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Á nost sszeb'LvotÜ akt1vaértekezlet t bb szempontb l ts tndoko].tnak ekínthet .
Igény és sziikségsze:lliség nu atkozlk ugyanÍs arra' hotr ld ezakonként gzélesebb kiirben
T9gv1zssá}Juk-gnortásunk helyzetétl 8Z 9ry9s Íd qzakokra kÍtiizijtt feladatalnk vég:lehaJ-
táeának alakulását. Az érüekezlet aktual1tása jelenleg abban van, bogy u1ntegy tt6t eeá_tend elt eI az utols országos értekezlet ta, antkor szélesebÉ kc'rbeh, néÍ}rehat an
oleuegtlik sportágunk heIyzeté abban' bogy id szerÍinek tátsz{k nerv1zseáinl. Ít sÍke-
:r+r!.negval eitanL az 5 éves fejlesztés1 pro6Iamunkb 1 aa elteLt z. esz[end 'alatt. to-
vábbá ebben az esztend ben kerlilt negrendeaésre a E. Nyfuí olinp1a, n1nt egy néE:iévegfelkésaiíl eÍ clklus céláIlonása - és nmt kezd dÍk el e5y uJabb ilegyéves nuíLa a-foontre*all 1976-os ollnp1fua.

Id saerÍí tebát az aktÍvaértekezle keretében v1zsgáLnl epo1 águnk JeIen hebrzetét.
Jtív feladata1nkat. Ury vélJÍ.ik' ez az értokez].et alkal as a kiválaEztot[ teniatuái-;-B; *
lesebb kijrii táJékoatatásra'.!Éj9Foa dásra' 19h9 sége btztos1t tapasztatatok tlsázesegé*sére és lrÍoserélésére. Er gitbetÍ.kapcsolátalnka éá j f rurnot teient a.sportág ttiÍou:btjz terlileteín k zrenlikt'd sporttárÁak szánfua vélenényi'ik é-q javasIatalk fuesJ"steltetd-aére. .

Álka'Inas.aa ak!ívaér9ekgzte aIra, hogy a kollektlv b ,loseseég e!. nyett ktbasználva.
s rÍntén f eltarJuk irehéasége1nket' 

- 
hluálnká! 

' 
reáltáaá értetei j tiÉ-Eréaáa"n';in ;[_é;-;-'-'

r|P+k^kÍJavltágáhog'_ 9 9zÍikséges Ílépéseket";-llakcÍ kat0! j l vá'Iasszuk neár uaJd a kÍJe-lt'tt felada ok megval sitásához egységes szeilenben, egyiittntikijdve koadJiiiÉ noizá.
Begzámol m'ban nindeneke} tt azt klvánon meg'v1zsgáln1, eIeuezni, bogyan alalrult

sportágunk helyaote az 197o-es ld szakhoz v1szonyltvá. Áz'elemrés táz aÍLatomnát ía avÍv sport nemzetk zl belyzetének tárgralásávaI kbzden.

Á. Iegut bb adott értéke]"és : Ítw érzem - alapvet en.nos le fennáIl' A,z o].mult kéévben torlább szélesedett a spor ággál rogtalkoz nenzetei< száma' gyatapodobt a vrv k -

tábora

....IIJ tagsz vetségokkeI_ b viilt a Nemzetkiiq1 Vlv sad,votség. Tovább sáéIesedett a E6tr-uetk z1 vergen}napt4n. Á béce1..yÍlágbaJnokságon és a ni.incbe t ollmpíán navárceatitt grésztvev nernzetek éq Yelsenyoík gz_áma] ,leteát se,n k1széláseaott-áu -etneáánv-:-& ; ki'-répnea nyr nsff uértékben negn vekede Ü a kiizdelen.
A korábban m9g9ziintetett neqterképz k p tLása v1lásgzerte problemat1kus. á neniet-kijz1-páq!9kon a vÍv -barcmodon tánad áaellénÍibbé vált.-Á paruajlor regrvelná' "o a nagrrívaLÍzálás technÍka1 feJl désÜ erednényezet ée ntjvelte attiiza ttésaÁé ái:-_-_--
Á kardvÍvtfu --negit 1959'szerínt - káty rba Ju ott. nuuen a fe5tvernenbon caiJkkena parád,készségr. a 19F"ohan bb e vÍvásr. azÍnÜé rreg aiint a felderites|á;-eiB[é"aité",'--

T9P1ott'.megvál'tozott a lábnunka. A s k egyiittes-akcÍ negf oaltJa a'kaxooi ni;d;;-eágté*Üíka1 szépségét ]- és látványosságát 1 iB.--

. "{*P !apaszta].battunk lényeges váItoaásokat a b1rágkoalás terén Bo&. TanÍrl lebettitnkn YlraePgJnokságokon és az ol1nptán 1s nébán{ kívál versonyblrásk"odá-snakr-do sáinog dorvol-t a k,zepes és a gyenge telJes1 néry 1g. firányatk az eryáéges szeulé1e is. ráryierei
1rányzatnak kiinyve}he Jtik el1 hory a konvenc1onálIs fegyverekben 1g'* a gép batásfua -a bÍráekodás a combat fegyvei feIé tol d1k.



Á versonYrepala u etek kéldésébo! au e14u1t két e8ztelalőben ls !8ry volt a v1ta. Köz-
lsnert, hosl iréE n8 ÍB lary a küzdeleB a l|poul|l és a dírekt-kiosésea Yeraolyrendaler
htve1 közótt.

A leautóbbt ösazecBapágoB a poul rendszor hlveL grattak srózolnot. Isneletes u&Ialls 
'horsr a EIÉ legutóbbl ko!8resazusa 8 vílágbal nokságok lebonyöIÍtás1 rendszeréül az u&r!e_

ve'étt osutrák-maErar javaBlatot fogadüa el' anl tulsJdolképpen poul-x€ldaEor.

Megflgyolhetó volü a' 9lnu1ü két esuteltlóbe! - niDdelekelőtt 8z olfupla hatásár8 -
h o95l az-eg}és nenzetek sporthatóságai' a nonsetl szövetség€k fokozták erőfes z lt éseÍket a
spórtás téJtesztéséÍe' a velaenyzók előkésEltése érd'ekében. AE állsB1' 8 ktj!po!ül tánG-
gátás' lrá.ryÍtás fokozás8 nellett eglre la&lobb az€r€peü kapott 8 tud oBály G Eulka' az
órvossa1. eaetenkéDt a p6 z 1c tto1ógug681 vsló ogyütt[ükö'dóB.

Au ellrult néhánJr e8ztendóbe! is gJ/a'lapoatott a v1váÁ azgkilodal[a fralc1a' szovJeü
éd Bssrar slakanya8ok negj elen ésévo l.

Áz elnult évl bécsi vB és kiilöDöBe! az oli&pia televiziós EöuvetltéBel kapcsá! neB-
c88k b8!ánkbaE' ale ezáüc náÁ o18zágb8n 1B a Ylvás l!fultl éÍdeklődés jelentós !öYek6dé3e
volt uegfÍgyelhe tő.

Ár ÍlJlen jelensé8eket uagáo viselő oeBzotkózl vlvóéletbe! a lul$rar vlvóspott je-
Ielleg ls az éle! halad. xig két esztelatóvel ezelőbt ugy számolhattulk ber hosl évéken
keÍeaztiil 8 s!ovjoüuaíó nögött a náEodik trelyet szeIoztiik neg a vÍlfubaJ! óks áaoko!,
ooct örönnel Jelenthetee bo' l0 év utáo ignét 9 masláI v1vóspoTt lyerte el 9 Neuzetek
N{ig_ydlJát a u'iirctreoi oliopiaÍ Játékok vivóvelselyén. xlsós orbao erednélye1nk 8l.apJáD
súlyulk' tokÍ'!téryü!k' a lenzetközi' vivóélebbe! kifejtett t€vékenységiilk Ba 18 JeleDtős.
A Norozetközl szövetBégbe! 8r e1nult időszakbaD uovább erő8ajalött helyzetünk. .]elen168 6
b1zoltsáBba! lBlalslkoziink taBsággal. LeBubóbb Dr. Felk€y Ándrá8 és Dr. KanutÍ Jeoó ke-
IüIt neBvá18s!tágÍa. .A uüncbení olllllpla 81ka1nával_ ne6ren'lezett reDalkÍviill kongr€sszu-
BoD' többek között szaivetBégÍi!k JavaslatáJa - ak1 elsőkélt t9tt elóterJesEté8ü - DésI
évÍe uJTgválasztotta a kongresszus PÍ€rro FerrÍ urst olnöknek. legválaÁztásra kerütt a
FIE véBteh8jtó Blzottsága 1s. A Úasrsr vlvó8por cot ezen a választáaon nagr neBbecsüléa
és ellslrerés éIte' ugrt képvlselőjét Eovács PáL sporttáJsat 8 legtiibb 8Bcvazafta1 elsó-
nsk válaBztotta nog a ko!8resszus. Ebben lg€n n8ry érdeno va! Eová'cÁ spoÍttÁrgnaki akt
az utóbb1 eszteldőkbe! lary iigybuz6a1o[o8l és bozzáérté8sel úulkálkod1k seövet6é8üakbeD
és 9 nenz€tköz1 szövetBéEben. Eze! a r9!dk1vfi]_1 ko!8resszuao! kiilö! fe].8d8t ts Jutott
Á zövetségiilknek a ksrdvivás vonatkozásában' nebrre késöbb a felgalatok!ál eég v168aa-
tór ok.

nővlalo! ö8sze8ez\e az 5 éYe8 feJleszté61 tervbe! rij8zltett nenBetktiz1 volstkozáau
a élkitiizé8 ülrkBt éB 8!!ak vé8reh9Jtását az elnult két e8ztenalóben 8 kövotkezók€ü á!-1ap1t-
traüJuk n€8t

Idézen s célkitüzégt! llMiDde! eróDkkel töÍek€dn1 keIl arr8' ho8y 8 Denletkö!Í feJ-
1r]o ésíóT,--T7TTí_e_töFE-E& Jot vlvóBport f6J]'ődést iitenó.vel repést EüaJunt< tártanr. uin_
doDt el koll követll' hogy negtartguk a szovletulló nögött a nás oatik he]-yiilket a nenletek
08Eyil1jáért fo\ró kiizdelenben' Uovábbá' b oaí/ e!ryes versenyAz onokbau - főler k8rdban -uövérJiik negtévó pozÍc lóEka t. 'sÍednéByés vÍ1fu6ájuokÍ é8 rőlea ollnplaÍ ezóreplésünkkel
növelJük-a vlvó€polt' a eslbe! a lrasrar sport t'eklBtébét' serkeDtsük 8z 1fJuÁáB bekgp-
cs olód á.sát szerctett spoxEáEu!kbg.||

ll€t s fó célk1üüzéege1 kspc6o1ato6g! Eegál.lapith8tJ uk I bos/ 8nt az gredeénÜr€ket
1lletl' ált8láb8n t91JeB1Üetl'í.ik' 8ót atsl a !8'8yd1Jat Í11átt' túIte U es1te ttük. I{áu sza-
baal azonba! negfoledkezll erról aen, hosl k8rúb8! - bfu| noaftslelhetó elórebaladáa - aÍenzetközt e18ősé8 v18ezaszerzése leo Él1kerü1t' é8 a fejlódés ütenéveI sen Iohgtü!k
uÍnden tére! elég€det ü€k.

Á!!érve c spg! éa b€Icó belyz€télek vlzscálatfu:a - bagollósn a korábbíakboE - a
s zakos-E€EsöE-E7ffiEíffiffiának kér.lését n éz; Íik a

- vt86!8pÍ11a n tág ok atkalnával nár töb6gaör elnondtukl bogl est hoaa'u év6kro vL6sza-
Dyúló és saJ!06 a leButolsó évek16 taltó csökkonő telaleDcia érvéÍyesült. sza ko8 ztó.\y81nk
s!ána egÍle fosrott' sportá8ulk bázÍs8 évek€! át 

'sutsoÍqlott. 
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Ámlkor az utols országos értekezleten s az,5 éves feJtesztégÍ tervben a szakosz-tályok feJlesztésév.e1 kapcs tgtos feladatokat fqainaztuk m g, ázeket trturci'iÁ fi5 feÍ-
adat negoldá.láboz ,/4e1y9t _fentebb Idéztem/ elengédtrete leniil-áziikséges b1ztositani a v1-
vág sz11ard tlt megbáz1sátt|, nemae kiizt élvonaIbá rnara,Jásunkhoz saiilrl5ggo optlmát1sabb
szak,osztá.)yl é-"+ versenyz i létszámot. EIs és tratározott lépésként meá keli átI1tanÍ
gpgltágunk zBuBorodáliírt, széleakijrti utánp tlás nevelé-q1 nunkát ke1l uétnaltanÍ... Megkel1 er s1tenl a JeIenleg ni.ikiid szakoszbályainkat. Iétre ketI hoznl t bb, Lit képes ia-1ogatot! Ygrs9nyz !t9! 1s felneveIní képes vIdék1 viv bázÍst. E feIadatok iregolaáÁátroz
bátran lgényeIn1 ké1I a testnevelésÍ és sportnozgalon differenciá1t fejlesz és1 elve
aIapJán a v1vá-q fokozatosan n vekv anyagl s erEcilcs1 tánogatását...W-
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E feladatok e1nult kéÜ évben1 necval sítását értékelve negál,lap1 ba Juk' bogy a
neve1 tevékenységiink szé].esedett'

tek mu
uegsáttárdÍtása, meger sltése terén' Ís. Az. elnu

Ütánp lás neve1 tevékenységiink szélesed
k nutatkoznak a szakosztályok nÍ'ikiidésénekmuta koznalc .a szakoslztaryoK nuKodeseneK
lnult két esztend ben gzakosztályatnk tijbb-
b'elyen .javult az edz t ellátottság.negszt1árd1táa8' megerosltése telén l,.8. A7! elnulu KeE eE'&Eelroooell E&6Ár,EzÚatJréJ

;éEeil;;'"Ít"o"tt az anyagi]tánogatás, sok belyen javult az edz t ellátottsá8.

véter *''3s;lito*'
vidéÉi-uázísok ne5er sítése. A iegeí seuu v1áéri sgakosztályalnk ts oglrenl re csak Junlor
váLo6atottakat képesek felnutatnt.

