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Akikkel találkoztam
Dr. P sta Sándor:

Schenker Zoltán /f olytatas /

A Iegszebb termetii férfi. VaI di atléta aLak. Széle-q váILak, keskeny csip , karoii
és lábak -qzobrász vés je aLá, fejlett izm.okkaI. A versenyen ugy kuizd, mint va1anri dina-
mittaL mozgatott acéIkoLqqszus. Egy-egy rohamjánáI rec-qeg-Iopog alatta a plan-s. I{a tor_
reI hadakozik, akár hányszor a fegrvertelen kezéveI is eIiiti a veszélyes pengét, kardda1
akkorákat vá , hogy ember lcgyen, aki állja.

AE-q a legudvariasabb 
' 

Iegkedvesebb 
' orokké mos olyg barát _ a verseni,en kívLíl.

MaI nag-yhirLi, sok sikerti velsenyz r,míkor el szor taláIkozom' veLe. Kora reggeI a
száIlodai szobájá!an 'ui?iteltem'' náLa. Eppen mosdik. Megc-sodáIom a derékig látháb fér-finezte}enséget. 'A,z oldalán egy csom kék csík! A szegedi viv mester Ármontano nyomaÍ -
gond o1om magamban s a nyomokat az agyamba elraktározom.

Kés bb MakaynáI gyako::iatozunk. A gyakorlatoic kozben a fejenet -qzándékosan aLac*qo-
!Yan' 9 hasamat kovetkezetesen magasan védem. OldaIriposztot vélet}enLil nem adok, csak afejre haj igáIok.

A dont ben osszekerii}iink. Látom a mosolys arcán, hogy bÍztos a dolgában. Zsij]] olt
aéz tér, parádés kozclnség.

- Zoltán kérlek, ha nem esÍk nehezeclre,
gyot uitnék. . . ronda látvány lenne.

ne vágj tril nagycb... én is onkéntelenLil. n3-

-.J regen! . . .. csi!állrnk egJ. Bzép aEsz t!... ÁIlas! Rajta! schenker plasztilius'
klasszikus eozdulatokkal tánad. Á hasaoTa vág' - szép f inolran. T kéletes páráa és tiÉiinrípo.qzt íil --az old lánl láton rajta a goBdolatot: - véletlen! Más ods z or is negpr báIja.TJs/8!az t rtéDÍk. Még loindí8 i8eD finolxak vaá.unk' csak a szeroei kezdenek er s n csil-1og!í. I{arnads z or is noegtámad. Ez tta1 fejet-!á8. De a pa:rádom egyálta1án neE alacso!]y'
b9!en híbátla!' Eilt ahogy a riposztoox is biánytalanul iil _ ez oldalán!

De náI erxe felébredt belne az eddig láncravert oroazlán. Még a Iajta el tt láttam
tajt8' hogy nos aztán rámront és le4ázoL. .A versenyBza bá1yok szeiint anb esetén,
vas/Í8 ha 8z elleufelek egyszerÍe kapnak sz bályszerÜ ca1álalot, az els aob neo gza-
nit' a násodik nind a ketlonél tus. En behát az tánada^cáoa vele egJazon pillanabban
szintén r ohaeot csináltan. Anb !

_ T1srel&eztetten a viv kat' hogy a eásodik arob nindkett nek száxoil'... hangzik azsiilieIni'k gzava. Rajtára tereés zetese! ugyanazt csiná1o& éB raegnyeren a néÍk z át. xs
az tE é! letten a fekete Decska schenker !észére' Anelyik versenyén érl vivtalx. azonschelker els lenni !e4 tudott. Két a1kalmrnal iB Dyert ellene@ héIk zést' ce a versenytnegnyerni nen lrudta.

viszont egyszeIiien nen hÍtte, hogy nála jobb viv is akad. Á vereséget szerencsét-
1enségnek !9T!9qt"' a gy zetnét viv i eryediiIvaI ságának tu1ajdonitotta.-Nem vo1t egé.__
9É8es_ lkx1tíkája' cB9k hatáItala! ijlbizalma. Ez sok sikerlrez segitette' de épp a 1ág-dtilt bb percekbe!' anikor egyediil a hÍdegvér' a jozan, kritikus értelen'és a áínoen íoc.r-száluko! ulalkod vssBkarat e szlikségee ke1 lékek' es'szelijen és neivan' szinEi" gycIÚc.(' -seD - diih s vplt és elvesztette_a velsenyt. Pedi8 tudott éppen eleget áhhoz, ho$u ninden
velBenyt r0 Blye.Thessen é8 eryetlen vereséget se szé8ye11jen. Naryon kedves,'igen szere_etrenéIt eBber volt - a verselye! kívlil.



G8ra1 Já! ot!

szegcny Jancsl. lí);]5-t'at] ÍlaqJ.]I'kI1!íltlH.jliokl'|ill'' |'ri'7-httn llltlr'ópgr-ba jnoks/qr í:lt a párl-
zsl oltnp1án € diszl"g harllladik h(jl.y ljll vc,',iil... 0llhil'l ál a háborlllr Némebo]:(tzáBban.

Berti ne]'lett technikailag a 1cf{.jobban kél'zeIl, vivó. ó[ bót odnl teJ'ií|I|en có1bala|'l
volt. Á 1'ámadá$a I.jndl:izerí.)Jcn tcnpó ní!]kÍi1l, erriil;1r:n vo1tj' dc nine1 gJoIB8bb ripoltu tot
kapobt' a4nát b1ztosobban vód1,r:. Aho] c8ak kezre-lábra vo'[t salik!ég' otü Gara1 í'eItét]()n
úI volt. Es mell' a technikáÜ enr]y1xe llrall,at kijr](yen é$ l(őnnyeInijen Eant be]e ö komblrlá-
c1ókb8. szekIe ráíÍzetett. Kopaflz F€)je' vörijlriidő uborkaorra és f LllcsÍ]' lcvegőbo lóggtott
ba1 keze' á1landóan ránco8 hor0] oka vá]aml szomoTú pe Llír z i nl' znu s t árasztotl'ak-'körüIöüte.
Nekem' ha Jánost a plansop nézeBettern' rninrl i 6; a Brl-gzem Jankó halhatatlan f1Éíuláj8'
Ssvanyu Vendel Jutott az eszembe.

Iryszer láttan ót'seint v1dánabb óI'zés lett úrrá rajta. 1924-ben Páxizsban' nÍkor: a
ve]:senyt megnyeItem ' fülIg boltlogan löhöpr. a vállairnra ugrott' úsl csókolgatotÉ és jól a
f ü l embe ha ra pot t.

- R8jtad k1vü1 ezt a v1lágo! Be!k1 se csÍnált8 voIna r0egt Nedves Jancsll M1lyen szé-pe! v1vtáll

Eédx--{Ó4ss!
Á MAc nasr v1vó1 köziil va1ó hatalnas,széIeB válIu hus záI t1s z t. _.csöndes 

' 
8 zóülan en-

ber. akl a veísenyen 6z utolgó tus1g ösazeszor1tott f gal'bábran kiizdött. sohgsec 1áü-
tan'ra.'ita. he_v eiy e]veszl,_ebt nérkőzés letörné. Ters tyánez lgrt, eryetleD vereaég megá1li-
toÉta á Iópté6én.-hády két-hároü veIeségge1 a vá1lán ugya!olJ.an változst1sn ene.rgíáv81
küzdött. Ei a szlDte hőa1es katonaeIény aokszor jubalÍnazta őt a Eegéddemelt 6yőzelemnel.
Ámlt cs1!ált, pontosaD egJfornán Jól csinálta. Del Mindíg Wyalazü. 0 Den törődött azza1'
ho*y a repoltoár.ját 1Fnerik'vagr Den vetto éazle. Nen vá1tozott. Eltri8tt 1tthcn egyre
rli}átban_ Jutott-az elsőséghez' de n1ndig fe&/el[ezüe nagát. Á pfulzsi olinplá,' döDtó
jelentőségé volt 8nÍak'hos/ a nlnden maByart eryforeán lesújtó csapaüveÍseny veszteség a
Áolland cáapatta1 vivandó mérkőzésben el rle nélyúljön.

Rády oly 1enyiigözó !yu8a1oEma1 nygrte 8 nérkőzései t 
'nÍntha 

semnl se@ törtóDt volla
6 ezzeL ugy lábraállitotta le1kl1eg destruált maryaT cEapatot'hory elsöprő föIénnye1
gy őz|ótt . _

RádynáI j obb 
' 
e! eatnényes ebb vlvó akadt szép szánoral, de megb1zbstóbb c8ak i8en kevéB.

Á RépetzRYek

Keüten volüak szintén' Á fÍatalobbat uryancsak Bandl-lak hivták'az idósebb I'ászIó-
Lac1. lk keüte! vo1tak € kolozsvár1 vivóéleí. Két valód1'n1nilen pokíon keregztül erdélyí
úr| Az életük 8 h1v8ta1'a vlvótexe[ és a kapuciner közt oszIotü neB. vivtak a hiv8t8lbán'
ahol a sze.réry klsfizeüésü tisztviselő uÍ níDd1g savanyú sorsával verekedtek 

'v 
lv ta k a

v ivóterenben 'Bert az volt az es/etlen he\y' ane]Jrnek dlszes naByu.éretü keleüeiben cB€k
urlenberekkel érlntkezb.ettek és vivt8k 8 kávébázban végnélkiiti vitákat a különbiiző vÍvó-
IeBdszerek és vÍvók föIött. Bandl 8 fiatalabb' renek vivó volt. Gyora 

' Jó techlikáJu és
szép nozgásu, kE.rcsu fÍatalenber. sob8 senkivel nen vÍtázobt' sz ésett tuson - csak a
bátyjáva1. Kedves' n1!di8 moso1ygó 

' 
igazÍ v1vópaJtás1akÍ tórrel, kaÍddal e6tforná! k1tü-

nőer vlvott a teÍefuben. verseryen a 1egJrb eseübeo az ötven százalékát nyüJtotta anoak'anlt üudotü.

L€c1 az öre8ebb' alac8ony' 8zéIe8 vállu' donboru nel1kassal' ren'ekbe8z€bott cslpő-vel valóságos védö básty8 volü' félolnetes feltaÍtó szúrásokk€t és tegyózbetetlep vltázókészséggel. E5retlen aBblc1óJa volt'bory őü 8eDk1 le !e győzhesse. ' TaIán ezért len íEá11t-ki veÍ8enyre Bohá'ale né6 a vesué\rtele! akadéEÍkus úérkőzésebeü ís az utolsó perc-
be! lenonalta. volt valanl nese egy nary veraeryróI, anelyer Laci 

's 
Íésztvett és !g8yerednérvt érü el' de lshet' b€y er!ől csak ő tudott.

Ezzel szenbeD tesüé-tetke a 1J.vásé voli és Áenk1 olJran neg$rőzó eIóvrl len tudt8 aDBryszerü vivótobetséget' 8 ktvétöIes vívókarÍieÍt az áliala eÍöátpettéúerer úeueszérnr,mllt.nepetczlv l8cÍ. "AkÍt_cs€k-csak tehetetü' elosábitott a vlvóteienbe. Tanttott8'buz_'ditott8' nevelte és csodáltgtta vele az ó e8]iedü1ár1ó tudását.

. H8 8zt noDdon róIa' höry suerel0ese volt-a viváslgk'kevés. Fan8tÍkus r8Jo!8óJe volt9 kardlgk' a vivóteÍenber' s vlvóélgt leveBőjének.

--- v8lanLlJreo okból ottbagytuk Kolozsvárt'az egyeteB renek vlvóüermét. Áttettük a vi-vóéIetüDket 8 Tma-v1vodába. FÍzetnünk kellett. Eáveaet, de Dekünk ní!dé! aok volt akkq.
!?9l:dd*q 991!ál!r ii6rnökölt'.anig.Bk8dt.annyt válta1kózó, bqy " Fi"éin tvi ioiJi 

_ 

*'i"ve 
"b-trtuk. Es IJBo1_ naga 18 t9a1tott' vlvó16ckéket adoüt' ke zttólek 

' 
ha ladónak nap miot nap éaIendszeres elDéletl elő8dáaokat tarüott - a kávéházbán. I{ogy uégtanul.julk 'jel védenl. azö ötletére' neztelen felső testteI aaezóztulk és nem églJzBi Lóüóí';bÜ;; v aiá"iiiiÉl 

_ürnü
sz áltaIunk vezetett akkor divatoa párb6Jok diihödt' d;*Jói uupoiyáii-ráe"ivevőr.



Á két fivér Iegjobba! é6roóss8I szeletebt üéIkőznj.. A Bandj- reeek bfunadó 6Eyén1Áége
a 1€g6lk8Ims8sbb gyákor1ó Úu!kát Jele!tette a Laci n1nrleinekfö]ótb értéke1t védőrendszeié-
hez'1Iszolt a reúekül védő LáEzló a legkltii!őbb partneT volt 8 tánadás gyakorl'ásáhou.

l914-be! BaldÍ k1sé!ü kl 8z állonáara. UtaztaÍo szsbadkáx€ azizredernhez. sokat Dtó-
kázott' folyton neveüett 8zon 8z öületé!' ho8y €z unokálnk repülőgépeD JáÍn8k n8jd a
vlvóv€Is onyekre ' ane\rekeo blzboa .ré€ztvevő lesz akkor í6 - Dunay BercÍl Naryon Í!elege!'
öl€léssel ' csókk8I b úcs úztunk.

Repetézky Baídl volt az első hős1 halottunk.
Á háboru é8 EÍdély soIaa Lac1t Bz1ntén Pestre sodoIta. Peston 1s u{yan8zb csinátta.

H1v€t81b8n velekedétt nct !áx 8 feleségééIt'_8 f1áért' aztá! a vivóteránben vlvott, ta-lltott' védoüt és lraslarázott. caak 8 kávéházl kapuc1neT marsdt el. A .lózsn és 'ió fér_l .apaI ilkább a görög 6étáló Eód8zert alkalnazta a v1vás elnélet1 épül€tének borbózásáráj
vakoIásához.

Á v1vótereBben' kaldda1 € kezébén esetL öBsze. MiÍe odshlvl'ak,nár csak hiitó testét
t€rtbEtüalo. a karJai4ba!. orvtánadás volt' nelr lehetett védsn1' us'é !ac1ká-ts?
Dulay BeÍtala !

cvikkeres' kopaszodó, cBsláalos' aprÓ ternetü' füI8e enber. Ury enlékBzem rá' n1ntha

'r"a "n 
'uíuáoárÁ envön ott íott volna. Eiőrefuüott' hátlauBÍotb' a.te'rrcpaÍád ja nögöüt vi1-

roÉói! á-"""'úve6á. Tánaaotü és feJet vá€otL' hátrsu*robt és a kéz']re vagdotott.

MéE lófofE'án pólyásnak érezüea nagan [ellette' tle a veraenycken' nÍkor én nár á1-
ranaoán''el-ereőt t5gt'vóiián' Berc1 színte kíbérelte'az ötöd1k' hatodik helyet.

l'éEblzhatóan. pont6ao doltozott. Ea tá-@€doübI báruily lyuBtsla!1ió| clkk-cat<kos
trcuráváÍ vázóite'uá. nlnat1g feíeü váaott' ha negtánadták' fiirge lábai 8yoÍsvonat1 Be-
t"E"é"iét v1tték hátia és nóha hgtszor ls váBott külgó kaÍ-elővfuást. Tebát' hs az enb.I
ianaaöüt. v1trázn1 kellett a kezéIe' bs védett' s feJéIe. sok veIsenyen bevált a Dulay

""iranoú'rnecÜizhatósá*a. 
De egy 8lkE l oelxgl - igen foltos aIkE1onllaI /a nagúaÍ b8J!okeá-

céri r"üzaot[iink/ erre_a negb1áLa tósá€fua alaposao rácáfolt. Tánadotb'én lyugodtan tii_re-
Tán'"r_ Liutiirt"n'a cikk-cakÉok végét és védteá a fejeo'et' Berc1 8z oldalanra vágottl Té-
vóaett - goodoltsn én. Á követkeáő nenetbe! 8 cÍkk_cakkjs a Eelletse! vpgződött. Bennen
anny1ra nőcgyökerézett a Dunay támadásB1nak fejen végzódése, h o6y klesé értelmet1enül
rerésqéIteü*a v lvógnIéke ze üenbe! , nÍkor vágott roást' nint fejet. Me8z8varodbae é8 8 biz-
bo6naÉ h1tt n'érkőzésetrlet elvesztátüem. Ma iÁ cBodáIkozolr é8 qsóváloE a feJenet' Eenly1Te
meÍ.vá1üozott akkor Bercl. Mt8tta hottveIsen.ybe kerü1tem az első helyre. szerencsémIe
BcÉenkerrel. akl n1nt a róI8 sBó1ó ninÍsüüröroben megiItan' első talá]kozásulk óta neu
tudott ve1sányt nyeruí' eue\ren én 18 v1vtan. E! 8e4 ez s tudat fölerőÁitett' Schenkert
elfogl8lttá téüte s € baJlok8ágot negryeltero' de a DuDaytól ránÚérb vereség üost l's Eú-
Iyos 

_csalód 
áskén t nehezed1k a lelkeBre. iÍÍéI ü nea vá€oüt fejeü?t

Tal&] késól bültetéo volt az ánonra osr értat1an fiillen té6 enéxt. Á kolozsváTl orszá-
Ros vivóverseoyt Hoor prdea8zor láqyogképü fÍa - Egen /GIgI/ éa én a ffiÁC akkorl ÍfJu-
áági elnöke !elde ztiik. - GvönyöI ii' ér téke8 tiszteletdiJakat baJ8zoItuok fö1. Bokat. Í,ehető-
leg anoyit, hoEI JuEBo! n1Dalen veldégvÍvónak, de 8 atöltőbe Jutoüt8knak Eíndelesetle.
Hoór Gígl üöbbek kóBt ery nagJ.o! ca1los ''eEüsb|| páunkás készlebet 18 vett Dobó éksze-
résznél] Neken ls ra6roó teüs'ett. c6ak n1kor az fuát negtudtan' csóvá1t8n a fejenet.
Tú1 olcsólak találta.E. volt náT tspasztal8üon' g tiszteletd1Jak köriil.

- Te öregenl T1 rendeztétek a vorséryt ... nondd ne8 őÁzintén ... Te b1ztosan tu-l
dod... ezüst az a szép páunk8s készlet?... kérd1 üőIen sutto8va Dun8y Berc1...

-'BÍztosanl... tle Dézit'Beg... ba ezliEt'bonne kgLI 1ennLo 8 pxóbálakl... vedd 1!kább
azt a Bag cigarett8taÍcát...

- Tudod öregen' én nós' csáláil oB eEbel varyok' ...a feleBégen Jobba! örü1 ery llyen
szép készletlek' E'ilt a 1ogBz€bb clgare tta tóJcán€k. . .

