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Előszó 

  A nyugati világ az elmúlt három évtized során látható élvezettel fedezte fel a saját vívó-
örökségét, világszerte lelkes emberek ezrei, sőt tízezrei kutatják, tanulmányozzák az európai 

gyökerű, régi vívásfajtákat. A XXI. század legeleje óta hazákban is örvendetesen növekedett 

azon vívók száma, akik a HEMA1 – a történelmi európai harcművészetek – valamelyik ágát 
űzik. Pont 20 éve alakult meg az első magyarországi HEMA szervezet, a SAGA Európai 

Harcművészetek Iskolája, két évvel később a Kard Rendje (2003), majd őket számos új 

vívóiskola követte: az Ars Ensis, az AULE, a Societas Draconistratum, a Georgikon 
Szablyavívó Kör stb. A HEMA-vívók írott források alapján tanulmányozzák a régi európai 

vívást változatos eszközeit: a kard és ökölpajzs párost, a hosszúkardot, a rapírt, a könnyű 

tőrkardot, a szablyát, a parasztkést (Messer), az alabárdot, a szuronyt, megközelítőleg a XIII. 
századi, első írott forrástól (I.33, Tower-kódex) egészen a II. világháború végéig. Hazánkban a 
szablyavívás gyakorlása a legelterjedtebb, hiszen nálunk pont ennek a fegyvernek van a 
legkomolyabb helyi hagyománya.  

 A rendelkezésre álló, XIX. és korai XX. századi írott forrásaink lehetőséget adnak a katonai 
szablyavívás, illetve a civil alkalmazások (párbajvívás, sportvívás) hiteles tanulmányozására. 
A régi vívókönyvek olvasása során óhatatlanul felmerül, hogy szeretnénk jobban megismerni a 
vívástörténetileg fontos műveket alkotó szerzők mindennapjait. És nemcsak a híres mesterek – 
pl. Keresztessy József, Chappon Lajos, Arlow Gusztáv – életét kívánjuk alaposabban feltárni, 
hanem a kevésbé ismert, kortárs oktatók működését, életútját, mert csak így kaphatunk 

megközelítőleg pontos képet az akkori vívóéletről. 

 Az egyik ilyen, kevésbé népszerű szerző Muráti (Murz) Frigyes, aki katonatisztként kezdte 

pályafutását, majd nyugállományba vonulása után íróként és festőként vált igazán ismertté. 
Életútját egy cikkben mutattam be a Honismeret c. folyóirat egyik 2018-as számában.2 Lánya, 
Muráti Lili színésznő azonban sokkal nagyobb hírnévre tett szert, így a 11 nyelven beszélő 

öregúr a díva árnyékában töltötte élete utolsó tevékeny éveit. Számunkra Muráti Frigyes a 

magyar vívóirodalmat gazdagító, tőr- és szablyavívást taglaló, jól megírt könyve miatt fontos.3 

 A jelen tanulmányban egy másik, gyakorlatilag elfeledett, ám a saját korában elismert 
vívómester életműve kerülne bemutatásra. Évtizedeken keresztül egy vidéki városban oktatta 

nagy szakértelemmel a vívást, de munkássága messze túlmutat a vidéki lét néha szűkös 

keretein. Volt katonatiszt, frontharcos az I. világháborúban, budapesti és vidéki vívómester, jó 

tollú újságíró, és nem mellesleg ő volt Gerevich Aladár édesapja és legelső vívásoktatója.  

Miskolc, 2020. december 20. 

Barta Emil, víváskutató 

1 Historical European Martial Arts 
2 Barta Emil: Teljes élet egy díva árnyékában. Honismeret, 2018/1 
3 Murz F.: Degen-, Säbel- und Duell-fechten. Debrecen, 1890. Magyar fordítását Laky Imre készítette. 



3 

Az ismeretlen Gerevich – a miskolci vívósport atyamestere 

 A Gerevich név hallatán egy átlagos sportrajongó – nagy 
valószínűséggel – azonnal Gerevich Aladár hétszeres4 olimpiai 
bajnokra gondol. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a méltán híres 

sportoló a magyar vívás eddigi legsikeresebb képviselője a maga 7 

olimpiai, 14 világbajnoki és 34 magyar bajnoki aranyérmével.  

 Ugyanakkor édesapja – id. Gerevich Aladár – nevét gyakorlatilag 

elfeledte az utókor annak ellenére, hogy élete és munkássága számos 

sporttörténeti érdekességet tartogat a vívás múltját tanulmányozók 

részére. Különösen a miskolciaknak lehet izgalmas megismerni az idősebb Gerevich 

élettörténetét, mert ő közel három évtizeden keresztül oktatta városunkban a vívást, és korának 

egyik legsikeresebb vidéki vívómestere volt. Pont 100 éve annak, hogy az országosan ismert és 

elismert oktató megérkezett Miskolcra, majd megnyitotta itteni vívótermét. Ezzel az írással 

csupán arra vállalkozhattunk, hogy vázlatosan összefoglaljuk „a miskolci vívósport 

atyamesterének”5 fordulatokban gazdag életét. 

A kezdetek 

  Édesapja, Gerevich Emil (1854–1902) matematikatanár volt, aki – a 
szintén kárpátaljai származású – feleségével, Ilniczky Ilonával négy 

gyermeket nevelt: Aladárt, Tibort, Zoltánt és Gézát.6 Gerevich Emil 
szülei korán elhunytak, így kénytelen volt elszegődni nevelőnek, hogy 

el tudja tartani magát. Egyetemi évei alatt matematikát és 

természettudományokat tanult hazánk fővárosában. A diplomaszerzés 

után számos helyen tanított: az alsólendvai polgári iskolában (1876), a 
máramarosszigeti felsőbb leányiskolában (1877), majd Beszterce-
bányán (1885). 1891-ben lett a kassai állami felsőbb leányiskola 

igazgatója.  

 Aladár István János, a család legidősebb gyermeke, 1879-ben született Máramarosszigeten és 

görög katolikusként lett megkeresztelve.7 Életének egyik legkorábbi írásos nyomát a 

besztercebányai katolikus gimnázium évkönyvében találjuk, 1888-ban. Neve egészen édesapja 

kassai kinevezéséig szerepel az intézmény feljegyzéseiben: 1889-ben, illetve 1890-ben is. Az 
1888/89-es tanévben Gerevich Aladár jeles tanuló volt,8 és a besztercebányai tanintézetben 

végezte el a gimnázium első három osztályát. 

 Mivel 1891-ben apja Kassán lett igazgató egy leányiskolában, így abban az évben már az ottani 

Premontrei katolikus főgimnázium diákja.9 Az intézmény értesítőjéből megtudhatjuk, hogy 

Aladár görög katolikus vallású és ösztöndíjas tanuló. Az évkönyvben az érdemjegyei is 

szerepelnek: vallástan (jó), magyar nyelv (jó), német nyelv (elégséges), latin (elégséges), 

4 San Francisco (1932), London (1948), Helsinki (1952), Melbourne (1956), Róma (1960). 
5 Felsőmagyarországi Reggeli Hírlapban 1935. július 9-én megjelent cikkében fogalmazott így az újságíró. 
6 Fénykép: Gerevich Emil, 1890-es évek. Gerevich László hagyatékából. Enigma (2018) 
7 Fiának, ifj. Gerevich Aladár keresztelési anyakönyvi bejegyzéséből (Jászberény Főplébánia Kereszteltek  
   Anyakönyve XXII.  kötet, 33. oldal, 272. sorszám) kiderült az apa teljes keresztneve (Aladár István János), 
   és az, hogy görög katolikus vallású. 
8 A besztercebányai kir. kat. főgimnázium értesítője az 1888—89. tanévről. Budapesti Hírlap, 1889. augusztus 9. 
9 Premontrei katolikus főgimnázium évkönyve. Kassa, 1891. 
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történelem (jeles), természetrajz (jeles), mennyiségtan (elégséges), rajz és geometria (jó), 
testgyakorlat (jó), és a magaviseletével sem volt gond. A következő tanévet (1892/93) a 

gimnazista – még mindig ösztöndíjasként – az alábbi érdemjegyekkel zárta: vallástan (jó), 

magyar nyelv (elégséges), német nyelv (jó), latin (elégséges), magyar irodalom (jó), történelem 
(jó), természetrajz (jó), mennyiségtan (elégséges), testgyakorlat (jó). Az 1893-as gimnáziumi 

értesítőből csupán annyit tudunk meg, hogy még mindig ösztöndíjas tanuló, de már nem 

szerepelt a VI. osztály névsorában, így valószínűleg 1893-ban lett ludovikás akadémista. 

Jelenleg nincsenek adatok arról, hogy pontosan ki döntött a katonai pályafutás mellett: saját 

választása volt-e, vagy netalán édesapja döntése? (Az 1935-ös interjúban található egy apró 

utalás – az újságíró szerint Gerevich Aladár „filozófus természetű, professzornak készülő, 

katonai akadémiát végzett” –, ami alapján joggal feltételezhető, hogy eredetileg oktatói pályára 

készülhetett a gimnazista fiatalember.) 
 
