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Bencét, l{agyTímeát vagy
Kiss Balázst említjtik.
Atcirvív Kamuti Jen azon-

}'

A magyar egyetemi sport
szeként

ban hozzájuk képest is ritka
ré_

, fontos állomások

játékokon kétszer is (l968,
1972),,csupán'' eztistéremig

voltak a Magyarországon
megrendezett világverse_
nyek. Az l935-cjs Egyetemi

világjátékokat (az universi:
ade el dje) a Budapesti, Tul
dományegyetem megalapításának 300. évfordul jára
kapta meg Magyarország. A
B0 esztend vel ezel

tti

bravrirt ért el. Noha nem Iett
olimpiai bajnok, áz tkarikás

ese-

ményr l az augusztus tS-i
Hosszabbításban olvashattak. A Nemzetkrizi Egyetemi
Sportsz vetség irányításával
l959-t l kétévente universiade elnevezéssel egyetemi
oIimpiákat rendeztek. Btrdipest 1965-ben a 4. univefsiade versenyeinek adott otthont. A fna.gyar sportol k az
augusztus' 20' és 29. k zotti

vitte, egyéniben négyszeres unive.rsiad.egy ztes lett.
A feffiernbnr versenyében
I965. augusztus 2l-én rigy
lépett a pás1ra Budapesten,
hogy korábtran ' {át Torin ban i195$;]Sz fiában (1961)

és Porto Alegrében (1963) is
a dobog tetején áilt. Azzal
a kiil nbséggel, hogy Torin ban még Kamuti Jen ként
gy, zott, Budapesten pedig

már mint dr. KamutÍ Jen
vette át az atanyétmet. A toki i olimpia egyéniben elért

l

t

dik helye után kicsit csa-

dott volt, viszont az universiade évébenremekelt. N'!egnyerte a New York-i versenyt,
gy zbtt az NSZK nemzetk zi

bajnokságán és Bolognában
is. Párizsban a világbajnoksá-

gon az eg}aenes kiesés során
kikapott a szovjet Viktor Putjatyint 1, s t, a vigaszágon

ugyancsak t le szenvedett
vereséget. A statisztikák szerint ez volt az ottidik assz juk és a szovjet valamennyit

ktjvetkezett a már_már mu_

mus Putjatyín. Hiába vezetett a magyar vív , a szovjet
5:3_ra gy zitt. Tehát a hatobaj lehet' Kamuti els ként dik találkoz juk is Putjatyin
vívta be magát a hatos d n- gy zelmét hozta. Szerencsére
t be, amelybe mellette beju: Losert legy,zte a szovjetet,
viszont Kamuti az osztrákoÍ.
tol.t a francia Daniel Revenu,
az osztrák Roland Losert, az Úgy állt a helyzet, ha a háNSZK-beli Dieter Wellmann, romszoroq universiadegy ztes megveri Sarovot, holtversenybe keriil Putjatyinnal
és a kett jtik k z tti cs rte

d nthet az aranyéremr l.
Jen nem sokat teket riá_
zott, 5:I-re lelépte ellenfed nt vel kapcsolatban
a Népsport azt irta, Kamuti

lét. A

még életében nem Verte meg
Putjatyint' a Képes Spqrt gy
tud sított, hogy a szétvívás
kett jiik hetedik assz ja volt.
Végtil is miírdegy, Kamuti raj-

'ta is ugyanrigy ,,átsza'ladt'l,
mint a másik ,,ruszkin''. A
Népsport címlapon hozta:

tti

esemény annyiban nem ki.iltjnb zott a B0 élwel ezel ttit l, hogy gy zteseink koz tt
szép számmal kés bbi olimpiai bajnokokat is találunk.

,,Kamuil Íentj dr. negyedszer is
aranyérrnet nyelt az Uniuérsiadén!" A Képes Sport vissza-

fogottabb volt ,,Negyedszer
- Kamuti lenrj!" A sportnapilapban Dávid Sándor a holtVersen}t eld nt assz után
eit írta: ,,,Ezzel az [rr1iuersiade
tcjrténetében eg.ed lálli' síkersorozatra tette fel a'koro-

Zsiv tzky Gyula kalapácsvetésben, Kulcsár Gy z
Nemere Zoltán és Schmitt
Pál vívásban nyert kés bb
olimpiai aranyérmet, a vl.zi,

Iabdacsapat t tagja, Bodirár
András, Felkai LászI , Konrád
János, P csik DéneB és Rusorán Péter pedi$ már olimpiai

n

t: negyedszer nybrt arany-

érmet féffi ttjruíutisban." A
gy ztes azt nyilatkozta: ,,A

bajnokként (1964' Toki ) lett
universiadegy ztes. A mindkét sporteseményen els he-

hdrom Uniuersiade-aranyal

lyezettek névsora persze folytathat , elég, ha csak Magyar

zoItánt, Borkai Zsoltot, Sza;

Kamuti az els kcirben a
párizsi vb-eztistérmes Revenu ellen 5:2-re nyert, aztán

megnyerte. Budapesten senki sem gondolta volna, hogy

eseményen 16 aranyérmet, B
eziistérmet és 14.bronzérmet
szereztek. Az 50 éwel ezel,

s a két szovjet, Jurij Sarov és
Viktor Putjatyin.

AzezÜstémes Putiatyin (balral

nosolyakicsite ltetett'ellenbenagy zteslhmutiéésa amadikhelyezett Revenué szinte

még odaadtam uolna egy uil gbajnokiért. A négyet már
nem. Taldn még egy olimpiai
aranyért sem."