- Tud od Berc1 bátyán. Í{a tetsz1k' lyugodtan v1dd et 8ztl
Az ottho! blz8lmss negh1ttségbe! ' a feleség gy8külat1 ér zékével fölerősltve Berclék

neBáuapiüották - € fénjélzéstl sok latő.núlva ebr verBenyen BeÍcl nénÍ 5 zeBrehályáBsB1
kőzöltp velen' a rút fölfetlezést'anj-ro én blzony azü lódÍtott8n:... pedÍg én ugy tudtan,
bory 8z 18 ezüstl

Du!8y Berc1nek Dsry érdene'bory az atlét1kabaD naryBikerü BB1E a v1vóverseRyeken {s
síkert sikorre halnozott. Apátby Jenővsl' a baüalnas alaku batkezes vlvóval' varBávsl
o\r.erős versenyzőBóJds alakult kl a l€lkes ée vasszogaIrnu Dunay körü1' atse\i nínale!
vÍvóverBenye! szó!'ottevő tényezó volt.

Na6lon_ lelkÍÍsneretes, _kcno\ viv{i n'un ks jutBlna volt sz a atiazes 8yőzelent aneb
Dulsy Beltslant 8z első világháboru utá! először @egrendezett kardbaJnokság ryőztesévé'8vatta. De Eilde! nás Ylvóértékét felii1nú1j8 az 9 tény' ho8y Ímnár fólnótt-flátv8l e&/üüt
o]Jr vivóatln8sztta feJe' ane\r a magrar v1vósportn8k aóli érIékes dicBőséget adott.



!ilótás tr'eIe uc

Frlc1 bácsl a f1at8lokn8k, - Frlclkén nildeokÍnek' akl.8.v1váBhoz-cs8k eBy uJJny1
ttiutreiói aáóút, ÍEazán naggá a ÍaJongók tetLék a uss/ar viváíb. A FllótiAok' Repebcz-
r.-Ár.-rrlg"aa. lelkös. buz*ó-Bunká,|8 keilebt ahhoz' hosl 8 tebetsége8 v1vók a fe]szlnle
!1"ü: ]."áii. -ti 

"*ry 
a nleteiók erymáása1 verselyezzenek a vlvók képzésébep. Nso' Bé]é']<'

hogy szervezot keÍüljön g lendü]obbe.

F11ótá6 eEi'tsgg8 többeü tett a Úa árar vivóspcEbéÍt' lllnü a &/őzelngt 8yőzelemre h6]-
.o"a váráenvv líócáida egüttvévo. F11ótá6 fáradhatstlanu1 JáIt verselytől versenyre.
riauu-^t"t át i1v"verseníző, azbéLn n1nt velse!yb1Íó. Fársdhgtgtlglul a81 bált' tüEelb'
t'""áitott. békltetü. tanácáokat adotb. Ő volt e sasgzena' párbBtla! bíró' akÍnek a veze-
tóeá-'"iiótt bátrá ! 'feJte tték k1 képeBsége1ket a versenyzők. Mtnden akciót ne8látobt éB
benne [riDalen btbát éBuievgtt. E!en fe1iil otlenál1h8ü€tla!r t aranyos hunorábsn t0áÍtott
lr1nden blráló ne8Jesrzé8t' snelyet a hlbákra tgtt.

- Flanl Hozzád képest a vak üyúk ls csill'a8ászl -ez pt' e&r bÍrótársának Ezólü' 8ki
uu L"." riTönt ö_ ![-.rot'áro e"e tt, váry Iosszul magarázott '

-Adl8tokegyEsebkendöblletöIlönavérbaüóIrő1.Keresztülmert9bettiideJénés
azt nond$á ... pas8zél

!zü Beg a bekapott Jó tusü lersdirozni akaró veraeryzőDék a'tre6szá1üB'

- Mé]_y 8 telger' neg a bánaü' de neÍr ez a batvá8á6' anÍ nég nost 18 caikláldoEz8 a

köld ijköde t l

Íhren,ésbason1óBuórlpcsztokszázal8züIebbekI'rlc1aJká!.soba.senn1félee16zó-
i"", v_""gv-rirázoióg, ant a vái'áenyzo száJán klezatadt' neB Den harag1totta.

- -A versenYző bolold' az !9n tudJa nlt bes!él.-A zÁii-rl aÍra való, bo&r 8zidJákl AE

a lrró r_'a ttí_ i 
-v"erÁenyz 

ör e 
'megba raga z1k, nenJ€n kapál!1l

A vexsolyek utá! a ulltli8 tökóIeteBen Józan' néÍtékt"tg! TllqIF -'\ra 
n.bunor TEl Ie-

gis ut;aíiá-á-ierseny legklsebt részletét 1s' h(8y cBak u8y bsrsogoÜt a íevetss.

M1nalelkÍnek a h1bált ne8láütB és a feJér€ olvaÁta! leüt térygn s; lllető blró' v8s/
versenyző 1 ryőzó1 va5r utolsó.

Nenblszen'trogyak8ttóvolnav1Yórak1ÍÍícibácsitvagyFrÍclünoszeI9ttevolns.
Neken kellő latőböo aatta a Jó tanácsot '

,""""i"í'iTJ i:",:il"Ífl"i'":í"l'í3:F;:":?'5s'l't!iÉl'"l{i""lfIi"EE*Iuii"}"sffiii';o:i,
- az Igazságob Úegette a fenel

AlacEony' rentlktviil élénk nozgásu terc-bvaÍttal Yédó'- tőrrel-k9l-d9:1 oglarláDt kttii!ő
vtvó és verséáyben rs veszeáóinesiolt ez 8z Íz1g-vérig 1éIke8 Bporüenber. !Íaryar huszár-
tiezt, atrtt a ósaláatJán kÍvü1 csak a Bport éIdekelt'

Á vivók ped18 - vslaneEny1en az ó détlelBéteüt családJábo'l tsrtoztsk'

Még h8'ragJába! is noso\rt' deriit fakasztott.

Glyka ls Gyula

Apró, csupaízm enbeÍ. Á klasszikuÁ o]-egz lskol8 utolsó nohíká!j8. llndÍts szépeE'
mina ig' t<óiráttüI. terenben, verggrryg! ' kmo\ran' na8slőzőtlésseI vívott. TánadáFa1t érde-
[áá i6npovéter1eÍ csinálta. Eátr€ iépégBel, hátiaugiáasal vette 8 tánadás lendiiIetét.
ce;k coioEbetti nesternél láttan ezt-a üenóóvételt' aee ly rendazerÍnü 8Íkeres üánÁalással
váezóilöüt. tritü!óo! szúrt. 'ló} védett. Á siabályokát I elk1ísnereüosen betartotü8 és eI-
váita ellenfelétöl. zsiirlúői, b€y usranú5r betártgák. Zsiir1 elleo vas/ g z8iir1 tzex1nt
neE vlvott' csak u{y, aho8y a v ersenys za báIyok o1ö1rták.

Erre lónéhánygzcr ráflzetett. Erst 1zben eslütt versgnyé!üünk rassáD /skkor KBtcénl /
s é! n1nd.JáÍt észievetten. bory a cséLekből á1Ió vergenyb1róság e&/ik tekiltély€B t88js
a feltartó suúráÁok8t néÍtákeífelüt honoráu8. Ternészéteaen ázonnal a )' eBképráza üeabb
felt8rtó szfuásokat csÍ!álüan. caak arla üs/élten' bogy a szúrás üUiin. Álnylra föIbáüG
r1tott ennek 8 k8üolatÍsztlek á fölt8rtó 6zútá€okéÍt negnyllvánuló raJon8ása' hogy Den
átsllottsn otta8úa!1 Deki!... mct f16le1jen... elBek eEr kiilBö-felsó coup d'aÍ1et csÍ!á-
lok... olnek beláó-slsó feltarüót atlók. Aztál Glyk8ls Gyuszi' - a görög' 8hogJr nl bivtuk
- kerÍilt aolla. .A veraenyt n1 bárnan-aéEten líÁFc-i8ták uraltuk' n8gunk közt dóIt el az
elaóeég. Áz ggJrébként ra-5r on 1a ezánoütóió ellenfeleü kölnyéaléi !égy fe1ü8Ító szúráEsal'
lehengérelten,_ anelyböl n1ndössze e6/ alaÍab volt szabályszeriien Jó.

ll



- roB ssrtylkán' ezt az agszót Pesben n()m llv.jrl,()(j vt)lnfl lfiÉ.Í}l... dohogott !r gi;rög'ohbez a b8Jnokáá8hoz olcsón Jutot tál l . . .

'_ - Gyuszíkó'nl Ázb h16zed''|ogy en ls Darllo v.ls/ok? Nyuliodj lnegl... Pcgt|)n mófll' oUI-náItsn volnal... rbt 8zt calóattáú, 8njt iüt tr"'i ti"t,t,, 'ain.jj^ázl ;"i"jli,,i', "ijilr otL keli!
Gyusz1 xuróp8-baJ! okt ág ol' lyolt.
A klasEzlkus olasz 1skole négLs c6ak jó vo}t valanlre.

lalász GYule

__ Köze1 kél'nétereÁ ór1ás, aránye gyönyörü tesi,alka1,-t8] és hozzá ko]:onaóÍt16zl'.l|Gyu lács ka't l

Ige!' az volt. Ez a haba]o€s' ceupaerő órtós a legbáJosabb, Iegf1nomabb, 8yerck-Jóeá&u szlvember ,'éE a Dlan.oo ls'elózake;',-végt.re"üÍ kő&;;l"iiTiájiÉÍ"Ái"*v ovolt aa utolsó' aki-az igr!-rs-" u iiagha6"o;u ';Íáíi'e nrreu K;';;;;;o;;-;."i etv.rs eny tmegoye.rte. Ez a vetsenv volb a le8laryóbb éxtékü Áágyar v]'vóver""ny: 
'Á"Bie;;s 

a ''r,eg_Jobb Ú€srar kardv1vót| óÍnet nyertö ef. rnnoi'oágylüü.oiceoseget ruaryar iívó nen aratha-totü. Negyévenké!ü re!dezték._Áz e1eő uiÍÁqnauóft-űián 1924-Ben .áila"-"r'á['i"i.uJbó1' Énnyerl'en' E lry a disz. a oagy diceőség - á"cá'í"alá; 
'";á;i, 

";;"i" á-ií.iil"-i 8rt " i"g-kedvesebb unokanővéreú férJö: .AnÍbeD""én 
'áá;;;ilite vottán é;_"_"eá;;;,'iiyen taoa-ros biis zkgBéggel sétált veÍen Gyulágek" 'áI-á[[;;-;1kor én nég ceak áImatában éIeutema ry€kanba! a büea' - valódi aiannya1 trtrlne ieii 'r<3r.-" á"áá J"EráÁö;. 

*-'_'_"'"

sokáÍg 6sJ!á1tsn. ho*y len sétálba ttan vele náx a ío.sutt! L'jos utcában... otyan-fornal... !1 csak... !ézd,'á két regj ouu náry€i ki"iávrvó !

széctrY Lás z1ó

Á szöcske... llagaB 
' vékony' hGszú karu' hGEuú lábu embex. Á v1vószakértó azonlal

negálláp1üottB' b o8y tánailó tÍpuB'

1 üerenben ssltelll nestertól lefelé nildenki eTre szoktatta' kéqyszeIítette Széchy
lacit. CgÍnálta Íg' an1ü a texenben leckében' $rakorlatokban nek1 dtktáltak. Iriryen
gusztáJgattuk a bosgzu károkat' a lába1t' ane lJrek Bz1nte s nyakánál kezdődtek és a veÍ-
sé!ye! nÍDdestlki-ilk.rénÍiletére obrsn ugráldozáEt'k9pkodáet vilrt végbe' nÍntjha k1cseré]_-
ték vo1n8. Es leE tán€dott véleülenü1 sen. A hGBzu karjával elIenben elnden üánadásba
belová8obt. Eol alul' b.ol föIiil. K1szá4lthatatlanul és szorgalngsaü ryiiJtö8ette a neg-
nyert nérkőzésekgt. Tip1kusan a conbat.rendszeI szer1n1' vivótt és báiirennyíre haraguötak
Íá a kolve!clo!áI1s rendszérbe rögződi'bü szakértők a zsüriben' szécby Í,aciü eenkÍ 5s
senml. ne'n tudta a saJát e5rénÍ nódszerétőt e1térlten1. KÍlsnein1 a11É lehoteüt' c68k
anrryl't tualbatott B1!de! versenyvivó, ho8y szécbyt lregtá-nsdni naryon veszélyeB.'nert a
közbeYá8ás u&la! bÍzoDyos' de hory sz b.ova éE meTTől Jön' klszánltani nen lehébett. Á
Áziicake_csak ugrál és belokalapál' ő rnaga nen tudta' de á tenpóJa féIelnetes volt' a
sBeBe kitü!ő' 8 kezében a ksTd vége rezgett itb-ott; lde-odat_ éó atldig ueráIt előie-hát-r8l an18 nég16 beugTott8k g t-ánadásbs. _.Akkol pedl^8 Laci feltéü1enüI bódo6á1t valan1t'8uÍ s. Ie8_több8zör ült_ ig. Ea l'4c-1ste letb vo]!s ' 1'alán szánbay k8rIlerjéb futJa raegj aeő lelkes -0ÍC-leta volt é8 zgiirltáaogatás b soha úen kapott. ElienkezőleÁl A vrias köi-lervativJ8Ít dühös1tette a I,8c1 ktszá-mlthatgtIan és neiőben szokstIan vívó nodora és na-
ryo! sok tu€t nen |'láütakl|' nen akaltak látn1' an1t gdott.

Áz ellelfeleÍre late8öló lott g v1vónodota{ de annáI éxtékeBebb á MÁFc részére' Ale5több veszélyes ellelfelet ő söpörte el az úibó1, 8 ő volt az. skl váraülennak haüó
&rőzelneivel es/lk' va&r nás1k lLAlo tsg ré6zére slúává tetbe.

E üekíltetbeB halla t18nu 1_-8 zeréEy és abszolut ijlzet1eD volt' Áz ó egyéElsége JárulttrozÉá le8ilkább €hhoz' bory 8 MÁFc_b8! otthon érezten n88anat.

. r !a:t

. IzelltőüI ennyi elég is. Dr. Póst8 Sándc ollnpia1 bajDokunk tlé1e8 boIla1'' neAlrt
vÍs sz genlékezégeíD ek közléséb ezzel befeJezzük' és hadd jefoezzük ueg nGt utóIsg-7É-
ve zetóbe! 

' _ 
előre. ta_lán-j obb 

_ lett volna/,-hogy neur törvérf ei"erúé; oiiínr éplyái-niDdenbenaz áItala 1e1rtakk81. Illelfele1 között vannák szép szánma1, ak1krő1 nl nát vélem.énnye1va&ru!k' éa. ná_s.' aokazoÍ pozLt1vabb t<épet árzúnt--'éppuo 
" áaryar vlvóspoit ha Iaaláséértvégz6tt nunkáJuk a lapJár.

-- ', YÉsi: érde'esnek' éÍdekes'ek láttuk bepiltgltást adDi 6bbs - Póet8 alr. hogy'! lát-
:: 95:i. P:-3"Pt' lywodt8n leirhstjuk! bizo!y' !aryon eryoldalus!, éer elfogulüánl
!-"9r}lE', b€y-kon!ye!. gJrÖzte l€..öket_'_'Y8ry kcvésbé könrryén - nert !ortrélbóÍ ugle az de-
I'1'l k_l.'-!:ry.ö nlldenk1t legyő.zötü. ué8okk8l 18 előfordutt nár, hofo' eulékelk üégcsár-EaK' a 6!épre ElDalo!kÍ szlveBebbe! enlékszIk. Ezért en1ékezijlk'n1 íÁ az o1lmpi81-b8J!okdr. Pósüg sántlorla - és nen a külöuféle züÍös iig'i;ték-'i;;;-;"-;d;o' _" 

iáti5iátoÍ-ü"s-
!P3!*!r'::l_e8é8zen feddhetetle! veIaenyző PóE"tfu;. Áki;-;a8}' ká' ;- h ü;_;;i ékeÍ nek [a-pLrra véBe8ekor s9n tudta fiiggetlenlteni m€gát induIab8itór. -'

A s zerkeÍJ zt .



tsESZÁtrlotÓ
MOSZKVAT TÁPASZ',lALA',llAlNK

December lo-én kelleur B repiil t után 24 foko8 hlrtegben érkeztijnk Moszkvába.
Á rep|j1 téren 8 szov.iet vlv sz vetséB kepvilet Je várt és a sztjvetségben ett Íii-

vld látogátas ubáu s Mebrop01 Bzállodába ktsért ninkeb. saJnosr b olnács ot lem kapbunk
és ez reáézeégeket okolott nár a progran negbeszéIés nél 1s. TolÍ!ác8ot' cÁak ].2*éD déI-
ubán b1ztoBI Üak. IJ-án roggel uJ' 0eslehet 8en gycnge tolEács várt n1nket' akÍt ]7-t I
neg kellett osztsnunk gz Át1étÍk8l Szijvetség ktkiild ttéve1.

Ebb 1 a Jiiv re Lézle azt a tspaszt8]8bot lehet levonnl' hogy e1 re le kell levelez-
nL azh a kIvángágot' h os/ a klutaz szake0be.reklek tolnács álljon Iendelkezésére' i!t-
hogir nl 18 b1ztos1l'ulk a szovJet edz knek 1lyén 1ebet séget.

tr1!!-taxt zkodáÁuBk alatt g Íeatnevelés1 F iskolán érdek1 d iink az edz képEé8I lt
két alkalomn'al a leEJobbn k tartott és 8 1e8taibb u ánp tlágt ad !uzs!y1kl sportlEkolát
/y1v6Iekolát/ lá ogat uk nog' naJd háron 1zben s no6zkva1 DlDsEo edzéBe'"t !éztlik véBlg.
végiiI' de !9n utolB sorbg!t a szovJet k3rdvivás fellegvárába!' a noszkva1 csztr-bEn hst
edzése! vettlilk xé8zt eIeJét l e végé1g. Mlndenho1 szlvé]JeBen fogsdt9k' a 1e8ne8Bzebb-
nen kIg rsldelkozésLinkÍe áIlt k és Ígen kedvesen hangsrilyoaták' hogy a nagysrokt l tg-
nultak vIvpÍ.

r bb kultuláus pÍoBr8not szeJivez ek résziinkre.
Tapászt8latal!kr ]. természetesen klssé siiÍi ve' az alább1akba! szá-noIurjk be:

Á TeBl'nevelésí T 1sko1a nonunentá11e néIete1ve}' ultÍanodern édz pá1yá1v81 1enyii6tiz
Iátvány. Á vÍv texne Po!ooarJova' a vlv andzék vezet Je nutqtta be. Á nagy vÍlágos ie-
renben lo perc glatt felszerélhet I9gztthet fénpásbok' szrir párnák1 ezrir 'és váÉ bé-
buk beláIhat k' nelyek als ' vagy fels voDalban t8ltJák a fe&rvert és &ros rug á szer-
kezettel a kiit p !8éDok el lennyoro'ással vál8Bzolnak. A fa1o! Ázrir és váá re8ka1 id -méro eléktro oa berendezések találhab k. /Ez ket c8ak 8egédegzk zként haizoá1Ják./
A !e!9ts nelIe t1 heIylsé8ekben techn1kus niihe Iy' szertár és telerekedinB berérdezés
taIá lha b '

lÍéhány éraleke8 gdstt

' _ ._Á Szovjetuo! bao 22. Testneve] s1 F' Ígko1a miik dÍk' nlldeoh01 foly1k edz képzés.
ÁLi1ijobiiz szi!volalon./ Magaa azíovoDa1u edzr5képzés táIálhat a nosz_kvaI, len1irgrá<li,
1!9ow1' tbl1iez1, k1ev1, t8ske!t1' onszk1 és sznolenszkÍ f Ísko1ákon. V1v laeozaE nlnáenvben ildul ' nilinum 10' nax. 20 Í vel. lPL. Moazkvában va\l 20' 1dén I4 tB./

Idz képzés t

v n., éve6 /kijzép1ekolal szinten, ezb végezbe pl. Euznyoczov/; \an 4 éves f ískolaLÍ'zLnEeE /ezt végezl'e pl. T1scb1er./t van ! éveá levelez tazozat.Áz edz k es/for l8 képealtésb k8ptr k' flzetésLike 8 kés bbÍ;kbén 8yakoTl8 i ld 
' 

eredm'énJután áuap1tJák-neg. Á ezakosodás si].atén az életben' az lakola Eiveszese uiáo ' ti'rtén Ík".Á f1zetések.az át1 gszi!vo!alhoz képest 1geo oagasakl Á JeIertkez k r"éivetáÍí v1zsgátteezrek vívásb 1. Í. 06 ltályu 8E1!t-ktitel z . s'iikséges iel étel nog a cTo_jervényíeg-
a zerzése.
E1trélel'L félYéteI1 v1zsgá -ketl ezenkívti1 ten!l az e1 1r tantárryakb I. Áz ealz képz benh9!1 

'-6z01 
2 ra vlv edz l_gyakorlat és 3x1 ra k telez vtvas ían, iénat-náir 1l'orát-t ltelek gyakorlatl anyagga1.-Ponm.arJovai Ltviir 4 vtv i8nár'uiik e1É. 