A sportá6ban foglalkoztatottak szánát tekintve az évekro vlsgzamen kÍnutatás nem
olyan ke vez Ien, nln a gzako-qztályoké.

A n1n sÍtett vergeny z k számaz t

Lg6g. 1970.
2499 2t+r7

Ebb Il I.o. II.o.
1968. 

'49 
]49

Lg7O. 
'O4 'O2Lg?L. 22O 

"8Lg?z. 
'96 

)9'

III.o. IV.o.

666 LLr5
6L5 1216

5$ 996
562 11,70

L9?L.
2060

L9??,
25rL

Áu 5 éves terv oátkltiizéselnek uegval sitá8át vl&88álve két -alokot ksll D66JetyoE-
niiok. .Az-ágyik. boÉY aE aslehasonlítáá len loa' lebe a Beg cltávoDkéntt nível td kl'!-
uán_a ^irBírieát r; aazgr válto!ásokon'u6EI k6reB'tiil, s-nor 88 érénkélt 8s!gá1l'ltá.6r8
kerÍi1 b8saÍ ver8enylapt ! Ís eub8t k1Bobb válto!ágok8t.

l nárÍk. hoEy alamtet o! s!ánuokra az a léoyogea - é6 e't hrlzza alá g tew cálk1ÜiÍ-
zése 1g - uoriJ/ a-vrvás aD foglrlkoEtatdt sp$tol k B!ána oEelLodJeD. l! Podlgr bg8y- !Í.
nttven n1n gÍt st tutl sE9ror Í. alapvot o á tebe ségét l f gts. E!éÍt t5 !6n tiiltfik kl
cer'ur, n6r a toIvÍal szak vég ie pl. 4oo I.o. verseryz nk legrer.

l fglácolt gg tlokb l crért lévolbatJuk 8Bt a ]tálulsáBott bo8y aE 5 éveg tslv o1B
két g8ztenaleJébrn ntnÍlt tis válto!áa ÜiJrÜéot.

líen B1koltilt.tgbát á [l! 1 st vlv l s' áná a klvált nért kbo! ElareDttaal ' lz:
év68 télv hátrgléY tal Esakábgn koll naJd a terve1lk6t teueBite!ii!k. 

'

d é" ét riEfl .^á'*3 Íts} i*""Í::" ff í}.E:t-
irzaroan-a áénaáttBrr uoíryuon. aDoaE la á3 é1 !-fo81ál belyo . Eit ÍgazolJa 6 f6!t6bb
oulltott tIB és ouD'píaÍ elednélyr'a NeuEetek 8staliJa és száEo6 !6nzetkiizl Yers6ry9u ara-
tott E1liol' klYtvott ért kos bglJreeéÁ.

Á! u8yoovertstb kiJzép&eE lyiiok ls u 6áuJa a bplyé g Denletk lt pás okon. lE el'nul
esgte'á t Éa a neo AÍ t<átee iaJu varaen-yekán ÜB'' váloggtottunk, I.o. vergeny! lbk agá-
moa oontos belyet értek o1. -Elub sapataÍni. - ab,ol a néhá'!y váloBátott verBelyz D k1vÍíl
b,glyet kapnak á k Bépd r ryb l tar g Yarlaeryz E Í8 - t iá1ko!-er9dEéayoáo! szelepsl ok.

eB ko}l asoDba! J6EyeEn1r bo8y a loEz6tkijz1 kiiuépnez ry feJ l aré8e ' é8 a Bi_k !éP--
nez nYiilk. íltetve YÁ1oBatottu!k kiizvetlon utálp tlÁ!8 feJl dés1 iit9ebé! ugl/ tulll(r éltél
"*v'áát 

rl bsnglosa! ]o-f$unk EaraalaÍ. E!!9 flb/ llg stg - bollilDkot 8z lalén' ÍJolsrelor-
sit&bao máqrendoggtt sEoc1áltste orggácok vlv v isenyeí. E vgleenyen 6 kii'vo 16! utánp t-
rás lk fok ratos eInaratlá'sát tiikriizt6k_8! ereitnények. l Jullot koio8ltávbBn 9 rágobb1
Ial khii' v16Eoíyltv9 rosgzabb. a k lvetle! néhány áburt évbg' vlsloÚyltva k1olé81t 8
helyzeü. tg?t-baÍ! s oh1c8B 1'1fJugá81 yB-n o5r Í. egxr II. bolyerést1 Lg?z-bai 8 laalrldl
Írlitsáql vÉn két rv. beli 

'ést- 
ér t nt et. IIndk t á tbon sz-ooban Den tuiltulk IJos

csápatEat 1Dduln1. t6r a L t év e írii tes n' f legét kíé1é81 n9k l éIbe Jiik.
Össaegezve tebát eg8á'llapÍthatJ uk t 'bBy s B!í!Yo!al teklntetébe! 8z sllul k t esz-

tond beo c613atnkat t uggltonl tud uk'a oáirze kijzl iig8 Zcbs6 oolttáB to!éD.

Nen le}reti.ink s!o!ba! trileo t optíBÍs Ák a Jiiv ro nérver'nert a kíil nb ' 
s!ÍDt6k6n

eByea feryverleuBkbg! sz eredoélyeE vereenyl 1nk rét6g ne8lebst so! a!Íik..

.[ sEaknal nuDka tgrtalnt kératéseít vlsstsálva a' lnul két gg! oDd be! f6Jl d a
vol apBgltalbrt .

Á váleatott k6rot Eunk&láÍa ér to1'19áe! rán'yonta bé1y6E t a k lelg libobgll olílplr.
.a, korább1 éíekb E vt6zonJttva-J v8l na5lobb nenryi'eé8ii é8 ínton!1 águ eill suuak 't végel- l
tek é8 lge! kmo\r ver6elyee8torb6lést krptak YáloBato tJalDk.



Á julio[ vátog8tott BulkáJa is londsuergaebb' auetvezeütebb volt'Jól egésrltette kl
az 6ByeÁü1etl eunkát. Á ker'et ágy rész6 több 1!ben e&rütt vett réEzt ed zőtáb or ozás okol a
na$l-ilóloBat otba 1. Nebézsóg Eutatkolott au oDba! a vB elóttt rákés!Ító edzóüábor EaBs!g!-
veíóse teién. g !!íDdig azzát a nebégsétts3l tolálkozulk' bo8!r a kerót Jgle!üös !észé é!eüü_
sé8í otőtt' va6y es/etsnÍ v1!88ál elótt ált.

l! e5re8iileüekbeD fo\/ó aza'kEai uuoka vonatkozá'sában !en' teheüiilk erységes értékelésü
negátlapÍtást. E1sEe! a nuDka feltétolgl külö!bö'ó s'í!üe! állnak s!8ko8ztálygÍnk ro!d3l-
ko'éBéré. Az olüett két e8rüeBdóben a folüétglek nánl Javulásáról Bzónolb8tunk be. Jsvult
az edzőL oltátottsáa' lso váltoiott asonben a telenbely'et' YáltozatleDul biálJrok [utaü-
koztak a f'glszerelések teré! i6. Eövgtke zésképpe! po!1t1v válto!ás a fgltételek t9!é!
esrestileteLlk von8ükozógábaD a' edzö é8 tanitviw áránye z á'nána k J8Yulásába!| az Ískoláu-
Üátás 1deJénok üövekoalésébe!' l.Er aB 6duó8lunka íntelBitása nöÍvgkgtlé8ébo! nutatkogotü.
Ezü aeE nondbstjuk áItalá.oosnak. A 't!at !asr! !évon lsnert vÍvószak os rtá\rben és Déb'á$/
uct foJlódóbeD; besgélb.otünk a társri feltétBlek blEoÍq/os Javu1ásáróL' anelyek a srak-
naÍ nunkát olóryösea befolyasolták. üe8 kéll enlítéll néE e6r ÍEoa koüolJra! befobóaoló
tély€zót. an1 a' é]!ult két oszüenalóbeD JeleDtkelgtt bgJtógröként. Ez psalía a beveletatt
ögztö!!ó'tendBzor. Ez a felkésziilés1 nunkálak Í8gn J6le!tó8 rugój8 Yolü. J8vÍtotta a
nuokanorált, au eslesületgk 8!aLG z üálőraíb8D 18. &elkedeüt a pontos' az@gsbas versBry-
rók s8á.üa. Csökkent a faslelnezotteDEé8 ' 

j8vu1t 8z általáloB EaBatgrüáa.

Nen lghetiink azonban elégadeütek négsen naraaléktalanul a szakEat Bu!káv8l. tre[ te!-
Jed kelló nértékbe! s rakcz tá'va1nkb8n 8z ísko}aviváson klvüll oalzéánulka Jó Be8sservé-
ré8e, a fálazá€, a konvencloDálls ByakoEl8tok rendsz€rea végeztetéso' e lábnulka s'G-
8a1nazáa8. Á! aaszó!á.e slakra! cél!ólkül1' Játókos vlv 8táE.

BaJlokt és Yorseqrrelalsgorü! kgü nlnelB1téa'' renalszelllakeü slo[slv€ a köYeük6!ó Dog-
áIlapÍtások8t tgh€ tJ üks

lE ebú1t két esztenatóbon reoatsze.lbtl1 változtstásra nen' került s@. BzánÍtá.€ailk
81apJá! k1JelélthetJük' bost b8Jnok1 vglsolJrroBdg u 6r iink - f1sle}enbe véve a áz8kc!tá-
lyal-nk| verselyzólnk Jel€B lóts!ánát - Jó' eE l8éByekot klolégltt.

l n1!ós 1tés t - uJ EÍ!ösltés.ne86E€r1lo!éaétr az Ölért negvédését _ aro1gá1ó ktilölbözó
vetsoByek ele8eldőDek eutatkoutak a J€IeD ve.laoDyzól állmóry fogl8lkoztatóaáb'o!. ltl!ü
feltebb Eár enlltettsn' élekga a velselyokeD 6&l es'teBaló a18tt 2o0o-25oo veraenyuó azel-
zetü uJ' vasr D.egvéilte nár ré8t' Et!őstüését.

Á nÍ!ósitósÍ sz8bály nódositáss volatkoEáaában nór szlDtg ha6rmáry' bogy orszfuos
éttekezleten' vssl aktiva étüekezlotg! ta!ác8ko!u!k. Ianer€tea ' b.ogy decanbor hólapbán
kerül 8z xTs veletóa€ elé e szabáLyzat [ó(losÍtÁ8áv8l kapcáolstos elótorJgB'üéa atöltósle.'

suöv€t6é6ü!k BgakbÍ! ott8á6a 1' olnöksé$e és 1!té!ó bÍzottsá8a több 1zbe! tátryalta e
téuát é8 B kaivetkezó ne5á1l8p1üás!a Jutotts

- u1nógÍbési s!8bályzatuDk alagYotóen n€e s'oru1 váltortatásla.
- EzÍik8é8 llan b1zoDyos flnoü''tágr8.

Rés!b€! Bzl8orltátra az I. o.-b8n.
Bészben ktilDJrltéEle a III. és IT. o.-ben.

A szigorLtás tekl.nteüóbaD ra5r vlták 8lakultak kl. l üóoy eroDbgn alt h€y aá uüóbb1
években klssé f'elsEökött a' I.o. verséDyzók egána. Iöbb olya! ftatal vlvó Dy6tü I.o. nt-
!ós1üé8t' ak1 nég tualá,sban nEn I.o. E'ért Jel€!lsgÍ JaTaslatunkba! I.o. niíőBÍtésü nen
lehetsége8 lreBszeIelli a korosztály vgrse{rgken' a JuD1o! táJékoltató versonyekeB atb.

IJ6lanaEko! a tapsBltalat azt igarotJat ho5r 8z 8lsó cztáIyba! kiilijliiE8n a ÍII.o.-ban
nÍlca kollós!ánu ver..senyzó. l! s fura be]-y'et a].akult k1r bogy áz I. ég II.o. geraelyzők
s!án8 fe&rvefnonelként é6 ö8s'66só8ébo! la a'onoa. l ITr.o.-bsn pedlg len elég arÁryosan
Eö,vekealetü au elrnuLt kéü évbén a versenyEők s!ó!a.

Á B'óatositááÍ J8vaslatunk o'en u6/ kÍvár 6eEíteD1l b.oEJt éveDte fe5nernenenkórü 5-5Iv. o6Etályu utnőg1tósí vorselyt r€laloEilnk' anelyen a da'Dtö l-vr. b.e\r€!6ttJe III.o8'távu
ü1Dős1tegt rygr. rernóBuetgsen neB.roDalg!ó8te kBrülnek fesrvornoneDkénü az eddtg is sgoká:
Bos IÍÍ.o.. vorq€lyok ís./üe!-onIeg Er8'á!]ró6polt kiilölbség va! a Eódg!arü8!Í og'tÁly és
6!öv6t8éEünk ki'!ötü á aglts@Ítás nértékében./

Áttélvo sporüfuunk ba tá.D le8garkal8üGabb kérdésélo' 8' ealuől gllátott5áE' . kép5és
és továbbképzé8 kátalóséÍeI rövÍal3! lsnét lalélni kÍváDok korábbt Eg8áuep1tásg{!kbó1' - tI_
1€tve 5 évgö terY i'i!k célkíttí!ésglbó13

''l vlvósport féJtóaléss stválBs zt hs tatla! g tudoEóJlyca! ne88lepo!otü' a p6rakorlatt
nulkába! ell'e!órzött é6 b9188!olód ott naEasB!'.!v oo61u r korazerü szakEsl núokáüóI. E!!6k
btzüositás8 éralekéboD Ea6r nértékb6! feJ16sEtent k911 8 s sakkádarképzésü és tor'ábbkép-
u ést. Á Ttr-gD fo]-ya[at@s! blltoslt8ll kell 8 o8ppsl1 t8Eo'atu vlvónosterképu ést. ''

...Á torYldőslak al8üt a n8pp8lÍ t8torgton 25-10 l a üöbb{ tellllatgn kb. 50 fó kt-
képzóse sziikségesl l - Iásb'ol -
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- ''EPortáa11!,< !ry{uut"trp$ésének eryík dcjn 1áncszene az e1látoltsqg terén nutatkoz
Jl+"tilolg ngssziintetése. E téren nem éIegeldli az "eg klcsÍt Jobbanlt er ervénvesrté;;;-Itt dcjnt változásokat ke11 e'lérní. Á teivld szat< aÍátt blzto 1taní.neÍi' -tdí"" 

J"r"niuc
{9{.osrarp-92ágban doIgoz viv edz k szána negdupláz dJon. Szánltva az ídBá ;i;;tu,
1ii;bil9;;Íásfu;;-5-9i-9í"ip,pln!:g -]o uJ-fg{ogIalkoáásu vlv edz nunkába áIltÜ[:[t"il:fíb1ztositan1. Emel}ett legalább lo-részfog1alkoáásu edz re lesz szÍikJég ;-t<íttiu6t cé1okInegva1 sitásához.rt

EddIg az.1dézet, s most nézzak, nit slkeri.ilt az elunult két
/Csak a f sz{ámokat és jellenz ket érlnÜem, nert nás el adásbanre kerlil a téma./

évben negval 'sÍtanÍ.
rész le esebben k1fej tés-

- A TF-en L962 ta - bfu solcszol csak konoly harcok árán - s1n1ztos1t"or á'náppári-iagooa!". ry:;!"rxébues[;l-i";víá "u"r. "rt"i;oiáÍ'!"j""'{|[í*;u:r-e a neryed1k csoport az-els két évét i: r nnel jetezÉét".'_riosy 
"' év szén 23-annyertek felvéÜelt' s lgy JelenIeg ery rrl. évfolyaá és eey Í] é-u!bryá.J.'o"o-á-nestelkép-z nek. "

- Ehhez F::ll9_ 2?g siker - és a terv váratlan tÍrltelJesl ége - a f foglalkozásuedz k szánának' jelent s-érnelkedése . /Isméi nenany_áza'aaat, -á;_;u-t6"o sokatnoad , /

L970
L97t
L97z

Ury'gondolm , ezt
sak ne6íté1ésen szer1nt
tunk.