A katona 

 

 1897-ben a honvédségi Ludovika Akadémia tisztképző tanfolyamának végzett növendékei 

névsorában találkozunk Gerevich nevével. Ekkor kapta meg hadapród-tiszthelyettesi 
kinevezését, és a szegedi 5. gyalogezredhez vezénylik.10 Tehát 14 évesen kerül a kassai 
gimnáziumból a budapesti katonai tanintézetbe, amely ekkor az 1882. évi XXXIX. törvénycikk 
alapján kínált továbbtanulási lehetőséget 14-16 éves, a védköteles kort el nem ért, de már 4 

évnyi középiskolát elvégzett növendékek részére. Őket a 4 éves tanfolyam elvégzése után 

hadapróddá nevezték ki.11 
 

 
 

A Ludovika vívóterme12 
 

 Pont 1893-ban – tehát a beiratkozás évében – készült el az intézmény új vívóterme, és az 

akadémia elvégzésekor (1897) a Ludovika „a bécsújhelyi Mária Terézia Akadémiával 

egyenrangú felsőfokú tanintézetté vált. A Ludovika Akadémiát ettől kezdve az ország első 

felsőoktatási tanintézményei között tartották számon, ahol korszerű ismeretekkel, gyakorlatias 

képzéssel oktatták és nevelték a leendő tiszteket.”13 Nem ismert egészen pontosan, hogy a 

Ludovikán ki volt Gerevich Aladár vívómestere. Annyit biztosan tudunk, hogy az 1894–1897 
időszakban Tömösváry Sándor és Balogh Lajos főhadnagyok oktatták a vívást, mindketten a 

                                                           
10 Budapesti Közlöny, 1897. augusztus 18. 
11 Németh András – Nagy Bianka: A vívás szerepe a honvéd tisztjelöltek felkészítésében. Hadtudomány, 2019. 
12 A M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia (ismertető). Budapest, Pesti Könyvnyomda Rt., 1900. 
13 Kecskeméthy Klára: A ludoviceum: a Ludovika Akadémia története. Bp., Bonum Publicum, 2014. 
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bécsújhelyi vívóintézetben szereztek képesítést: Tömösváry (1888), Balogh (1889).14 Szintén 

ebben az időszakban volt segédmester Leszák Károly, aki altisztként 1890-ben végezte el a 

bécsújhelyi tanfolyamot.15 Arról már sokkal jobb elképzelésünk van, hogy milyen vívást 

tanulhatott Gerevich a katonai tanintézményben, hiszen az 1896-os millenniumi verseny előtt, 

még nem a Radaelli-féle olasz kardvívást oktatták az akadémián, hanem a régi bécsújhelyi 

módszer képezte a vívásoktatás alapját. A kardvívás ezen változatáról írt német nyelvű könyvet 

1894-ben – tehát pontosan Gerevich akadémiai évei időszakában – két monarchiabeli tiszt: 

Arlow Gusztáv százados és Franz Litomysky főhadnagy, akik mindketten a bécsújhelyi vívó- 
és tornatanárképző intézetben kaptak vívómesteri képesítést: Arlow 1887-ben, társszerzője meg 

1889-ben.16 (Később, 1908-ban Arlow és Gerevich pályafutása ténylegesen keresztezi majd 

egymást: Gerevich Arlow vívómester segédje lesz Szolnokon.) 
 

 
 

Arlow (bal) és Litomysky (1894) 
 

 Egy évvel a Ludovika elvégzése után már arról értesülünk a Rendeleti Közlöny személyes 

ügyekkel foglalkozó rovatából, hogy közelebb került szülei felvidéki otthonához, mivel 

áthelyezték a kassai 9. honvéd gyalogezredhez, és annak a 2-ik zászlóaljaihoz lett beosztva.17 
A következő évben előléptetik hadnaggyá, erről a Magyarország, 1899. április 30-i számában 

is olvashattak a fiatal tiszt kétségkívül büszke szülei. 
 
 Röviddel édesapja korai halála (1902) után elkerült Kassáról, és 1903 áprilisában Munkácson 

folytatódott katonai pályafutása a 11. gyalogezrednél.18 1905-ben már főhadnagy, de valamiért 

kérelmezett egy egészségügyi felülvizsgálatot, végül egy fél évre – 1905. december 1-től 

számítva – megkapta a „jelenleg szolgálatképtelen” minősítést, azzal a megjegyzéssel: 

„választott lakhely: Kassa”.19 Az 1897. augusztus 18-i kinevezésétől számítva 8 év 3 hónap 

                                                           
14 Kovássy Elemér: Visszaemlékezések. Ung, 1909. február 17.; „Tömösváry Sándor hadnagy (Vívás)”  
    (Hungaricana) 
15 Pesti Napló, 1896. május 16. („Leszák Károly a Ludovika Akadémia segédvívómestere”); később ismert  
    vívómester, két könyv szerzője: Kardvívás (1906), Útmutatás a kardvívás csoportos oktatásához (1913).  
16 Gustav von Arlow - Franz Litomyský: Systematisches Lehrbuch für den Unterricht im Säbelfechten aus der  
   Hoch-Tierce-Auslage. Wien, 1894. 
17 Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1898. szeptember 9. 
18 Rendeleti Közlöny a M. Kir. Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1903. április 30. 
19 Rendeleti Közlöny a M. Kir. Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1905. november 28.  
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szolgálati idővel rendelkezett ekkor, és 340 korona kegyelmi nyugdíjpótlékban részesült, ami a 

korábbi főhadnagy fizetésének (2040 korona) csupán töredéke (16,7%) volt.20  
 

 1906-ban újra szolgálatképesnek minősítik, de nem telik el még egy év sem, amikor a munkácsi 

11. honvéd gyalogezred főhadnagyaként leszerelési kérelmet nyújt be, ezt felettesei elfogadták, 

és végül 1907. március elsejével lemondott a tiszti rendfokozatáról. Ezzel katonai pályafutása 

– egy időre – lezárult. Sajnos nem ismerjük döntése pontos okát, talán a tervezett házasságával 

magyarázható ez a döntése.21 Annyi biztos, hogy 9 évnyi katonai szolgálat után leszerelt. (És 

az 1905-ös Zárszámadásból tudjuk, hogy 1879-ben született.) 
 
A vívómester 

 
 A katonai pálya elhagyása valószínűleg tudatos döntés lehetett a főhadnagy részéről, aki inkább 

a szabadabb – hajlamainak jobban megfelelő, ám sokkal bizonytalanabb megélhetést biztosító 

– vívómesteri hivatást választotta. Hazánkban a XX. század első évtizedében túl sok volt a 

vívómester, különösen Budapesten volt kemény a mesterek közötti konkurencia, hiszen semmi 

nem szabályozta a vívómesterek jogállását, így bárki oktathatta a vívást. A versengés szintjét 

jól mutatja egy 20 évvel későbbi sajtóhír – a Nemzeti Sport 1929. szeptember 25-i száma írt 

arról, hogy ülésezett az Állami Vívómester Vizsgáló Bizottság Rákosy Gyula elnökletével; ő 

és Gerentsér képviselték a vívómesterek szövetségét, a Testnevelési Főiskolát Szukováthy Imre 

dr., igazgató, a Honvéd Sportoktatói Tanfolyamot pedig Borsodi László katonai fővívómester. 

A grémium „hosszas megbeszélés után 65 vívómestert talált alkalmasnak az önálló működésre 

s a vívómesteri címre.” Ez a szám Gerevich vívómesteri karrierjének indulásakor valószínűleg 

még magasabb lehetett, mivel akkoriban mindenfajta állami engedély, szakképesítés nélkül is 

lehetett vívást oktatni. Számos kortárs vívómester komoly anyagi gondokkal küzdött azokban 

az években: Chappon Károly olyan szegényen halt meg 1904-ben Alsólendván, hogy 

ismerőseinek kellett előteremteni temetése költségét; bátyja – Chappon Samu – 12 gyermekével 

nagy szegénységben tengődött Szegeden; a betegeskedő gróf Vay Lajos vagy a lábát vesztett 

Sztrakay Norbert anyagi nehézségeit csak a baráti segítség, meg az adománygyűjtés tudta 

némileg enyhíteni. Ennek ellenére Gerevich a vívómesteri pályát választotta. 
 
 Vívásoktatói tevékenységéről az első híradás egy 1908-as újságcikk, amiben a Sport-Világ 
beszámolt arról, hogy lovag Arlow Gusztáv vívómester segítőjeként Szolnokon közreműködött 
egy többhónapos – október 1-től február 1-ig tartó – vívókurzus megtartásában mint segéd-
vívómester.22 Tehát miután 1907 márciusában leszerel, egy fél évvel később már az országosan 

ismert Arlow mester szolnoki segítője. Nem tudni, hogy Gerevich kitől tanulta az 1896-os 
millenniumi vívóverseny után hazánkban is meghonosodó olasz kardvívást. Talán maga Arlow 

lehetett az oktatója, aki 1902-ben egy rendkívül színvonalas, magyar nyelvű könyvben foglalta 

össze az új kardvívással kapcsolatos ismereteit. A Sport-Világ egyik következő számából 

megtudhatjuk, hogy a vívókurzus lezárásaként szervezett vívóakadémián23 Gerevich Tóth 

Ferenc fővárosi vívómesterrel vívott egy szép bemutató asszót, amiről a cikk így számolt be: 

„…majd Tóth mester mutatott be kardban Gerevich Aladárral egy minden izében tiszta, precziz 