--__- _-
Ag edz továbbképzés l éveokélt kiitolez . Ez.egr h napoB' de len nkiiltséges' 1t a válo-gatott edz l csak 1 aal kélt szelepelrek. BéB iikre sietsínáJlun r ornaláuái -iánász"res iá-Jékozta ás van a Ezijvetségber 'a leluJabb kutatási ereáuonyeÉror"

Luz8ly1ki Viy lekola
Á stadlonban két lagy. v iv terén' r a falo! tilkr k' a lretterok tiiki'r el t lgkoláz at-

í3[:.$íí::á?l:'os'5i"Í5*tiá""i[:}t;íi;"lí:íl"ff*iiiíoI::iuE:"íí"|ai:;i"ffffÍ:Í'"ÍÍir
ver (lo_r8ozlk. Az éYeDképt Begblrdetett toborzásla !00-6oo-gyerek lelentEeztk. " 

nxaron
Te.t rlt cinii flL' Yo itéB. után ].ooo. A toboriág a-ráctÍ bai-, l9!9;i;i ' ;;;_ui,zÍtuan,'plskátoko! é8 8z 16ko1ákb8!. tiirté!1k. urYei ázlsÉo1" 

'a*iol'ln 
_áoo'vi; 

;;Í'niii diÉ, -[goy-
telenek a Jeler kgz kb 1 8 IegJobbakát kr"Árog"[Dl.-

Á k1válasz ás elvo1l 1. at1ét1kus kÍválasz ás.
Távolugrás, 60 né eres futás' célb8itobas stb.

2. Mozgáskoord1nác1
Pr!t va8y ehhez hason1 8yakorlatoka utánozn1 keII eIslaÜaHr8.

, - Reakc1 pluYz f igyeIen. PIc az ed,z két tenlszlabdát vál-toga va-cselezgetve eJteget, a gyereÉ itg"i-e;-;Ík;pj;.



!'á8 vtvó1gkolákban h6sollIó elvek álapján' do ínás ÚJakor1jlLokk3 l' 8zlr]Í'|<ljá]ntlk'

],uko1.'lan ov h8ngFú]Jrozta' ace'y- őz a t<tvál'a!it,rs n"' n.uult.H'.'TanotiiL ll]"rlt' lIoay k1l't'l ']L'!rz

Íö\"iíó; "á"';;-"idii I i ér'u"Bí' n1a bb kény Lelenek $ zü: lcK l'á l n l'
Tehát 5OO_6oo-bóI' kIválaszt 175 gyerekeb. Öt' hgrnoncöt fij!' cgopo]tba c'et z1';Ja őket'

rot-n#'áfi'náiíp"ii riá 
_"áJü_i"liu 

"áoá 
r."i r-rós csoportokre ég ezekbő1 év végén a 1eg.]obb

10-12 marad neg.
Á Fyerekek 2 hónap uüán asszózn1 kezdenek é8 az ösztönösen jól asszózó elyerekokből

"merr't 
Eí-euoÉJt, akilrire1 k1ene1ben'f oElalkoznak'

Hel'1 háronszor L L/2 órás foglalkozást boltanak a osoportok részére',de a Jó-así]zó-
uoxxa|"üátl*n éáv-"rr."r oh'ui'í"gilí k;';"k. llasználJák a meai;er-tanl'Llány nódezert ég sokat
áái"'i_"'j'áitJi'di, "" rr z rr.ur 

'rap?&;;; -Á csoportos ioglatkoza'sok után Ískoláztain.k'
i-tí[aÉát-iüü|"'urolt iuvrt]á[.-l_io" táooi,agát-nlnáenkI írancia narkolat1'8I kezdí és

á"ái"iöiári -té' 
o uÉ- át á 

'"u 
áioá""u 

_*.É 
óÍut'" . Á tór18kola Igen prec1z' h1bajavitáBoe.l

iil;-;i k;; 
-";iil'r""ár" 

r. orát"i'iá-" or. i'rtulávttÁst 1áttunk, tle éizésiink 6ze11nt 1'kább
;;3;;;k:;"ii;iex Lúetrreszieséie töreteonék. Á kezdő vivókst a ná.6odík évtő1 vexsenyez-
tetlk.

],ukolJanov kért nirket' h€y tolnácsolJuk a,M'_VÍvó szöv' felé azt a kérésükel''
nogv Ju"""!neoek rendszereáéo-"7'w3ut-."gy.i ts1á]kozókab reEdezul 1'-17 évee Fz1nben'
Ez-ügyben hivats1oea! 1e negkeregnek ülnKeE'

Mczbval D1lsno

vivóüelnijk a Dózsa vlvóterméhez hasonló ' azzal a különbséggel1 ttog-y-a -karzáton kör-
u"n .ós'ói-üi "i'óóá"i táiárnato. Á vtvók ai épület L]u"99ól+I.l" ??:::í}!Ík:^K""dotnií""r.í,r taniü. Tsei eolrat Áozáái e1őre-hátrs' öokat j€vit htbát. ÁIIandóaD-)azttla.a
i:ii8É'"iáriái' 

-; ha;á"úi'-á práöiz vagasokon éá- az egyénsú\ron va!. A vlvóáltáe klcs1' a

riio'e"_i8"iá ] iooiauui,, níni-á toi5zot<nél - hogy {yorseuban fel tudjansk be1ő1e á11n1|
;;ő_h;ry-ii;"st-inditeaű"}í be1ő1e. A háÍttá8b ki1enóveu 8záza]ékb9n eozgás közben ba-
!1tJák.

Moszkva1 CSZK v1vóterne

Á vivól'ere4 !agy node.r! spo:rtkonbínát közepén helyezkedlk e1' fedett és szabad

"o*to,ei"ÁÉÉór. A víióteren tatai ternünket negköze11tő naryságu, erylk faIa vég1g ablak'
;áák"f;ia; túkör. Á v1vók rendszeréseÍ hasznáTják a fö1dszíntl. b1rkó zó-k o8ár labd a ter*

'"t-eg-á á""úJa paryar"t 1s. Á tbii1szí szovjet kupa E1att vendégllvóka1, fu láttunk.
n-""áto"oüátot. htni a szovJetu!Íóba! nlndenÉo1' eázők vezetik, ák1k nesszemenó önárló-
.il'".i áir""ítÍák mea vívó1É edzée terhelé8ét. 0ná]1ó munkára neveInek, a csopoItog ve-

"éiiÁzor" tbrbénő táümlakorlabokat neE taItJák cé1ravezetőDek' a versenyzők eryé.lepkéD1'

'é"itr.-ait'ia"* es ofiór beroe1egltésükeb. éyakrap ko€áI1abdáaDsk edzós eIóbt. 
^övíd'.i JE.áu ii- iu tua rlmeccse E 1s rátbunE./ Az asszóznl Felá11ók vtvó1lag benelegÍtík eglmást'

ii' ie1vá1tva váEn8k felet. kva!üübés-feJet küIijnböző távo]ságokró1 * véde!ek - és csak
á r'oo'ornart tec6nika1 foiaÉorlat után ke'denek a Baabad víváshoz. Áz edzések ilteEzívek
l - l i/z óxá1' v1v!ak' 1ndenk1 eíEdelklvel asBzózík' rendszerÍnt háron üuBos nérkőzése-
keE. ahol € gyóztes vivó nlnillg benn narod.' Kuznyeci"ov, Tlscb.Ier' Árkádryev, Mavllhano\'' trr ldleI és. r0ég hat edző tan1t 1tt.

Az edzések rendje3
Mínde! Eap tartaEsk edzéseket' k1véte1 csiitörl'ökön 

' 
aB1kcÍr déle]_őtt IabdaJáüékok'

főképpen ko.sáriabda1 futball és Jégbokí' délután pedlg szauBázás van.
Eete!ké!ü e*yszer-kéüszor körné]rkőzéses veIBelyt reldeznok' aBolyen Elndenkl részt

vesz a leglgpslobü_ 1ntelzltáBgal. Ezeket áz erednén'yeket a válogaüáskor f1ryelenbe veszlk.
narite. YínoÉúrov, Bazsenov, KIovopusukov' ItJuk' Psvlenko, Konár és a két Rengzkl !re1-
]ett ttét-nyoIc f1átal vivó vett réézt a klízdeleüben' etősen negszorltva a válogatobtakgt.

A szezont késóbb keztlik nllt n1' alapozássalr deceüber eIeJéD. Áz edzőüáborozárok
Bzá 'a évenkélt öt' vagy h8t' áIt8lába! kétheteBek' a vllágbaJnoksfu e1ótt !é8yhetes. Ib-
ből egy-kettőt Moszkvába! tartaoak.

Évenként négy vá1og9üó veIsenyt rendezlek' ezenkivüI a Mart1!1b' a Huogfu1a Kupát
és a azoc. @Bzágok lelselyét t8 flgyelenbe vesz1k. Áz edzőüáborokban reEdszele6en meg-
tartoüt körnérkő'ések erealnéDyelt Dy11!á'Etaxtjá_k és ezek!ek k ooo]-y súlyuk vg! a p111a-
natnyl forBa negállap1üásánál' valaEÍlt a vá1€8tíqná1 a batáJesetekné1.

Áttalán os edzől v é 1enény l
ÍoltoB a kÍegészító edzés' de len helyetteslthetl a vÍvást. á futárü' aE usu ást

hosszu távon len kedvel1k' ale a spcrüJátékokgt Dgry kedvvel cs1!álják. Á techÚlkát rend-
klviil foltosn8k ltéuk' de leE he1yezÍk a takülka elé.

Á vivónak ]-aza 1zonzatra van BzükséBe' erősra k ollatoka t neo láttunk. de 8z €tlétÍkuski-lá1asrtásu, lgen !0ásszlv felép1tésü veisényzőÉnét erre ná'T nllca ts szút<eog, ez riyánképzést a sporb1skolákba! Bár negkapták.



MoBzkval tartózkoatérunk a1stt nunkáJuk6t figyelve' negáI1sp1tot buk_t oban_ákc1ók8t'

".rrr"t-iJ'-re'""üox, 
u"gy könyvei!kben nj.nceenek ].eirva' nem lábbu!k.' !'egflgJe]tünk 8zoD-

;;;';iy;;_tr;kóriatót<atl-amrt- rég1 megtereink' tanibottak' ma azonbsn klsaé elhanyagol-
tu!k' b]'. € flnt8 1n tempo srakoI1áa€ mozgas Boz0e!'

Á tszovjot lsko1av1vá3b erységes1tobLék és kla1akuLt egy spec1áIis szovJet k8rd1gko-
]s' mely a Éő]ü!k átvebt a18pokrs épü]t.
Á különbEég a két íEkoláztatá8t rendgzer közöiit! a 08gyar edzók a k]-asgzlkus napayar

tecb!lka els€.iátitá:]ár8 helyezlk 9 haoggllZtla szovlet edzók 1gyekeznek 8 t8dlüágü kö-

!.elebb vinll a szgbad v 1g[!9z. Az akclók zönéü nen az előre benoldotl' sakorlatok. ha*

!en*g! ed'z áltaI teremtetb varq!1an b9ry_!etek he]JLgg-_meg9]dáq-9 -ig11enz1..

Áz tÍ]ko1a áI1and eI re-hál'xg nozgásos' r1teusvált á_q os 1áb srs korla t'okka I tijrtén
bemp foqásxa épii1, melyet a nagy ]9 ÉíyaI viv kt l átvéve a kardvívásb n id kiizben neg-
ri]tL táv lságla_doÍgozták át. Téhettk ezt annál inkább' nlvel élvon9lbe1l edz lknekr
.eíÉidédzolk áo1Letb_níndijesze néP:y-ijt tanltványuk van. Kezd kkel !en fogla1koz!ak! ul
Üa;'1 Lványaikat e nár versenyen eiédményt e1ér lehetsé6ekb l n88uk YálEEztJák kl. Áz
c,rrjg flzika1 meRtexhelés Íníatt td s k8rdedz t neB látl'unk do1goz!1r pl. ManaJenko Bllszkl
neste.re' vag1 Aitáagyev náI évek t8 csak t rt tenltanak.

J Iáb uDkáJuka , egyensri\yuka t Dero csoportos lábrya korla toklsk 
' 

hanen á1lard eI -
re_hál'Ia nozgásos lskoláJuk.ák k sz nhetik.

Rész let 8 Mav llhan ov -vln okuiov tskoláJáb l3

v1hokurov ugrás-lépés fejc8elle1 roásod1k szándéku tá.nsdáBt lnilit. Mavllha!ov ebbe
zárb <ik llel1 va8y klét k1enelve kijzbe flessel. vlnokuIov' v86y hátr1t' vegy el vág-
hár:lt és a nestex által nyÍtott résbe rlposztozÍk' a Üresl'er utánvágá8áJ8 hátra lépve
|e]:cbe mes/. I{8 M vlltranov hátra Iép' ví!okulov upJrás_e1 re-k1tiiÍéssel' vary ugrás-el re-
f lF.]sel és az edz álta1 ny1l'ott résbe vág.

Ttzsgáljuk meg tehát szovJet s1kerek i;ltkátl
1. Nary emb-^ranyag' rsgy k1választá's1 lehet ség.
2. sok nodeIn s p oltfétes 1tnény és vlv terem.
7. M1nde! képze1ete1' fe1li]_nu1 edz el1átá /eg1 edz c6 k 4-' f Yel fogt'alkozÍk/.
4. T bbet vlvnak és bbet vergenyeznek' n1nt nl.
9. ErységeÁ I ellds z e.rber] tanitanak.

, /Ez az un1foIm1zálás eryben ryengéJe 1g v1vásuknak.,/

. Fsz1h1kug téDyez ket.v1zsgáIvar élsporto1 Íkat, edz 1ket erk lcsi1eg é8 aByaB1la8
ez átlag enber f ]-é enellk és a versenyzést sbbahasr váloBatol'takr l neáezemen ei' goá-
d oí:kdlnek.

'FIataImas hajtérer ként hat még, brory a sporto1 knak alkalmuk van bejárn1 a vl1ágob.

. '4.Sz9vje}-egz kkeI egygztebve tapagztaIata1nkat rnegá1lapttottuk, hogy.az edz csere
rnl_nclkéb részr 1 hagznos voIte

Ye}pryényiink szerlnt a két viv ,rendgzer megfeIeI arányban torbén otvozé-qe a kétrendklviiI1 nagas fokon á1r vÍv nemzet fejl déáet seg1theti eL .

Gerev 1cb Atadár
Zarándl Csaba

,A,
tL7

\:- /
V r(lt()r



Ktilf ldÍ Versenyek
Ydrs , L974. Janu x 19-20.

Vare Í felgzgbadulásl lerseny

^z 
I9'/4-eÁ vlv évsd els lenzetk z1 vel8enyél'' anoLycn n88Jarok ís TéHztvotbek'

v"'"oirán_íá'ia"uté á n or' oto i. iy-Éiou u""y'gnt, jg-áuái_ 19*2]0-án. Éz a verseny az un. t|llars I

iái" "á 
Ja"íg" i -vér serTy", "'áÜun "o 

laé_n xevey Ján os oesteredz lk vezetésével 2-2 veI_
;;;;;; ;k vebte fe1 á Éijzd;r-6eb f e5lvernetner-ként ' 

nlntery 40 len5re1, keletnémeL' oszt-
rÁÉ"eá szovJet vív v81. Pár bgJ t rvers elyt nem rendezbél( a rengyereK'

Á féÍf1 t ! dajlt erednényet

WoJciechorskl POL x
KaÍ1nskL PoL 5
Pa p Jen HllN O

Dabrowski POL ,
Kaczmarek POL 2
Burtan POL 5

Pun JeÚí1 rosBzul kozatett az els fordul b9n' háJon veresége 8zede t iiB6ze és osak
.r't "á!"ááiÉ .luto[i t,:"áuu. Á d ltlben nen szépén, de rnodexn kivlteIezésben' nas/on dl-
"Jáir"áEí,-"ot"aÉrouatt1uegn' 

sok flcasel oa ryon- eredményes en vlv^ott. l{oJclechofgk1 el-
i;;-;;o:iá végz d assz Ja e$renesen ry nyiirli vo}t. Kalilgklt ls f léDyesen 5t1-re ver-
i.. árn "-"rcEv1láebalroÉ 

DsB"rcmgkl oílen'csak 4!4-r 1 egy találettal maradt alul. Á na-
;;";i''á"i k- Éá'"ii'é iB'ie D nély !áez1 vo]tI okÍ az els fordul t nég n1nt ran6e1e vet-
fl.-i ."a"'ái"runei. de a 

- neqyedd ijnt ben 4t5-Ie kikapobt D broweklt l éa 
"5-re 

az 1smeret-
i"n-níÉéítor és sak e6l $ zelnet tudott szerezli' an1 EevéA volt 8 továbbJutá.hoz.

