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BeugrÓként érkezett,

baj n"okként távozotí
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-'it z l924_es pári-

g'4i zsiotimpia óta

""í ili..' etőször nem
a magyar kardcsapat
áttt az eredményhir-
detéskor a dobogó
felső fokán' Kovács
Pát' Kárpáti Rudolf'
Gerevich Atadár és az
utóbbi évtized vala-
mennyi nagy alakja
visszavonult már, s a
kardvívásban oly so-
káig elfoglatt trónun-
kat elkezdték veszé-
[yeztetni a felzárkózó
szov|et, francia és [en-
gyelvívók. Na de maid
Horváth Zoltán, az l960-as római iátékok ezÜstérmese egyéniben szál-
lítja a szokásos magyar aranyat a tokiói olimpián is - remélte mindenki'
Az ekkor még mindig csak 27 éves kardozó azonban sérÜtés miatt nem
állhatott egyéniben a pástra - érkezett hát hetyette Pézsa Tibor, akitől
kevesen vártak nagy menetelést'

A beugró Pézsa hetyzetét ráadásut az is nehezítette, hogy az év etején
kéztörésselkÜszködött, maid a bokáiát is kificamította. Az e[ső csoport-
kör is azt seitette, hogy inkább a hibáttanut tetjesitő Kovács Attila és
Bakonyi Péter iuthat messzire, Pézsa három vereséget is elszenvedett'
A második csoportkör sem alaku[t sokkat iobban, de ebbőt is továbbve-
rekedte magát a magyar kardozó. A tegiobb 16 kÖzött aztán beindutt a
szekér; gyorsan legyőzte szoviet és francia ellenfelét is, és egyedÜli ma-
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gyarként bejutott a döntőbe. Már csak ő őrizhet- ,92
te meg a hagyományokat - nehogy 44 év után 

93.először más nemzet sportolója állhasson a do- : ,', ]. .

bogó Íelső fokára! Pézsa nem is hagyta magát, ,' 94''
a Rómában negyedik franciát' Claude Arabót és l g5.l
a szovjet Jakov Rilszkiit legyőzte - egy vereség ,. nu.
azonban becsÚszott. Mivet Arabo tegyŰrte a két ' :i'
szovjetet, szétvívás következett az aányéremért. 97:

Pézsa itt aztán már kétséget sem hagyott a baj- 98.
nok kitéte fetőt, 5:2-es sikerének köszÖnhetően 99.
megszakítás kilencedszer is a magyar himnusz
szótt a kardvívók egyéni *o.nvJnál.,.d;ó;y- 
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hirdetésén. t01'


