Kamuti pátatlan
s0Íozata
Ahogy hosszú ideig vívóink
szetepeltek a legeledményesebben az olimpiákon, az sem
volt szokatlan, hogy a spottág
képviselfi nek köszönhetó'en az

univetsiadékon is sok-sok magyat
sikemek örülhettünk. Utóbbiak
köziil kiemelkedik Kamuti Jení
pátatlan diadalsorozata.
Az egyetemi hallgató Kamutit 1959:
ben a torinói universiadén ismerhetlék meg, ahol neves ellenfeleket
maga mögé utasífua kezdte meg

menetelését. Két éwel később

Szófiában ellenfelei - élÜkön a már
felnőtt-világbajnokságok döntőiben
is többször szerepelő szovjetekkel _ már mind őt akarták legyőz_
ni _ sikertelenül, sőt csapatban is
aranyéremhez segítette társait'
Vetélytársai újabb két év elteltével
Pofio Alegrében sem tudták megakádályozni diadalmenetét, Brazíliából már háromszoros universi_
adegyőztesként térhetett haza'
A magyar tőrvívó '1965'ös teljesítménye a rekordok könyvébe illik.
Ebben az évben öt nagy versenyen
indult' Az elsőt - New Yorkban
megnyerte neves ellenÍelek ellen.
Másodjára sem akadt, aki legyőzte volna az NSZK bajnokságán'
Harmadik fellépéséreBolognában
kerÜlt sor, ahol a legjobb olasz tő_
rözőkke| - no meg a világ legjobbjaival - kellett Íelvennie a harcot.
ÉsKamuti nyer1. Negyedik versenyén, Párizsban nem jött ki neki
jól a lépés.Az egyenes kieséses
rendszerben kikapott a szovjet Vik-

-

l{amuli JBnő a hazai töziinsés előtt
spoPtlainténelni ielcntő$é0Íí sikBrt aratott

tor Putjatyinlól, maid a vigaszágon
ismét összekerÜlt vele. Sajnos nem

bífi a szovjettel, és kiesett. Kamuti
az addigi öt találkozójuk mindegyikén vereséget szenvedett.

Hatodik összecsapásuk

a

buda-

pesli universiadén volt. A döntő

során ismételten fejet kellett hajtania Putjatyin előtt' és félő volt,

hogy a magyar vívó páratlan
sorozata megszakad. Szeren-

csére nem így törlént. Az osztrák Losertnek sikerÜlt legyőznie
a szovjet bajnokot, így ketten
álltak egy-egy vereséggel a dön-

tő befejeztével. KÖvetkezett az
Újabb megméretés az universi-

adebajnoki címéért,amelyen a
friss orvosi diplomás Kamuti Jenő
életében először nyer1 riválisa ellen. Minden bizonnyal ez volt a
magyar vívó pszichikai|ag legnehezebb csatája az egyetemi{őis_
kolás világesert1ényeken, egyben
történelmi jelentőségű, hiszen rajta kívÜl nincs olyan versenyző a
világon, aki egymást követő négy
universiadén tudott volna győzni.