FoglalkozÜatott edz

r15
Lzg
148

F' f ogIalkozásu edz

26
29
45

nen ke1l b vebben konnentáInÍ. A gzánok nagukért beszé1nek. Ad -e ténában a továbbképzés negoldá,sáva1 vagíunt. -ez-á_lováTeíiáa-

- _l !áÍblÍ feltételek elenzését uá! feltebb r slbernur[ iaoEán itiu jio"-3"'.g uu ijiun"i i"-JJ"it'i'io]"$.;'i""ilJ:"';**rá!}"Ígn:!íifrÍ:.:"sekb I' csupán nébán5r negátlapttast táonét-á iá'-Eiirt"tt"tuo tur.
- l eron kérdéa. saílos' 8z eltelt két év loo hozot 1é!yg6es eleduéryt. .A Eok k9-cgegtot t6rvb 1 negváloe i{asia 

_;st-s;"-t"' 
rí. ffiigkB;B; i t"iái-ÉeiátJ3]" ioa.u"t 6Íbsr e1eD p"ouarto5ff3["ioí.f|"o"' a BVoÓ, a D lea,-a

tren Javult - vary osak k's nértékbgn a vrdékÍ slqkosztályallk to!.nhevzs e ree.

o"rur6tf .*;n'..ffiiiÍ3í1:t'-iá3lÍI*:iá,';}'ii'l*!,"#:*: eí :l..l}:"5Í'.illili fÍ.5lí?"-
Most lyílLk BaJd o1 Bg r roá1Í6 

'obot 
sé. Yl'atékÍ s'akosztá'Jr.'lk tán(8atásár6. ...

'"r"o] 
f,$t"'i íí:íáEii}:"i{*á,";j}:u:Íts.)á! Jevul val8.i ' d6 ne'ar. lo. Yolt zavar-

u' o"Tí"5'5ni9fi*'Íi|i."*Ífsn3Íi:filáTYliii'[i]iílÍaffja#-Éi:t;$$lií$"::l!llltil:-

':íl}"í 
:'l';3;e'EáÍ'"í5{Í!

'.u""tr!"lull"'i!liiqí:'l;';:'t"t}iá.:**;Í"ií Í-ill.|É!-:9't6!d be! vég!e t vgz6tésÍ'
;k'íi1;G;a;;6"_"' á';";il;*es uunta-voÍil,;-a.;*j'iia'Íit'Ejaiflill3T3;"[{E5"$3i'"iá-togqn hozza elednélYe1t. Á kEábbl evehei s'érJ8á B rorr. terjeatt kt 8 tapaau alat-gÜlJju:'";"ltiÍi:i:* ;igl!Í*i':**Í'Iry:5J1xái"rliiiffe^ái*,itg,*p8tíE!í3íJioÁ'te'ao-
.. -- FokoE dott e helyl EEisiid tt s ounkakapcsolát. o{lii!":!!:fiiia''3íflÍlo"i{ffi$i;'i5f:.;"."Ísijj.roá3Íjie"*Lvettiilk résB az-rlT8 ns g/o1 

' t"Dác;siíil -a ;.iii] Jiriu&tancgak képviseltettíiL_;'"g',okei;gi;;iii.íiiii'"ii6 ÍogÍ "'lffff,"ff:iBiil'"iBliÍí'3ll
íÍ"tÍt láEY 

sr.ivet.égiink ern'orcegr E1e;;i.;-ií; 6" íJE"t áii3É"'ásfi!["[áiJr""3iort

*'*.'Í:igmff;it6;$ffi i{:6F!:3#":Íi:iff [ll!{Hi::i:Ífi FdiB.tiiilii:tÍ;_
- -..!esf18ye1bet oolt agolban. !éb'á$l- b1sott.á unkba! au {d 

'kéDt 'g8uutatko!ott fol-lelali'ilés utJá!. 8 hulláríviil$l. e tái-fiire[r á,ii[E;-s![""o o6/-eEr d zotl lJr 6ror8a1E8 kel-re t, hory p toua.
.. Teriiletl sziivebsé8eilk tekíotetében 62 talá! náEltr-ogy áz-ái ivi6' " !iíái'3ra a;;i;;;;- ;;"i;-;6o "E"íí5Í'j:8i:'.5Í ÍÍ:'i:' Í'j"i!f!li:dalnl akt'Ya. ué8 rn. ls az a trevzái-ágy-;g-i áiitái tár6;d; !;iliá,ioii'i! a touu



oldal!ó1 leterhelt edző! nyugszik esles terliletl 
' 
s zöve tsé8ek,nulkája . }íéBÍs'au _állapit-

:i:i'Í:f,';Íri-íí'lti!-*f.:*:8ttíil.t"n5E: +git'3J:*óiliÍy""5"l";:^"i!*.[ff'í3ulBlo
példa.

ÁEl a sDottáE Borális helyzeüét, a nevel_ő munkát illeti' 1üt_8eB lehet é gJrséges ér-
tékü Áuá8foBl8]-ást tenllr 8tri EildeDütt éa n1ldeD 1alószakra De8áIrJa a heryeü.

vtvóíDk leE lobbgk és nen rosszabbak a nagyar sporüoló tfJuságpál. Többqé8iikben el_
r"'."ósié_nértóán- teÁ znek oleget nunkahslyi és-tanuliányi köüele z eftséBe1knék ' 

és enellett

"azéánúnúaJ't 
nÁÉ. Sportszeriien- képviselík- esÍesületiik 8'iDe1t 8 bar8i és Denzgtkii51 5u i-

leinket e Benzetközi pástokon.

t{en lehgtÍilk azoDba! elblu akoal ott8 k. Áz Bbult két év sen volt kisiktás' fg$re he:--
zotbbÁéE Deltos. sót e$les versenyzók eseüéb€n hajszálon núlt 8 sgÍ8Gu-Eegtclás alk8l-
iáie. 

"l 
-Eouú_éÁátuán teÍrett élnl iislotüeztetés éÁ a biintetég eszkölável. EülöDög gonatdal

rtái|ett rosr"rkozDulk a belyes élete'aolélet ki8lakitá-gAnak kéleatésével.

Beszánolón 'órtékelő réezébon nég 8 propatsalala'a v1vóblr8aló kérdés6ról kell negenlé-
ke'nÍ.

Á' olÍuoÍa etóttl 1dóBzakról lévéa Bzó. azü bibot!óDk' h o8y spotüÁgulkat a&/értol-
nüeo fokozottabb táüoEatás érüe a saJtó' rÉdÍó von81á!ó1. Ául a_saJ!ót' B9ly.o6obb9n 6&/€8
;;;aDurúia iirétt. ezÉ len [oldhatjuÉ eÍ. Jogoeao enelhettünk kifoBógt páldául a Eépea
soá'i- ' aEvar lí.iusáÍban Eoxlelent egres iionályok ellen. Erek DgE hag!!áItek' csek ár-
tötlaÉ. cgaf rsvarÚák áz olÍorpiaI felkéáiülóst. Több táe€etás ls glkélü volla a! üm blva-
iái& 1aóiator a NépeoorttóI és a RádÍó-Tblev 1z1ó tól i6. E btrköllö azervek osak a! olÍn-
piÁt tozilátuo neseioio iatöbóD' lllstvé a! ol1D9ía 81atü és fö1e8 uüála fo8lslkozt8k e
Áportágukkal kollö uéÍüékben.

riilön kérdéB 9! e6reü1e! sEakt8punk' a vÍvó Elraató.f9ry9n8999 uegJ9lonüotésének kér-
<téso.!z e'tnu1t évelueí ?L-?a-bBA koüoly' erőfes lítésék árán keriilt kÍgdásre a E. ó8 x*I.
évfolvan. Á naÍcy 16naradás pótlást Dyert. T8rtalnáb8D 18 javult a lap. saJnos' nct Ee'al
aLábbáa6rD{ ÍBóét 6 leDdüleü. lz elóáuitós goDalJ8l nouetü delentóBok voltsk a.tB!Jgg!-
tés. az;lőfÍzetók tábolának a srükeéges n1ninálís 50o fó8 táborálgk [egs'etve!éaa.
d;];*: ;;' ;iéE há1á8 a vlvótársadal-ml lBB tudJa €1é8Bé értékelD1 a sáJát lapJáü' kár'
s igy á töretvóíeírk blábavatók legzDek.

HozzÁczÓuÁsox
Tlsztelt akt1vaértekezlet, kedvos Sporttácsakl

Aa értekezlet napÍrendJe szerlnt a vldék v1v 'sportjfu l tartand beszánol nat az
alábblakban terJesztem el t

rnber t bb n1nt e&r évtÍzed,e kezd dijtt a v1v szakmztáIyok szánának rohamos cs k-
kenése, aml ""íiaeri ofiaá -;; ;"o é"1;!é tu. sot< aE8ko93.t$Iy-negsziint, i'bb er s vldék1
;i; ba;rál-nrni;-pÍl-oeulec n r vl sszafeJl diitt . Az, okok ktizlsnertek.

A negat1v 1ránylgtot_néhány éve slkertilt negáIlttanl. Ebben segltséget nyuJtott.az
MIB oT-nak a vÍvást kíeneli iiíit[Á-o}1íva;iio-náta"ozat91 valamlnt-a Maryar V1v Bziivet-
;ffi ;j íé'o"toáeáei"r.--áárÍrá i;uak;áysbqe. Ez fellend1.tett a v1v nes erképzést' me8szel_
iá?tá"" i ^é,tjd;Ei-"é"" oy"t"Ü;';í"vé;;B telte a_ kapcsolatot " 'u8^{Et":l:';:Í:Tís:il"Í*-8; ;rl-rái ái ii"';_^;gér.-oívo spoltJának |9Jlesitésr tervelt, 1'

zottságot, el nozdltottí r, éárak as o """ovul; F továbbképzés9t q vtdék teklntetében 18'
Ezen 1nteizxeaéiá 

_;;;á'a'v"xe pá;.;."'áÉ*oiáI'"F.Áua'aoák-torlább1 csiikkenése negállt s

;,ai;"-;6"a"Éb;;-ránenvt irvujt bárlsok kezrJtek klalakulnl.

A vtdéki vtvás s?@
osztá1yni.ikiid1k,4sport1sko1ánakvanv1vtagozataég

, utttiro[Áilr áoáx[ti"t taítunk ny!-lván.

vtdékl vlv lnk <issslétegána 2roo f . Iry vlv tnk kerok 58 %-a vldékt'

F. év eIeJ1 adatok szerlnt nln sttett vldék1 v1v k fegyvernemek szer1nt1 ne8oszIása
az alábbl3

ffl t r ?+O
nltr ,BA
PfubaJt r 12O
kard ,9O

tehát a'sz' r feryverek don1nálnak'
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Öná11 vlv terne csak a Veszpréni Bakony_Vegtész v1v szakosztálryának van.

ygdz ?? aolgoz1k vidéken; 1 nester, 2) szak-, 26 edz és 2? se+éd'ed,z , uelyekb I
csak8ffoglalkozá-qu.
/ÖaszebasonlÍtásull Bp. L5 nes eredz , 2 segédedz

viaet I rt 27 rr /
Budapesten ery ed'z'te 26 tanítvány, nig vldékea )2 tanltvány jut.

Érdekességre számot tart szánszerli adat nég a negrendezett versenyek szÁpa a f.év-
benl vÍdéken 148' Budapesten I19.

frz 1s jellenz a vtdék1 vlv éIet terjedelmére.

A vidéklJlvás n1n sQgl hgIyzete

Eryénl s z1nten I. os ztáIyu 80 /Bp. L6o/
II . tr

rrr. rt

rv. rr

220
190
9+o

Feln tt Á keret tag és válqatott eddlg csak B.}Iary Pál' kétazeres na6r8! párbaJ r
baJnok és ol1npia1 baJnok csapat tag volt.

Jun1or kerotben szerepel a BvTc 4 n t t r és t pfubaJt r vtv Jaa Szhelyl Ealadás 2 leány t rvlv Jaa szolnot<t uÁv } ffl t rilÍv Ja.
Ifl és serdlil szinten az elmult év1 bajnokságokban

a vitlékí 1ft vlv k az elérhet 28o pontb l 86 pontot, legtcibbeÜ Pápa L? pontoÜ,
serd|il knéI 28o pontb, I I14 pontot' legtcibbet a PE[c 16Ó pontot értek eI.

Csapatok helyzete: a f. évÍ oB-n áIlva naradt 28 csapatb l 6 caapat vidékt. rgy aa Egrl
D zsa kard csapata' a BVTC n 1 t r csapata, a Szeged1 Postás n l t r csapa ar-á SgoliokÍ
uÁv trt t r és-pfuÉaJt r csapata.