A!tt!d!t erednényet

POL
POL
POL
HI]N
ÜRs
POL

Itecsey k nrryii csop ba! veresé6 néIkiil Ju ott-be a diint be' ahol sok hely elen-lté-
Iet s 'Jbotte. Á ienryel szoT vezgt Je vaslale8ze ével sokszor segltett Dyugtatn1 a he\r-
telen itéletek 0la tE- ide8e8ked verÁenyz ket; Tiibbsz r a vezet Kevey mesbeÍ 1Á kiizbelé-
nett. BÍE véciil 1s heI'yeá uederbe terel d t az er s leng'ye] p8trlob1znuBt l á hatot
i"rsénv. - 8s dik szánu- képYísel nk ltt Kopcgáldy llárla, akí 8 negyeddiint ben nég J 5r -
zelnéYél mlnt raogels Jutott tovább' de az utols akadá\r e} tb' 8 ktizéptliiDt be ! nem
tudotb é&r gy zelne sen szereu n1| lgy , veresé8gel k1eEett'

Á kardYersBq/ diin Jélek eÍetlnéryBt

P0b
DDR
POL
IIRS
POL
POL

Nonara - Pawlenkl 5tZ

Á kaÍtlbaD éÍt beDliilket a legnegyobb csal dás. Dr. Na$r zsolt a le&Iedd nt beE né8
, srtizelBével nÍDt raogels szílte be8étált 8 kaizépdijlt be' alo lbt elpáJ ol t le a sge-
relcge és s verselybl! ság ls d Jtotta t be1ytele! ltéletekkel. trorfaoty l 4t5-rel
IIoltJe etlen 2t5*re klkspot és ez'el véBIe8 klszál1t a versenyb I. sz1!éÍ!k náÁ1k kép-
vlael Je' celevlotr Gyijr gy nár s neryBddiin be! bgfoJezte Íéezér l versenyt' ner 1
ry zelne nellett ,t5-!e klkgpobt Bierkorskl és u&.8Dí]Je! aÍályb8n ftrnsza ellen.

A h8z6térés s ktjttiig ld JáI 's nla t 6oká1g enlékezeteB maÍad' ne! az ut8záa na&ton
ví8zoD sgságG volt.

Klvonat Kevey Jánm
Je len téséb 1

3555 J 2
x 555) 1
Ix554)2 4 x IL ,225 x 4 4
5555 x o

&r. Iy.tl V.II III.
ilT

-La
It T'r

-L-L.n vI .

0 gy. VI.r tr v'
4 rr T.
4 tr If.
1 rt rv.
1 rt rrr,

Macb.nlcka
Lechna
Tch ra
Hecsey Katl
Slegleda
Wys oc zanska

Korfanty
H oltJe
Nowara
Paw1en ko
Kaweez kl
Malmurowlcu

i{oltverseny au I-II. helyértt

x 2 4 4 2 4 2 8Y. TTI.
4x42I42nV.
t I x 0 t O 5 rt I.
J 4 4 x 4 4 t tt VI.
4 4 4 1 x I 2 rr fV.
1 0 4 1 4 x 1 rt IT'

x5r555
, x 5 5 5 5O 4 x 2 r 5
14 5 x 14
14 55 x 111455 x



Gátraest Párizsban
tríéc csak JaluáÍt lrulk' de a v1Y k versenynap áre nárls ezo1gá1b neglepst 8Eel'

r r o"ii" táiii"! t-' * Jei. tsi; tá noáienaezeeré káEiil rí.x 1rl Kupa YerBeDyBoÍozat ez

évb6! len k riilt ne grepd .réáí 
"|-Á 

uáílioi iot"'oablona} club uryen1s a z. e6ée z-v1-lágra
[itiio "Ji"iáiJ' ÁrsáE- nrg t t 

-áiáir 
u á-'a" haslonáry os. verseoy nogrende'éEát 1. Ebelyetf

nacv qáIaest k6re ében t. eii*J"i"L zz-eonootoito_k el , ki nyér1 neg.a. rV'-_art1nt
iií-33'i"iJ tl- 'á'i' igog-uán-"i érJo részverseryb llagngp' t97o_ben Dlltrba ' 1971-beo e

;i' '";;e_silá*"nÉ. rszá-l"" pádlg a francta Revenu, L9? r-baq TalveÍd.Yolt.a versepy
-"iaiiá5á. -[" ái'á- Í."ÁAla-áoáuÁÜoÉ eiiéi'oben a néry'r'éseversely gyiizteg lek a páston
Fiííáii"áráo"iáni"l -n"gy k1 ao aránysurleg vé81ege8 aszdáj8 1974-b n.

Á holbversely Dllnba és lla8!8n távollétében foly le és az Tstv rd FRA gy zelrnével
-a."xiaii-'iatvgtá oo""nt"-1or7"- 10!7 grányban Ey z tt Revenu Dan1el és sz8b EáDdor
;ÍÍ:;:"i;;6i;;;"-E;;da]" iá!t " rv. l,tartínr_tubálat. utána Revelu-uryalcask 10t7-e8

"-Án-h.n !-Ví{'éde1negkedett-száu sánat or ftj1 tt' tfor szlnetnk kéPvíse} Je_a'YeIBopy 1ll.
íáÍíÉ i![t!É" iéii. li ái"o t"pai t919z-u"" a fI ác1á'clogse ' 9 náÁ od1kat 1962-beo gz 8D-

"ái"io"t"ig. a harnadíkat r9 a-uai_ a francla ltagnan nyerte és igy Talvgrd Berlhard uoa-
E""'i' 3í"i'áei" iliÍ;ij;a_ iá'Áááagua reriirt, am1n ez eiednéEyek EutatJákt negé'rdemélte!.

Á reldez k felb8Áz!álták a kedvez alkaIna 99 9ey r6e!.eraekes versenyscE ozal't81
tetteii 

_eivézétessé 
áz est álÍieret. Meghívták ez alkal-oárnaÍ Pár1asba á G teb cr g-t 

--v Ílág-
u"jn r.",ig Ey zte8e1tI nosv-nérjek iiss7e ereJiiket a-ftencla baJnokság ntilt év1 sr ztgEeÍ-
;;í:-il# ínéitozeeát a'L vetÉez eredményekkel véBz 

'ttekt
Férf1 rbenl Noel !'nÁ - Bztankovícs ÜRs ]'0r9

. iÁiua;toruenr Edulg svE - _tr8dega1ller1e tr'Rt l2t11
KardbánI !íontan=o .AIdo ITÁ _ Bonnlssent FRÁ 10t9
tr t rbeBt NyÍkonova URS - Vartll FRA 8!6

Áz est zs folt néz tér l tt ra&r Blkert ar tott'
rbt enl1tjiik ne8' h osr neB -keriil megreEdezésre a Mertin1 Kup8- . kardverB e!{ aen'.arlr1t

r euru-á:-'z l-ái-éiá iráiyozíax eI BrijgszeTbeo, és hory a MsIt1D1-n l t I kupa-lat porbJát
ai 

-énársráv 
ars ág nÍatt- náÍc1us 15-16-ár8 t hétkiiz!apokr9 he1yezték át és.el tte vg1

""iitori8roo 
ker l sorrg a n Í t i BEK-toina. Ezzel elIentétben' a párb8Jt l ar lll Kupát

áz eredet1 Íat pontbg! változstlanu1 nárc1us 2-]-án vlvJák ÍJondonbaD.

Saabri Sánc] or
utlJe lentése a].apJ án

HAZAI VERSENYEK
oRszÁGos SPCE'TTSKoT'ÁS BAJNofiSÁG

197r. doceBber 2a-29_éA relalezté Ee8 sz ÜjpeBtl D zs8 spwtl8kol8 e' oxs'á8oÉ sporl'-
1skola8 BaJ!okBágoE.

Mlve1 a rendezéBsel k8pcBolatos felaqatok teIJese! lekiitiittek' 8 ver8enyb l Bu 1nte
gennlt nen láttau' tgy a az8kmsl éÍ ékelésro leE vá1l81koz@. cgupá_! nébáry azánszerii
adatot s zerot!ék k zi'lni.

Á versenyen hat f város1 éB hat vÍdékt Bportlskola 294 vsrselyz Je lldult.
Egy saakosztály áltat ildlthat 16 lLv t a vasas és az Ü.D zgs lldltot a' a HEIE e8y' gt
OSC két f vel naraalt el. E' az gretluéryekben ls üiikr z d t . IEe! szép eÍedBény fls el
06c st Iv.' és s szmb8 hely v. heb . szeBbetli! ' bogy a két iezet Sport1skola /ISl'
D zsa/ u g'dct III. he].Yezett á va6as'áz I. hetyezett pontszálárak felét 8en érte el' 6t-
t 1 u8 poEttsl kevesebb a w. belyozett pontszána 

' 
8 t bbt peallts 200 polt ktiriiL nozog.

rsr a Yerseny tulgJalolképpen Lét 6ptrt1sko1á Yeraenyévé sziikiil.
Az 1ldltott versenyz k száma a za koa z ályolként t

v88aB 
'qr 

U.D zsa 
'6; 

EsE ,5, oso 74, s'mb8thety 
'o' 

Bv1c 26' KsI ?6, Péca 24,
salg tgrJán 2()' Eger 14r BsE 9. K8posváÍ 4.

Évf olyanoDként1 uegosz 1ár t

II: 9y!. ?o%r.\ÍI. éu.69fr, IY. év. 6J 
'g' 

- s csiikkgo tendeÍc1g az utálp tláB
8zempoDt.láb l oeo t l b1ztg .

io



FeBwernenenkénti mogosz 1ág :

Férfl t r ?'4 %, n 1 t r 68 %, k.a.rcl bl % |)i,, kartlvlvítrlunk fizclnpontjáb ] nem kerlvez .

Évfolyamonkéntl fegyvernem1 megos zIás r

[érf1 b r N i bor Kard

IT. évf.
ÍII. évf.
rV. évf.

Á férfl és n l t r a rÍ. évf.

75%
77%
69%

fe1é ha1adva emelkedík'

76% 58% I

68% 62%
5r% 66%

a kard cs kken I

Eés zle te-q eredmények t

-tI. évf olyamt Férf1 t rt.

I{ 1 t rt

Kard r

TIr. évf o)yanr Férf 1' tŐr t

N l t rt

Eardt

rY. évf o)yamr Férf1 t rr'

Nitrr

Kardr

Csapatt I. IISEI ff . Vasas I III. Eger

Csqpatl I. YaB6.q r rI. HSE, III. U.D zsa

Csspatt f. HSE, rr. osc, rrI. Ü.D zsa

I. R naszéW /HsE/ r II. K bor János /Vasas/ ' 
rII. Turner Fe-

renc /HsE/r-rv. Papp Ándrás N.D zsa/, Y. Sándor rsWán ,/SaI-
e arJ án/ r'vl. PaIlai Sánd or /TJ.D zsa/ ' vII. Gulyás J\zaef
Nasaá/' vIII. Caány1 BéIa /osc1.
Osapabt I. ESE' IT. Vadas' TTT. Ü.D zga

I. Hcnd s Katarln/BSE/,.IT. Tugcbák Katal1n /HsE/' rII. I,Iy1kos
Marglt /'LISE,/, IV.Sutka Ágnoe /BsT/r V. Nary Dgrottya /TsE/,
vI. Bártfa1 KataI1n /SaL$ tarJ án/ t vII. Nagy Ágnes /Ksr/ ' 

VITI.
Keve Zsuzsa flaaas/,
Csapgtr I. HSE, II. BaIg tarján1 IIÍ. Vasas

I. ch1kan Gábor /Eger/, rT. BuJdos Imre /asn7' TII. 9aeg1
Gycir$r /EsE/, rv. Cs1llag Is ván /Yasas/, V. Kmsu]-L Í'erénc
/vasas/, vf . L1pták Tanás /7IsE/' vIr. Csongrad'J- l,agzt N,
D zsa/ ' VIII. Kovalkovíts I-qtván /EBey/t IX. Verég Gyijrry
N.D zsa/.

]:. Hetényl Att1 Ia ry .D6zsa / , TI . Ma gyarl Is üv án /71sE/ , IrI .
T.révay P.éter. /Yasas/, rv. Néneth ÁttÍIa /Szombathely, V. Slnon
Péter /HsE,/' VI. Bl_harl András /osc/r vII. Dudás Reis fiJ.D -
z.sa/ r. vrTr. Bánhld1 Péter ,/Szonbatdep / t IX. Dénes Balázs
/KSr/.Ceapatt I. U.D zga1 fI. HSE, TII. Szmbatholy,
r. Bakos LÍll.a /nsn4, rl.Gyfrffy Kata11n fYasaa/, III. Sallay
Gyiir.$rt /os?/) TI, Bozsokl tva N,o zsa/, V. V1sáy JulÍa /va-
B?s/ ' VI. Mészáros Márta /BsE/ ' vTI. Ken B-qgY KatalÍn t7.st7,vrII. selmecz1 GabrleIIa /Itasas/, rx. Barabáá P1roska fiJ,D6ása/.

I. R1ba Ferenc rtI .D6zsa/, II. I,ehéy Sándor /71gE/. rII. István
M1kI s fYaaas/' Iv. Balafon1 Inre NrD zsa/, V. 1Íarqa J zsef
lT.sffi/, vI.GIowátz Mtkl g /nsn/ ' vII. Mabo1ányl Zol án /71sE/,vTÍI. M1kl sfalvl TrászL frJ,D zsa/ 1 IX. Nymáoty Tanás /osai.Osapatl I. U.D z*a.- fI. HSE, III. Vasag

r. Decs1 Rudolf /osa/, Ir. Fut famás /BLrrc/' III. R zsavárl
N.á!dor fiJ.,D6zaa/, rV.'Klemeqt Á.ntaL /T;sE/, Yi ilános-ly Károly
ft,D zBa/| vI. Sáab Imre /FlsF,/, vII. Vet Ferenc rpbcs/,vrrI. Rskorsz}y-István /nsn7, IÍ. Kovács István ,/Sa1g taílaa/.Csapaüt I. EBE, II.-II.D 7!1a, rrr. osc

I. IQ'ul llona N.D zsa/, rr. Regéczy RÍta frécs/, III. Méezá_
I.os Agnes /lIsE/, IY. tr'arag Gytiiryt /osc/, Y. Pfáufeder Éva
Ioqg / , II: sg'a".e Ev.a nsl"/ , vrr; Sbbubei Éva /nsn1 , vrrr .SzÍkra Katal1n /osc/,

I._.Rapaí. Gábor 71I.D zaa/, II. NébaId Gy rry t'Hsn1, rII. Dal1osGyiirgy /Ezombathe1y/, Iv. Szab J zsef' fiJ -zaa/|'va 
Dézs1

ry$gr'y I!:2 zsa/ t Yr; Kiss .J zsef /HSE/, vrI. vaiJu Tenás
/reI./ ' vIrI. Barátb Árpád /TsE/ .Csqpatl r. U.D zga' II. HsE' rÍI. Vesas

LI
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TT.

rT1.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
x.

XI.
XTT.

Budaper-rtí. Honvéd Spor j gkola
UJpesbt D zsa SPortjiikola
Vasas SC Sportlskola
OSC Sportiskola
S z ornbátneIyi HaLadá.q Spor tlrrk oIa
BSE Spcr biskola
Pécs Város1 Spo::tlskola
Bakony Vegyész Ta Sportlskola
Kozponti Sportiskola
Sa1g tarjáni Kobasz sporbiskola
Eger Városl SportiskoIa
Ka p osv rár V'ár os Í Sp or tls k ola

L2'77 pont
1_025 il
604 rr

486 'r?-r4 'r22L rr

185 ',r

166 il
t64 il
L)7 ',L16 .
t4 rr

Markov1ch Ándrás

- o-o- o- o- o- o-

Budapgst ngmÍBtkiizi iunior vívnbainok$ága

JaÚuáÍ tsásodlk felében - két' -eslnásután k vetkezi' Bzonba oB és vasárnapon - ren-
dezte neg 8 BUDÁPESTT vTvÓ szttsETs]ÉE_á ;un1or Budapes1' vív baJnoksé6ok8 

' 
ez 8lk81omnaL

el gz r nenzetkiizi versenyként' A feln tt Budapeat b9J!okBágoka ná]r évek ta ellenert
versenyeknek l8!rex1 a vlv vl1ág - ezekhez osatlakoz1k nBt uJ 6zlnfoltkélt a Ju!íor vt-
v k réizére Teldezetb Budapest baJ!oksá8' 8 husvétktr negreDdez sIe keriil IfJuságl vB
nsffszeri-l eI készit verselyeként. Á Ma&.ar vlv sz Yetség és a Bud8pe6t1 vlv gztjvetaég
na[yszer[i eryiittes nunkáJukként ijr nnel iid vijztj Ihe tJ ijk ezt a kezdenéryezé81''htszen ugy 8
kÍjliijrd1' e{nt hazai vlv klak 18ejr J 81k81m kináIkolik ezáltal neracsak !enzetkiizl'
TutJ_! eegBzerzésébez' h8leu e8yeáB negiseeréséLleE Íg. Á ervek szerÍnt az elk ve koze!d
évekbe! ts nenzetkijzl k1ÍIásban fogJuk Eegre!aleznÍ Builapest Jun1or baJnokságát.

Áhhoz képest' ho&y ets a1k81onn81 rendezték a velselyt !eÚ'zetk !í k11ré-sli!8k' szép
szánnsI Jiittek sEze klilf ldl fiata1ok 1s. lry kÍ6 riiY1d ii8szeáltett s a lsztlkgl adat!
g Dégy feárverneo verselyé! sszegon ellndult 22j vIlt , ebb l 4l kiilfi'ld1 versenyz volt
/lengel 1!, ango1 5) osztÍák 6' olaaz 4' sváJcl 4 és ryug8tnénet 1t /. Diint be 8ronbs!
ezok k ziil csupfu 9 keriil 

' 
lgaz' hory ozek k ziil 9z eryík By ztesként h8ryta e1 a pá.s-

to .
Nézzi1k [eg feryveÍnenenhélt kÍsBé részlo eÁebbe! az erodnéryeket.

1. Jgluár 19-én keÍi.ilt sof a férfi t r verselyre. 44 Ba g ra! 
' ' 

Iengyel s ] sváJc1
vereenyz kijtiJtte be nagát az elg f dul ban 8lsk1tott l0 caoport vBlanety1kébo. K zii-
líik c8sk ,0 keriil tovább' szEbályG vl1á8baJ okl lndex-sEánltás alapján. !ítnd6! kiilii-
liisebb lzgaloEl !élklil zsJlott lo a b8t tiis cB opc'Ít Yerselye' hÍsleB c8poÍtonkéEt cB8k
es/ f e8ett kl..Áz álIva n rad 24 1e199nyzp né8y ha o8 c6oportban Y1vo t tovább' ÍnDé!
meglepetéarek szánlt talán a sváJcl Gallla kleséÁe. TorábbJutott cBopcrto!kélt 4 ilv .okikb 1a versenybLr sfu !égy csoportot 8lakltott. Á négr kiizépdiint6_8z slábbÍak szorint
B 1a ku lt:

Els b 1 továbbJutott KoYács oÜrula éB Decs1r kíesett a lelgyel ,'abloBszkl és Rakov5u-kI. A Easod1kb 1hárEs6 hol veÍsely u án e s{nán továbbJ ut len$rel Bobek nellé P8 8k1-
nak slkeriilt beJutnla. É1esott. K1eeelt és a gváJc1 Í,8non.