                                                           
20 Zárszámadás. Honvédelmi Minisztérium kimutatása. 1905, 131. o. 
21 „A legidősebb fiú, Aladár a katonatisztséget, majd erről házassága miatt lemondva a vívást választotta  
    Miskolcon.” Enigma 2018/95. 
22 Sport-Világ, 1908. január 26. 
23 Vívóakadémia: nem intézmény, hanem a vívás szépségét bemutatni hivatott rendezvény. A résztvevők nem  
    találatra vívtak, hanem a  mozgás, a szellemes és változatos vívóakciók szemet gyönyörködtető jellegét 
    kívántak hangsúlyozni. 
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munkát”.24 Két évvel később már az 1900-ban alapított Szolnoki Vívó Club vívómestere, 

közben Jászberényben is oktatott, ahol 1910. március 16-án megszületett első gyermeke, Aladár 

fia. Id. Gerevich Aladár számos itteni tanítványa között találjuk Almásy László (1869–1936) 
politikust, jogászt, aki 1897-től 1910-ig Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főügyésze 
volt.25 Gerevich majdnem három évet töltött Szolnokon – kezdetben mint Arlow mester 
segédje, utána pedig mint a klub vívómestere –, de az ambiciózus oktató 1910 szeptemberében 

a fővárosba költözött, és ott saját vívótermet nyitott, annak ellenére, hogy a tanítványokért folyó 

verseny pont Budapesten volt a legélesebb. Az egyik pesti újságban megjelent cikk beszámolt 

arról, hogy a szolnoki mester „megfelelően nagy, tágas vívótermet, mely fényesen berendezett 

társalgó- és öltöző-szobával, továbbá a legmodernebb fürdőszobával van felszerelve, rendezett 

be az Irányi-u. 19. szám alatt.”26 Néhány hónappal érkezése után, egy fővárosi vívóakadémiáról 

szóló beszámolóban a Pesti Napló kiemeli a vidéki vívómester teljesítményét: „a Lovass–

Gerevich kardmérkőzése ragadta tapsra a közönséget, amely különösen a vidékről csak 

nemrégen hozzánk került Gerevich Aladár mestert ünnepelte hosszasan, melyre ez a fiatal 

szimpatikus mester teljésen rá is szolgált kiváló művészetével.”27 Ekkor már elismert 
vívómester, amit az is mutat, hogy 1911-ben a Hivatásos Vívók Egyesülete (HVE) által 

szervezett vívómester-verseny résztvevője, ahol tiszteletdíjat nyert.28 Talán már ekkor tagja 

lehetett ennek a vívómester-egyesületnek.  
 
 Azokban az években a hazai mesterek két rivális egyesületbe tömörültek. A Magyar 

Vívómesterek Egyesületét (MVE) 1897-ben alapították, a szerveződés ismertebb tagjai közé 

tartozott Halász Zsiga, Rákossi Gyula, lovag Arlow Gusztáv, Leszák Károly, Lovas Gyula, 

Vizy Károly. 1908-ban egy új szakmai szervezet alakult, a HVE, az alapító tagok közt találjuk 

Fodor Károly műegyetemi vívómestert (elnök), valamint az alelnököket: gróf Vay Lajos 

tudományegyetemi vívómestert és Izecseszkul Leó vívómestert. Később az egyesületnek 

mintegy 40 tagja volt, köztük Gerentsér László, Hollóssy Jenő, Katona János, és tiszteletbeli 

tagok voltak a hazánkban tevékenykedő kiválóbb olasz vívómesterek, például lovag Italo 

Santelli. Mindkét egyesület jogosult volt arra, hogy mestervizsgákat tartson és vívómesteri 

okleveleket állítson ki, ugyanakkor egyik sem élvezte a vívószövetség vagy a hatóság 

jóindulatú támogatását. Ebben az időszakban bárki nyithatott vívótermet és taníthatott vívás, 

akár megfelelő képesítés nélkül is. Végül 1927-ben a két szembenálló egyesület egybeolvadt, 

és Magyar Vívómesterek Országos Egyesülete név alatt folytatta a vívómesterképzést, 

képesítést és vizsgáztatást. 1929-től az ország területén, nyilvánosan csak olyan egyén taníthatta 

a vívást és nyithatott vívóiskolát, akinek a fenti egyesület vizsgabizottság állította ki a mesteri 
oklevelét.29  
 
 Gerevich 1911 októberében Santelli vívótermében dolgozott, Lionello Sanati volt a másik 

alkalmazott mester, aki foglakozott a világhírű olasz mesterhez járó tanítványok tömegével. 

(Jól mutatja a fővárosi oktatók közötti konkurencia szintjét, hogy hány ilyen intézményt sorol 

fel a Budapesti címjegyzék 1911-es kiadása: egész pontosan tízet, pl. Fodornak 2 vívóiskolája 

is volt.) Szolnokra is kiterjedt Santelli és Gerevich együttműködése, erről szól az egyik, 1912-
es újsághír: „A Szolnoki Vívó-Club február harmadikán fényes vívóakadémiát rendezett, 

amelyen a szolnoki vívókon kívül Santelli Italo és Gerevich Aladár fővárosi mesterek vettek 

                                                           
24 Sport-Világ, 1908. február 2. 
25 Kiss Erika: Jászberényi konfliktusok és megoldásuk a dualizmus korában. Jászsági évkönyv, 2013. 
26 Pesti Hírlap, 1910. szeptember 18. 
27 Pesti Napló, 1911. április 5. 
28 A vívómester-verseny. Budapesti Hírlap, 1911. május 9. 
29 Gerentsér László: A modern kardvívás. Budapest, 1944, 346-348. o. 
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részt.”30 A Wesselényi Vívóklubban is ő került Santelli helyére, aki nagy valószínűséggel 

egyszerűen már képtelen ennyi helyen oktatni és egy megbízható szövetségest szeretett volna 

ide. Gerevich egyre jobban bekapcsolódik a budapesti vívóéletbe, ez a következő hírből is 

pontosan látszik. 
 
 A XX. század első két évtizedében nem voltak túl gyakoriak a vívómester vizsgák – a 
századforduló óta talán csupán 1-2 ilyen vizsgára került sor – Gerevich 1913-ban annak a 
vizsgabizottságnak volt a tagja, mely egy szegedi gimnáziumi tornatanár alkalmasságát 

ellenőrizte. A tudósításból kiderül, hogy ekkor már belépett a Fodor által alapított, Hivatásos 

Vívók Egyesületébe.31 Pár hónappal később az egyesület egyik prominens tagja – dr. Gerentsér 

László – közzétett egy felhívást, melyben sürgette a két konkurens társaság – az MVE (1897) 
és a HVE (1908) – közötti ellenségeskedés megszüntetését és a közös vívómesteri egyesület 

létrejöttét. Mivel mindketten HVE-tagok voltak, így nem túl meglepő, hogy Gerevich 

egyértelműen támogatta a kezdeményezést:  „Hozzám is elküldött körlevelednek tartalma egyik 

legszebb vágyamnak volt kifejezője, t.i. hogy a mostani két mesteregylet egyesülésével egy erős, 

tekintélyben és hatalomban nagy mesteregyletnek alapja fektettessék le. Minden munkában, 

mely az egyesülés előmozdítását eredményezné, csekély erőmmel, de teljes szívvel és lélekkel 

venném ki részem. […] Egy új egylet, belevonva mindenkit, aki Magyarországon vívni tanít: ez 

volna – nézetem szerint – az az alap, mely idővel egyesüléshez vezetne. Kérve téged, hogy mint 

a tollnak és a kardnak hivatott harczosa, vedd kezedbe az ügyet, s szerény támogatásomra 

mindig számíthatsz. Gerevich Aladár, a Wesselényi VC mestere”32 
 
 Abban az évben már nemzetközi szinten is jól szerepeltek tanítványai: a bécsi Akademie der 

Fechtkunst nemzetközi juniorversenyt rendezett, ahol az egyik, WVC-es tanítványa második 

lett. „A hatodik és hetedik helyet Pásztélyi és Bárok (MAFC) foglalták el. Ez utóbbi három 

eredmény Gerevich Aladár mester szakavatott kezét dicséri és iskolájának hozott diadalt.”33 
Egyre keresettebb vívómesterré vált a fővárosban: a Magyar Jogász Sport Egylete is 

leszerződteti, mivel az MJSE vívóestek rendezésével kívánja növelni a tagok érdeklődését a 

vívás iránt. 1913-ban még senki nem tudhatta, hogy ez lesz az utolsó igazi békeév, utána öt 

hosszú esztendeig a fegyverek dübörgésétől lesz hangos egész Európa, és számos híres magyar 

vívó fog elpusztulni a háború forgatagában. 
 