KleneIt v1v szakosztáIyokr MTs álta1 kÍeneltt rDl sry r
Merye1 TS-ek általt lakony Veryész Sa1g tarJ án1 Kobász

Ózd1 Íoháíz Szeted1 Fmtáa-
Pécsl D, zsa SzoÍnotÍ ÁV

A Maryar Viv Sziivetség és a V1dékL Blzo tság.lebqt an foglalkouott a neqyék vlv -
sportJánaE-helyzetével és az MfSZ átvlzsgálta és vélenényez e fejlesztés1 tervb1ket. Iz
eryes-neryék helyzete az alább1:

Balanya meg5re s

2 szakosztáIyának 24o vtv jáb I to nln sltett. Ery f foglalkozáau edz beá].utását ter-
vez1k és az irránvárosban éptil sportcsarnokban v1vn1 1s szeretnének. Á vlv k létszáná a
sportlskgla révén évenként 20 f vel klvánJák enelnl o

Bács ne6yes
e szakosztáIyának 1oo vlv Jáb l l0 n1n sltett' Gál Tlbor haláIa Lényeges feJIeaz'tést ngu
tesz lehe vé. BaJán vo1ro szlikséges a vlvás be1ndltása.

Béké-q uerye l "

, szakos'lary lJo vlv Jáb I 8o ntn s1Üett. A ké.derek Íd sek, a béralbp ltt a lega.Iacao-
nyabb. Békéscsabán taláIatJelz gép keIlene é8 a TS részér t. céltánoga ás. Je1enlegÍ
adot sagal 1.étszáurnovekedést nen tesznek lehot vé.

Bor-qod megre:
, szak"*uíáty 260 vlv Jáb l 1!o n1n s1tett, f tiggetlenl ett edz seg1 1 nunkáJurat.
M1skolcon a heIyÍ spor vezetés rész[ikre ke11 ánogatá_st nen nyuJÜ. Ti'bb gza[o6ztá1y a
DVTK-ba v onna k ijss ze.
té szá.mfejlegztést nen terveznek, de 2 uJabb fi.iggeÜlenl ett edz beáll'ttáiát kértk s a
DVTK ijnáIl 

. 
vÍv telmének tervo késziil ben VaD.

Csongrérd nerye!
t..ltpt osztál;yában 27o v1v b t lB0 szerzett n1n sÍtést. Szegeden fiiggetIenÍtett edg nÍl-k dik. A vldék ery1k kardbáz1sa.
x'ejlesztés1 terví1x.Szegede9 lEeq sz9P9!. .A 'Pogtás részére 1974-re uJ vtv telen létesÍil.
! ur1l "$'9l ? ?7ro é.s.8_ pleédedz .beáIlttását tervezÍk. Szentes és Cáongrád feJlegztégttervét kell határozottabbá tennllik.
Fe j ér nerye !
2 ;Ár<os;tÁiv Bo vlv Jáb I 60 nln s1tett.1.f fo61al-E^ozásu 91 7 9geeaedz beáI11tasát ter.vez1k. Fehérváron sportlgkot-a fe}á1L1tá-gá}rroz az MVsz seg1tsé6ét kér1k.

,/FolytatJ uk./ gzentÍsbvány J zsef



Lengyel-magyar vív kapcso latok
/A T.,engyel Viv szovetsée 50 éves jub1lounfua/

.A lengyel vív Áport gsl t r l fak8alt 8 náByalral' erealetét tehá ott tatálbatJuk
ueg, ahonnán a naryar 16 kííndult3 a Eult század utola BzakgBzába!' IruL8l B8rb8Áetti
sz áéIyének uagávái ragad kijzelébB!.

!u1Bi Barb8s6tt1 l89'-ba! telepedett [e8 Bécabe! és rtiv1tt 1d 8latt Bécs lábaí el tt
beve! ! nÍnalelkl usr sk8rt v1v!í' nlnt ez a csotlálatos olas! Yivot az cBodáIa os fésr-
vere1vel, a f1orettgval' a spadaval éB azzal az ujszerii kardalBl' 8E'9vet Guiseppe Radaell1
aitott a iÍlfunak. Á r nst gcuola MagÍstrale-b l au8árz sEellen b^Btott8 át és 8!t ponpá-
sa! tuttta továbbterjesztenl. BécB c8ak k1iBalul polt volt E zép-Eur pában 

' folytat tlot a
békés fegrvolek h tlít baaljáJata wÍenerneuatadton át Prá8áb8! ' Budapgstenl Lv o'baD az
akkorl ltrnber8ben ' Kt'akk ban. líindeniitt !.ogJelentek Bslb8settl kittin nunkatársa1! Ttalo
saltel]_l' EorácÍo saltetli' Della salta' A!8elo-Tolíce 111' cÍovann1 GLalalone!Íct' FreatgrÍco
G1ro1dlni.' Gu1seppe Gonari és nég soka! nások. 0k voltak az 8postolok' do cgakham.ar'neg-
Jelentek a kijvet k 1g. wíenotneuBtadt fa181 al l n'inden évbe! klrepiilt es/ Ia' lasrseg-
ÍiieB klképze t t1szt éB altlgzt' 8k1k 8 tríolarobla 8at!ÍEonJa1ba!' de aloko! k1viil a pol-
gárÍ k zijsségekb n terJeBztették és fe lvÍtá8 ozt8t ák szt sz uj gzellenii noilern vlváat,
8at lénye8ében azone a na1val.

Á w1e!elleugtaat -í v1v 9kadénlá_! beosztáat nyert tisztek és 8ltísE ok kiirti 8 1e!-
Eye 1-r0a s.ar kapcsoI8tok é1tek és vÍ]:ágoztak. lz l!ne! kÍkeliilt lasr lla$rar uesteroLnkt
trile zá.k &tlroly' Geller Alfréat' Tusnádi /Tscnurl/ AIfrff' Borsoal Lááz1 ' Echlotzer Gáspár
ég J zsef nia éltek' 6okat Be8éltok az akadén1ába! gltiiltiitt td kÍ 1' az ott kele keuet
bará sáBokr l. erallcs Mílán' 8 bosDyák káplár és Bakowsk1 A!to! viv ui.iv és zetét ninde!
kortáTs a legnagaBabbra értékelte. 1895-t 1 az in éznély parancs!oka a kÍtiin cEaJkowskJr
sálalor ezredes lett' 8k1 oeve után n'inde! bízonnyal longye1 eredetii.

t896 náJus b 14-20 '!'elaleztek Budapesten a vfu.osli8etben !íagrarorszfu eze!évea fe!!-
állásálak iiauepén az un. !{lltreneunl enLékveIsonytt anely:l l bát!a! elooBdbatJuk' b'ogy B!
volt az o1s v1lágverseny1 nert 1t találkozot akkor !ur p8 nílalen efísnert pergeu vésze
Eeletr I és Nyugatt l erya::áat. Itt tBláIkozt8k elB 1zbe! a lengyel nyelv eriitetr l ér-
kez v1v k a nary8rokkal. Ae1Dt 8 hiv8t8log versenyeÍealné4'-Jegyrékbe! olvaBbatJuk. a!
anst rtik k zijbt az ind'ul k kaiz tt találjuk Ge1lilek ott t PxzemyBl-b l' Boug Frl5res 

' 
!t

Duczingk1 odwaga zg1gnondot és Medlzysk1 FereDcot lJenbelgb l' Eaeffler PáIt Rzé6zowb l.
uínalalnyian erednéqi.eae! Bzelepeltek' 4ert arany és eziiat érBeket lyertek. Rész vefr 8
ve.raelyell roesterek versenyébeD a vals ban niikiid Jules M1ch8ux la és vÍvá'sávaI lary er-
íBne!ést ar8tott a bualape8ti k ziinség k z t. Esr élelnes pesti vlv iskola vezet Je' Fodor
Eá-robr' M1chaux-t azonna1 leBzerz d ette és M1cb.aux 1tt Peste! Biikiidaitt' rijv1debb Íáe16.
!í1cb'aiii lskoláJa tnindenesetxe ertéit ; bqpsuJhe]-y1t 1 éA esr1k fuát kép zi a len$rel vY-
váBnak.

Á Bzázaalfordul táJáD a fe}leldiil viv éIot 1go! élénk volt' Bzerto a MolarcbÍába! 
l

reldeztek verselyoket' aEelyekr 1 na nár nen tudunk' uelt feljesrzések leu készliltek eEek-n 1r de ioneo-ollan el bukka! esr-ery kedves erelék. TlYer' g kijvdtkez6 ls.
1959-be! rendeztiik 8 b[dapestÍ v1v v1lágbajn oks áBokat és a saj b ven foglaIko-

eott a Yllfu vív ín k budapest1 látogatáséÍ l; okkor hozta a p sta 1ntilkre a k ve kezlevelets
||Á v1lágb8Jloksá8 1fJu ré8zt-Jev Ílek iidviizletl s8jlos 8l. évenbon. ross! lábbal !e[tudok elnenní a nérk zésekre. Ta1á-! a régí vlv gáida esletle! é1 -tggJa 

varyok.
19o1-ben !8sr n nFetk z1 viv verBeDy voIt Lenbeigbe!, ánelyro eokan j ttek-ol Bécs-
b 1' Pes r 1. EgJr'lenbeÍgl vÍv oester G1ovan!1 Giandilnen1ci. reralezt a vergelvt 16.E0 karalba! 1s és t Íben 1s aralyérnet' Medaile zlot1t nyertén és e$r szép eziis-t-eerleget, aoo\ren ez 8 fe11rás d1szeleg:

l'TurlleJ szé.rn'1e!czy we Lwowle 1901. Na8Íod8' rloDorowa JulÍals!a br B1elskío8ol|
Á ve.rseDyt Isaln kijz tt l|plt Fucbs Jen ia a ké8 bbi ounpÍai b8Jnok és néB éIé!ke!
enléke zen 

- 
!éhfu$r lonwol társaq levéxe Ís' Pále líoscz1nski' Pa!e-IÍaczéWskÍi.. Á ver-seny utáll akadénlán Eo.ratío saltollivel - bÍIes balkezeg oste],. volt - akadéníá;t;n.!ínt flatal hadlary_szolgáltan akkoro! a cseIlcrÍltz-l 14. b'uazárezfed!él és Byakrann9gJelelteE 9 ' 

Í]]!o!Í-i versgryek n. Kér eE to10ácBo1D1 nas/ tisz eletenet a lenselrészwev knekl Eertelondy lkl s !y. a1ezreal6s.||

Í1yen 1engye1-naryar-o8ztrák-cseh v1v -t8lálkoz klak kkor1ban ge Bz9rÍ. ge s z !á.Elrnagasl eseuényei voltak az akkorl 1d klek az éyenfént Ee8reldezésle teriir oerirÁ[';g
cBe}r baJloksá8ok 1s' ahol lasl csatákgt viv * g llontircb1a áokryelvii v1v 1.

_.- lz_-id ktjzben n gIeldgzésle keriil ounplákorr a lraryar v1v k lels/el vÍv kkal Den ke-rÍlltek tisszer 4eÍt l lslel otiupÍa1 8zcivetség csak 1919-ben alskultátott n R. aElkor
IÉnsrglolcsz.á8 v1sszanyerte ij!áll ságát. MegenlÍtést ératene1 azolb9! e helyen,'fLo5r l$Ó8-b8n' Loldo ban sz e&ré!Í kaldbgJ ! ok8á8b8n áz ets b'elyért hol verserryt v1v riragyar
ZulawakÍ Béla'.bires leo$reI caalád sárJadéka vo1t' Á- kiiE16ne!t csa l-d ogy se_í'tagrar-orszá8la eo1grált és feleségiil vot 6 Kossuth Íalos n vérét. A oa 

'CYar 
szeb-áasá.ua"í oláo.enÍkor KosButh LaJos ÁBerlkába! Já-rt' Yele e$riii nent ez a zulaiáy s rs iei;soÉ&ái -'

e&Itjtt. Lete1épealtek Netr Íer6ey Ál]'amba! és ot gazdálkodtak e&r tis utrtoron, attt

I



Kossuth ery tlsztel je ajándekozott nek1k b$zzal és tp}des.Fazdasá8l _{"Igzepeléssé1
egviiÜt. Á T,onáonuáo ie"' uJu Zulawsky BéIa/az els vrlfunát'oru nezeJén }eItc; haláIát
níirajárt a háboru els évében 

udott 
'ábraálln'.A bábonu után a vív sport nátunk lst násutt ls 189n neFery??'t. l,

r.,eory"r6rázas"á a gok v""' éÁég !!;pi iu á11an5épez t'uegln Í- a"*lk_g:11l"^*Í-!*:1!:
!-- ^^x*t'l-Á*,:lÁ_^l--o hAm {oan f{*a]ha*talr_ Tlészt nknntek vannl_ gz Ántwe:rpenÍ ollmD1án éE
[.,enryelországra a gok veszteség mellett 8z allan.BepezeÉ tneg]-llolv*?:?*_5:T9"^+?-1fii'I:
1á'1portÉor ésekre nem 1gen.f rg;yelhettek..Részt-a|qpt1t< Y9o!1':: {Y"::P:tl'?'lliP}*.:!lgy-Áportkérdésekre nem 1gen.fÍg;yelhettek. Részt akartak vennl az fY"::P:!l'Y*'|P}*.::
nElcowákÍ Ánton mesterre bízták á'szervezés1 feIada Óka l de a lengyg}. sportoI k o}ÍnpÍaI
;;;";píé"éná-á"n Anmárpenben1 Se& Dég név nrilva Pfulzsban nem ker{iIt Bo!.

