍv lnkat. De e.E
éIetk pesebbé teszl a vlvást. Á vlv nenefek szépekr okosak és vá].tozatosabbakká
negrijvidi.ilnének a ngne ek s talán el segLtgnénk veio a kgrdv1váE gépesÍtésének
máJát 1g.

Ez rt Javasolnl tudon az edz k és Yezet k folél kÍs rletezzék E1 a kott s találatok
bovezetéeét. 4z _erednéryekr 1 ÍrJanak, beszélJenek r Ia, JayasolJanak. Háztvetsenyekenncsa].ádon bo1[i]-'| rondezzenek nérk zéséket a tétt e találattar és-flryetjenet< ier íá, na
n9gsu iinnek q_ I9bgnások, ha 9 YlYáB \9nbÍnat1vabb lesz. Ea ez Így srÉáriíÍ' ugy 8z Íliet-
tékesek als bbfoFo. Y9"99Py9Fet.pr báU{k kí. Ha bevál1k, rend'oilenek ITr'és-i. ogztályu
Ve.rsenyeket' ahol kÍértékelhetrF e lesJobb vlv Ínkra g7átorolt b'atást. És végiil, ha c7;r-szeriinek-nutaükoulk' uÍ nagyarok leryiink azok' aklk ezzeL a Javaelattal a ne ze kciz1 f -rum eJ- 1épiink l

.. És végezetitlt l[e feleJtsilk el, ma a sport n1ndon á8a *sz rakoztat Ípar'qbgva 8k ziínség csak qk+or mery eI, ba cÍb nem ulatkoztk. Ha:nÍno eryi.ittes ta]_á]"áto tég a z-qtir1oln ko Ís olunJal
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