A frontharcos (avagy egy vívómester az I. világháború poklában) 
 
 1914. július 28-án az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának, és ezzel kezdetét 

vette az I. világháború, vagy – miként azokban az években nevezték – a Nagy háború. (Persze 

akkoriban még senki nem sejthette, hogy alig 25 évvel később egy másik, sokkal nagyobb 

„Nagy háború” fogja lángba borítani szinte egész Európát.) Ekkor a fiatal vívómester 36 éves, 

de már nem katona, hiszen hét évvel korábban lemondott tiszti rangjáról. Mi késztette arra, 

hogy közemberként bevonuljon a gyalogsághoz? Elképzelhető, az akkori általános lelkesedés, 

közhangulat miatt lett újra katona. Esetleg úgy érezhette, hogy ebben a helyzetben mint egykori 

főhadnagy nem maradhat tétlen, miközben valamikori tiszttársai a fronton küzdenek. Sajnos 

ezekre a kérdésekre még nem tudjuk a választ, ugyanakkor nemcsak a közlönyök száraz adatai 

– kitüntetések, áthelyezések stb. – állnak a rendelkezésünkre, hanem annak a gyalogezrednek 

az emlékkönyve is, melynek kötelékében sok hónapon keresztül harcolt a front egyik 
legveszélyesebb szakaszán.  
                                                           
30 Szolnoki vívóakadémia. Az Ujság, 1912. február 14. 
31 Budapesti Hírlap, 1913. január 11. 
32 Az Ujság, 1913. május 25. 
33 Pesti Napló, 1913. december 3. 
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Az egykori ezredparancsnoka által 1939-ben írt könyvben található a 

világháborús éveinek katonásan tömör összefoglalója: „Id. Gerevich 

Aladár áll. okleveles vívómester, Miskolc. 1915 jan. 1-én vonult be, mint 

közember. Azelőtt tényleges főhadnagy volt, de rangjáról leköszönt. A 

háborúban csakhamar őrmester, majd tiszthelyettes lett és 1916 

januárban visszakapta főhadnagyi rangját. Husz hónapon át harcolt az 

északi és az olasz fronton. Részt vett a kárpáti és 1915 szeptemberétől 

1916 júliusig a m. s. michelei harcokban,, majd a 306. h. gy. e. 

kötelékében Bukovinában is küzdött félévig. A m. s. michelei gáz-

támadásnál gázmérgezést szenvedett. – Kitüntetései: signum laudis a kardokkal, nagyezüst, 

kisezüst és bronz v. é.[vitézségi érem] Nős. Három gyermeke van.”34 
 
 A Rendeleti Közlöny adataiból látszik, a bevonulás után egy egész évnek kellett eltelnie ahhoz, 

hogy visszakapja tiszti rangját: 1916. január 16-án „Ő császári és apostoli királyi Felsége […] 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával az alább megnevezett volt tiszteket […] az előbb viselt 

tiszti rendfokozatukba legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott”, és a kinevezettek közt 

találjuk Gerevich Aladár főhadnagy nevét.35 Jól mutatja a vívómester országos ismertségét, 
hogy a visszanyert rangjáról, kitüntetéseiről, meg a korábbi oktatói sikereiről Az Ujság 1916. 
február 6-i száma is beszámolt egy rövid hírben.   
 
A San Michele-hegy36 
 
 A kárpáti harcok után Gerevich 1915 szeptemberében került ki az olasz frontra, a Doberdó-
fennsík egyik magaslatára az 1. honvéd gyalogezredhez, mely Budapest egyik háziezredeként 

a 20. honvéd gyaloghadosztály kötelékében védte a San Michele-hegyet. Ez még a III. isonzói 

csata kezdete előtt történt (1915. október 18.), utána több isonzói csatában (III., IV. és V.) védte  
 

 
 
a stratégiailag fontos sziklás dombot. Már érkezésekor is viszonylag aktív harci tevékenység 

folyt ezen a frontszakaszon: állandó ellenséges tüzérségi akciókkal, kisebb magyar 

felderítésekkel, nagyobb olasz támadásokkal, lövészárki kézitusákkal. Ezredese később így 

jellemzi az akkori helyzetet: „Nálunk az Isonzó-hadseregben a harmadik csatát megelőző két 

                                                           
34 Bartha Lajos - Dereánó Ödön: Az 1. honvéd gyalogezred története és háborús emlékalbuma.  
    Budapest, 1939,  III. rész, 319 o. 
35 Rendeleti Közlöny a M. Kir. Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1916. január 22. 
36 Olaszul Monte San Michele, azaz Szent Mihály-hegy: egy 275 m-es magaslat Olaszországban, Gorizia város és  
    az Adriai-tenger legészakibb vizeinek közelében, a Doberdó-fennsíkon. 
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hónap alatt a csoportosítás dolgában nem történt semmi változás, csak a tüzérségünk erősödött 

meg, azonkívül a védővonal berendezése, óvóhelyek és kavernák beépítésével a lehetőség 

szerint tökéletesíttetett; a vízzel való ellátásra nagy súlyt helyeztünk, a lőszer és egyéb 

szükségletek utánpótlására pedig körültekintő intézkedések tétettek. A csapatok pihenéséről és 

erkölcsi értékének fokozásáról 6-8 naponkint történő felváltások útján a legmesszebb menő 

módon gondoskodtak. Az ezred a Monte San Michelén levő védővonalban – mely ezen idő alatt 

állandóan különféle űrméretű lövegek tüze alatt áll – állásharcot vív és a mindenkori 

felderítéseken kívül még különböző vállalkozásokat hajt végre. Ezeken felül […] szeptember 

12-én, 26-án, október 4-én és 7-én még nagyobb olasz támadásokat is ver vissza, melyek során 

nem egyszer az állásokba behatolt ellenséget kézitusában semmisíti meg.”37 Kimondottan nehéz 

terepviszonyok, vízhiány mellett folyt a kegyetlen lövészárok-háború, amit a harcok kezdeti 

szakaszában tovább nehezített a viperák nagy száma is.  
 
A gáztámadás 
 
 Az V. isonzói csata – 1916. március 9-től március 17-ig – után viszonylagos csend következett 

be, ami persze nem jelentette azt, hogy az ellenséges felek teljesen beszüntettek volna minden 

harci tevékenységet. Az 1. gyalogezred történetét feldolgozó könyv váltakozó hevességű állás- 
és aknaharcról számol be, amikor a március 21-e és a június 27-e közötti időszakkal foglalkozik. 
 

 
 

A magyar állások a VI. isonzói csata előtt38 
 

  A 20. hadosztály kötelékében az 1. honvéd gyalogezred részt vett a világháború egyik 

legnagyobb gáztámadásában,39 ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor az osztrák-magyar 
hadvezetés önállóan hajtott végre ilyen akciót.40 Ha voltak az I. világháború során igazán 

borzalmas, embertelen dolgok, akkor ezeket a gáztámadások mindenképpen ide kellene sorolni. 

Irtózatos kínok és szenvedés közepette pusztítottak az ellenséget, de gyakran a saját katonáknak 

                                                           
37 Bartha 1939, 82. o. 
38 Bartha 1939, 113. o. Az I. és III. zászlóalj szakasza. (1) jelöli az ezredparancsnokságot. 
39 Bartha 1939, 80. o. 
40 Kiss Gábor: Harci gázok alkalmazása az első világháborúban. (nagyhaboru.blog, 2013) 
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is jutott a harci gázból: pl. a gázvédelem hiányosságai, vagy a palackok eltávolítása során 

elkövetett végzetes hibák miatt. Ebben a támadásban – 1916. június 29-én – a budapesti 
gyalogezred I. és III. zászlóalja vett részt.41 Az emlékkönyv részletesen foglalkozik az akció 

előkészítésével, lebonyolításával, a technikai részletekkel,42 ugyanakkor a beszámolókból nem 

tudjuk meg, hogy pontosan miként szenvedett gázmérgezést Gerevich főhadnagy.43 Várady 

százados csupán ennyit írt: „Az állásban lévő első félszázadok az utászok által előkészített 

rohamkapukon nyomulnak az olaszok állásai felé. Ekkor én, aki a második félszázaddal az első 

felvételi állásban voltam készenlétben, kiadóm a parancsot a rendes védőállásokba való 

vonulásra, ahonnét azonnal rohamra fogunk indulni. A »Sárkány« futóárok torkolatánál 

találkozom Gerevich főhadnaggyal, aki elrendeli a 197. kótétól nyugatra húzódó 170. kóte 

nyúlványa felé történő előnyomulást és átadja nekem a 11. század vezetését. Az állásokban még 

bugyborékolnak a gázpalackok, de megdöbbenve állapítom meg, hogy néhány palack elferdült 

csöve felénk ontja a gázt, amin a gyorsan oda hívott sappeurök44 sem tudnak segíteni és a 

századomba beosztott 3 román közvitéz, akik a kiadott szigorú tilalom ellenére meglazították 

álarcuk gummiszövetét és gázzal telitett levegőt leheltek be, – percek alatt elpusztul.” Az 

emlékkönyv szűkszavú híradásából – „a m. s. michelei gáztámadásnál gázmérgezést 

szenvedett” – az átlagos olvasó számára még az sem derül ki egyértelműen, hogy Gerevich 

ténylegesen az osztrák-magyar csapatok által használt harci gáztól serült meg. Habsburg József 
emlékirataiban található az a táblázat, amely többek között összegzi a gázmérgezés 

következtében megbetegedettek számát: „20. honvéd hadosztálynál – 1 tiszt, 68 ember”. 
 