L928 volt a s orsd nt év. Az er ryiijtésre s_z_ánt évek után lrengyelország ls ot akar
lenní az "'"'t"raá.i otrnpta résztvev6i Étizott. .-ég az év eleJén tiiltént' hogy a.{gpsvel
viío-szi'vetÁés neghÍvásfua SzonbatheIyl Bélq, JeIeá mgryar pes!e|, Vars ba szerzŐall-k'.
feltigye1 je rdsz-;'_Í nryér vív sportnát< és átvészÍ a lehgrel,.v1v k oltnpla1 résztvev 1nek
;á;e!Éi;;"Á í;;gy;r_ázíiex Éépoia"l i neg is Jelonnek a Eii1ali pásÜokon és..Len5yelors?4:
b;;- "í,i'i- r;ik;áedés keltett, hogy a lánryel kardcsapat 9z7 aráryban gy zedeLuegkedett
á-naeyoub vj-v nulttal'rendeLueL néíret csaFát {er.e!t. EzzeL a kardcs3P9!-p?J:?ry*q!:!,_^..
ÍrÍl'.étveáoÁt ért ér. rtt csaptak ssze el sz<jr trÍvata1os olÉlzá89k kiiziittl nérk zéseken
; *"ry"r" kardok a testvér leng}elekével. -Naryon-grqs na6ra! 99apa! képvÍselte,'akkor a

'oaryái sz1neket: Pe schauer ÁItj:Iar. dr.. Gombos Sánclorl Rsv_J zsef és Garal János'
Í;;b;réne6 pedig Maleczk1- Zubiecákowsk1- Ilaskowskt és Segda. A nrérk zés 14l2 arányban
vésái'aott a naryar csapat javára.

SzonbatheIy1 BéIa sikeres bem'utatkozá-qa után természotesen szelz'&'ését-negb'osszabbL*
tottá[-é;-6'"y"goatán f olytathatta szervez -nunkáját. -Megvetette a llestnevelésÍ F 1skolq
neirett a vrv-omésierí tagbzat aIapját és telJes er vel rolytgltg g vtv k nevelését. Az
révén igen meIeg kapcsorátok kelelkeztek a két ország. v1v t kijzott. HoI'a naryarok nentek
L,"ory"Í6rs zágbai b.oi a lengyelek jotte|. hazánkba.ery-k1s_ barátságos csa ározásra',.a*1P9F
rá;;-hanár j Íeátt<ezett a Eézzeffifuhat haszna" A IénryeI viv sport évr l-évre er siidtitt.
n|t_^otuijaÉ "z 11D. Katonatiszt1 E r pa-bajnoksá6ok, anelyeket 1d kijzben 0sÜendében és
nuoup*"téi 

"uoáeztex, 
shoI a lenrye1 gapa! j8en-deieka-qai-szelepelt ée bár általában dB

iiáázécsapásokb I a raáryarok kertiItek k1 gy ztésenr-a ry zeIenért er sen neg_ke]-lett k[iz*
de;í ._ Az'eg"yík páruajE rcsapat-verse9yben- pedig a'Ieng:yel tÍsztl csapat I0r6 arányu sy -
zelnet arat-ott a magyar ellenfeIe fiiliitt.

A katonai szlnezeti.i lengyel-na5ral v1v találkoz k kijztiI ktilijnijsen érdekes Vars ban
L91o j]"ooa'uán tartott neghiíási kaíitcsapat verseny, atrol a P1ller-. {aln1czky-..Nary Ern -
naÁv eryu" csapat vlvott-a Liaskovszk1_-Segda- Pappe1 Nyc-a- ZubÍelskÍ..lengyel ijtiis-csapat
ellén. I-naryar csapat t'tijdik emberek, ZIrczy Ántal h1rteIen 4gynat d lt és nem tudot
csatasorba á-Ilnl. rry néryen vivtak t ellen. Az eredméry 10;!0-volt. A?, eld ntetlen
ryoaerenarány niattlárbárcban d ntijtték el az els sé8et, és P1uer Jz-2-re ry ziitt Fgoítt*n. Uryan-ez a magy.ar csapat az el z nap párbajt rben 1s kláltt a 1en5re1 csapattaI
szembenr-á" ítt t, Í/z : L2- L/2 arányban q lenryel csapat gy z tt.

Á lengyol csapat L91o ta -negjelen1k 'az Eur Pg-bgJnoksások sz1ntere1n. Tgg- r97o-!an
I.,iege_ueno-áho1 tcaiacsabátuan III;; parbaJt rben.ÍV. 1é9l q Lengyg! csapatl.\?7L Bécsbon
ég 1glz évt ottmplán r,oá Ange1.es-bén-ah-ol-nínderiiitt szilárdan keziikben ta.rtJák a kard-
vÍvás harmadik helyét. A magyarok folénye negIehet sen nasyn hlszen a utttenrar..csapat
nínden Íd k leger áebb kardcáapatai Piller_ PetscLrauer- Kabos- Gerev1ch. A kijvetkez
évben t L911_ban Budapesten vagyunk, a Margitszigeten. Az er *qen fe}javult leng"yel kald*
csapa"L naryon j r kiizd és 9l7-es eredrnényt ér el el szor a Ílaryarokkal szemben. Á Ie-
vanche egy- evvér kés bb Vars ban tcirténb, de i t is 9 qg5yar csapa! gy zi't! 10:6-rai de
a lenryelék is neger sitették I1r. belyiiket a nary rlváIl-rsal, a néme ekke1 szemben.
L915-bea Lausanne-ban a len5leIek nen vetÜek réezt' de L916-baa BerlÍnben 1gen. A kard-
csapatban és az epéecsapatbán índultak. Az epéeben a kcizépdont 1g jutottak' 9tt azonban
harbn veresépiet sáedtek ossze és ezzel klestek. Kardban azonban, n1után lew zték a
franc1ákat és osztrákokat, bekeriiIbek a dont be. A nagyarok ellen I)ll-re t 4? olaszok
ellen 1Or6-ra kaptak kÍ. li{inden erejiiket a rrl. bely b1ztosítására koncentráltált' de a
vendéglát nénetét a haaal néa kijzcinségt l tiizeIve L1r, arányban leJ-épték a gyengébb
napot-k1f og lenryeleket. Á naryar csapatban Bercze1ly, Kabos, Kwács és Rajcaányl' 8
nénetben CásenirI Blseneckgr, He1m és WahI, m1g a Ieng'yeIeknéI Dobrorolskl' Sogda'_QobÍk
és Susk1 vlvott dr. Papée Ádáft vezérlete aIatt. Á lengyel csapat slkertelon szoreplésé-
nek dÍuna nag.y port vért feI llengyelországban és áIí;alában szolveze 1 átrendez dés vet-
te kezdetét a vlv sportban. szombathelyÍ Bé].a Ís hazaÜért' a Lengyel vlv kat haaaÍ nes-te kezdetét a vlvÓspoltban. szomba helyl .BéIa Is haza or ' 8 rengyer vlvÖKat naual nes-
terek vették kez{ikbé. Ery csoport lengyel v1v t pedlg laskoqrgkl Kaz1nlerz vezetéséve1 a
BudaoestÍ Sporboktat Tánfolvamba vezényelték továbbképzésiik cé1.1áb ]". Á SPOTI-ba kertilBudapestÍ Sporboktat Tánfolyannba vezényelték továbbképzésiik céuáb l. Á SPOTI-ba kertilt
leng:yel vív k 1s neglanerkedtek {ev.e_y Jánossa1, akt be9sz!fua szertnt.akkor_a sPffIl-barrlenÉrvet v]'vÖK ].s meq].ElnerKeoteK Á6vey 'JanosgaIr aK]- oeGlzta8a szeI].nE aKKoI 6 tjyvJul-oa
taníiott, rávették 6t, hosy Ji'jJon Várgr ba Leq6iye1o:cqzág állanI edz jének,,..Kevr:y i9i8,tanÍtott' Iávettet( t' hosy JoJJon val$Öba r,engyeIor8zág allaml edzoJeneK,' j!él:t3}'ljié
évben csát<i:gyan Vars ba kériil de aIÍg ery féLév1 ni.ikijdés után a b'áboru kLÜ rése c'latu
nÍikcjdését abbaharynÍ kényszerlil és bázatér. Csak a háboru után L947 okt beré'ben tért
r7ls-<za, hosy el Éészltso-a Iengyel vÍv kab a'z 19+a. évl londonl ol1mpíára'

FeIszabadulás után o]-s Ízben Lg4? február 8-án Ka m1cében taláIkozott e lengyel
és aag3/ar vlv gárda. Enné1 az els taláIkozásnál a Dunay- RerrÍcb'.- Berzsenyí- $ennyeypárbajt rcsapat 10 L/2 t 5 L/Zt az Elek Ilona- Vargha llus- Zsabka Magda- Kun Dva.caapa
}2r4r-a Berczelly- Dunay* Kfupát1- dr.SzÍlassy kardcsapat pedÍg Il"tl arányu magtrrar gy -
zeInét erednényozett. Utána még egy kiiIijn KatowÍco-Budapest vá.rosk z1 nérk zést Íá ten-
deztek1 arn lyet szÍntén a naryarok nyertek Beg. l'elszabadul"áB után a 1engyeL-ulasra! vlv -
kapcaolatok nég élénkebb fordula ot nyertek' nlnt volt a felezabadulás el tt.



Kevey nÍnden í-gyekezete ellenére a londonÍ ol1npÍán nem s ok bab'é:r ternett a lengyeI
v1v -sportnak. Á párbajt 'rcsapatban és a kardcsapatban indultak é-q min<l a két feryvernem-
ben ery csopor ba kerlirtek a maryarokkaI. A párbajt rcsapatban erynrfu eIlenI mérk zésiink
dijntcjtte el a továbbjutás kérdését. 11 nasar Ba1tb'azár-Dunay-Hennyey-Rerrích csapat gy' -z tb 1o:6 arányban és ezzel továbbkeriÍlt a kiizépdtint bel ahoI aztán be is fejezte miiko_
dését: Svédországt 1 Ll:o-ra, olaszországt l 8ll-re kapott kt. Á kardcsapatban ls egy
csoportba keltilt a két nenzet csapaÜa a k zépd nt ben. Erymá-s ellenÍ nérk zésiink L7z)
arányu gg zelntinkeÜ h'ozta. A maryal csapatban BerczelIy, Gerev1ch, Karpátl, Papp, nÍg a
lengyeleknéI Banas, Nawrockl' SobÍk és Wojcik vette fe]. a harcot. Az els ségért foIy
kiizdelnet ebben az id ben a maryarok vivták az olaszokkal, a j harnadÍk szerepét ekkor
BelgÍurn vette át, nlután 9z7-re legy zték a IIr. belyet bérel leugyeleket, a nénetek pe-
d1g ez al'kalonma1 b1áryoztak a ref ]-ektánsok k zlil.

london Iezajlása után a lengyelek továbbra ts szá.niÜottak Kevey nunkásságfua, aklVs.\ BVVvrJr uS!.\ryL-GEeq t 9LI

u.j viv nenzedék kiaIakításárateljesen ráállt a fiatalok nevelésére és mÍnden energiáját uj v1v nenzedék kiáIakltás
ford1totta. Ebben az évben tijrtént' h y Elek llona, PaL cz Endre, Sákov1cs J zsef és
Kovács Pál résztvett a lengyel bajnoksá5okon' anelyek nár 19+0 ta uegrend'ezésre keriil-
tek. Mínd a né.gyen baJnok1 érennel tértek baza.

Á k<ivetkez évÍ vllágbajnokságot Kalr , n'ajd )O-ben Monte Carlo ren&ezte, abonnan
nlndkét nemzet viv t távolnaradtak. s , Iren5yelorszétg még az 1951-es Stockbolml YB-n
sen jelen meg. A maryarok azonban ígen. HazáÍeIé jcivé Várs n keresztlil vezetett az t
és a szemfliles Kevey révén b'Lrtelenében ery barátságos lenryel-naryar nérk zést rendez-
tek, ahol n 1 t r,z 1nk 8:8 után 17-52 tu*saránnyaI, férfi t rijz Ínk 8:8 után 58-a1 tus-
aráinya1, párbajt rtjz 1nk 12 L/z l ) L/2, kardoz 1nk pedÍg 10l6 arányban g:y zedelmesen
keriiItek kí a sebt1ben nregrendezésre keriil gszecsapásb l. Itt hallottunk el sziir egy
Pawlowsk1 nevli f1atalembeir 1, ak1 a l-engyel t rcsapátban hárorn' gy zelmet aratott, s-á
len,ryel kardcsapa ban 1s az regebb Sobtk nellett fiatal er k szérepeltekl Pawlowákí,
Zabl'oczkÍ fbardokens, Kevey János fiatalit nunkáJa ugy Iátszlk beérettl - mondották
bazatér ben a magyar v1v k.

' L952 lsnét olÍnp1aÍ év Hel.q1nkÍben. Pawlowgkl a t r egyén1ben 1nduL" Nen ér el sí-
kert, n1nt ahory a fávortzáIt epéecsapa sen. Igen érdekes-á kardcsapat szerepIése. EIJut
a rTI. fordul 1g és itt tjsszekeri.iI az USÁ csapatával. Ery sajáÜo*s leng"yel_maryar ssze-
csapá-s zajItk le ttt e nérk zésen' mert az anerÍkal csapatban.szorepl Worth és Nyi1as dl
,/akik tudvalov leg nag"yal szfumazásuak/ k1tiin vlvá_quk révén 1o:6-ra lery ztk a 1en5ye1
csapatot, pedlg Páwlowbkl és ZabLoczky n1ndent negtett a ry zelen érdekében. Igy HeIá1n-
kiben sem sikeriilt a IfI. helyot vlsszaszereznl, csak ugyr nint londonb.an.

L951-ban nagy feltiinést keltett Párlzsban, bosy a FIE uJ rendezvényében, a OriterÍun
Mondlale-ban, annak kard-qzánat nen a uagyatok képvi-reI je, hanem az apriiternetti ZabIoczlry
nyerte9 Á ftryelen Vars fe1é 1rárryuLt. Valamí tcjrtén1k arrafe1é. Csakuryan a Briisszel-1
v1lagbajnokságon a 1en6ye1 kardcsapat visgzaszerzí III. helyét' Á magyarokka1 nég neu b1.r
a flatal lenryel dsapatt 8Z o1aszokkal gzpnben ls 9l7-re vezet, de Pawlorsk1 nár vég15-
verí a Plntonna]- k1á11 telJes olasz kardvív gárdát és lery zr a franclákat. Á lenryel
csapa 'k1egésntt' enbereÍ Paw1as, Susk1 és Czajkowskl.