Á harn8dik csoportb l BsIIa zoltá! és szab rsfuá! nell l klesett B zgavárl és alengyel Martewítz. A De&redlk cBopoítb l 16 két ná6r6! vol alkereBs (aala é8 Krétsz.Kíeset az Íger ehe sége8 le!6re1 Eozlc'iÍskl é8 a Ázmb8thetyl !akl.
_ -Á d_iilt be! 

- 
nIldv ég 1g báÍon Yív ál1ott gz élent a lelg/el Rob8kt Kováos Gyula ésDecgl..!í1vel a lengysl flu az utols asez Jában vexeaé8et ízenvedett'a Eofféd Éz8b rE -vá!Ját l'' kleBgt az ols Bégér vlvott hgrcb l' nelygt-végiil Í8 holtversenybe! 8 két ns-

5rar ftu d iilti'tt .1. Pw tq1á1att81 Kov4cs $ui: utiloryurÍ Jobb!8k' 16r ie t az eg évl
!uq9p99! JgDtor. b8JIok. .A_vasas flu uijg tt az 8lábbl sbrrená akkuÍt F1r 2. Decs1 Ru-dolf U U' ,. Hobal( .L'e!8yelcr-Bgág 

' 
4. sz8b rsfvá! EsE' 5. B8l1a zoltán vm.' 6. E8ale J -zsef Bvsc 

' 7. P8bak1 GÜruls vasaB; 8. KreÍsz Gáb@ vasaB.

2. Janufu-2O. KardbaJtr-o[sg. A 62 índul kiiziil 5lenrye1,4nevve1 1B találkozunk. Az eL z napl rendszerben tijrtén1k-á vívásalább1ak szer1nt alakultakt

T7,

olasz é-q 1 ryugatnénet. Á kcizépd nt k az



E1Eó középdtintőbőt továbbJu!otL az ege z'n'ip k1l)iinó('n v1vó (io1Iért'l Yalarnlnl a l'cD-

ovl]l KosÍngzki. KleBebt " i!filii"riüür"g éi porga'. Á mn$o'llkb'l l TÁhor ÍjándoI L\l Guláccl
,iolb erednényes, n1g nroer"Ei'' á"'iiJ"i'liól..1lgcono blic$úb lnondoLt a mezőnynek' A haÍma-

dlk csoDc( bbó1 t ov ább Ju bo't"ieli 
"'áá} 

_+"ii_á|9 
üéo'. 8 Eödöl1ő1 oérüer 1 Gyö-rmr csoporte1só-

ként. vi1'ts1!t ratrta rrvr:r'nifiil iirEiett'rii!ő er, e ]e'rigye1 G'l on. GémeF1 f eryveItérye
lE6E'd'c.éreb€B' n1b segt 

" "ii_íá 

_ 

"..á'é"youő 
l azr.trogy á'rlöntőre nár eLfoByotb gz eTeJe'

i:ffi#:$!fi'ilnr:ltl';i*iá"ffiJ:i|;;:;"iiás.i,'.i"t.'ilnol 
Jablo.shI és sz olagz Dalls

Á dtjltöben azírte haJszálpontosar negÍsmétlődöüt az el6ző napl eseüt 'a'háron ver_
."o"uán'íáiá"ii"6_t6-"úr'láili_5-aáfiB-"éé; ieIé elezenvedte ná6odlk vereségét' l o-v k{-
ogelt az elBősóaért v rv ott "ü^orivár;;;yúóY. l vasae 

- 
ri;iái -í"tát"eeJ" ' 

"lno 
jE , é"rÍert urt'

1óB. B1után 5t2-Íe me gYer t"-áii;;a; 
-;iÍ;oi 

"íet,- corác sy Bvsc-b' rnegrryerüe a veÍBenyt'
TovábbL soxreldt 

'. 
TáboI v;;;;; -Á. -KóÁi 

"" 
ztor 

'len6rel-ors z .c ! 2. Dal-r:'.?axb9-01s8u ország'
á:';;;i;;ki"il igői*.iae, il_níu" r"""o" oóisa, ó. Génes1 *ijrsl Gödö'1ól EAc.

5. Jgnuár 26-á! keÍtilt llegronatezéare a !ót tőr veÍsenJr' 48 lEdulóYal'.aklk kölül }

n:Hí5;"i"iíigÍF"t*";ifu:l.ntii.-;l!'r:}ÍlE::''}'"ia;!"t::g:;-":"l*"Í'1:;Í::Í"5|3:
ljli -'iiiiit-xviií-és_s eí'omuáÍbáiJí 

-iai-Éi;: A"!égy EözéDdöntő eredEérrygÍ ] Áz e1A6bő1 v6-
íJir,]"üi. 

-,"]i,a8sá!e l' tap #ü_Eá1Árá [i"Í'ár"B reít ryurl nö8ötte Tátra1' Jutott bovább -
l:;;á;i;_á TJ"#á r-i.ón""' o" 

'sáii"Jl _i_'aá 
oarr. középaöníő si1ntén e&röntjétÜ9n-atakult k1t

:frfBÍ":.":ti!Í!: m'i"^h:l*xl-drx;lfríeuá1"5*uff:Y-isffi;!"!q!"B#*"}"flE{8"'"l"';",
:}1lj"f';íB;$::5í"r;g#3i#"B?';::l';"ti:"r::ui,'i""$*} Hi!"uÉ"":"*;í;uf 3!fl:i'['-
áse'bt meÉiepetpsre Lrettnér és BáthoÍy'

A itöntőt véglg eryenloteg vlvásgal Íátray Jutllü' a Honvéá vers enyz öJe- nyerte' akl
Ad'AtlAn ver'caéeét a tenr'véi v1vónőtöl szenveáte el .'Tolábbt a o.rrontl l 2. GraJozyk I€n-
;%;;;;;á".';:'fi'i,tr-po""ts".-+.'Fár gzonuatnety, ). MéazárG Márt8-BsE'.6. gsernu9 vuPl_-.
f."iáiil!'íaíi üffi;8:-J;ú"; Áúeztr1a. Nyú1 á'vBgére összeroppaÜt - ilÁzopt 8 flat.I ué-
i zfuos llar ta tlíc séieüreué ltóa n küzdött.

4. I'toláór8k máÍatlt Jan. 17-ére a párbaJtőr' 61-1Edulóból 5 aD8o1' 5,leDgyol é8 
'*"t"át ri'i-óió6áit" Éruá"öoirÍ á glózeltet.--€z teInéazetesen csak áz. egy1krek aíke-

őI-tl*íir.lÁr'Ááetepetésre úiááett öörr"r /D6zaa/, a középdöntók az 81ább1ak. s'é71nü ala-
líiiár.i__gi"6 tá|ápáóitBtor to!ábbJuüott Bene és áz angol Brunlgesl kteggüt_Déry és. Tcm.-
;;ii. ] ;á';d1ÉuJÍ-"-iónggr Wlecü és EEváth uellett_klésett Paláokay éB T8rí. Á harna-
á i r"_ üa"e"íootouen továuuftnt BarÁay és Fült'p - kleseüt EoÍgách és GuIyáE. !es/€d1kl Döo-
;e;"_silí11iÉÁÍa; fiáai-c"Í;bor és-9 lengyei C1szek - kÍeséüt Taká.s és a Pécsl Kőrös1.

A ali'! bóben 8 nár kcr ább8! lB l8noTt' féIkezest tRen BzlupaüÍkua algol flul Robert
Bruíl.eg elleíátlha t8 t1"o iói[.-lltieötié_á. orezek íen{yelorszfu, ,. :til8Í'áay vm; 4. WÍactt
í;il;Eio.a'ág; 5. Bele ÍsI' 6. Eüt-öp Dőzga| 7. Gergbe! vlm' 8. Borváttl cáb oÍ vitE.

VéEezeüü1 Beg koll Je&IezÚülk' h€y a főblrák k1tii!ően látták e1 felsdaüukat. El-
'' """ 

iÁ"ÁúoúÁ.iuknü't töerór[ttő. b qg, a_négynapoe verse6y' az első !enzetkaiz1 Ju!1oÍ
su|áp"Át Ba Jnóksfu-a or osa t n1ráen 

'ökke!ő 
!étkür' 8 legngryobb fegyelen nslleüt ryerü

I€bonYoLtüá8ü.
Durk EteIe

s*&

Táiékoztat versenyek
A Mvsz r974r Jgruá-! 26_án a Bportcsarnokba! reldezte u.og ez év els tájékoztaversenyét ff1. t rben.
Á versenyen 6, vÍY 1nilult ' 8ne]'yé !égy fordul ba! boryol1tottak le.
.ErednélJlt Az I. és g II. fordul ba! oár aok {sn

iffisifr'ilHlífi*$:'fi s*iffi j*:l:!:;ÍÉ::.;.{,tf!;'*s*iÍgi,iilff 
í5Í: I"tl"ff 

:il$if; ili:"'.
Á bsrBadlk f ordul b l_-k1eaet t Decsl osc' Bab -_Bvsc' Takács vAsAs' IJaczk v E 

'Perlánoa1 BYSC. Kgvács I. HSr 
r -Hunyaái 

-ssn 
' 

- íhái ik-rrsel- lt'"Jiiii_os l'iáa íií c, sz.kácsHs}j' H5B8rár R'isc, Patgk1 vmÁs' náiia Zl- rvE.'*_^"

),)



1.. csoPoriit

2, osoportt

1, 61r c.rportt

4. csoPorbt

,. cs op or ts

4. csoportr

T ov áb brne nt gE !
KÍeg be k:

!'xlaPEgn-be kt

Kles bekt

Továbbnnentekl
Kíes tek. t

lg3íbbngptek:
Ktes tek t

Mart'rrn D0.-_ t'igtg.lJ VMJ

Irt,nyvcei B SC, KuntlalvY r/asaa

Orczv VME.. Sornrxli DO.

Pap J. BVSC' Komatlcs SahelY

p-ae.Ek+ v'Ü[E. Kováca G}. Yasag
Kamut1 Lr BVSC, Berkwlts DO.

.Érryg.ll Do':-l Sjl]tÍ I{SE

Kovács I. vME.1 Ánd::áss1 Vagag

p ntát.
U.D zsa Marton x 2

U.D zsa Sc'rrnodi , x
U.D zsa Gyarnnatí 0 J
Vasas Kovács 1 +

Vnm Cza kkel 2 5

Vllm Orczl 5 2

vI![D Denény 5 2

HSE SoIbÍ 5 4

Ezután négyes hol verserry alakult
VMECzakkelxrS)
D0.Gyarnatl2xO5
VasasKovács45x5
vME Den'ény 4 L| 2 x

v é gere dmé ny r r. D9m_ény_vl\[E' I_J' 9rar19!lU-.-!o'Czakkel VMEr V. Marton U.DOr VI.

555
55r
x)5
5 x 5

44x
555
45 4

555

4 4 I 4 8y.
555trr
251 5rr
1445ir
11 0 5 '
x51-ztt
Ix?5ri
55x1.'r

kÍ:
o gy.
,2 rr

1il
1*

IIJ. Kovács Gy. vÁsÁs' rV.
OrcaÍ VME' vrI. Sonod1 U.Dol

vIrT. SoltÍ II$E.
rx. Pap BVSC, x. Berkcrvits U.DO, Xr. Kan'utÍ TJ. Bvsc' xII' Ko-
vács .I. Vffi, XIT_I. Andrá^ssi_ VÁSAS' xrV. tr'enyvesL BYsc, W. Ko-
matlcs Sz om.batlle Iy ' XVI. Kunf alvy VÁSÁS.

A WIB? L97+. Január b 27-én ler'd'ézta ne8 éz éYl els áJéko'tat Jellegii 'veráeryét
kardr1vásb l 68 lldul v 8l.

Á verseryt régy f cdu)- ba! bonyoLltobták le. Áz I. és II. f cratul ktiTYl.T Ássl bo-
nyolito ták le. I klestekt Polgár Csepel'1 uaholányi EsE' Ií1kl sfalYJr Do' gzlkra Eg$'
Eélcrnen l|EDGz| I{éEetb v E' R8p8y Dor giL11 EBE' Balogb mDo6z' To1n8y M. B6E' R1bs Do)
Igali vÁsÁ6' lYy l Do' zsoLdos oEc' L toÍ BsE' Alyos ED06z' Karolyl D0' 08a!ádl Bvsc'
DocÁi lmDogz ' trébald Egl.

A uI. fottlul 4_es csopor okbg! Y1Y ák.
Elestekt Nagr Gy. vaÁas' szab Á. oBc ' as/ dr' BsE' var8a vÁsÁs' Eunos D0' guepesst

vÁsÁs. Áb81 BSEr Gellér vÁs.As t Gul csl Bvso| Tábor s. vÁsAsr Borolkay BsEi esszéDs G.
vÁsÁs' Fiit vtsÁg' trultDer Bvsc ' Táb I. vÁgAg' Szlávt BSE.

Kiizépd nt r

I" csoportr Torábbmentekr Fr l1ch }ISE. Serev1cb BVSC
Klestekr Eammang VASÁS' Kocsio EsE

2. cEloportl Twábbneltgki Kovásg-q. VÁSÁS. Kiirnocz1 Do.
KÍestek t Nébald HsE' Moravcs1k vÁsÁs

fcrvábbmentekt Kg!ács Á. VASÁSr Naprybáz1 D-0.

Kíesbokt Walter I{sE' Gerev1ch Gy. Bvsc

Továbbnentekt Mar th VASAS. Ed vár1 Do.
KÍestekr Torday HsE' Tusa Bvsc

I l.L
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Vagag Kovácg Á' x
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l+x
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/1. lt

/+ rr
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ll. rl

lrt

l. tr

4rt

"I]'1' G,;:r'ev1ch E'. tjY!]0' Ív.
Kovr]ros T" "íAS.A[j' 

1rTI. Ged __

. Cr . Moravcs j k VASAS r X1-I "

XTV. lusa BVSCr XV.Walber

Széke Iyni"riy
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A magyar epée el idŐkr l
HarlradÍk' befeJez kijzlenény

A,z L9r6-oB beÍllE1 olL'rpía tdoJén a veÍselyek é].én uár ot 1' tjalálJuk a kcr 1egJobb
oátbalt rv1v 1tl BorovBzky Jenijt. az 19r6-os bgJnckot' dr. GtizEy sáldort' a 

'8- 
éE

4f-as"bs.lnokotl dI. Rerrlcb Bétát' 6 }9-es ba.lnokot, Kevcy Jánost az l94c-ee baJockob'
tléru_vel Ínrét.'8z 194l-e6 és 44-eá bajnokot. Ekkc'r bontog9bts azáJDyalb a ftabsl ée s
lasgábbao f .li d Berrseny1 Barnab a Í6t 8kÍ ké8 bbj Íd k folyarnán ijbsz r Úyoltc a msqygI
pá_rb8.l t rbs.l ok8áA ot. Kijziiliik Rerr1ch Béla nutsttB 3 1egdlDamÍkueabb feJl dést. MáI
tvereÉtorát-'ár obt-f crEol dott Gererrtsé.r mgB eT kijzelébenl akit s!llte !evel apakéDt
Élsztel . 19J5. nov. Í?-én az UTE t rvereenyén méá c8ak hel'ccllr trelyet ér e1' de t kti-
vetkez bsvaEzon negnyerl 8 RÁc lr. osztályu pájrbgj i Ív e.rs enyét és sen1or vlv legz a
].8 éves fístalenberi végIeg e1Je6rzi nB gát az epéespcbt81. Még ebben az évben 6 baJ!ok-
áe di'Dt Jében ta1á1Juk. ,9-bep p9d1g bíztqqan o_yer1 i,la$rarorgzág páJbaJt .rb8J!oksá8áb.

Leálagycbb noglepetését au onb8í l942-ben alat a' aríÍkor 1tt' Budepegten a legJobb nénet:"
oláez-ée ma 5rár itv t réBaéÍe reldezett ''HáJ oI0 nenzet vÍadalán'l D7erte neg a páruaj-
t6rsz nobr peallg az eIlenfelek ki'zij b olyBD nevekeb t8].á1u!k' nlnt Eduardo MarBl.8Iotti
é8 Boberto futtáglta. N8gy érdeneke saerzett a felszabadulás u án az epéespprt pépsze-
lii8ltéEe terén. Ó ís Dé&rszer gzerezte ncg a nagyar párbo i t rb8 Jn okl c1net éB relgeteg
íelrzetkijzi 81ker ffiz atl'k levébgz.

Á o8a p tbal n oks ágok aorán a ETVK uralkodobt 8pec1álfuaE képuett epéevlv lval. 19'b
é8 1944 kiizii Den kevesebbszeÍ' nlnt tsz r lyerték 9 b8jnoksé'got. De ltt ís Yolt ne8-
lepetés. L9r7-bea a reor8s!1zált UTE csspat onszfue szeuzácl t keltett' a&1kor lot6-ra
Leg'zte a tl6z L csápa o . Áz uJpestÍek csapatában ígazl epéev1v ugya! ne r akadt' de
a ternp nak o\laD Eestereí v1vt6k 'be!!e' nlnt K8bG Eldxe' oll plai kgÍdb8Jlokunk' Pal cz
Erdro' Erdélyl J ! és TgbaJall r'ászl6, ak1k hosBzu perceket gir8] ogolt8k hol el re' hol
hátla' vfov8 a kedvez píIlalatot' aBlkoÍ az eIlenfél flgyel e elábbharyot és váJatl8D
tán dást 1latlthá bak. sikeÍílke 8 kiiTs kez éYbe! ne lls éteIték. Ez 194I-be! é8 44-ben
a BEAo dr. Bay - Relrlch - Bltv8y - BerzaenyL - BartG csapaj:a ls négc6eloked et gn1kor
les. zte a alr. Giilsy * Bar tb.a * székelyhtdy - EgYey - Eennyel csspatotj.

De térJijnk vlsgza ery fontos eBenéryrer aneIy 8z lgrr-' 1 év végéD Játez do t l .
Ekkor reld'ezték 8z utols el b l lary mos erverseryt háÍotu kateg rléba! nlld 6 háron
fesrverneobe!. TbkíltY 

' 
bo6y Jo1eD1e8 ez epéovivás fejI dé8ér I va! az 

' 
c8ak 8 párbaJ-

h 
''. 

ré5zlet erednéryét l"s4gÍ eten. .A nestgrek ka teg rt á.jábs! hérnae b'oltlierserry aiakult
itt k1 dÍ. DuroDelly Lá'azl 

' 
Bziics János ée Álpar' Gyula kiizij tr Á holtverscly szi-icg

Jáuos Javára.d lt e-l' n .sodlk llpár latt' barnad1k DuroneIly. Á a gédmea eÍek epéever8e-
nyében 1. Bálokl /Buaa / Ex' rgr 2. cÁ1zi4d1a' ). szá.nt ,4. vass Inrc. 

