
ffi Petsthauer rep
.3 magyarokai

Rády JózseÍ és 6aray János
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,l,i 16, olimpiai aranyunkat a kard-

; '.íicsapat nyerte - elsősorban
Petschauer Attila parádés tetiesÍt-
ményének köszönhetően, aki hÚsz-
bót hÚsz asszót megnyerve repÍtette
etőre a magyarokat a győzelemig.

A négyes döntőben Lengyelorszá-
got l4:2+e győztÜk [e, Németország
fetadta ellenÜnk, Olaszorszag ellen
pedig kiétezett kÜzdelmet vÍutunk.
Bár már 5:2-re is vezettÜnk, a végén
ellenfelÜnk feUött 8Íre, így az ola-
szok jobb tusaránya miatt az utotsóként vÍvó

Petschauernek mindenképp nyernie kellett. A
párharc pikantériája, hogy a magyarok mestere
épp egy olasz, ltalo Santetli vott, aki a patta-
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násig feszÜlt helyzetben a meccs
előtt annyira izgutt, hogy elhagyta
a termet' ,,Én ez izgalom nem bírni''

- mondta tört magyarsác8al' |gy

Petschauernek az ő támogatása
nétkÜt ketlett megvÍvnia Renato An-
selmivel' Csapattársai szinte könyö-
rögtek, hogy az amÚgy nagy móka-
mester kardozó nagyon vigyázon,
és tegyen meg mindent a sorsdöntő
összecsapáson, aki ennek megfele-
tően jót is kezdett, 2:0-ra vezetett,

Anselmi vivont visszajött 3;2-re. Amikor 4:2+e
módosult az áttás' csapatunkat egyetlen tus
választotta ela hőn áhÍtott otimpiai aranytól -
Petschauer nem rogyott össze a hatalmas teher
alatt, és némi kÜzdelem után egy erős fejvágás-
sal mepzerezte a győzelmet.

A Nemzeti Sport korabeli beszámolója atap-
ján a nap hőse az Ünneplés során annyira elsz-
tázisba kerÜlt, hogyet isáiutt, amikor pedigtársai
karjaiban magához tért, sírni kezdett. Ekkor már
Santelli mester is visszatért a pást metté, akit
vÍvóink a vátlukra kapva kezdtek éljenezni. Az ih-
letett formában vÍyó Petschauer természetesen
szerette volna az egyéni arannyal megkoronázni
az olimpiát, ám két nappal később hiába jutott
e[ ismét a döntőig, ott kikapott vátogatottbeti
társátót, Tersztyánszky Ödtintőt.
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