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Szornorkodtak

anémetek
;936. augusztus 5-ét a magyar
; sporttörténelem egyik tegvebb

napiaként tartiuk számon. Miután
birkózóink a német közönség bána-
tára uralták a szőnyeget a szabadfo-
gásÚ versenyeken, E[ek ltona a pás-

ton ohatta versenytársait - többek 16. .

között a német Helene Mayert. A 17.

Hitler uralta Németország színeiben 18'
származásánálfogva el sem indul- ]9. ,

hatott volna, így aztán az olimpiai 20. ,

aranyérem megszerzése a tehető 21'
legnemesebb bosszÚ volt részéről. 22. :' Pedig nem volt könnyŰ dotga, 23'
hiszen az 1928-as amszterdami bai- 24.
noknő Mayeren kÍvÜt az l932-es Los )q
Angetes-i győztes osztrák Etten Preis ;;
isottvolta mezőnyben. Mind a ketten
gond nétkÜt be is kerÜltek a legiobb i zs. ,

nyolc közé, ahogyan a két magyar, ;;'
Elek és Vargha llona is' A mieinknek ;;'
az első körben egymássat kettett vÍv- -'Y'

niuk. Nem szÜletett meglepetés, Etek :l
könnyed,5l-es sikert aratott. Utána '^:'
jött a két legnehezebb ettenfét. Elő- ::'
izor a nyotc éwel korábbi győztes 11
Mayer. Hatalmas csata atakult ki a :?'
két vÍvónő között, de végÜt a német ' 

36: 
,

közönség bánatára a magyar lány 37"'

5:4-es győzelmet aratott' Az os7ffita '.3&, ,

Preis nem jelentett akkora kihÍvást 39., 
,

Elek számára' és így karnyÚjtásnyira .,40. ,

kerÜlt az etső he[y. Egy vereség végÜl .,, 4I' 
.

becsÚszott, de az élmezőny ta8iai 47.
többet hibáztak, í8y a Német Sport 43.
Házának Üvegtetős kupolacsarno- 44'
kában a mi Himnuszunk szÓtt a női 45'
tőrözőkversenyének eredményhir- 46'
detésekor. A dobogón három baj- 47
noknő állt: az l928-as, az l932-es és 48.
az l936-os győztes, E[ek l[ona ' 49'