'. 
Yach; 6. B8-

loBh Béla. Á eenlc nesterekn l 1. R la ÁÍnÍ!' 2. Tus!ádi Álfréat' ,. Í1skul 7TÁrpÍneczEerulas/ Ern ' 4. lereDc4y Pál. 5. scblot,zcr GAsp ár. ,/Sc hlot zer ekÉor Eár 62 éveÁ ilolt ée
Jel19nz ' 

b ogy Ílye! el Íohaladott kqban Ís a résztvev k kiizijtt talátjuk./
l ncatcrYér3ortJren a kijzfÍgyelnE ilr. Durolelly llász1 felé ÍrÁn7u1t1 nlután a k8rd-

verÁeDJ.t és.a t rver8erlt_18 meBoyoIte. Ekk@ 28 éves volt. uég 192-6-bai tiirtélt' b oslegrezséget k ti'tt saDl'611l ltsl vaLt n''gze11!t iJ e1látJa saIl e111 kezd taol vániaÍtI
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ffiliiii iiilí'ili::!:;-ffi:iila"lt'iíailliiili!i'liiu:lt:i,iil,l,il':iiiii{r:ta,it'iil_
vlvór!1ka|rét! anrlkor naJcsaiyi'iÉ'"]3" ee H.lns aéta-c1őtt mctlnyertí) B fólskoIa1 v1vók loq-
nuzJobb t'rófeáJár,, u ,lor,.oflijl"i_"iró[".itóg.i. t9ze-t"n üan1uágra Jogo.'l'tó entedólyt
kr'o. Két év EúIYa '"g".u*uit_;^"-Lií"'í_úiuo*i'"tervíz}:aázl;eE6 

Bizobü!'1ig és Dur'oÚe1l} az

e1ilr'-r. aki ez e1öLt " liootiJd-"iáií'"g""ár"i az á11árnérvényeB ok]eveleü. 1?'1-1g do1-

lil,iil'3á"iárií'öJri"il. É*é"i ótuteoun"hüeégesen kövctl'€ ga!to'I]'t t€nitáa8lt éÉ kegye-
]ettje1 emIeRebLe lres lexe .Fj;;"íi:-19a2-uer' iuvette.'tóLh !'ere!c öTökét é6 8 Miies|cten
ii;;;"-";;'_;"i;;l._ni i oot oi" ü. is. e ri i.á" óleLében. Á nsPJmlr1tti ceryesülebeb-teIJeaen re-
oreanlzálta éE caakhsnar .;y_i;"";1il" ;s opolt a1akuL! Ét lori.itöüLe' aktkrőI o{ryre.&ldk-
iáBüli"'j"í""i!l-oreg tr 1'aaá$ák. 

_vi;a i;.';"; k k8rcban aÍa1t'1k s1kert' hdnem bőrbeÚ éE

iáiüJ.it8i6Ji;_i",-'iirt ll""ni"ii."'u'oigos á;nÜvelésse} az eDéevel ls roE]qlkozott é8 ezt
a 

']cÉyv-oIneneh 
Ís arapc,en''éiálláiittstl"' Nevesebb.tanítuáov"i' s"rl'r[er En1l'- Árva Pál'

Í ";;H; 
'Fei;'iaái ro 

-oár r , siáiáiy-Í"paál zeóijos pater' VaJáa EutJr'Széke1y Tíb oÍ ég méE

sokan násokr 1ge! Jó!ovü uIii i-uirrl" i -ií nd a'három fcgívernemben. &ésőbbe! a Müesreten
l.818I között nen budta ""giáÉliti"-ii-árfónaoiásaru, 

u"í.t 'iit i;ae"o!ek 6zlnteréb áttette a

i;iie"''ö;;;; É5,."iiietan"'r.-úJ'éi"í lo"6. Itt kerüÍt kezel közé két f18bs1 mr.!ékembeTt
il,iiiil.'ei -i,ár 

"u 
os sát< ovtcs 

''Í_ó 

""ói ' 

-á nit uot rővÍd 1<lö aIatt extraklEsszlsu tőr- és epée-
vlvók váIta k.

Érdekes és DuToDelly T,ágzló képosgégeíIe Jellenző' hosl az }?19' É' végé! Ie dezott
ut ors'o'álsiéri!"á.nliái 

""": "t" ú;g1g;lébIőá'öbt ai t9r5. évt éset'' EkkoT ls DuÍonelly 'Jyer-
[i'-"_'üai:- j"_r.áráve"r"e rryt,-úig á "ne s terverseoy. párbaJtőrs1áná!.pt399tp J'e!ő nyelto vgA8
iá"á áiotr._n"'naart ouioóerLi J.ászió, nc$ledik_T8r1-István' ötöd1k Na6l Árpád' Ázót9
r,ráiv" i 

"i" " 
aeó" lrestsIek részéie len rendeztBk kúIön versenyt'

Hoqy Duro!eI br laez1ó nilyen -1smerője volt az epéesporbnak, €zü.IegJobb8! szenlé1-
t"ur é&"c" 

-i_e iÁuá r" toiit"iot l i i Éa j" . Boüos Béra uryánis-a luxemburgl vi1fubaJnokság.k1-
éi iár.JieJ! [ápcáÁo Á"gi,'i etJz ei;t á"párlajtóI .1gko1íróL' és s pá_rbaJtór vlvók.bu11áEzó
;;;;;;;;i''31:-í"! arÍl'toti"' t' usy ,i parfiaJtőrözők azoknak s soraÍbót Íekxutálód!8k'
;kii-k;íáá;i-"agJ tőrret nen'tua"tát eiérn1 erednényE, ezérv valógfugal neneküItek 8

z si'ir18éptlez '

Durone1l]r pónpáB Ylta1Iatában na6Yszerü lo8ikáva1 száll gzenbe soltos vél€nényéve1'
rler;izóillitjaitriev'a p,árugJláit ném rááet tórüeöhDÍkáva1 és tőr felf o8ással 

. 
eÍednéryeae ';i;;i.-t-"ő éuuei"a siqtaiban az glső véde1n1 vonal a hegy, azután Jön a távo16á8' s

v"'i;il "é;-Íir a rvú.ítoit é8'haltltott kdrraI vett parádok. l párbaJtőÍviváE nen cFoda-
iióii.] é"'"-tátlióí"s* erednéry -1ng ad ozá's ! s lí két nélyebben icklő oka vanl az ery'-k s
ir!'ssárs epéevlvókoaÉ Yl1ágszerte nagy szó.ua, a nánlk 8 6éppe1 való blÍáBkodáE.

Mlndez nér Briissze1 után 1'iir1'én b' 6ni.kor epees1keIeínk évró].-évre Je1e_!tkeztek'. de
eaekueá á s1kérekben szoknak 1s van rősze, akik_9z előidőkben Íparkodtak. Megértlenllk'
h€y az lrtódok !e feledk9srelek ÜeB róluk'

:ji:

ollmpijskiego zlota"
frta t Jerzy Pawlo.nski

lze! a cÍue! Jele! ne8 8 lengyel hogvédelB'l Bi!1sztéÍÍun k18dváDyaképpe! J6xzy
Pawtorrskl tán1tvályo[nak kijlyvel 8ne\/be! lel!Ja az ol1Ep1al axanyéren negazerzéaéoek
8 ntludJ9ttí... Ezt a sz t elég lehéz t kéle eBen lefoldltg ! l 

' 
e6te le! egy sz,1vaI...

Jeleltl azokat 8 lebézsé8eket' akadályokat' fáJadoz sokst stb.' Enelyet e&r olÍBpl8i
ersDJi'19 l kell kiizdeBie ery vetsenyz nek.

Érdekes, b csr - J l lehet' Pawloq'gkj. t8lltváEyon volt az als ii8t k 8ijn - s l oBtel
viváeba! 1a sz1nte ragadta magával az egész le!&rel vív spo!:tob a leBnsBasabb sEllYo-
n8IlB és ér e eI el sE r a le!6re1 vlvásban gE alry1rá vágyott v11á8b8J!okÍ clneb EáÍ
L957-bea PáJiz'sb8n... né81s áE olluplsi cIs aralyéroet IJ9!6re1oIs z gDak a vívásb n len
Pnwlowski' banen esi J YaI kÍsebb képesgéEii versenyz , á t rvÍv Frsnke 'nyerte eI Tokt -bao 1964-ber Ma8ngn ellen b rv1vásbg!... blszen 1t elektÍorn$ Jelz gép Jelezter hoEy a
tenByel vlYás PawloÍEktlBk kétazeles ol1nplai eziistér c ,/llellbouroe 1956/ utál nár ueg-
érett az araryéremÍe... Paw1o?rgkila k azonba! nég várEj'a kellett 1968-tg. 16/ s lelB/el
"trud'l az ban ebbe0 a' értelenbe! BéB e6. blzoÍryoa fokla íd be! val oegéréet és táláo
szerelc[tét is be kel1 Bg6yaráz!uok...

JerzJ' Powlo'vakl auaz beceDovéD JuÍek' Eár 1945-beD I' éveB koÍáb8! Bs,JEá].J8' bogy
tteD vebetet' részt ifJu korá::a rreI teklDtettel a leogyel hiísÍ felBz9b8d1tá_<t haicokDán'
Jurek sEijlel t és hugát egy kls f luba!' a rryugodt Bororrrr l-ban tl88yták és a feiazeba-dltas ut'án Vars ba slel'telr' ho8y megélhetégiiket biztc itsák... Jrlr dir azonban nen naradt

l{,

Kl_eII Kálnán
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('l,l).|!] {l.:||í}t|dtl'Jr blztGl körttyezeLl,titr, |lall,'n!' snill|, l''ll:|l|,l'''DIllní'' :'lllIt lJar(]')lnl| elnté'l'eLít_

i,li'l i,,i..i" .'. 'l5ir1o,1 161ye zL"n t,"tt''i'i.,' ,'líndrrll'lr rlr1'''y l<1 lomo|''''n)'I tlivÚlíilíIA I'cvii
;'':l-;i.::'il; '"i,''t 

" vasuLíiíómÁgon ".i,t"nt'ő 
no g',y l'ri'nt'l1 vÍ'Jr'ba o lehot'önóB''b vaTgób8 v"ló

li#;'l;lr;::.'ri""";"üii;_;ám'''n''''1-ne',]irl,'r1 sjin'|' i_r'bn... 6cndo1t egyr:b és. fo]'flzÁnuL+- r,

;;;;áí''i'"i;;j;.; óÁ iev ter.enzebesen poliyán Lrtg'i Dl'L varllóba, h1lrzc''n B kondukborok a ko(rs1
r-FAión n.1m íÁ,.nak és uo"uii-Áiió'á"i'enirurot skli(r1' meí og.yóll'a1án nen 1óteEt(,k... Faka-
;;;:";l";';#"k;;;ry;"p;ó; e.iczeLhireB a .rarsó j' Yal'llLÉ11onírsra é6 ekkof .löbbrlnt -a-rre'
i ii|i ilá."ri't,';iiá'-troey nór ]etletnox Íít vgrttóban a gzü1€'l g8al( : lt.,!!t'd-b:] hogy vsf8ó-

'iJü''"ii""uui"-ü,iír oYáorao, ez ug-ynevuzett Pr1Lgában, o cr ochí'rl lrcrú1ot'ben v9! va1oho]
x.*J ;"#;;;ij;' "a[ ü;iá; 

_;é 
e[úaúí!; a ' 

hc6r szijÍe1 hol búJtak nleg-a. telJesen rommá l'őlL
vár:rrsbqn. IJotcmeo;yeg$ege rit"rs segitéot i-aJta, ll1Fzen a]1R vo1! 18kobt épület ak|-oTlb6n
üÍiJjüáii 

' eJ"iériÁö 
-ái 

"í'" "i"oieáB 
ütan nég1Á cáak 'ráüa1á1t a nofir!én1 lakásáJa...

- HonnaD keÍültél e]ő? l!8Jd kapsz a szíileldtőI'
RebteneteFe! eIkegergdebt a k1B J[rek' azl' hJ'hbe' ho8Í e8y.0asr hő8teütet beJbotL

up",.c"as_ián. ,oogt yerés 1ear a vége... de'ha vóge Jó' ninde! Jó elvnek me8felelőeD a

i)ijíJr'i""áií"ür]_'"góiúrt"t Á"e"átttt gyernekíiknók ée'caupán kérdésekkel oáüÍ c'Bolták'
hogy nl v€Íl hugával-és a több1 csaláalba8okka1'.'

Á vigzoltlátáB öri'mel gycsao etnú] t8k' be kellebi, iÍ8bkoz!Í az-l'eko]áb-8jé! szoÚbgn
- ".i"t'jui.l-irjá - ámrtor"ósak tebeüten' ískotatár3aigul€1 a vlFztuls árteriilotéo Ját-
"""iiáá...- 

iónJiftint o"ry t5-ep' 8k1k Játékok utá! köDuyü-at]ét1.kát já1'Bz.obbt'!k.. Íry..
Úrszeoérüük erőnket és üüaásuot<át üávo].ugrÉEban' magasu6rósbor' kőhaj1tásb8n ée ké8ót'b
kúia;ö;;; áz én a3án1atonra' rút1ugrásban... nlnühory óránk nen volt' futóve!Áonyeket neu
reDal ez bü!k. . .

I,IoE Yolüak s1kereln' o]utálytárg81n ns88Áabbak voltak' sób eróaebbek J.s.és.8 &/ő-
zcrnt- pátlnáb több!.ytÍe öÉ vr.tüék eI az orron előtt' én lnkáL'b s tcchníkal szánokban'
rnlnt a'rúdugrásb8!' tudtam dlado].nBgkod'Í felettiik...

Az 1948. otÍnpt8l óvbe! BzÍlte átéIten az olinplsi lz8slmEkst éB.nilthogy ueyan€k-
kor ez IsLolában le a leo5le1 1rcd81om ÍenekBüYe1t tanultulr, lsr ternéBzeteEe! slenkle-
wt'cz hőse1, wolodyJofÉkt' skrzebuskl és Knlclc vollak á]uralmnak lovagJat és ekkor nég
lolrban fá.1É. hocv'á fotrádalcmban nen vehetten kÍ a xészeEet' nert orÍndfu verós Yo!.t a
iége ennuÉr'ha á-felkeIó8 tateJén bau1ró1 megszökni pÍóbá1_tan. '.

ÁlnaÍnbgD ál1ándóa! Ylvtan wo]_o8yJ oÚi'ak1 harcgít és Tettenete8en seJnáltan' hogy nég
k1skoru va8yok ós nem 1ehetek olyan hőB' nlnt ő 'Jolt...

valauelylk !apon rontakaÍlüás közbe! alyuka e&r lgazi_ ksrdot ta1á1ü. !e1rh8tgt1a!
volt az öröÚön... eg7 k1csí1'; rolsdás volt utsyan' de én eueket s Íozsdafoltokat képEe].e-
tclnbeÉ v éroargdváry ókla k 1átüan és képze1etember] ezzel 8 kalalda1 ttaal o!ós zv8 BEörryü véT-
ontáEokaü h8Jtottan vésre a h1tleÍlgták Boraiba!... Röv1desen a ksrdon az 18ko1a-bÁrsa1ú-
nak ezenzáaÍó.la leüt..i dobtuk a kö!!yü 8t1éttkát é.q megkezdtÜk e vlvócsatákaü botüa1'
kalddsl vemreáen... Ítt aztá! 6gÍré Jobb8n óIvélyesüll'en ég Íövldeson vég18 verüen ö8z-
szes társglnat...

Közben 8zolbgo zJrgnunt Grzelak nég1t c6ak lábe8zélt a köunyiiat1éil lrár a éá be1ratoit
a varsó1 Polo!1ába és Í8y a vl.vás ésre1ör€ e].nsladtl..

lIatvan néteresekot bBzdtiilk futnt' de egga8abb terne tii tá:saln Borra vertek éB lry
hamorosan elnenb s kealvcttr uJból' az ed'zötőI Den oerten kérnl rúdugrásra lebeüőBáget ég
l &i' otthoB s kertiilkbe! renalaEteÚ o8y ugróhelyet' ahol a rúdugrást &Iakoroltan'.. nár
2 ![ 20 cn-t köDryedén átu8! ottsn' de hanaroso! e!!ek 1s ve8e leüt... E6I alkalonB8l ép-
peE ákkol' aníkoí a léc fötött voltan' eBJÍ xoppü!ást h8llottan' a .rudaír oItöÍött é€ 8
l'órött ré6ze' !úrt e6/ bat8InaB tü' oexcdt fe1éu... Már aklror lagyBzerü leflgxeÍe Yolüak
és gaerencgége! t€l_8Jü 1's értem' ale elborz8dva bánult8n a Yeazedelnes tüszerii töréát...

vísszatéxteu üebát a vÍváÁhoz' pBt:sze ottj is Beg6érü1tiilk Jó ssl párszor' blszeÍ
ke€ztyü nélkü1 viYtuxk' hol bobüal' bol }t!ild8l... Társa1n EeBólÍk' hogy a TJegI8 ' 

'8 len-
ffirel HoEvéit stad1or.'jában tartaBak í\Yen gdzéselret...

1949. febIuárJában elöször J.áttao i\ren ezédat a Leg1a-bou. ahol a vivók sorba le-
TohaDtgk ery erós 1dóoebb ('nbelt' akl állandóan kí8bá1t és j8w1t8si:t';s leÍohaDó nozdula-
t8lk8t... néba elÍggailtstva crdj.tottg ' 

|lEz a b9b/es' ez ponpás volt. 1g/ kell e%t c8l-
!á1r,1''.'. N8Byco kólnyüne-k éB es/szerúenk ta].álüan gueket a nozdulstok8t és au an éÍzé-
eer'r volt' bo&r én Bé8 ö'áluk J's Jobban neg tudon c8inál!1 ezekeü a támadásokat'... de
nen volt bÁtorE ágon.

Egyszer csak az erylk vlv klsleány hozzám forduI:

- Nen volna kedve a r'lvágboz és nem akar be1ratkozní?.
hatn volna, inár: válaszolt helyettem lst

és rrég m.Iel tt válaenclL-

- Mont vlvÓtáborba nregyÍnk Zakopaneba, CsghÍ!z 1cyvák1a r+] Ierr1 rrrérk zésre késziiiiinkicI, de márclusban lgm t 1tt vagyunk, Jiij jijn és vlv'i cn rrua;r1 vel-iink.

Lt



Ettő1 a pí118nattól kez\dve !en volt nyug'l'o,u' a118 tudbom &eBvá!nl' ael8 v1Ás'8Jtiütek
a Tlvók z8kop8DgbóI...

véAre eljött a várv8 várt nap... au gz.ldősobb ó6EbaJu' telnebes férrl lEnéb ott
á11obi"3_[ö;;öoilao ég " "iioi 

Jóiú"-ró["niar Le'...ott völ6 ez ag jgneró8őn t8' akl
iáu-JiJeit'-ni,sy JőJJek v1vní... rén {s ezó1ü 9zonna1'

- N8' állJo!'b" " "o"b" 
éB cgÍ!átJa ugyanazt' áült nl ca1!álulkt

Áz ldősebb őszhaJu 'eéríl odoJött hozzáe és negkérd€zte! bogy előÁzör v8gyok-e ÍüteD
ee. ";i1(or_8zt 

nordbeü, noey igeni kezeobe pyoÜrott ery revo1ver fogásu tőrt' n€Bmutaüta'
trofoi hogyao keII fo8!1 a fesrvert.