   
 
 Várady Károly saját tapasztalatait így egészíti ki ezredparancsnoka beszámolója: „Hajnal felé 

San Martinótól közvetlenül északnyugatra a gázpalackok leszerelése közben egy megsérült 

gázpalackból a gáz valamiképpen kiszivárgott, aminek következtében három honvédünk 

meghalt, azonkívül még 40 ember szenvedett gázmérgezést, kiket azonnal a hadosztály 

egészségügyi intézetébe szállítottak gyógykezeltetés végett.”45  
 
 A harcokban résztvevő katonák lelkében talán a korábbiaknál is nagyobb nyomott hagytak az 
átélt borzalmak. Látva a hatalmas veszteségeket – a korabeli beszámolók legalább ötezer olasz 

halottról adtak hírt –, Tettoni olasz tábornok tehetetlen dühében kiadta a parancsot: „foglyot 

nem szabad ejteni”. A gáztámadás egyik kidolgozója és végrehajtója, a VII. hadtest 
parancsnoka 12 évvel később így próbálta magyarázni a harci gáz bevetésének 

                                                           
41 Stencinger Norbert: Gáztámadás a Doberdó-fennsíkon. (nagyhaboru.blog, 2013) 
42 Bartha 1939, 106., 109. o. 
43 Várady Károly: Gáztámadás a Monte San Michelen. (In Bartha, 1939) 
44 Utászok. A kifuvásos gáztámadást utászok végezték, palackokból, földbe rejtett ólomcsöveken keresztül.   
45 Bartha 1939, 109. o. 
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„szükségességét”: „Megértettek vagy meg fognak-e valaha érteni engem, hogy mit akartam az 

eszközök legborzasztóbbikával, legszörnyűségesebbikével elérni??? Be fogják-e látni, hogy 

kétségbeesésemben nyúltam ehhez, hogy annyit és oly borzasztóan meggyötört, halálosan 

megsanyargatott szeretett véreimet, hű bajtársaimat és hőseimet valamiképpen az újabb 

gyötrelmektől, véres pusztulástól legalább egy időre megóvjam.”46 
 
 A történet szomorú mellékszála: öt héttel a gáztámadás után, 1916. augusztus 10-én megtörtént 

a Doberdó-fennsík kiürítése, és ezzel olasz kézbe került a bő egy éven keresztül oly sok vérrel 

és szenvedéssel megvédett sziklás, dombos terület. A kietlen köves fennsíkért folytatott harcok 

mélyen beleégtek az ott harcoló magyar katonák lelkébe, ez az életérzés jelenik meg Pletser 
Nándor szakaszvezető fronton „faragott” versében:  
 

„Kietlen ország sziklás hegyei, 

Te nyelted el magyar bakák számtalan ezreit. 

Átkozott légy Isonzó front örökre, 

Míg egy magyar bakának kell harcolni éretted.” (1917 augusztusa)47 
 
Miskolc vívómestere 

 
 Gerevich Aladár – őrmesterként, tiszthelyettesként, majd tisztként – kemény húsz hónapot 

töltött a világháború számos frontján: a Kárpátokban három hónapot, utána 11 hónapot az olasz 

front egyik legnehezebb szakaszán, majd a gázmérgezést követően további hat hónapot 

Bukovinában. A 306. honvéd gyalogezred állományában is kemény harcokban vett részt a 

bukovinai frontszakaszon, hiszen „az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartás elismeréséül” a 
legfelsőbb dicséretben részesült, kardok egyidejű adományozásával.48 Ugyanakkor sejthető, 

hogy az ottani katonai cselekmények intenzitása jelentős mértékben elmaradt az olasz front 

eseményeihez képest, amikor magyar honvédek ezrei pusztultak el a Doberdó-fennsíkon, a 

Halál-völgy és a Vér-völgy közötti névtelen dolinákban, lövészárkokban és üregekben.49 Talán 

valamikor 1917 elején került vissza a hátországba, hiszen 1916. június 29-én történt az osztrák-
magyar gáztámadás, amiben megsérült, tehát legalább 1 hónap lábadozást, esetleg szabadságot 

feltételezve, 1917. február-március kerülhetett vissza, hat hónapi bukovinai frontszolgálat után. 

Nem tudjuk, pontosan mely ezredben, milyen beosztásban érte meg az I. világháború végét és 

konkrétan mikor szerelt le. A magyar királyi honvédség és csendőrség névkönyve 1918. évre c. 
kiadványban Gerevich Aladár tartalékos főhadnagy az 1. honvéd gyalogezred állományában 

szerepel, így ez adat nem nyújt számunkra további támpontot.50  
 
 1920 legelején a Miskolci Vasutas Sportklub (MVSC) meghívására érkezett városunkba a 

vívómester, akkoriban ilyen rövid cikkek jelentek meg a leszerelt frontharcos érkezéséről: 
„Gerevich Aladár vívómester Miskolczra érkezett és a napokban a vívótanfolyamát már meg is 

nyitja. Gerevich Aladár, ki a Wesselényi Vívó Clubnak mestere és Santelli olasz mester 

termének vezetője volt és hogy tuss erőre ma az országban a legerősebb, ahhoz kétség sem fér. 

Tekintettel a jelentkezők nagy számára, Szabó Sándor tornatanárt kérte fel, hogy a tanfolyam 

vezetésében legyen segítségére. A tanfolyamát a református főgimnázium tornatermében kezdi 

                                                           
46 Habsburg József: A világháború amilyennek én láttam. III. kötet, 1928. 
47 Rózsafi János: „Átkozott légy Isonzó front örökre…” (nagyhaboru.blog, 2017) 
48 Rendeleti Közlöny a M. Kir. Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1918. május 18. 
49 Ezek a nevek nem a költői fantázia szüleményei, tényleges megtalálhatók a korabeli katonai térképeken. 
50 A magyar királyi honvédség és csendőrség névkönyve 1918. évre. Bp., Pallas, 1918. 
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meg.”51 (Egy másik forrás szerint már 1918-ban letelepedett Miskolcon.)52 Eredetileg egy 
nyolchetes vívótanfolyamot tervezett a budapesti mester, de úgy tűnik, megtetszett neki a város 

meg az itteni lehetőségek, mert egészen haláláig Miskolcon maradt. Izgalmas megtudni, az 

akkori közvélekedés őt tartotta az időszak egyik legjobban küzdő oktatójának, aki a 
versenyvívás szabályai szerint a legtöbb találatot tudja bevinni ellenfeleinek („tuss erőre”). 
Oktatta a kard- és tőrvívást, akkoriban a mostani harmadik olimpiai vívásnem – a párbajtőr – 
gyakorlatilag ismeretlen volt hazánkban, azt csak a 30-as évek legelején kezdték népszerűsíteni 

a magyar vívómesterek (pl. dr. Gerentsér László, Berti László). Érdekességként megemlíthető, 

hogy már 1920-ban külön oktatta a hölgyeket, akkoriban ez Magyarországon még ritkaságnak 

számított.53 A hölgyek számára szervezett tanfolyam végén a női tanítványi bemutattak 

tudásukat az érdeklődő közönségnek. 
 

 
 

Gerevich mester és tanítványai54 
 

 Korábbi munkaadója és mestertársa, Italo Santelli egy vívóbemutatón való közreműködéssel 

segítette Gerevich vidéki indulását. „Santelli Italó a kard európai hírű mestere pengeérzése és 

brilliáns fürgesége tüneményes. Santelli Italó mester és Gerevich Aladár mester mérkőzése 

méltán váltott igen nagy érdeklődést.”55 Rendszeresen szervezett sportesteket, amikor a vívók 

mellett birkózók és ökölvívók is szerepeltek a miskolci közönség előtt.56 Vívótermében az 

ökölvívás, a birkózás mellett oktatták az akkoriban igen népszerű és meglehetősen egzotikusnak 

számító japán önvédelmi rendszert, a dzsiudzsicut (korabeli szóhasználattal dzsiu-dzsincu, 
dzsiu dzsiczu).57 
 
 1922-ben, meg 1923-ban a Korona szálloda kis tánctermében folyt a vívás oktatása: „Gerevich 

Aladár mesternek a „Koronán“ levő vívó helyiségében máris nagyon élénk vívó élet van. 

Lassan a versenyvívók is megkezdik munkájukat dr. Hercz János, Benedek Géza. dr. Spiry 

Endre, vitéz Zalay Károly, dr. Póka István stb. szorgalmasan készülnek az ezidei verseny-

                                                           
51 Vívás. Magyar Jövő, 1920. január 27. 
52 Miskolc története 5/2. 1918-1949-ig. Miskolc, 2007, Kultúra és művelődéstörténet, 498. o. 
53 Miskolczi Napló, 1920. február 11. 
54 Magyar Jövő, 1939. április 28. 
55 Magyar Jövő, 1920. március 30. 
56 Magyar Jövő, 1921. február 5. 
57 Ki akar dzsiu–dzsinczut tanulni? Magyar Jövő, 1921. szeptember 21. 
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évadra. A nagyszámú tanítványokra való tekintettel az oktatás hétfő, szerda és péntek d. n. 4–9 

óráig kedd és csütörtök délután 6–8 ig tartatik meg.”58  
 

 A Reggeli Hírlap egyik 1924-es számában arról olvashatunk, hogy „a miskolci vívósport 

elérkezett arra az állomásra, ahol a vívás már sport, mert van vívója és van nézni, látni és e 

szép sportban gyönyörködni tudó közönsége. Az igazi nobilis sportkultúrának fokmérője, 

amikor egy vidéki városban egy rövid egy éves múltú vívóclub 20 vívót képes sorompóba állítani 

és 300 válogatott néző tapsol a szép küzdelemnek.” A vasárnapi vívóverseny nézői között volt 

altábornagy, vármegyei főjegyző, ezredes és még számos polgári meg katonai előkelőség. Az 

újság felsorolja a döntőben szereplő vívókat, közülük a legismertebb Piller György neve,59 aki 
– „vasidegzetével mindig uralva mérkőzéseit” – kétszer tudott győzni és ezzel a 4. helyen 

végzett. (Csupán nyolc évnek kell eltelnie, és Pillert kétszeres olimpiai bajnokként fogja 

ünnepelni az egész ország, a Los Angeles-i olimpián kardban elért egyéni és csapatsikere után.) 

