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,,A lassan elÍogyasztott, közel három liter sör alaposan mesfekÜdte ? qr.
gyomromat. Forgott velem a világ, én' aki a többiekkel egyÜtt alig hat '^

héttet korábban antiatkohotizil;, il'il;t.r'.t.ii.. 
-'i,il;; i;t- 98'

készÜlést fogadtam, kidőttem. Bizony furdatt a lelkiismeret. Ráadásut a ,' 99.
csapatmérkőzés etőtt a bizonyítási kényszer is erősödÖtt bennÜnk, hiszen : ;169-
az egyéni döntőbe egyedÜl a végÜl győztes Kutcsár Győző jutott be, aki ak- 10,l'
kor már napok óta a hóna atatt nőtt furunkulusával bajtódott, s atig tudta ]::
fetemetni a karját'' - idézte fet a Kutcsár Győző egyéni győzetmét követő Iu4'

Ünneplés utóhatásait az aranyérmes csapat tagja' későbbi köztársasági 'lg3.

elnök' , ,1o4.
Az ellenfe[ek igencsak félelmetes sora sem Volt éppen idegnyugtató a ma-

-:; z ]968-as mexikóvárosi olimpián a magyar sportolók sokáig várat-

"' -i ták a hazai szurkolókat, de az utolsó napokon beindutt az arany-

',i:l .liigyűjtés. október 25-én nemcsak a két etső helyet szerző kajak-ke-
nusok nyÚjtottak kiemetkedőt, hanem a párbaitőrvÍvok is' Pedig Schmitt
Pát visszaemtékezései atap|án nem sokkal a Verseny etőtt még a talpon
maradással is akadtak gondok.

gyarok számára. A franciák és az olaszok hagyomá-
nyosan kiemelkedtek párbaitőrben, a szovjetek és
a lengye[ek pedig Magyarországgal egyÜtt renge-
teget fejtődtek a hatvanas években. A két nyugati
ország csapata már Tokióban is csak a dobogó atsó
fokaira átlhatott, meglepetésszerŰ magyar siker
szÜletett, de l968-ban érte őket aziqazi trauma:
még a tegiobb ötbe sem kerÜttek be. Olaszország-
gal 56 év után először fordult elő, hogy nem végzett
dobogós hetyen. Bezzeg a mieink| A szovietek elleni
döntőt 7:4:re nyerték meg' |gy a B. Nagy, Fenyvesi,
Kulcsár, Nemere, Schmitt csapatnak sikerÜtt a hőn
áhított címvédés.
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