- csí!áld azt' aníü 8 többíek os1ná1n9k r0gJdt..'

HoEzón jött esI nó.sik 1fJu.... ''ÁEdrueJ Pl8tkowsk1!ak hlv!ak',By€rünkr' áuJunk be g

"-u"'í;]]. 
rővéit.ilgi Ás Kevéy /lgy htvtáÉ azt au őszb.aJu Íért|t/1 egy elüört soprő-_

io"i.i tartott felérrk ée nekünL a Éózb€ adobh tóTrel el kellett üt'ü!k ezt 8 Áeprőryelot
aÉ-uüáná-á"oon8I leÍohgrtv8, megszúrnu!k Keveyt. Ántkor szembeá1Itan vel.ey rotteneteson
uá vórl"' íJedve'... a sepiónyétet néB el üudtan tglá1nl' ds Kevéyt náx len fucltan ueg-
ezúIul...

- Eró€ebbe! üsd eL a bobob. Ko1erát Iehet eütől k8p!1"' /Lenryel káronkodás'/

I3e!e NaWIoczk€' us/alaz a k18leárÍy vetb védelnébe' Dk1 rábes6éIb' ho8y kezdJek e1
vivn1... do Kevey haJttratatla! volt.

- lnrlegy, cgak üBae cl oly erősen a botot' ahoBy csak tudja...

- Ts!]éb beáutam a acrbar és anlkox reáe került a soÍ' szÍEte köDnyeB gzemmel o]J
eróoen ütöbEen el a botot' hogl/ 8z kíeBotb Kevsy kezéből és a köYetkező pilla!€tba! egy
v1llánlEyolg eozdulatta1 már ijlt Kevey ne1Ién a BzúÍáBon...

Teleészoteaen ennek a gyoIs ].eroharáenak kirvetkezüébe! mEJd g te.rgB Yé8éig roh8n-
ta'n. de [r€llobtan uaEy örön'ne1 Kevey cBodálatb81 telJe8 elrogadtstoLt hangJát! llEz d Jó
hánádas. ReneL- volt.'i ... Kevey örötste]Jes k1ártásával aBryl ijÍtinet és boldog8ágoü Jo-
1enbett 8 gzáucmrgr bory éleuten máI akEor' bo8y Jó v1vó 1e8z beIőIeE...

Irene NaWroczks ís el volt rsgadtatva bőIeo éÁ kijzöIüe velen' l]' o8y s következő bó-
napban áprlllsban iesz a kezdők részére v1vóverseny, 8nelyen 1ndulhai;ók, ha azorgalnssan
f ogol. .iáJni az edzéBekÍe.

Telnészeteaen na5l örörulal Jelgltkezte-n a ve-rseÍyre ég u1ldeEÚgp szorgaln8gan ké-
Pzü1bcn 'rel Íeá' de fél!í kezdte!'l' Jóllebet Kevey többször 1s negdlcsérte támadáslnab...
8iit' eslre Jobba! 1zgu1t€t0... áImonbao hosslu cs8tákat v1vtan elleufele1mmel' böbbs!ör
ÍeJ ébIedten Kev ey kiáltá9a1Ía...

MínéI közelebb jött a versenÍ 1deje' aDDál Jobba! 1zgu1t,an és kiibönösen a veÍsenJr
elóbÜl n8po!' Bzonbaton nen tsláltgn gehol a hélyenet...

A versenyIé ery,óráYa1 hBmaIabb órk€ztem' gz1Düe le1rhatBtlaíu1 1zgu1t9E' vég.Te
h1l'lak a pfutra... ''Álláel Készl Rajba!|' é8 1]ernéEz€teaer azo!!al lld1üok Kevey-Bódra
!-ét elóre lépéssel és utána bexCbbaDok agy o\an fleEs tároadásba, arrrelyet Kevey az első
]'eckében gnlJríÍa oegdlcÁérü... és 1,alálok ls vele,8öü násod8z,Jr is' éB lgy továbbtkö!!ye! nyeren az első ggszó1nsb... !géÁzeD ÍragaEo! kivü1' gzlnte üiansban-vagyok és tsy
a vgÍeery végélg..t vor'eség Eé1kül ryexeB a vgraelyt' állandóan tánsdva... é8 nfu tttIs van az ijíDepé\reB dl.JkJ.osztás...

- Áz első heIy éB sz elnök tl_szteteüdlJa Jurek Pawlowsk1é l

Elvörösöilten örönönben, az ezledes úr szená\resen gratulá1 és áÜgd.Ja s tl'szüelet-dijúü' ery belga fogásu üórt és es/ v1vóke8ztyüt.'Ö!önöó határt8lgo. h1özen skkoríbaD
csgk Nawrockának volt 88Ját tőÍJe ég nost nár tsaganna k J.s vaD 68lát'fetrveTeE... !átcokí{táraainogk o g zen'ébe! az lrl&ikedő pl1l8!básokat' de !e& töródök velÜk. vlsu ont lá-tm' hogy a többtek sokkal szebtön és iobban vgnlak lriöltöEve v1vórultálkbán... oe utsz"nez len fontos... hősnokI testőrnek éIzen nagaB...

Val banl h á1 korszak vo}t, hj_saen Pewlo'wskJ. leirásáb l Ís tá hattuk, hclgy nekem,mínt 
. ed z nelt' esT- !o1iítt gepr{nyelet kellett ny .Jtan om tan1tványatn f e1é, 'mÍo " oÉtat 'pengét' mert a kollekblv leckébea az ezcrnyi pen[etitéa utá'r kezénben egyráásután t rteka.peng k és akkor1ban. n9gTo! ts t}Íárryontait'a iegfverek, ég 1gy 1nkább ;"fanrtvanyox r.á*z'ébe adbam a {"g{Yereketl mrg J9mggab egy !o{otI- sepr n_yeret"iyujtottam taníiv6í;1'^""

f e1.é a pengetánadások helyes beicíe$zége_ié] jáb 1. ".
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sem Pawlcwsk1t' !\ e'r a üuc€Lny1 vllliBb8JnC'k.ll!llllJ,)l l, rl rl ! t, v lr lly omÍ] L ll1'n 'll] irí'llpt.l,
nuryon-orziainj o kér' ől'rbl' nérkózóirokr'"nl hol''J_i'Íllnnll(' j!Li Illj'bíitI kiiz(l.i.'ní:k' hli/-'ll v9 lll-
.'.ií''iaLi'Á. bénn v01t ez a P8w1o!l!'É.kl teir1ts6ó] 1s m1rx]eni-il;l' k1'robtjanó ''part1zán1'' bárna-
iái"iJjí."u'iói eirentotlen, pélaÁui az o]s;]z tlrntlivállyalÍ ban.ak/rT li í]ol'e ['ar nj('r]l")'|
;fra";";üá'-;-i3r,ria3zr fé1s;lÉetl véde1'1'gég ra.ván' búl11l]l'yt)a jutol,l' véde1nlJ ttzándék...

MlnbhoHy azonba! w.II. Tlrorpe /tanbrid6e, 19{'I/ |.1ze Í! ni' az et1m()].óB1ában na náí
úl lár';' r' o"á ezek 8 ve]űnk gzüjct.)bt kiváItó mc tl ha r' I zmul'l ok non o]y4n tíikóloLencli ve-
iir'r.'""úrótÉtr. .iml'nt azt gondol'Lák, ...hanen l'anuL,'lll vaEv fo] l,Ótol35 rcf 1ex k1a1ak1tá-
áá''oir.'i -niriáúb 

"'é'tét 
t"o"'ó,losÍthátók, sm1nt azL e6/ tdőbon kézeorckvőnek l'Átták.. 'iev gokku1 n'óhezebb. lrlDt 6 l€lgJelekDé1' do laesonl.l'nl' az oihsz tjRn1tványalnb8Ú le ai-

t<á^riit.t eretrotrtvnon'a Bay Béra-ióle tánadási kérdeményezcí.t er a3 akrobat1kus f]eRFt'áma-
a.eókat teng.l k1vlü€tban o]Jrollrylra ' 

hogy Jelen1e€! éppen ezckl'.e). a tánadágokka1' nár
tdhb 1aben Íéhengerelték a vol'lj le!ryel ta!ltványa1nat"'

A kiizdőepor't'okb8n teb'át nee g6absd cÉlukoti' ozeome1 e1$éljá1nunk aaon héLja1na3 feJ-
lőriés ure1lett, 6nelyeü - it.H. Tharpe ozerlnb - nagyfoku ''kcncenl;ráIl; kuta1'áÁban 8z el-
nult t1uenöü év g or-á-! g fiz1o1ógttgók' pBEIchoIógu$ckl fl1orófusok és legfőképpe! KonTód
LoIenzzaI az 6len, etíne1ó8uBok h1vtjuk éIcbre.|'

Érilekes, bo8y an1kor vilá8tráboru utá! a r on_ná tóib varstíb8n ne gkezí1t en oküatás('mtt
F lengye1 yezetóeéE A.Brzezcki és c.Mondral-al az é1ea azonnaL felhlvták a flgyelmcneb'
h og"y ne csak a mamral lrsralvl\'ás baryonáryÓs teklltéLyére alepotzan tgkoIánatl hanen e
Pavi<rv-1 Íef1exeInéIetek s1apJán 1s lgJekeEzeu to1JeseD küszeÍüF1tení.amirJt a lcnslel
l'f J us ág Íécz ére.

l,elgyel azav8kkal: ípr:zelaurac staÍeJ szko].y 1 pchnao ja na nq[e üory... op6-rteJ o
n8uke wÍelklogo uczone8o radzleck1ego akadentka 1. Paw1owa.l|

ottó FÍnskl' a lengyel v1vógzövetiBég elnókének ezava1 a len6ye1 v1vókönyven k1adáea
a lk8lnábó ]..

;!iti3i:3
Kevey ,Ján og

VNOHIREK
Kcjzel hfucm évtj.zedes távollét ubán elÍjszcjr j bt haza Iát;ogatílba G o r o n d i

/Gottenhuber,/ I m r e Buenm Á!.resben étíi 4grleg mawrar vl'v e,1'z , az ottanl Tenger -szet1 Ákadénla v1v tanfua. rsÍrrer se1nek beszámolt kij]f Id j. mlikodésér'51 és é1énkent'ér-
dekI dcjtt a haza1 vlv élet l.egujabb változása1r I. H1riil h'ozLa, ho$/ Ruenog Á1resbenI ol.Ínrp1al baJnokgnkr dr. Rq iczy Tnre a kcjzelm'ultban k1sebbmérvii*ágÍszéliitést szenve-dottr de betegségéb l nár felépiilt ég 'bovábbra Ís résztvesz a7, argentÍn vlv éIotben.

Á rég nen' tátott v1vérbaJtársat.kitor lelkesedésseI fogarlbálr egykori debrecen1 vÍ-v tárea1 é-q azok a v1v mes ereli, aklkkel 'e5yiitt végezte L92Ú és L9Jl- kcjzott a Sport-oktat Tanfolyamot.

Í{ l_rek Debrecenb I

Me8alskuIt ez év JauuárJába! a Debroce! Yárosl Sportlsko1a v1v t8soz8ta. A a!sk-olzbá\y Yezeb edza'l teeld k ellá a-qával f ij 1iip Gy u l a 'rtv eiz.5t blzták ne6.
Fii1 p Gyula 

' aki gE utolÁ há.r oa év alat a ]JudgpgBl'1 v8sutsB sc !8gyiizenébeogzerzett b Bzakn9l tap8sztal8 ot' ijr nmet Yállalta 9 debreceni raexllzotEii. nert v!6z-
9Í"!9"i}! sztil ftiIílJére' 9hor 1969-J.6 g Deblecenl v8trubas! sc ég a bebrece! 1 'Eccretemi Ácv1v szgko ztá]'y8l!ál 8ok éven át lgen ered'lényes munkát véBzetb és a f<íváronbi-val tá-
]9:s"_!!á!,P9brece!be!'. a vív s egykorl fe1l9Bváráb8u, a ilvás rendkiv 1 eIábbharryai-1ott' aul n18tt olvosÓlllÍ paoaszaB levelet 1e l_ntézl;ek h'ozzelk, tríost Debréce! váro'i vi-váat 8zeret táraadalna rii!4e1 Yehetí tudonásu1 Fiiliip Gyula v1s3zet rte ' de kiilii!iiseoiiril1 a Debrooe!1 va.utas Sc. eln koége és vlv azekeztát:lá' áo ]i-a-Ji"ri"Jitá-ry feIleD-
d lilés ét renéIl Fiil p vts8zgtérését Í.

, A 6portíekolo-Y1v iggozat n8k DeEslaku1áqáva1 l)eg.obb 1eheL séBek nyl i!ak Deb]:eoen
19'::''lYo+ vesraJ..f1 ta]_Jal!ak 8 

_ 
fog19lk oztatísáÍa ls és ren Ljiik, Üebreler várx !anácsameÉ'eIe]. teÍemaziikséE1et b1z'bqítáeával f og,ja a kérrtést eitíeellt n1 és oebrecen v :r oev'9 fájd8Inát crvoso1i1. sok g1kert t<;.v ánunii "r Liíap 

-'iyu 
ra niltriio6sená"r'' ---_''



Siinc qen i e'P"i-fg.gUg

Á Gr:onl'ngen1 viv egyesÍr]et kj biin tiltltJtele,
a1apl',rányL tEtesItett_Epttzer Ánc1rfu v1v nrogber
atatt pal szbin terrorJ-sták á]dozata leht'

Ítl . Abra|tams, ornlékvorseny rendezéflérg
ernl ék r:e 1 ak1 a níinchen1 ol1rrpla ldeJe

LtJgg_e$_Ök

Az, L9?t+. év1 átigazolás1 ld teJártávaL az alanb feIsorolt, vtv k Jelentették be uJ
eryeB Liletl. hwatartou ásukat t

a SZEOI'-b l. a BHSE-be 
'a Pá.par mÁv-tor a BHsE-be,

Szek^qzfudb 1 BZ OSC-be
Saen be*q j- Vasutasb I Bétoscsabal vÍsr-na,
Szentesl Vasutasb 1 a Békéscsabal VTsK-ba'
a KecskemétÍ D zsábÓl - s SZEoT,_ba 

'A Bakony Vegyéez TC-b l a VM Egyetértésbe'
a% osO-b 1 - a DI sg.y 11 VÍK-ba;
a Bvsc-b 1 a D1 sgy rÍ VTK-ba 

'Tijr kszentmikI e1 K1nÍzs1b l a Sao]-nokl
Tcjr k^qzentnlkt e1 Kiníz-qÍb I - a Szolnokl
a Szentesí Vasutasb ,I _ a HÓoIKÜI-be,
a sZEoL-b t a Szegerll Postásba'
aBHSE-b'51 -aBSE-boyaz Ujpestl D ssáb l a BSE-be'
az Ujpest1 D zsáb t a BSE--be;
a BHSE-b l- a BSE-be 1a Csepe1 SC-b t - a BVSC-be,
a KSr-b r - a VM Eryetér és-ber
a VM Eryetértésb l a Csepe l SC-ba 

'a Csepel SC-b l a BilSO-bep
a VÁSÁS Sc-b l a Csepel SC-ba'
a Csepel SC-b l a BVSC-be1
azUjpestl D zsáb r a BSE_be,
a BHSE-b 1 a Pécg1 ItrÍSC_be 

'A Vasas sc-bé'l a BSEte'
a lísT_b l a Vasas SC-be'
az Ujpesti D zeáb l a Vasas SC-ba'
a BHSE-b I a Vasas BC-ba,
aBHSE-bl - aBSE-be,
az OSC-bI aBVSO-be,
a BEAC-b l a BVtiC-be,
az lJipegtl D zsáb I az oB0-be'
a HÖDIKOT-b 1 a BVSC-be 1a MEDOSZ-b I a BHSE-be,
az, OSC-b I a SZEOI-ba,
az Alba Reg1áb l a BHSE-be'
a MEDosz-b 1 aa UjpestÍ D zsába'
az osc-b 1 a Kecskeméti SC-be,
B BIISE-b I a Csepel SC-ba )aBHsE_bI 8BEÁC-ba'
aBHSE-b1 aBVSC-be,
a Csepel SC-b l - az, OSC-be,
a BHSE-b I az OSC-be,
a Csa ornázás1 Míivek-t l a BSE-be.
Csepel sc-b 1 az Ujpest1 D z,Bábar'
az Üjpesti D zsáb l a Csepel SC-ba,
a BHSE-b l az OSC-be1
a BHsE-b 1 az Üjpest1 D zsába;
a Bvsc-b 1 a Szeged1 Postásba'az OSC-bI aBSE:be,
a VM Erye érté-qb l a BHSE-bo.

Gulyás. Jen
T btr Ildiké'
Mls [c oLcz ItJIár la
r'iizi ZoLtáa
Bac-qa Is ván
Zsánrb ck1 Ján m
Kov ács Ed1t
Dr. P ka L,ásaL
Mándy lr'án
K1,qs At lla
Koves MÍhály
Bereczki KIára
Dr. Kwácg rs ván
Bor or:kay Gáb or
Gu]-yás Jrizsof
Hunyadi Alfonz
Abay Béla
Tusa Péter
Csernus K].ára
Fei legí ]1111k
Farkas Ándrás
Polgar Pál
Kuntner Zoltá,n
KrisztlbNnohJen
P1ntér Gábor

. Sztlcg zay Ján os
Domonkos Ilona
I{uszfu EIeon ra
Hor.ráth Zsuzsa
Ujv arÍ Tíb or
Vadá-qz IJya
Nary Eszter
Wermer András
Varro 0szkár
KiráIy LaJ os
Blr Attlla
Moldván Menyhért
Kellner Ferenc
NyÍrl T h Tíbor
Ny1r1né S1m.on lldtk
IIász Erzsébet
Buday Judlt
Szonbathy Gy z
Hrrba1 Igtván
Szk-a lla Ilona
KomI ssy llíbor
Jekelfalussy PáI
Rétt Auna
Udvarhe J;1i Gáb or
Rácz ZoLtán
Horváth Farkas Jánm
T-,ukács HedvlE

Az olasz ok 1s. o .

uÁv._ua,
MÁv-ba 

'

Az 01asz. ol1nptal.BLzot ság, a qoNIr-mlután'arra a meggy z désre Ju ott, hogy az
ollm.p1a j já-tékokon csak a legalapoggbb fe]'késziilés bozhat síi(ert, ezérÍ szakított a zzaia.n dsz9I_I9}, hogy az ollnpÍárg val fetkésziilést az utols h napokra troncent';áij".Mint a ttibbl nemzet, ns az olaszok Is felálll otta!. 