Az újságíró még azt is megjegyzi, hogy „a mérkőzések érdekességét jellemzi, hogy a négy és 

félóráig tartó versenyt az egész jelenlevő díszes közönség az utolsó mérkőzésig végig nézte és 

érdeklődése a holtversenyek lebonyolításánál érte el tetőfokát.”60 
 
 1924-ben még mindig a Széchenyi utcában volt Gerevich vívómester terme, a sajtóhír kiemeli, 

hogy „hároméves miskolci munkálkodása alatt tekintélyes vívógárdát nevelt” ki. Felsorolja a 

tanítványok nevét, akik korábban más, országos hírű vívóklubokban – MAFC, BEAC, MAC 
vagy az olasz Toricelli mesternél – tanulmányozták a vívást, és többen országos versenyen értek 

el előkelő helyezést.61 A miskolci vívógárda ereje más vidéki klubokkal szemben is 
nyilvánvalóvá vált, amikor decemberben 9:7 arányban legyőzték a debreceni kardvívókat.62 
 
 1925-ben folytatódott a sikerekben gazdag vívóélet: „Imponáló keretek között igen nagy számú 

érdeklődő közönség részvételével zajlottak le tegnap, vasárnap, a Korona emeleti termeiben a 

Gerevich Aladár által rendezett vívóversenyek második részét képező kardversenyek. A 

fordulók elejétől végig a legnagyobb sportélvezetet nyújtották. – A 24 vívó elszánt küzdelme a 

döntőbe jutásért s a győzelemért a vívás technikájának minden szépségét bőségesen csillogtatta 

meg a szemek előtt. […] Soldos Béla dr. főispán Gerevich Aladárnak is külön köszönetét 

mondott a kiváló sportesemény szép megrendezéséért. […] Pillér György kitűnő formában levő 

technikáját nagy energiával, fáradhatatlan támadó lendülettel, mozgékonysággal 

érvényesítette. Praktikusan, célravezetőén vívott. […] támadásai mindig veszélyesek voltak.”63 
 
 1927 legelején a kassai kardcsapat felett aratott fölényes – 18:7 arányú – győzelem növelte a 

miskolci vívómester és csapata országos hírnevét. A tudósítás szerint: „A kassai vívók Gerevich 

Aladár mester meghívására lejöttek hozzánk, hogy válogatottjaik összemérjék erejüket Miskolc 

legjobb kardversenyzőivel. A verseny a legteljesebb siker jegyében folyt le és a közönség 

hatalmas számban érdeklődött a küzdelmek iránt, úgy hogy a Grand étterme egészen szűknek 

bizonyult. Miskolc csapata győzelmet aratott és e fegyvertény előtt meg kell hajtanunk az 

elismerés zászlaját, mert az eredmény mindenütt emelni fogja vívósportunk eddig még elég 

kisded hírnevét.” Városunkat a következő összetételű csapat képviselte: Spiry Endre dr. 
(csapatkapitány), Feigl Iván, Pillér György, ifj. Gerevich Aladár, Barabás Endre. A versenyzők 

5 kört vívtak, körönként 5 küzdelemmel. „Az egyes győzelmek a következőképen osztottak meg: 

                                                           
58 Vívás. Reggeli Hirlap, 1923. október 31. 
59 Piller György (1899-1960) kétszeres olimpiai bajnok (1932) magyar vívó, edző. 
60 A Borsod-Miskolci Vivó Club házi tőr- és kardbajnoksága. Reggeli Hirlap, 1924. április 29. 
61 Vívóélet Miskolcon. Sporthirlap, 1924. október 30. 
62 Miskolc 9:7 arányban legyőzte a debreceni vívókat. Miskolczi Napló, 1924. december 16. 
63 Miskolci Napló, 1925. március 10. 
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Feigl 4 győzelem, Spiry 4, Pillér 4, ifj. Gerevich 4, Barabás 2 a kassaiaknál Bartha 5, Havas 

1, Szenes 1 győzelem, Boros és Ákos győzelem nélkül.  

 

 Pillér György nagyszerű fejlődésen ment keresztül és ez minden akciójában meglátszott. 

Viszont érezhető volt az is, hogy betegség után jött a verseny, mert néhol fáradtnak mutatko- 

zott. Nagyon szépek voltak a parád-riposztjai és igen ügyesek a feltartó szúrásai. A csapat fiatal 

tagja ifj. Gerevich Aladár nyugodtan és nagy technikával dolgozott. Sajnálhatja, hogy mindjárt 

az első körben összekerült Barthával, mert ekkor még elfogódottan küzdött, de különben a siker 

reményével mérkőzhetett volna a legjobb kassaival is. Gerevich nagy sikert aratott kellő időben 

alkalmazott elvágásaival. A vendég magyar fiuk, a kassaiak iskolázott vívók, de Bartát kivéve 

nem értek fel a miskolciakhoz, az elővágások ellen pedig egyáltalán nem tudnak védekezni.”64  
 
 De nemcsak a csapatával vállalt megmérettetést városunk vívómestere, hanem alkalomadtán 

maga is kardot ragadott, hogy kiálljon legkiválóbb kollégái ellen. „Id. Gerevich Aladár miskolci 

vívómester mérkőzésre hívta ki Eduardo Alajmot, a Szolnoki Vivó-Club vívómesterét. A 

Santelli-vívóteremben állott szembe egy mással a két mester és Rády József, Glykais Gyula, 

Garai János, Pillér György és Kabos Endre bíráskodása mellett vívták le a 10 találatra 

rendezett mérkőzést. Az ellenfelek a legnagyobb óvatossággal kísérelték meg egymás 

megközelítését; Gerevich mester mindvégig védekező modorban, míg Alajmo alaposan 

előkészített támadásokkal eredményesebben dolgozott. A mérkőzést végül is 10:5 arányban a 

szolnokiak elsőrendű olasz mestere nyerte meg. A magyar vidéki vívósport fejlesztésében a 

legeredményesebben működő két mestert a mérkőzés után lelkesen ünnepelte Santellí 

vívótermének közönsége.”65 Az asszó külön érdekessége volt az, hogy bíróként közreműködött 

Gerevich mester egyik korábbi tanítványa, Piller György, aki 1927-ben „kiváló” minősítéssel  

elvégezte a M. Kir. Toldi Miklós Honvéd Sporttanár és Vívómesterképző Intézet (SPOTI) 

kétéves tanfolyamát, megkapta a vívómesteri képesítést, és már Gerevich mester fiatal 

kollégájaként vehetett részt az eseményen.66 A fenti vívómesteri mérkőzés fényében válik 

igazán érthetővé, hogy 1920-ban az újsághír miért emelte ki Gerevich kiváló vívókészségét 

(„tuss erőre”), vagy évtizedekkel később a neves szakíró – dr. Zöld Ferenc (1904–2004) 
vívómester és sportvezető – miért írta, hogy id. Gerevich Aladár „kora kitűnő vívója, – majd 

évtizedekig Miskolc mestere” volt. Zöld cikkében arról is beszámolt, hogy nemcsak a borsodi 

megyeszékhely vívóéletének volt meghatározó alakja, hanem „nevéhez fűződik a megcsonkított 

Felvidék vívóéletének csaknem újraalapozása, fellendítése.”67  
 
 A miskolci vívómester kimondottan sokat tett a női vívásért, városunkban 1930. szeptember 
8-án ő alapította az első női vívóklubot, Grünbaum Rózsi banktisztviselő közreműködésével.68 
A következő másfél évtizedben számos rendezvény keretében népszerűsítette a női vívást, pl. 

1942-ben egy nagyszabású bemutatót terveztek, erről így számolt be korabeli sajtó: „Id. 

Gerevich Aladár, a közismert okleveles vívómester szorgalmas munkával készül a március 

elsején megtartandó női vívóversenyre. De ezen a bemutatón nemcsak vívás lesz, hanem 

különféle gyakorlatokat mutatnak majd be a miskolci Tóth Pál nőnevelő intézet leányai is. Izsó 

Klára testnevelő tanárnő már nagyban készül növendékeivel a nagy versenyre, mert meg akarja 

óvni, sőt gyarapítani szeretné a tótpálisták eddig elért sikereit.” (Magyar Jövő) Egy másik cikk 

szerint: „Mint ismeretes, március elsején egy eddig még Miskolcon ismeretlen, méreteiben nagy 

és a műsor összeállítása tekintetében egyedülálló női vívóverseny lesz. Miskolc női vívó-

                                                           
64 Róbert Miklós: Miskolc válogatott vívó csapata 18:7 arányban… Reggeli Hirlap, 1927. január 25. 
65 A vidék két legkiválóbb vivómesterének mérkőzése. Magyarság, 1930. május 18. 
66 Polgár Balázs: A kardvívó olimpiai bajnok katonatiszt… Hadtörténelmi Közlemények, 2017/1, 56-70. 
67 Zöld Ferenc: Tuti emléke. New Yorki Magyar Élet, 1982. március 13. 
68 Kárpáti Béla: Miskolci várostörténeti kalendárium. Miskolc, 2001, 104. o. 
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sportjának reprezentánsai vonulnak föl ezen a versenyen, hogy a budapesti KISOK69 vívókkal 

fölvéve a versenyt, megvédjék a miskolci női vívósport emelkedett színvonalát.” A verseny-
víváson kívül a rendezvényen lett volna talajgyakorlat-, zenés vívógyakorlat bemutató, legalább 

15-20 tanítvány részvételével, a Magyar Vívó Szövetség főtitkára jelenlétében.70 Úgy tűnik, 

végül ez a gondosan előkészített rendezvény elmaradt. 
 