A k vetkez évben Luxemburgban a fejl dés nég szenbettin bb. A kardcsapatban t 8R
r<ik mumust, NénetorsaáglCBaPátá 9zJ_ra Ielép1k és 8:8 után ousaránnyal legy z1k az

olasz ceapatot 1s, tgy k zvetleniil Maryarország n g tt eIfoslalják a TI. helyet. Csak a
Gerevlch- Kárpát1- Kwács- Papp csapatt l kapnak kÍ 9:2-re. A Javu1ást az 1s mutatja,
hogy Pawlowskí aa eg;yéntben már rv. leszl nig Brilqszelben a VII. voIt, vaIan1nt a Kra-
Jewsk1, Przezdz1eczkl, Rydz, Ztnoch epéecsapat szereplése 1s javulást nutaü.7:9-.re vé-
geznek a nagyarokkaI és 6t9-ra az er s svédekkel. Ez évben a lengyel-ma5rar v1v kapcso-
latok uJ telepliLéshelyen ls felv1ráezottakl a XII. F 1skolaÍ v1lágbajnokságon ig.

1955-ben R nában vag7unk. Nagy e-semények zajlanak Ie szeme1nk el tt. A Kongresszu-
sok PalotáJának nary ernében a látogat k nenr tudJák levennl szemliket a?, ery1k fékete
táb1ár 1' anelyen ez á11l

FIJEIIRET IlmSsrEI]Rs EQÜIPES. DEMT rINAt
' Hongrte bat Fránce par 9 } 1

Gyurlcza 1t Ftiliip' T1I11 Endre, Sz cs 2Q. gy zeInéveI D'orlola, a t rvlvás koronázatlan
kÍráIya nÍnd ssze cgak oryetlen ry zel.net tudott szereznll A naryarok ltt ara ták ezt
,az en}ékezetes sÍkerlikot' éq hosszu ld n át tartott rekordJukati boey a nyoLc vt.IágbaJ-
noki szánbll ot t nyerteÉ. Es n1 J l tudjuk, hosy csak ery hajsáar tiaryz'ott a nat or[,
vllágbaJnoksághoz 1s, nert a férf1 t rcsapat di'nt nérk zésen aa olaszokkq1 szemben ket_
tenr-- Í'urop és Gyurícza -l |. gr uelnet siereztek és Sz cs Berc1nek és T111Í csÍnek'nénsíkerlilt ijsszehozn1 egre Ien kls gy zelnet sem' ami eIég lett volna a végsíí gy zel.enb'ez,
a hatodlk aranyéremhezl

De nencsak 8 maryalok emlékezetében ér élénken a R na-i VBl A lengyel vÍv sport 1s
te1 jes felkészÍiltsé6ge1 vett részt a vlvás strajázában megrend'ezett v1lágbaJnokságon és
eI sz.cjr jelennek neg a t reryi'ittesek kLizdelmében egy naryon J képességi.i t rcaapat a1r
Pawlowsk1, Twbrdokeng ' Eydz Przezdz1eczkÍ, Kuszewsk1 az 

_eg-yiittes_ 
tagjá1 és e].s bekij-sz n ésllkkor 9l7-re Iery zÍk az aner1kaÍakat, a kiizépd nt ben 1I:5-fe a belgákat, és

bejubnak a diint be, aní- elÍ.sn,erésrenélb ereánény. R m nytelJes a- párbaJt r sapa uk sze-
replése ls, de a násodlk fordul ban nehéz sorsolá*qt kapnak és sszekerlilnek aa_er s fran-cia és nénét caapattal. H sles kiizdelem után a Przezdzleczkl- Rydz- Zinoch- Dotka csapat
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elvéIz1k. Ternészetesen lésztvegznek a ksrdcgapstok kÉ'delnóbo! Ís' nerü a len8y€lgk!él
Ía eonek a fesrverlen!€k van a legna5tobb vará-zsereJe. Eö!rye! Jutlak a kö!épdöltóba.
Ítt két ige! éÍtékss 8yózelnet aratlak trevey nester ifJu le8óryelt -föléryo8e! ryö!Ík lo
8z ő8i elTenfetot, IÍéúátország kardcsspatáÜ 14t2-ro' tr8Jd a fralcÍákat 9:5-ro. Illdkéü
eaetbe! Pavlowsk1; zabloczkí' tsuszewgki és Palilas volt a tettes. Á döntöbo! asoDba! net
kellett elógeatlt a Tv. beuyel' Eert ury az olaaE' oÍnt a szovJeü cs8p8t 1or6-ra €írő!öútelle!ük. 8 n8á/8rokkal Bzenbeo pedi8 u35 ará-ryb8! nBÍgdt8k alul. A sgovJ6ü-lo!s/o1 Bó!-
kózé8t pinto!-vezette és következetésen JóDak ítélte s 'rovJet 

vivók tleos8uáít' olörybe!

'észeaÍtve 
azokát a lengyelek kÍgsé lassu liposztd8lval a!enbe!. PaYl owakí lánét az o!o/é!1

kardversony alö!üőJébe kéiúl, trevey aÍkereÍü óeE lóbet kéüsétsbé voo!1. l{eve nár ktizlBnáit
a8 eBósz láogyelbónban' kölyve körkÁze! forqí' netü vlváapgtta8ógÍal r6Ddg'e!ét l9'2-boDltSzeiníerka Ná 8s8b1e" .kölyva}akbar L8 k1adta. Á vlváa ÍÍá!t az érdeklőalés szorüo a'
or'sz á8baB teDtlkiviilÍ. zbígllew czaJtfiski Ís l954-be! |rSzernietka l{a Florobr|t éa usls!-
csak gbbe! a' évbe! |ltrowa szeruÍertár cÍe a19tt lBen érüékgg kéü vlvóköryWol. Jslenlk
n€g 8 köryvPÍ8co!. ülldkettó bó réselatességgel tér t1 a lonsrét-n8srat, v1vókapcg otáüokra.

Ebbgn a! óvb€o !e!dozÍk t0sg olső xzbe! a v8r6ó-1 'lHgt oee'gü kardcsapat v1adalát'|.
Á PolshÍeao zYÍalku szernlexczego/ kö!lsBelten P.z. sz./l a Icngre1 vÍvó g'öv9üsé8 e !a$r-
szabáBu rsldelvéDye a! e8ésr vÍlágoo na$lor oépszerü k8ralvlvó 8portlak kí'nagasló o8oné-
Byg. gE8lye! logtöbbször a naslar ós le!8Jrel csapat esmás kö'ött döltöttio el' bosr kió a
karalvivás bo8emóDíája. De 8 f€ltörekvó többl neEz€t csapataL 18 k onoly Ezeropet Játs!ot-
ü8k 8 két karttv lvó 'leEzet vlaakoalásában' kiilöaiisen a robanlépésbe! feJlóalő szovJ6t csa-pat' ooelJr ntnd1g kenély ellolfól és áokszor bolgs!ólt a két Dgoleü r1vau!álásába.

A! elBő Ízben neEÍeldeBett ||Hat nenzet k8rdviadalán'' a uastarok r888dták EEsukho'
a pálroát ' csapstukba! a .hárm testórn! Gerevich_ Kárpátl- Eovács' kÍe8é6lttvo bár@ fi6-
t81181'' ffáEorí_ szelencBés- Keteau tas.

E8y év Eulva 1956-ban ltelbourDe-bgn találkozlk 18nét 8 bárm legeróaobb kaldcgapat
és nets1lt parázs lengyel-nagrar ösezocsapáslak lehetünk taDul. l Paw1ow6k1- zabloclkl-
trusaeúski- PaY}as oaapatoü a uas/arok Keresztesael kiegészltett öre8 tr1óJ8 9s4-ro lostó-
!1 ugya! éd ezzel 8z el8ó8é8et ne8 is sEorzÍk a nas/arok| do l8e! érdek€s a csata a aá-
so(lt& hslyért. EkkG eár nen slkeiiihek 8 slovJet vivók rl[osszá1' Eert Nevey [ssteIlek
s1került 6 lensleLek r1pcztké8zsé8ét fol8yorBlta!í ' é6 a l€DByel-sgovjeü nélkó!ést
Pawtrmskték !ÜrerÍk. IBy lesz a l€oglol c88p8t Eásodik. Á! egyéDÍ b8Jloksfuba! PaYlqf,skl
felzóJkó8ott aBorogan &átpátl oö8é a Ir. belyÍo é8 enellett zabloc'kl 18 b€vereksdüg
!98át a alöftöbe é8 ott vI. lett.

r956-ba! é8 57-be! a flatglok tés!ére két crltetlun xondisl9 ko!ü1 negtendezésro'
a? eIsó lJuxénburgban, 9 násoil1k Varsóban. Er6duéDyekélt 1fJu' naryJövóJii' kéBóbb csak-
ugyaE sokat azereplő téhetségek je]'enDek log a páatoko!! roJcziehowski' tro6c'.elDÍ8kowskt,
Ícütta' ocbLJrr8 és lliBas. l959-b€D podi8 a párllsÍ cr1tsrÍunbs! Jelgnik ne8 BlszardP8rul8ki' 8ki u8yon tórvlvó' de negByerÍ 8 k8ralverseryt ic nó8p€al1g 8 n'Í Bakolyl Péte-
rülk olött és eü€1l6tt tórben is Iv.

A kiiveükező é,l L95? l a páriz8Í viláabsjnoksfu éve. A nag3rar c8ap8t ré8Í föléryének
httév61 Jele!ík ne8 a pástokoD aokat tapa6ztalt balBokv1vó1val. Á Yersenyok a gzokott
kópokgt nut8üJák. De a leveBöben váltogás sg6le érgik' é8 nínt a dellilt éae! a vitlán-
csápá.s' ury hát Ma5rarorszá! srózelne 8 frglbíák és oiaezok elótt a tórcsöpatbao. Ís ez
éppen Párllsban' D'oríola bssÁJábsnl D's a o€glep€üések né8 Deo értek vég8ü. rovács'
Gerev1cb' Efupát1l lúeldolényi' ha akaalo'vá Ís' de né8 bl!to68! nyellk 8 kardcsapatver-
seoyt. tá ekkor jön az uJabb batslnas ne8lepetésl sz e&/á!1 kardbaJnokaágoü né&i msrya.!
- Kárpát1' trovács' florvÁth' líerdelény1 - elótt Pawlofl8kL' g lelsrel csgd8vtvó ryefl.
Bo1 nÁradü Gglev1ch? GergvÍcb nár a lesléddöotóbe! kle8ott. 1957. gsztendó 8-folalulaü
évo' az évtlzodekre v1aslaue!ó oagrar karttfölény la6au vÍsslah8nyatlásáuak kgzdoto.

lí1lyeD kedves Pawlwskl lyllatkogata' guoly€t az llTI v8rsó1 tualós1tójálak qdotü
&rözelne után: '| en suá!{tott8! a gyózelenre, bfu L9r, ót9 elég Jó folnÁba! érezten na_
g8n. Mlndlg Kárpát1. volt a l€gleheisbb ellelfeleE. lí1nü óIdekeÁ8éget kell Ee8enlÍb6nen'
hory líeIbourne-beo le8yóztem Kfupátlt' s négÍs ó tlye.rtg ueg sz ollnptal baJlokságot.
Iosü Pári'z8ba! KóÍpát1 8yóEötü le eDBgut éB é! letten a vllfubsJlok. Talá! nlnde!!ól
Jobban esett' ho6/ a oagyar ksralvlvók ts 1ggz szlw€l iialvó8öltok gyözelnan után'.l|

Á kövebkezó év a küIiinleges 1958. Íoldh8ryó óv volt. A cggpatoü u8ya! a &l$lsr crr-pat rryorte éa a szovJet caap8t ms8eló!üe s'lelsleltr n1utá! 8!8 utá! 60-66 t8lá1áü-
aránnyal a BzovJeü furlsklJ1 Elr'ryego! ' líavl1khaBov' !ísb}er csapat tsyósött a PaíloÜgk1'zabloc'kl' 'fuat.al okens é8 Pt8tkoÍakt l€D&'el c8gpat felstt. -AE esténi toÍnáD E E l!s/s!oE
tlltgkozáEuk Jeléül Den llduhak' Így ossk a ÁzovJet és 16nsrel vívók öeszecaapáÁálak
lehetünk tanul' smelyet a Jó u€pot kífo8Ó s'ovJet vivók nyeiDok neg és a leográlek adiiltő al6óbb l:ég1ótba! helyeEkealnek €1.0k 1ts88á-b csak a ua5rar v1'ókk81 orylitt tudlgk
kuzdeD1' küEdel[üklek akkoÍ vao asva-boraa.

Időkösbo! uegrendezésro keltilt 8 II. és 8 III. EEt !on!€t v1vódiaatala v6!óóba!.
uiDdkét eseübgn a B! okáÁ os 

. 
n66la!-l6u6le 1 bofuüót érealEényozte a többDapoo killdolen'

de l958-bgo lüt t8 ns8töÍténü a földcsus!8ollág: a na$rar óaapat 9:7-re kíkap a le!6le-loktől és no8lepetósle az olaszoktöl 18' a szot'J€t cóápatot ncaveri ugtar. áe nlutEn al
eryél1 gyözeluek szá'ua rogBzabb' r01!t a gzotrJetét egért a ÍV. helyr9 ááÍk'vÍBá!a. l a@-reld tehÁt-!' 7/ ItéLIa) 2/ IangeloJ.azá6,' IIÍ. gzovJetulló' IV. !óafo1arora5á€. A nag/8r
cBap9tban líelde] ényi ' BakonyÍ' Lotg' PéEsa' DeEetor v1vott, éa az öroB csaffuok o8ársgenléIöí volbák a kü8del_ueklek. E velselyook visBlavásó JellgBo vott; nert het héttel
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ázel tt Novarában taláIkozott a né8y nenzet kardviv gaJdája. Az el tte lefolyt csapat-
velsenyen a maryal csapat ktilonbciz , f leg taktíkaj. okokb l nem vet részt. Ut lag neg
Iebet hondanir-hogy ez ne& voIt hetj'es. A-csapatver-senyt ekkor trengyeIország nyerte
01aszország ei tt. Áz egréni verseny keretében nagr lenryel_maryar kardcsata zaJ1ott le'
ahol az api termetii Zabl-oczki bebizonyÍtotta' hogy igazí mestere a kardvÍvrfunak, mert
naga nogé-utasitotta az egész kozépeui pat kardgárdát, Pawlollskí pedlg Vr. lett. A k -
ve kez -év áprÍl1sában ne[lsnétl1k-a novarai néry nemzet találkoz ját és a Ínaryal csapat
nos részWeáz a ktizdelemben a teljes rendelkezésre ár1 enberekkel az regeken 'ki-yfiItHorváth- Mendelény1- DeIneki- Lotz- Szerencsés- Kenényvár1, nÍg a IenryeI csapatot Paw-
Iowski, Zabloczki' Zub és Platkolvskl képezte. A tena erednényét az aIábbÍ táblázaÜon
1áÜhetjuk l

HIIN X 927 8s8
POL ?29 X 927
ITA B:B 7t9 X
FRÁ 8:8 8l8 1o;6

8:8
8c8 .