"gy ul cnziályu, anáiÍ Éízárorosaz L976-os Montre-álí o1Ín'pla el készi.iIete1ve1 fogIalkozii<. a nár ninden nehzet azo1lmp1ára val felkégzÍiIéát szLnte az el z olfulla bezfuá-qa u án nesÉázat'_íáv "' uJ
.oJ"s1. ?syosztáIy 1s 9 legapr bb részletekÍg k1doigozta 8 felkégzijlés"résziétált' Á fel-k{:sztiLés az e6yes szovetáéget< keretében tciiténtk e a e;i'vé[séá-";;; aí-f;í;íosek a



iHffi"íE#iisiísnljh'E]:ÍiliitrÍl"!fiíliilgipíihiil;:;qÍil1"p:t:li*li";];Íi:*
l!fl."iá:.lI':líáí.i'ígir:l#::*-í:'l!iitílii-*'ltgH':};ll;9li'.t-jel;"}3-} 

j3Í'"}ilEiÍ-
taü.s téch8tékonysuu s eer t!á"euá; T öij9]_r. qóÍi 

-reJzeert 
un r. Gond6kódDl foF a dlákválo_

Éaiottak részér" r"ndsuer"!i€őil ts,i 7üonar lakró I, a .mórr véEzetteknek pBd1g m€gfelclő e1-

Í:ff:í5.*Í[ii*:i:lítii'tnÍ":l*!ilqÍ"i;][fií:l':;:flé} lÍ.i:fl:i'fiti!j:i9i9:!l' .
;[i;";;i";Ei_; o órsÁÍá iuto"k 

_tJá ii"r éiée"t. 'Á klvá1asztotLakat átIsndó orvo81 fe1i]6lolcb
a1á hel.veztk. Golaloskodn8k uJ""i ö[réiÁEttBéry ek fe1Á1l1tá€áTó1. hogy az €dzóeloheEő-

:É#r-k'iag:í"iü-t#il'I;;:gl"*tili:-#5l1offi'3ft'í?oj3}f}ll;:ljt';"#::I3:"Í: l;í:
i JJÉi "iá 

"a " "eiá[ 
_üar 

mraros áÉ E 
-;ü;;; -a-É6i ee'iuer'lr. a ualyar vlvóvezetőkke11 nert

liiiiriii _ii j";['_tára&a p" tu[-J r'é"á t *gvéaesoe.t-'Índen ái<tozatot b8Jia!dók ne.ho&!í.
/Népápolt. /

E

Lódz várG 8!8nykaJdla

Iódzba! nlldeo éYbe! kardveÍs€lyt ren.lcznek a város |'8rsnykard 
J áér t'' 1 aue J-y ez al-

t"r*.ai''Áá' Ti"áá"ou. terail-óia ontisre. Á veraenyt Jerzy !8w1orÁk1 ryerte Katreckl éa

ffüf,er' e1őtü' 
r:!$3Átc

Versenyr l-versenyre
Pécs Városl sr L971. december h 9-én rendezetÜ ffl. t rvers nyen 24 1ndul val a7,

alább1 eredmény szÍlletettt
I. Ondok PsI|-ir._Nagy L. Bakorty V., Ir1._l1g9t{u1vÍ PSI' _Jv. B1r Psr' v. Meryesl PsI)
i. -fr;iá"'_Fétl vr-t""bodor SzekÁ zfuá' VIII. B1r Szekei zárd .

!f

OSC L9?r. december t6-an ITI.oszt. n i t rversenyb ren,leaett 52 indul val.
Erednéry t
Í:-n;"a" VME, II. BétL oso' IIT. orbá.n BSE'--TY.^Ba1o5h-J{9E' v. Ko1os ffiCr VI. Dognal
osc, vÍr. Hrábtna U.Do| vIÍT. Porer Vasas' Ix. Csutor vlvLE.

!É

Szege61 Postás sK l97r. december 16-án Iroszt. n 1 t rverseryt rendezett 41 tndu-
1 val. Eredményt
il'nvur-u.no'_ir. vqjdq 6s9p-eJ_'-III. _Tqtlr 9z:l9t Iv. Tát;ral BIISE, V. Üngvful BHSE1 VI"
Na ry- Zs . vlrrm ; vII . oiuán BHSE ' VITI . Nán á_q 1 BsE.

lÉ

Heveg m.erye1 vsz L97r. decembe1 16-án f .oszt. kardversonyt /oov6 I. enlékversetrÍ/
rendezett 28 Índul va1q Eredményl
1.-r,er'.et" ngerl-Íf: Écrior-trrIBo; ÍlI. r1r.Bodnfu.Egerr_-ry.-T.,tn{ák Q'd'-J. Jákab II.D01 VI.
Naw I. Egei, vtl. Decg1 Bp.bmDoszr vITr. Csanádi BYScr fX. Agfalvy VIiÍE.

Tatabá(ya{ Bá-qyász so Lg?r.december lti-án fI.oszt. ffl t rversonyt rendezett 25 1n-
d'ul, va1. /L+ ÍI.o,/
I. Yendég TBSO, TI. Szab BIISE' IrI.
VI. Klem,ent BHSET 1l*II. Szirmal- YMEr

Tata1 Bá:lyász
/r4 lr.a. /
J. Kovács Gy r ' 

II.
VI. Keresrtes TAC'

0rogházi Spartacus L971.
/Lz TI.o./

szakács Szhely1 rv. Maszlay BHSE, V. Mfuyel GEAO'
VIII. Hárosl BHSE' D(. Venclég G. TBsc.

sc L9?1. december 2)_án II.o.n l t,ár vergenyt rendezet 25 1ndul val.

Eltoer osc' III. Székely TBsc, IV. Er s -ÁIba.R., v. Mátraházi oSC,
vII. Arat ,Í.nsc' yIII. Mester Átua R.' D(. HaJturann KÁC.

lr

december 21-An fI.o. kard versenyt rendezett ,O lndul veI.

HÓorrÖr, IV.oÉr 0IoezIány, .V.vIIr. Ab nyJ- nÓnrrC't' Tx. Sfurtar. $zlrák Szesed1 Po.. II. Berta
T cmpa r nlnrrÖÍ, VI .Gái. ttÓotxÖt 

'Szegecll PO.
-1í-L

or os z lárry ' 
11L . Fe l.e t ár

V11, Tltkos Szegecl P0.,



Van fias{ :J Vsz 1')?Lt. január )-6n Ir.o. rJ-.i.. bílrvergenyl; rond,:z jtb 
'0 

1trdul va1.
/z:: 'rr . o. /
I. Németh HvsE, II. Mlchall k -B}ísEr--I1T. Horvá h Hv^sE' Iv:9íalo.-ts}íSE' V' Kovács PEÁC1 VI'
szab Pápa, V;Í.-rot_t'-HvsE; VIÍÍ.'VaJd a HV$TrJ, IX" szemerédl 0Éj0.

19?4. Január L!1-én rent1 ezia meg a Vas rnegyeÍ FeIrrrjtt BaJnokságot ffí. t tben.
Eredrnény t
T. Komatlcs, II. Saakács1 1TI. Németh1 Tv. Horvá hr Y. T th, VI . VaJotl 1 vII. ]'akt' vIrI.
Kubasl, mtnd IIVSE. '

rendezte meg Yao rye r9-. I'eLn tt n 1 t r baJncks{gát. Ere{ményt
ft i'"";á; TrÍ. LénaxíKiirmend, Iv. Horváth Zs. Kt5ruend, V. Hor-
I{vsE, VI. RubÍnb K rmend.

}'eJér meryel vsz L9,74, január 5: 9u 6-ttn rendezte I[eB aE orgZr VldékÍ Jun1or baJ-
n oksáÁoÉat n á} f e pryvernembeá 1 DunarrJvár osban ' Erednénylaofur n # feryvernembeá, DunarrJvÉrrosban, Erednényl

LC)?4. Január l.Z-én
r. Pál- rwsul Ir. KaJ tár
váth B.IIVSE' YI. Kolács

N t t rt I. PáI Szhely; IT. Wéber Tatabány9r III._-{ggv 9sgyr. TV: Stefanek
t#-iÍy6|, -iir. Haras zti'Duna ujvr!u'rrs , VTI. T tlr M. vIIÍ. szÍget1 Tatabánya .

Párbait r t I. Pregun Qv r, II. Laky Sz!r-e}y, . III._91""!g_EMsql IV. Kovács
ffiEáá-T'Íu" R.'vÍ. K iiisí PEÁc, VTI. Malet1cg PEAcr VIII. Remgey PI\[*SO.

Kard! I. Lj'ndák Ózdl TI. Boz }ry Ózd1 f.II. Dallos Sahely-r TV"-Horváth Ózd1

ffi vr. ;rrr<ovgzkí Ózd, vIr.- GémeeÍ Cg. GEAO' VIII" Meze1 Eger.
Ff1 t; yt I. Z1monyJ. Szolrtok, II. Dávld 9!nllok.r.III. |{aporn-qkl-Fécsl. W:.Ilakl Szbely1
vffi*G.PécstVI.orosLszo1nok'VTT.SzakácsSzhe1y'YITr.DankaPécs.

UJpestj. D zsa 1974. Január Lr-4\ rII.o. kardverse!'y!^!gnd9lett 77_1n0u1Ó!"1.
Ereoné it I. Bácg osc' 11; BuJrlos 1pSE' III. Szolnokl sE-!qqz; rV. Ieffler Bvs0í v. sl_
mon U.Db, vI. Gora B{SO| vlr. RegcE-*HSn' vIfI. SzgbmárÍ HsE

lf

Békéscsabal Spor Fe1 6yet ség L97l+. Január 2o-.án fr'<r. kardversenyt Iendezett 24
lnduI val. /L6 II.o./ Eredméryt
T" Berta Orosháza, Ir. osg-yérn Gyula' III. dr.st.pka DEÁcr IV. KelemeD szEotr' V. Tusz Su'
Po' vI" Feletár nÓnrrÖn' vII. !1eber DEÁc| VIII. PuHatat orosháza' D(. Plavecz BVT,SK.

x

Tata| Ác ]-9?4. január 2o-án rT.o. nÍjl- 'b rversenyt rendezett 41 1ndul vaI. Eredményt
J'" Kér1cz TaÜa1 .Ac, Tr. T th BHSE' III, Kolemen1te BHSE' rV. Véber TBsOt V. sz1ka 0s0'
vT. Nary M. Eger' vII. Szlgettry TBsc) VIIT.. Katona Ta al Ác.

lf

Pápat MÁv sr L974. Január 2o-án IrI. o. kardversenyt rend ezett 25 tndul va]..
Erer]mén} rI. ttorváth svsE, rr. Popov1cs AIba R., rII. Me1ndl P_MÁv1 rV. Eryház1 P-uÁv' Vy Blatt-
ner SVSE, Vf. Mészfuos SMAF0' vTI' Bper svsE' vT.rI. T th svsEr IX. Gyfir6y1 P-trflAv.

Óz,J, V. Kovácg

G. PEAC; V. Ke-

V. Gémesl Gy.

S zéke ly bldy

,1



Igl4márci u s lravi vcrsetlynaptiit'

Martl ni. KuPa
].1 . FeIníjtt taJékoztato
II. Fe1n tt tájékoztat '

I. OgZ .
I. ogzt.
f. Ot Zt.

lJ-. oBZEr
I1I. Ogzt.
fIT. oszt .
fII. onzt.
III. ogzü.
BEK
Pann nla KuPa

Rommel KuPa
Nemzetk.e6y.és csapat
II. Feln tt t,áJékoz1;at

I. OgZt.
11. 06 Zt r
TI r Ogtr t.
II. oszt.

III. osz .
Irr. og zü.
IfT. oszt.
fTI. oszb..
BEK
MartÍni Kupa

Ilr ffizb.
Santelll KuPa
I. os zt , fVát Kupa /
I. ogzt.

II. ogzt.
Nenzetk' egy és csgpat

I. OgZt.
T. os zt . /'Iusnády
I. OSZt.
I. OBZt.

II. osztr
I1. ogzt.

III. oszt.
fII. oBZt.
I1I. oszt.
ÍrT. oBEt.
III. oszt'

emlv . /kard

párbaj t r
lca rd
nltr
br:
ntt.r
párba J t(ir
kard
tt
ka rd
kard
n 1t'r
b'r

tr
kard
pár ba Jt r
kard
tr
karcl
tr:
t'r
ka rd
n,51 t (ir
párbaJ t r
ní'i tor
n i tr
n ttr
kardcsapa b
kard
kard
parbal t r
kard
t;r

LONIJON
Brrrlapesb
Ruria pe s t
Sr omba tLir-r .l.Y
Tata
Pécg
ciido tl
Szolnok
Bud a pes t
Pécg
Bud apes t
PÁRIZS
Pécs
FÁRJZ'S
I{ÁMBUftc
Buda pes t
B uda pes t
Burd a i:est
S zeged
Veqz prém
$alg rarján
Nagrkan izs a
S opr on
Ta ta b ánya
TOBINO

lTCITINO

Br-rcla pes b

BUKAREST
Mísk olc
Budapest
Bud ep elr t
MITNCHTil

BuC ap es t
Gyr
Budapest
Buda peB t
Szonbathe Iy
Mig k oIÜ
Buda pest
Nyíre ryháza
Komárr onn

Székesfehérvár
Szoged
BERN
Bud a post
Brrda pest
T.ral.aegers u eg
I{ c1ne z vásárlrely
Vesz pr m.

Békéscsaba
Szoln ok
Buds t)es t

*1

n l b'r
párbaJt r
nít r
ptubajt r:
b'Í
tr
ka rd
nitr
párbaJ t r
párbaj t r
ty
ka rd
kard
n'L t t
pfubajt r
Ü r
kard
nttr

n/lvsz
MVSZ
Var in'lÍj
Komá'r orn tn'L'S
Ba ra nya m'llS
(ililAC
S z ol-n ok mTE
Csepel
Raronya rn'llS
BVSC

Baranya nTS

-
MVSZ

IT.D zsa
BVSO
Sz.Postás
BVTO
N grád nTS
Zal.a mTS
Gy r nTS
Kom'ár om rnTS

BHgE

B or s od utTS
U.D zsa
BST

ll.D zsa
Gy r nTS
Btrsc
BIISE
Vas rnTS
DVTK
VtM Eg7etértée
Srabo1c.q nTS
Konár om mTB
Alba Regíu
Csongrád nTS

BVS Z

T'TISZ
ZaLa mTS
irÓnrrÖt
BVTC
Békés mTS
Sz oln ok mT'S
BSE

8

8-r0
g-10

IO

1.5

L6-L7
16

L7

:1Q.4
'rr4

10-rL
)o
,L

Nenzetkiiz1 oryén1
tr'eln tt Bp. BaJnolí'cág
Feln tt Bp. BaJnokeág
fI. ogzt.
II. ogzt.
II. ogzt.

fII. oszltn
fII. ogzt.
III. oszt.

?_1

*$*ffi*ffi*



Helyneigazítás
polgg" J zsef szakfeltigyel az L971. éví okt ber ZB_án Budapesten megtendezett,

az évÍ TIT. osztáIyu. cs.9patbajlolgágok o-sztáIyoz klizdeIne1r I be-qzáno1 t-készitetbi
ameIy Iapunk okt beri /Lo./ szÍmában megcsonkitva meg is jelent, de a dcjnt mérk' zéáek
eredm.ényeinek kozIé-qe helyett a z e} mérk zé-qek i-qmerteté-qe kerríIt Iapunk LrasábjaiIa.
FéIreérté-qek 9lk9rtilése végett mo*qt kcizoljiik a z L971. évi ITI. os ztályu ba jnot<áág rre-
Iyes végeredményét.

r'Énrr ron

Erednények: SZEOI - Tatabányai BsC
Kecskeméti Sc - sMÁFc
Kec-qkeméti Sc - Tatabányai Bsc
sZEOl - SMÁFC
SZEOL - Kecskeméti sc
Ta abányai BSc - sMÁFc
Véseredmérry r L. sZEoL

2" Kecskenéti SC 2

7). TatabányaÍ BSC I
4. Soproni MAFC 0

tvŐr rcn:

Eredmények: Kormend - Salg barján
Tatabánya _ Békéscsaba
Békéscsaba - Kormend
Tatabánya - Salg tarján
Kcjrmend - Tatabánya
Sa1g tarján - Békéscsaba
Végeredmény: 1. Tatabánya1 Bsc

2. Kormendi MEDOSZ

,. Békéscsaba
4. SaIg tarján

KARD I

Eredménye k: VM Eryetértés - Orosháza
SMÁFo - KSr
SMÁFC - Orosháza
VM Eryetérté_q - KST
YM Eryetérté-q - sMAFc
KsT - Orosháza
Végeredm.ényt I. VM Eryetérbés

2. Soproni l{ÁFC

). Kozponti SI
+. 0roshází Spart.

Feryvernemenként az eLs és nilqodík helyezett

1 8Y. /Bubrják l., Rudner E., Várnai E.,Iványi B., dr.Benedek Gy./
sJ. /Bano Cs', Farag J., Ádam.ik P. rKo-vács S., dr.Tlm.ár s./
Ü.
S.

927
O.tr
922
B:B
o.tr
9:6

9ro
Q.A

9zj
9zG
926
9t6

/59 t aV

/+a2517

. /ao.65/

2 gy. /SzigetÍ E., Véber G., Bányai M.,Fut V., Arat E., l dí r./
2 ff. /Hor.váth H., Rubin V. és E., Bed-

nyák E., lénárt G., HorvátÉ. Zs./
Iff.
t5r.

9t1
B:8
9t6
925
924
9t7

, gy. /LgfalvÍ F., Kovács G., Németh tr..
Bác.q Gy. és Horvábh N./

2 s. /Gajdán J. 
' 
-Pidloczky J., KosztkaL, és Génnest J./

t Ü.
0ry.
feIjutott a If. osztáIyba.

S zerke,qzt

vlvo HIRADO a Magyar Viv Sz vetség hÍvatalos lapja. Szerkeszti a Szerkeszt Bizottság. Szakszerkeszt : Dávid
Sándor. Szerkeszt : Széke1yhÍdy Tibor. Szerkeszt ség: a Maryar Viv Szijvetség hivatalos helyÍsége: 1054 Budapest,
Rosenberg bá'zaspát u. 1. Telefon: 1J.4-800; 1L9-080. Kiadja a Sportpropaganda Vállalat ].143 Budapest D zsa Gyiirgy
ut 1-3. Felel s ki,ad : Béres Tíbor igazgat . _ TerjesztÍ a Maryar Posta. El fÍzethet bármely postatrívatalnál, a
Posta hÍrlapiizleteiben és a Posta Kiizpontí Hírlap lrodánál (KIil, Budapest, Y., J zsef nádor tér ].., postacim: 1900
Budapest) kiizvetlentíl vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 2L5-96L62 pénzforgalmi jelz számáta. El fí-
zetési dij fé1 évre: 24,- Ft, egész évre: 48,- Ft. _ Számonként kaphat még a Sportpropaganda Jeryírodájában 1081

Budapest, Rák czi ut 57/a. Egyenként: 4,50 Ft.
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