 Néhány évig (1934–1940) Gerevich mester a Miskolci Katolikus Fiúgimnáziumban (ma 
Földes Ferenc Gimnázium) is tanított, amely akkoriban az ország második legnagyobb 

gimnáziuma volt, a budapesti Állami Zrínyi Reálgimnázium után.71 1938-ban különösen jó évet 

zárt a gimnáziumi vívócsapat, hisz akkor 12 db KISOK aranyérmet szereztek, megnyertek a 
kerületi és országos KISOK tőrcsapatversenyt.72 (Lásd az 13. o. képét.) 
 
 A szép eredmények ellenére a miskolci diákok vívóéletét számos probléma keserítette, a 

Magyar Jövő-nek az okleveles vívómester így nyilatkozott: „Ma tényleg az a helyzet, hogy a 

miskolci vívóélet kátyúba jutott. Kátyúba jutott elsősorban azért, mert a középiskolák testnevelő 

tanárai részint nagy elfoglaltságuk miatt nem adhatnak órákat, részint pedig nincs megfelelő 

terem.  Nekem több mint 60 tanítványom van, de nálam is az a helyzet, hogy a tanítást abba 

kelleti hagyni teremhiány miatt. Nincs egy tornaterem, ahol gyakorolni lehetne és megfelelő 

oktatásban lehetne részesíteni a miskolci vívókat.”73 Milyen ismerős problémák! 
 
 Minden probléma és nehézség, a vidéki lét minden hátránya ellenére a miskolci vívómester két 

és fél évtizedes itteni munkássága igen sikeres volt. Vívóiskolájából indulva váltak országos, 

majd olimpiai bajnokká: Pillér György, ifj. Gerevich Aladár; értek el komoly sportsikereket: 
„Spiry, Feigl, majd Benedek és a Győry fivérek, Hercz, Horváth Z., Vajda, Póka, Vadnay, 

Fekete (a későbbi főispán) és még sokan mások.”74 
  

                                                           
69 Középfokú Iskolák Országos Sportköre. 
70 Nagy sporteseménye lesz Miskolcnak a női vívóverseny. Magyar Jövő, 1942. február 22. 
71 „Vívás. Tanította: id. Gerevich Aladár áll. okleveles vívómester. Egyenkinti oktatás a tőrben és a kardban az 
egyenes szúrástól és vágástól kezdve, – végigvezetve egészen a szabadvívásig. Barátságos mérkőzések a 
sárospataki ref. főgimnázium tőrcsapatával, továbbá a miskolci Jogakadémia Turista Egyesületének vívóival.” 
(Szolgálati idő a gimnáziumban: 4 év; heti óraszám: 12) Katolikus gimnázium évkönyve. 1937, 49. o. 
72 Katolikus gimnázium évkönyve. Miskolc, 1938, 74. o. 
73 Magyar Jövő, 1942. április 16. 
74 Kárpáti Béla: Apropó: Gerevichék! Észak-Magyarország, 1989. február 4. 
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Az apa 

 
 Id. Gerevich Aladárnak három fia volt: Aladár (1910), Emil (?–1951) és Tibor (?–1957). 
Sajnos feleségéről alig lehetett adatot találni, annyit biztosan tudhatunk, hogy Herczog Irén 

Ilonának (1888–?) hívták, budapesti lakos volt,75 talán nővérként dolgozott.76 A vívómester 

házassága egy idő után zátonyra futott és egyedül nevelte három fiát.77 Az Enigma cikkéből az 

is kiderül, hogy az ifj. Aladár „az anyjának nem tudta soha megbocsátani, hogy otthagyta 

fiait”.78 A vívómester 1920-ban költözött Miskolcra, mert úgy érezte, itt nem olyan nagy a 

mesterek közti konkurencia, és így tisztesebb megélhetéshez tud jutni egy vidéki nagyvárosban. 

Négy évvel később Aladár fia is követte, de ő csak négy évig maradt Miskolcon.79 
 

 
 

A Gerevich-család néhány tagja (1930). Nagymama (Ilniczky Ilona)80 
 
 Aladárról, a későbbi olimpiai bajnokról az egyik legelső tudósítás 1926 májusában jelent meg: 

„Nem nagyszámú, de előkelő közönség előtt folyt le a Miskolci Atléta Kör első országos 

kardelőversenye. […] A Korona-szálloda ízlésesen díszített nagytermében a benevezett 36 vívó 

közül mindössze 21 jelent meg […] a 15 éves ifj. Gerevich Aladár mind erős harcok árán estek 

ki az előmérkőzésekből.”81 A következő, októberi versenyét már megnyerte: „Tegnap vasárnap 

délután tartotta meg a MAK [Miskolci Atléta Kör] idei első házi versenyét. A versenyben első 

                                                           
75 Varga Kamill (OFM): A mi utcánkat Gerevich Aladárról nevezték el. (Jászberény Főplébánia Kereszteltek  
    Anyakönyve XXII. kötet, 33. oldal, 272. sorszám) 
76 Geni.com adatbázis: Herczog Irén Gerevich Aladárné. 1888-ban született, Roder (Róder) Mór és Fodor Szeréna  
    színésznő voltak a szülei. 
77 Gerevich-Kopteff Éva: Gerevich Tibor és a család. Enigma 2018/95, 51-60. o. 
78 Uo. 
79 A Gerevichek. Népsport, 1972. március 16.  
80 Képes Sport, 1954. november 23. 
81 A MAK országos kardelőnyversenye. Miskolci Napló, 1926. május 26. 
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lett ifj. Gerevich Aladár, aki összes ellenfeleit legyőzte.”82 A fiatalember hamarosan már 

országos versenyen ért el szép sikert: „Ifjú Gerevich Aladár sikere az országos vívóversenyen. 

A szombaton lefolyt budapesti országos vívóverseny, amelyen nem kevesebb, mint 122 vívó állt 

ki a küzdelemre, országos viszonylatban is nagyszerű sikert hozott ifj. Gerevich Aladárnak, a 

16 éves miskolci junior-vívónak. A fiatal vívó ugyanis a junior csapatverseny II. csoportjában 

az első lett. A szép teljesítmény általános feltűnést keltett budapesti szakkörökben is, annál is 

inkább, mert a kitűnő fiatal vívó ez ideig csak miskolci házi versenyeken szerezhette meg a 

versenyekhez szükséges rutint és állóképességet. Ifj. Gerevich Aladár egyébként Gerevich 

Aladár miskolci vívómesternek fia.”83 
 
 Látva tehetséges fia vívósikereit édesapja korábbi kollégájához és mestertársához, az olasz 

származású Italo Santellihez, a klasszikus vívóoktatás világhírű mesteréhez küldte, aki különös 

szeretettel foglalkozott Budapesten a rendkívüli tehetséggel. Ifj. Gerevich Aladár erre így 

emlékezett vissza 1972-ben a Népsportnak adott interjúban: „Apám ismerte Santellit, nagyra 

tartotta, s amikor sikeremet látta, írt neki egy levelet. Santelli vállalt, mint tanítványt. Ingyen. 

A haláláig nála vívtam.” 1928-tól már a Santelli-iskola tanítványaként jelenik meg a 

híradásokban: „Déer Endre dr. nyerte a MAFC hendikep kardversenyét. Második Stark, 

harmadik Gerevich [...] Végeredmény: 1. Déer Endre dr. MAC 7 gy., 3 tus előny. 2. Stark Ákos 

NVC 6 gy., 2 tus előny. 3. Gerevich Aladár Santelli-iskola 6 gy., 3 tus előny.”84 
 

 
 
 1935-ben id. Gerevich Aladár egy nagyobb interjúban mesélt arról, hogy miként nevelt 

vívóbajnokot fiából: „Tizenöt éves korában kezdtem a tanítását, hetenként négyszer-ötször két-

három órán keresztül naponta, a legszigorúbb pedagógiai elvek szem előtt tartásával. 

Ugyanakkor annyira vigyáztam testi kondíciójára, hogy még az ételeket is előírtam, hogy miből 

mennyit egyen. Minden nap, már kora gyermekéveitől kezdve, naponta svéd tornagyakorlatot 

végeztettem véle, sokat futott rövid távolságot, magas és távugrásban gyakoroltattam, de sem 

birkózni, sem szertornát, sem súlyokat emelni, gyalogolni, evezni nem engedtem. Később a 

tenisz lett állandó nyári kiegészítő sportja és ma is az – a teniszben is nagy eredményei 

lennének, ha azt nem csak nyári melléksportként űzné.” Arra a kérdésre, hogy milyen tervei 

vannak a fiával kapcsolatban, a miskolci vívómester kellő bölcsességgel így válaszolt: „Egy 

mondatban tudom csak kifejezni: szeretném, ha boldog ember lenne belőle.” 
 