6r IO
x

2I
1

I
2

o5
22
2I
T4

I
TII
rv
II

Az egész torna h se Horváth Zoli volt, akí a lengyelek e!}en 4-gy zelmet szerzett és az
utáná k veÜkez egyénl versenyt 1s nelnyerte PawI'onskÍ el tt. Ekkor lrta a?, oIasz Tutto
Sport az enlékezeÚ s szavakatl ltA mag'yaiok naryobb dínanizmusa ry zedeLneskedett a nár
vézet' olasz csapat felett.l|

1958_ban és 1959-ben 8 két nemzeÜ í-11etékesel az érintkezés1 fe1Íileteket nég Jobban
tá81 ját< és Budapesten és Wroclawban a 2I éven aIuI1 velsenyz k részére rendeznek velse-
nyeket nind a négy feg;rvernemben.

I95a Jul1us 8-á! a Lengyel F lskolaÍ Sportsziivetség, az Ázs jub1leunán Krakk ban
peca tei1 eg a lengyel-nagÍár viv barátsagot. Az ld szak legnaryobb.neglepe!éso azonban
tg>g jul1usáEan Budálesten_á Sportcsarnokbán' a nagyar vlvás fellogvárában kijvetkezett
be-' an1kor a verbetetlennek látsz nagyar csapatot Len6relország flatal csapata sz1nte
k1iitiitte. A csapatvetseny tr se Je.rzy Paw]-orcskí voIt, akl nind 8 néry naryar ellenfele
fiiIijtt d1adaInaáxoaoí t. Ezután dr. Bay Béla keserii hangon lsnerte be a kétségbevonhatat-
lan tényt, hogy a teng6re1 csapat gy zéIne negérdeuelt volt és_hogy az L956-os vérvesz-
teségiink, anlf'br toIJéá utánp tlás csapatunk eltávozott' p tolhatatlao iirt haryott kard-
vÍvásunklian. Ús ha sÍkeresen akarunk qzerepeln1 a J ,v év1 R ma-1 olimplán, n1ndent neg
kell tenn1, hogy az érzékeny veszteségiinket helyrehozzuk és a csorbát kljav1tsuk.

KT.TÍrrL KÁLMÁil

xV. Barcza Ferenc emlékverseny
.1972..noggubgr 19-éq ronilezte oog az 060 - a ggnEelwelas utcaí vív ter! ben - a ba-

6rmáI{rogqá vált I.ogztályu katdv.rsodyé a tráBlkusa! r fiatdto! eruricit -giáim_itáry---
vozét J nok - BaÍctg lel6nc! k - az enl kére.

Dr.BotGs lrn - 6!ak6! ályÍ eh k - i.litv z 1 slavai utá! sz8b Í,áÁ' 1 - 3arcla fe-t6oc e$rkorl lastoto --6 I kelett n68 ar lbulv r I' u ttatv E1nt vlv t. n!.!t onbert ésfolg[lttatta tevéksly8áB t és slerepé a eaakoaztál}.l', f 1skol81 ée a nafo'ar vív éleiben.
Bar c E a R o! e_! c els áorban ka.rdvlv vol.t, sztviisrg vo]"t a kartlviváe.l r la va1 ne8euléko!é8sel kapc6o1atba! tért k1 glab LáÁzt neíter a na nár-báIasztha-atlaD és a b1vBtaloá nonuetkiilL vlv éIetet Ís élé!ke! fo8lalkoE at kérdést'et a taravt-vás válságára l E1b8a8s lyozta a llasrar v1v sport esé6zoneE a felel ss gét.'á-toterezeit-

8é89l!.99 a ne8olalásbaD- Y át1a 18nd veuet szolopét ebb n a kéldégben. Á_feÍadat a váIsá5n tAlutáaa' ac okok feltáráaa 
' 

8 Javltás te!n1va1 1!8k uogállapttáBs. a azcrepek k1l',:';-p989. t''qsy. a tartalnas 
'_nlivészÍ 

ksralvivás vi.sa zavará's olárá ri$r- a nazár, nÍnt á nenzet-ka'!t pástokla neBval sulbasE oD.

_Enlékgrtotte a verselv! ket' bBr a k8!dv1vás ne8neltésébe! k o}y és B lyoa felaalathalur_rstiuk +s' -len télbetlok k1 6 6't vÁllallluk k91ll a len k8phstnák feL e té8t a
59T9!+YF9Tt,8sg al k' áborát lr- a 9as/9! 'vlvás _raJolB i r. A E o!i' d s vagaa Íe6trouu;alEulÍoLl1 turá! volt8k' elnek 61lenére iiwene! Jeleotob noE a star !Ál. kétszer aá vrai_Bllt az elnult évben' Es J Jell J ]'z1' bosr a-k8ralvlvás íráD i étdgkl dés a ilataiok '
k rébe! !e csaikkon .

_ _l vo!Á6Dy f blrá1 llaszlay IaJos és TopÍercEeI IJágz1 6portt&Í'ak voltak. ak1klekkmoly Boldot okolobt' bo8y á' ár h'etetlsniil kevé8 k1k r.dijtt /pég f6/ verseivbir ' kijriilmlldaisBre ke'tt Jelelt osak ueB. l Jelelláv u s olok e egÍta é66-FEEE tobet vé a f b1rák
P!ánáTg.a Y9!g9!y Eiikken BoDtea leborololítását. A veraeryt véBíE kijrnérk z ses foJ.raábánbolyolltották le' a kii'épal ot érednélyol a Yersely! k asukEaÍ Yttték a di'nt b . Az ál -nérk zések a18bt llv sabb vlvá-qt láthattulk' n1!t a aliirt bán' Ez neD naslarázh8t z évsd-
ke zdettel.
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A verseny végeztéve} - a.betegség.níatt távollév tjzv. Barcza x'erencné helyett -
dr.Borsos Ern né ] a 

"u"t 
o"r[áí;-éÜ9Eeou[-i"Í;áéáé - adta át a tlszteletdÍJakat és az

crnetet a ry ztesnek és a he}yezottekneK'

A r1orsenyt Gerevích PáI - ol1np1aÍ bronzérmes kardcsapatunk tagJa ve-retlen[iI' ne8-
érdenelten nyerÜe. 

,

4 dijntg tábIézat_at

EgyIet Qy a.Tal. EelyNév

GerevÍch PáI
Mánd1 Tanás
Nagybázy Zol-tás
Ged vÁry Imre

dr.Nagr Zs olt
Ge11ér Mlkl s

Gulácsy Fetencz
Nyul Sándor

BVSC
nrs0
D zsa
D zsa
os9
Vasas
BVSC

D zsa

x lr I
5 x r 4

5 5 x 4

5 5 5 x
52r5
5555
,15'/
5525

,2
52
52
,o
x4
5x
5'
55

t+2
51
45
5'
tt2
,,
x,
9x

I.
III.
vr.'
IV.
II.

VII.
V'

vrrr.

,o
26

7
4

,
,
5
2

,
1

27

Budapest l L9?2.novenber 2?-én'
Szab Lász1

Tokal Expneesz ,972
Á Játékcsarnokban és a Sportosarnok vrv ternében L9?2.dec.9-én re88g1 121 versonyz ,

ktiz'ttiÉ jj uuttiildt lépett pástra, b.ogy az év utols !9gy nenaetkiizt-verselTén_ne.gJtvJon
a ,tToka-J-Kupat' iirijkijs-vándordtJéit. Á-versely-z k kijziit volt a niinchen1 ol1np1q hároun
atiotg""l az'olÍmp1ai baJnok FenyvesÍ drr.a IV:.helyeue lo^Á9 Pongráoz.9" 91.'!r. bgly"*
z"it-"véd Edrlng. RajtuÉ 'klvtil fueg sok ríás v1lágklásaz1s ls pástra lépo.tt' ttjbbek kijzt
[ai oÍruptai cgápat-áranyérrnes nartrgr,r..Erd s Sándor és-0sztr4cg' a7' ezListérnes sváJcl és
bronzérn s gzovJ t csapat tagJa1'-Liiz iik p vlIfukupa ldo1 ry ztese' VaLetor g azános
h1res olasg és os trák versenya .

Már az els fordul ban ta tiibb naw neglepetég volt. f,1ese t P-ongrácz t 8Z oeztrák
N1ederníil1er és a csepell V111ány1. ]-7'vtv Jut.ott a násodlk fordul ba. Itt 9 ?2 állva
náraal veraeryz t á t?iurrax, tlz nké! 6-os oaoportba oq?!o!tq.-4_c"9P_o_rt.okp 1.4J+ ver-
áenvg$ jutotca harnadlk foidul ba. Nem Jutott-a-barnadlk fordul ba tfjbbek kiizt a ronán
rstiatei ,, osztrák [ola.rg és L1ndnel és-háron olasz vá1o6atott' 0ape111, Breda dt. és
Otprianl.

A versenyt násnap reggel folytatták aE uJ v1lfubaJnokt rendgzerben, a SpotcBarnok
sgzes pástJa1n.

T1genkét 4-es csopor kezdto neg 1z5a1nas és érdekfesalt kiiade].mét. It már i'i'bi)
lsnert vlv nondott bri s t a ve]raenynekr-tiibbek kijzt a sváJc1 Iloetsctrer és a no5yarok
kligiiI uskoveaky, Íerék dt., Papp Jen 

''Ilorvátb 
Il., Eolczonay' Ned'eczky s Kalset.

Az olgsz Albaneso nen lndult o1' merÜ bazautazott.

Á rV. f orclul ban b'at

f ._os oport t

4-es csoport alakult.

Kess beWL /OSC/ O gy.
Edlíng /sw/ , EÍ.
VÍtyobs zk1J NRB/ o 6y.
Qzlgett r. /Éc/ 2 syo
TovábbJ utott t
Eclllng és SzÍge 1 I.

IV. csoportt#

Kelenen N.D zsa/ O sr.Bretholz /BVI/ 0 gy.
Valetor NRS/ 2 w.
Erd s G. /WSA/ 

' 
gi/.

TovábbJ ut ott t
Erd s G. ée Va1etov

If. csopotrtt..i.....|...-..+

Evequoz /sYT/ 2 g,
Osz r1c a /'o$a/ 2 EÍ.
Trasetzky /BYSC/ 0 Ey.
Dorytn fiJRB/ 2 By,-
TwábbJ utottl
holtveiseny után
Osz !1cs és Donyln

IrI I _gg opoqtj
Erd g B. lTlÍBc/ 2 s!.BnÍz l]ÜRB/ 1 rí.liiriik F.di ./BEBR/ ? &,
D csl /T. csa/ 1 gy.
TovábbJutottt
Erd s g. és |Fil:l k d.r.

V. cs opo:lttía.-r-.a-+

Bzqsv /Asepel/ O
Karagan /1JRS/ 2
Eauter /gVt/ 2
I'enyvesl 6a.rrBVSO/
TovábbJ uto tl
holWeiseny uüán
Kau er ég l'enwes1

!J-.--sE-9P-or-t!-
By. Eazay /WAA/ 16r.
8Í. G1ger /sva/ 2 ff.By. LukonszktJ AIRB/ ,, Ey.2 g, Halny B.n.Meteor/ 0 gy.

TwábbJu ottt
LukonszklJ éa GÍgerd!. t,



Á,k zépdijnt hF* csoportJít.*áo 9 Spor csarnok naryternében v1v ák..Á ktizdelen beves-pfsét^és 1..W49nu ereJét nutat;a' hd uinanfuon cá bortu r csá[-noí v"';Ji;-; ;i' kertiLtkl a 2-2 dtjn beJut szenélye._

f. cgoportl
Erd s G. /WSO/ 2 g.
Edllns /SYs1 2 w,
DonyÍ.n /1JRs/ 2 *y.
Sztge l I. /os'C/ O 6r.

If . cs olortl
Era9" S._ /WSC/ 1 By.
{agtgr /511t1 . tsy.
Va Ie or 4IRS/ 1 .Osztrlcs /OSA/ 1 &.

fff. csoportt
! r k {:dr.. /BIí.SE/ I gy.
Glger /SVtl I '.LukonszkíJ 

^JRs/ 
1 Éí.tr'enyvesl dr.,/BVSC/ , &.

T;lÍ'BáilÍ!'á #:'::"ffifr" ". e1i!!J5';:$. 9" oo,,- $s*!li'u"jj'l o. *J. gr. vo.lBery utÁ! valetov . .". *l-:ff;iÍfl."H
l alijDt t.ngry kiiliilgég ol tt. iillepélJtos kii18 sé86k L'iilt bo!ryotították Ie a gportcgar-
l9f!:t;_^t.!9i::1z1 végÍg.kt5ivet1tetüet l di'!t Eiilbá! áaiaÉÁi-á-ffs iiio n!íi'vrvo-
ii* !1-s!;iil"'Íáo3s3iáH'.3J#l3}ij; $efli:iÉ#;';'t*l l3'*Jtl53i#.i:*.iiÍ. .".'alr. csaná{i GJriirsr [1!Ísztgrt l' a arakosrtary or5ttig alíBzeln két t EÍ8f8luaty str blzglgnon.l 

. 
Eosautt-duas kÍvál n!vés!.ratdJa éiét vr zs gÁÍ -b iár -ii"u"áll:i"áoiüB _uirar

BattEl sánator /t]RS/' Barácsory Lása1 , Ba e ous ztÁv 
-éí- 

cau or iliá"-;;i;;i.- ---.

in-,Joliil!li3':'*}:E'l'í:í:Ís!ÍiÍ*í!!iÍi.'j3á1"il"!ti";"' ::l:l3Í";Tái,fl:i"Ei:*-EdlÍng-t l szenvetlott vgreséget a'niuiá! e "y"*í a". lá ffi "t-ilii 
' 

"áifl !ii'iii"tgy ' e le' k ketten keriiltek- az é1re 4-4 6/B;éi;udi.
Eol vgtsoDybe! at lt ol. tebátr |$y raea ki lés! a 

^Tokal .trupa _ véd Je. Edu!8 é5

iiry:!iF.!!t.!!q9iÍ!:iltiqiiíL}:Bl:E"9áilií***..liL=iit'i*:i;ttia;*i,i!#"""*-na&rsze.!i!e! harcol oli.Bplat baJDok tlen.
l cl 'nt tábláza

Eryes iilet Versenyz k hely

BITSC

BITSC

0sc
IIRS

uRs
SYE

tr'en;rves 1 dr .

