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i',u.,',,',,, ,,,i, 41évesen is a őÚ$0n:-:
r5_.ií árom otimpiai cik-

_;i í tus, azaz tizenkét
év telt el a berlini ötkari-
kás játékok óta, Európa
legszebb városai és a
bennÜk tatálható sport-
létesítmények a földdel
váltak egyentővé a má-
sodik világháborÚ során.
Egy dotog maradt csu-
pán állandó: Etek lloná'
ná[ nem vott jobb tőröző
a világon' Hiába töttötte
be a londoni viadalra 41.

életévét' még mindig
olyan váratlan mozdula_
tokkat támadott a bal-
kezessége miatt amÚgy
is nehezen kiismerhető
vÍvó, hogy a mezőny
egyik tagiának legyőzése
sem okozott neki kÜtönö-
sebb probtémát.

Az, hogy Etek egyátta-
tán pástra áttt az angot
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fővárosban, többek között Krencsey Géza érdeme vol.t | 1asvar tőröz9 
41it.

fiataton nehéz döntéssel szembesÜlt: a Zeneakadémián folytatott tanul-
mányainak, vagy a sportotásnak szentelje-e ioeieti n vivjszil;ü;;kl;- 42,

ri elnöke végÜt meggyőzte a szÜlőket, hogy tányuk etőtt még nagy kanier ., ,43.
átl. ,,ltyen vívó száz évben, ha egy szÜtetik'' - mondta Krencsey - és mityen ' ,44.
igaza lett. Lr

S hiába előzte meg az 1936 után ismét harmadik helyen végző osztrák |3i
Elten Preist, i[letve az ezÜstérmes dánt, Karen Lachmannt, még ezzel sem 40'

elégedett meg teljesen, máris a következő verse- . ..47,,

nyeken járt az agya. ,,; a8.
,Jovábbra is szorgaImasan készÜtök' rendszeres

edzést tartok' Nincs olyan messze a helsinki otim-
pia, Íegalábbis nem olyan messze, mint amennyi-.
re Ber[intől London voít'' - mondta az immáron
kétszeres bajnok a londoni iátékokat követően. És
nem is btöffölt, Helsinkiben is pástra állt az akkorra
már 45 éves vívó, s nem sok híia volt annak, hogy
három aranyéremmeI vonu[jon vissza: az olasz lre-
ne Camber-Corno csak 4:3:ra mÚlta felÜt az etső
hetyért vívott, holtversenyÜket etdöntő csörtében.
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