Erd s G.
0sztrics
Lukons zklJ
Valetol'
Edllng

x144
5 x 5 5
5, x 5

5 4 
' 

x
5 25 )
4111

,5
55
25
55
x1
5x

19

25
20
22
t-8

L'

22
22
t8
1B

20
2'

rr.
vr.
rv.
V.

rr1.
r.

4

o
2

2

,
4

* ktiz nség.n8g tapsa kiizt.osztobták k1 a priiny-ii-rii tÍszteletd1jakat, nolyeket dr"CganádL
S''oíffi.:"#:-n:;'fu:s*L:t'Tl;l*Ít3'f;i*í:t"i"j!'a:ry'triiiii;ifi*5!6Íihffit5iíir,lot feL. Áa Utasellát duáÚ SzaJcsuk sz Jéi_ve'ét6,'á rÍs'-áíjÁjkaparngr

Á velseny..f bÍrá1_dr.Balha1á.r_LaJ-9e1 SzékeIy T!!or és Farkas Lás zL6, tttkára
#.FeÍfff;s"gt;ffi fe'tH":t"í:i:.*;-li'g:;sJ}íí}Í;i-;i"É$;F*ÍtíáÉkáaiff:"'tel

D.r. l{edeczki Gycirgy

jubileumi Pet fi-év rnarg jára
'Pet f1 Obappon.la-J-pslál tanulta a feryverf orgatás -'estJíu""*ua. Ctrappon esy ld benaz Plg. pes-t^l Nenzet1 tv rnteaJtuén-tanitott-es"é'rao 

"" 
"i; F;"á"XiilííJ"r5tia"t anesterbez. líés 184)-ban barátl v1szonybi

iá{i;-;ioá"o'É;" aníaÉ u"'":á|ilÍi:íiÍ{F;:i#ál=ixíry *:E:1,L:g?líÍeitíi3llsi]:: íi;j:'ráÍra és Fvakorta iisszenérték vÍv toao'Á'dr"#. 
_. 

e;;
Tgyancsak 6"*;il;É"d;t ;*áníÉor'biláÜ; lebzorltott"'É{ :"}Í-í *8E!"J':: Í:J'E3}luroorn{ry ír err lt

ltPet f1 ezeretett v1vn1r. hanen 
"?.!"$ygn.bosÍzaotár_hosy. Yq9 vaIgTr olyan tér1 aholÍs negveré valak1l s'h9 igey' [tá'EáÍaJ;;- á";dy Toml k1fáras ztá és áarokba szo-rÍtotta, _akkor két kézre kaptá: a 

-Éardot -éÁ 'rus l[ivááott^'r.éile1-IábbaI.||
Ezt a nagygp 9l!ÉFu" vÍv ttirténet1 adalo ..Dr l| e z- Ferenc,,pri5k tfJusáe,t e] ttenlaryon kedveg k tetéb r vette*'.99.ggJlogl !Íezo-n"n árurla uÍ-nofu o honnan merltef i-i:ndataÍt. Mez I'erenc szer1nt petotr.l rrai'tiruá"aáauio Járt fe1 Öhappon mester t,ermi':be.A társaság taglaÍ kcjaé tartozoti Íáuuái;i pÁil-cá;a'-.ifuil-roiÉ íBrrnc, Czak és nég má*Bok ig. J kaÍ M r a 1856_61- kcjz tt gyakr"o_íaf"áá"ttá r"'á"'tJ *y-.l zsef Zcjldfa-utca1oc_qonyÍ-házban lévtí vlí termét. w -
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Ausztria neluetktizÍ vív bajnoksága
WÍen l L9?Z.decenbet 1-6.

Kard: L:ilfig"""aw1wskt íBl ]4'
,. rovács ÁtÜ1la III]N , ::4. BrandetiitÜer IIIE 2 n

5.. Dr.!íoravcglk Endro EIJil 1 n

e. Pulvlrentl ITá o tt

lía5rar részr l 1ndult mégt Harulang Forenc, ak1 a kiia pdtint ben ese t kl a kiirdelau-
b1.
l tiibb1 fe6rvernenben nom volt nag5rar résztvev .

Eárba.1 t r: l.Zobl-Tosgely 4gT 4gy. t-_ 2. RonanelL1 - rT.[ 
' 

-n 24/L? taláIattal-
,. Losert lItT , rt 2L/L5 tt

&c esuor o' $31ff" f$l 3 ; izfti '::

6. Lry ITI I rt
-w

F_érft t sl 1.Belone ITÁ 4gy n.
2. Bernkopf lllá 4 -I'
). Dabrwskt p9:! 2 ::4. Zwack POt t rr: 5. u;iál BRD í n

i;.fflíl'-*, n roo"I]^r":"-;, 5t4
$ í l -!' í .'. ' l. Clpr1anl ITÁ 4 gr i.

2. Pain SVE 4 Tt
,. Balon POt t rt

4. Radllnnater AUT 2 rr

Z: Hf;:t*" Ifiá l ];

Holtversenlrt CÍprÍanl - Paln MI

Ösazoá1Iltp ta
a hlvatalm erodnéryjogyzékb lr

Klgll rálnán

Tgmosvár-$ngggd nemngthÍini vívrl nÜapatvor$gny

T looBvát ' L972. A@eube,24-a6.

Tonas1át /olubul sportÍv Polltscbílka/ - Blo6ed /Togt s gpor f,lil/

! rfí t rr Teueevá! - groggd 1234
PGd6a oboolnbo 4. z6ák zoltá! és Beoter Pál ,-r' Bola EB69! 2' tllg vo
lvrauov llléi' 2' Po r IáJog és g!t!ák Jálog l-1' Paka loalrár o ry.

r t t&r Bzegeit - lenegvár l)r'
lÍ th 

^nÍk 
+. suslke Lrrnca. Dgbreoorl EnllÍá s Jau.ltcl\y Évo !_!, tl-

iátriá losoloÍE I trk 
'' 

siílás/t lgnea' l lár au lliltk g grloho ka
' Irdrk O-O gr./

PáÍbeít ll Ionsgvár - glogoal 10:6 
'

7cáofbe llal!ás lr. costgn 'B!grEÍ! 
'. 

rÜr k l ttla 2t Istb lt 1lc 1' 1l1e't'-
ié rerem P6tér" i. Bltrák' iláo g a'lsolha lÍtkl s l.Ö8 lp! !áE!l 0 By./

Naltl ! gleg3d - !!ou gvár 9t7 '

' fe.rano Pábo! 4. lDt Dásll 
'. 

E5ílá6rr ll a 2 8 d!. lF lereoo 0 gy.
ittetvá papp ri6o!_'r Erlvryák zrLtáB 2|,'oab1n ubérv B DalatlloE l,otá'Bt
L'L sr'/
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Temgsvár-$ntggd nemzgtkÍizi vívo-vissnavágri mapatverseny
Szeged., L972. december 8-IO.

'Iemesvár /Clubul Sportiv Polltechnika/ - Szeged lPostas Sport Kor/

FÉrf1 t rj Tenesvár - Szeged L4z2
Pordes Georgb'e, Henter PáI és Zsák ZoLtán 4_4, He1n Eugen 2, ÍIletve
Po r LaJos és Ronhányí R bert 1_1, Ávranov rllés és Szporrryi Mik1 s
o-o gy.

Tenesvfu - Szeged L4z2
I th AttÍla, Costan Szergiv és Tijrcjk Att1la 4-4, Csorba András 2, 1llet-
ve Apr Laszl és Ferenc Péter I-1' Csonka Mlkl -q és Szirák János 0-0 g-y.

Szeged' - Temesvár 1016

Ápr lászl ' Ferenc Péter és Sz1láryl András 1*), dr.Apr Ferenc L'
lllebve Papp |llbor és Hr1vnyák Zoltán 2-2, DaradÍcs LoránÜ és Joahín
Mihály I-I gy.

Négy nemzet párbajt r csapatversenye
Pa lerrno , L972. novemb er 22

L. Mag-yarors zfu
2. Románla
1. Ola.q zország
4. Franc1aország

tornáb Il
I1r4 .,/Schm1t t'-Erd s s. Jr, Kulcsár és osztr1cs 2-2, Baragan ?, Dutu és'Pongrácz I-1, Istrate Ci w./
Bs? /'Leno1gne^J, loff1ca! 2t Woll1netz 2s Garzla L, Pezza 1| BertÍnetttés Mocht 2_2t Place1la o g./

I0l6 /osztr1cs.+''.'ET$9s p. Jl -Schml.tt 2, dr.FenyvesÍ I' Iloff 1ca1 ), Garzle,Leno1gne és WoIllnetz L-L 8y./
Io16 /Bzab -4r_Pongxácz ), Dutu 2, Baragan l' lIlotve Pezza 3t V1.no 2,MochÍ 1' Bertlnett1 o g./
9t7 [P"qz,a'1, Mochl }, Vlno 2, Bert1nettÍ 1r'Ílletve Ku]-csfu ), Schn1ttés Osztrícs 2-2, dr.Fenyveat o g./

L)t1 /Istra e \, Pongrácz !, Szab )t Dutu 2, 111. Ilenolgne 2r WolllnotZ 1,Loff1ca]. ée Garzia o-o w./
DI. Nedeczky lrá_qzt

Versenyr l -versenyre
Tatabányal sC L972.XI.6-án rI.o. férf1 t r versenyt rendezett f0 indul vaI"
Erednény:
I.-L1p t rb-: P.c 6-ry.:-IT. SzllvÉgyl-Bvsc.6--ff.r III.B9ggáp_q'l Bysq-t_gx. l Iv. SzÍtáryÍ
lilE t EY.r I-:MÍ*zray*j!!! ! sr.' vÍ.Klement I{sh 4 8t.r vÍr.ntágyui-cnáo3 fu;'-vÍrr.SzabII. 1 Ü.t IX.Egenl Bvsc 2 g-J.

!tuuaJtPrt

Kard:

2 csapat-
2il
In
rrr

28 eryén1 ry zelen
)r7 n ttcí

22nrr
L7 rr tt

Rés zIetek

HI]N - ROM

FRÁ - rTA

I{-ÜN _ FRÁ

ROM - ITI

ITA - HUN

ROM - FRA

4 mTS.IiaJdu-Blhar Tegre1 Tanácsa Lg?z.xr.12-én Debreoenben II.o. k a r d versenyt len-dezett 18 résztvev veI.
f. Klss Antal lVqC 6 gy. II. P ta DVSZ 6 5r.r Iff.
eE4q 2 W.l Y.Caáth Dvs0 4 &I.r Yr.szentesIotÍsz 4VIII.KaII s DVSZ 2 W,r IX.Vad n DVSZ 0 gy.

T6

Kapl_tgly_PVSC 5 gy., fy. dt.Blpka
W.t VII.KÍs.q T.M.Spatak 4 8Y.r

széketyh1dy T1bor



V. Trolgo fl,|annino nemngtkÍini ggygni párbaitor vgr$gny'

CatanÍa , L9?2 november 18-19

1. Glecer Daniel SUI
2. SucÉanecki' Francois'sUI
a. szab P. RoM'4. ScbnÍtt PáI HuN
5. Marcbant FRA
A. Job.nson RalPh GBn

5 Ű.
4rl
,,,
2rl
rll
Ott

A versenyen 10 nenzet ?o velseny,z J? Y"!t részt. A dijnt be keriilt Schn1tt Pá]'on kivÍi}
m88y8r ".ur'oí ffiÍt qés'o";i"i"u"Is ván,-aki aa els fordul ban o g:y zelenneI1 Erd a

Sándor, ak1 a násoatx roíaui b;Á-7, á4'k Lait/-L.'E zeJ.enmel, dr. Fenyvesl Csaba a kiiz p-
dijnt ben /a r2-[ ; li/ o 6ia;;í;d."1, Kol"sfu Gy á unran1t l 5r zelemmel - k1osett.

A d nt nérk zés táblázaÜa:
Daniel Gleger

'!íarcbant
Szab P.
Sucbaneckt Francols
Schnltt Pá}
Johnson BalPb

A vándordU odd1gl 8y ztesell
1968r Gl-an Lrf161 Placella ITA

L969r Rud.olf Trost AUT

L9?Ot dr. X'enYvesl Csaba I{Itl{

L9?Lz scbnltt Pál EIIN

x 5 1 , , 1 5Y. r
5 x 5 5 5 '+ 1r' v
5 I x 9 1 , ," III
5 , , x 21 4rr II
5 ) 5 5 x 4 ?tt fV
5 5 5 5 5 x O[ VI

Dr. Nedecaky lrásuI
csapaÜvézet

SUI
FBA
ROM

sur
RUN

GBR

il.0. CSAPATBAJNOKSAG
re

A Wgz L9?z. xI .25-én rendepte
r ésnv ételérre1'

Aa Índul kat 
^/ 

és B/ né8yeg csoportokra osztot ák.

A1 osoportr

1. Bzmbathely Ea]'adáa
2. Eger V.líeteor
,. AIba Regía
4. Pápa

Bs mbathely-Eger 8:8 /44t 49/

I.. BBE
2. DunauJvárm
,. Ózd Kohász
4. Osepe). SE

neg ou évÍ II.o. n t t r csapa baJnoksfuát 8 csspa

I.
II.
III.
rv.

rr.
III.
I.
IV.

Gy

6

4
2
o

,
2

1

o

9

9

9
x

9

9
x
?

xB
Bx
56
24

Gy

4

2

4
2

2

1

2

1

6

9

9
x

9

7
x
7

9
x
9
2

x
5

7

9

B./ cs oportt

L?



a/. Pitp!(t /L-+. tte Wért/
SE Gy

i. Sz mbatbely
2. Eger
,. BSE
4. lzd

1
2

4

3

I
?
9
x

5

9
x
?

I
x
7

9

x
I
9
I

tL/z
1

2

tL /z

III.
IV.
I.
rr.
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