                                                           
82 A MAK házi vívóversenye. Miskolci Napló, 1926. október 5. 
83 Magyar Jövő, 1926. december 7. 
84 Nemzeti Sport, 1928. február 13. 
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 Ebből az interjúból megtudhatunk pár érdekességet a mester személyiségéről is. Az újságíró 

megjegyzi, hogy beszélgetőpartnere markáns arcú, „befelé élő, álcinizmus ködébe menekülő, 

filozófus természetű, professzornak készülő, katonai akadémiát végzett, sokszor és sokak által 

félreismert, melegen érző, csupa szív, romantikus lelkű vívómestert”, aki elmaradhatatlan 
monoklija alatt gunyoros és fölényes mosollyal szemléli a világot. Sokat elárult a vidéki 

vívásoktatók küzdelmes mindennapjairól az, hogy a világbajnok fiából nem lesz vívómester, 

Gerevich elmondása szerint példáján okulva „minden más pályára inkább fog lépni, – csak erre 

nem.” 85 
 
 Aladár testvérei is tehetséges kardvívók voltak. „Az ifjabb Aladár a szó szoros értelmében a 

vívóteremben született két fivérével, Emillel és Tiborral együtt. Mindhárman „rögtön” vívtak. 

Mindannyian kiemelkedő amatőr versenyzők voltak. Emil megrekedt Miskolcon, Tibor pedig 

Nyugat-Németországban megbecsült mester lett. Mindketten fiatalon haltak meg.”86 
 
 Gerevich Emil, a Borsod Miskolczi Hitelbank fiatal tisztviselőjeként számos országos 

versenyen jeleskedett: pl. 1939-ben megnyeri a pénzintézetek országos vidéki egyéni kardvívó 

versenyét, majd 1940-ben második lett a Magyar Pénzintézeti Sport Liga országos kard egyéni 

versenyén.87 Az egyik újságcikk így jellemezte vívását: „A döntőben Gerevich Emil 

precizitásával, kitartó küzdő képességével, nagyszerű technikájával a mezőny fölé 

emelkedett.”88 Neve 1946-ban jelenik meg utoljára a híradásokban, és ezek után következhetett 
be korai halála. Zöld Ferenc szerint: „Emil nagy vívónak indult, de beteg lett, – s még nem volt 

harminc éves, amikor meghalt.”89  
 
 Tibor – becenevén Tuti – ismerkedését a vívással majdnem végleg félbeszakította egy súlyos 

gyermekkori baleset. A vívóteremben fejvéd nélkül játszott és egy óvatlan pillanatban a 

vívótársa, egy másik forrás szerint bátya (Aladár)90, kiszúrta a bal szemét. Balesete után úgy 

tűnt, a kisfiú soha többé nem akar majd vívni, de szerencsére nem így történt. Idővel – tőrben 

is, kardban is – sikeres I. o. versenyző lett a BVSC színeiben, majd oktatóként folytatta 

vívópályafutását, előbb Budapesten, majd Miskolcon. Valamikor 1950-ben emigrált és 

Nürnbergben oktatott vívómesterként, közben pedig megpróbálta elintézni, hogy családját 
(feleségét és két kislányát) is utánaengedjék Németországba. Amikor ez nem sikerült, akkor 

1955 decemberében hazatért, erről még a Neues Deutschland keletnémet pártlap is beszámolt 

egy rövid cikkben, Tibor Gerevich kehrte nach Ungarn zurück. (Magyar lapokban erősen 

propaganda ízű hírek jelentek meg vele kapcsolatban.91) Miskolcon kezdett újra tanítani, de a 

                                                           
85 Ifj. Gerevich Aladárról Európa egyéni kardvivóbajnokáról beszél id. Gerevich Aladár. Felsőmagyarországi  

    Reggeli Hirlap, 1935. július 9. 
86 Dr. Zöld Ferenc: A Gerevich-dinasztia. Krónika, 1977, 12. szám 
87 Magyar Élet, 1939. június 6.; Magyar Élet, 1940. március 12. 
88 Magyar Jövő, 1939. január 31. 
89 Zöld Ferenc: Tuti emléke. New Yorki Magyar Élet, 1982. március 13. 
90 Kárpáti Béla: Apropó: Gerevichék! Észak-Magyarország, 1989. február 4. 
91 „Hazatérésével kapcsolatban nyugatnémet újságokban különböző koholmányok láttak napvilágot, Gerevich 
Tibor erről a következőket mondotta a Magyar Távirati Iroda munkatársának: „A nyugatnémet sajtóban 
hazatérésemmel kapcsolatban megjelent képtelen hazugságokat rágalmakat olvasva egy mondattal felelhetek: 
minden alapot nélkülöznek és céljuk nem egyéb, mint a hazatérni szándékozó magyarok ezreinek megtévesztése, 
megfélemlítése. A saját tapasztalataim homlokegyenest ellenkeznek azokkal az aljas koholmányokkal, amelyeket 
egyes nyugati körök és a zsoldjukban álló magyar fasiszta szervezetek terjesztenek. A Magyar Népköztársaság a 
korlátlan személyi szabadságon túl megfelelő élet és munkakörülményeket biztosit minden hazatérő magyarnak, 
így magam és viszontlátott családomnak is. Boldog vagyok, hogy a közeljövőben ismét a nagyszerűen fejlődő 
magyar sport szolgálatába állíthatom tudásomat az újra megtalált hazában.”” (MTI) Magyar Nemzet, 1955. 
december 30.; az MTI-hírt átvette a Kanadai Magyar Munkás, a Szabad Nép, meg a Népszava. 
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forradalom bukását követően, 1956 novemberében végleg elhagyta az országot, most már a 

családjával együtt. Nürnbergben szívesen fogadták a magyar mestert, de „mindez nem sokáig 

tartott, – egy évig bírta a szíve. Oktatás közben soha sem ült le, folyton leckét adott, javított… 

Vívóteremben született, s ott is fejezte be csendesen, – reméljük fájdalom nélkül, – talán negyven 

éves volt” – 24 évvel később így emlékezett barátjára Zöld Ferenc.92 
 
 Érdemes megemlíteni, hogy id. Gerevich Aladár mesterként egy egész vívódinasztia alapítója 

volt: fiai – a többszörös olimpiai bajnok Aladár, a tehetséges, ám korán elhunyt Emil és a 

Németországban oktató, vívóedző Tibor – vívóeredményeit az előbbiekben foglaltuk össze. 

Unokái – György és Pál, Aladár fia gyermekei – szintén jeles sportolók és oktatók voltak. 

Gerevich György (1946–2008) szintén kardvívó volt, a Vasas SC mesteredzője. Az ő keze alatt 

bontogatta szárnyait Szilágyi Áron, a kétszeres olimpiai bajnok kardvívónk. György 62 éves 

korában, súlyos betegség után hunyt el. Gerevich Pál (1948–) a magyar kardcsapattal kétszeres 
olimpiai bronzérmes, továbbá négyszer nyert világbajnokságot, 1977-ben egyéni világbajnok 
lett, többször nyert magyar bajnokságot. 1988-tól pedig az ausztriai Mödlingben dolgozott 
vívóedzőként több évtizeden keresztül. Jelenleg is ebben az osztrák városban él. 
 

A szak- és közíró 

 
 Külföldi kollégáikhoz hasonlóan, számos magyar vívómester, katonatiszt írt vívókönyvet, 

melyben részletesen összefoglalta szakmai elképzeléseit, évtizedes oktatói tapasztalatát.93 
Egyes mesterek még vívástörténeti kutatással is foglalkoztak (pl. Gerentsér László), továbbá 

számos szakcikket jelentettek meg a hazai sajtó hasábjain. Ugyanakkor nem nagyon ismerünk 

még egy olyan magyar vívómestert, aki nemcsak szakíróként, hanem termékeny vidéki 

közíróként is jeleskedett volna, mint id. Gerevich Aladár. 
 
 Nem meglepő, hogy az egyik első újságcikke egy katonai vívóversenyről szóló beszámoló volt, 

hisz leszerelt tisztként és aktív vívómesterként kiválóan ismerte ezt a közeget. „Kardpengék 

csattogása, kipirult arcú daliás tisztek küzdelme a győzelemért, előkelő közönség százai: a 

miskolczi vegyes dandár hódol a legnemesebb sportnak, a vívásnak. Magyar kézben a magyar 

kard megcsillan, hárít és vág és a szikrázó acélpengék beszélnek a magyar dicsőséges múltról 

és bizakodó daccal gondolnak a jövőre, amikor majd ismét kirepülnek a hüvelyükből s „a 

magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez.“ Néma csend, a zsűri Berty László 

ezredes olimpiai tőr bajnokunk, dr. Uhylarik Jenő főhadnagy és Gellért Alfréd katonai 

vívómester jelt adnak a verseny megkezdésére. [...] Ezzel a vívóversennyel Miskolcz város 

vívósportja egy új állomáshoz ért s ha a helybeli polgári vívók a sok és kitűnő anyaggal 

rendelkező katonatisztekkel egy közös egyesületben találkozni fognak, úgy Budapest után 
Magyarországon itt lesz a legnagyobb vívói élet, mely a városnak a sport terén még sok 

dicsőséget fog szerezni. Gerevich Aladár.”94 
 
 A sajtóvita műfaja sem volt idegen tőle, amikor úgy érezte, hogy káros folyamatok zajlanak a 

vívás körül, akkor igyekezett felhívni az illetékesek figyelmét a negatív jelenségekre. Pl. 1943 

elején A magyar kard című írásában a sportszervezési változásokat kritizálta: „Idegen ruhába 

öltöztették a magyar sportot és ezzel a magyar vívást is. Parancsok és rendeletek tömkelegében 

kinevezett vezérek irányítanak. A társadalmi sport halódik és csak a hivatalos sportszervezetek 

                                                           
92 Uo. 
93 Sebetics Rajmund (1886), Murz Frigyes (1890), Chappon Samu (1892), Chappon Károly (1893), Payka Vilmos  
    (1897), Arlow Gusztáv (1902), Leszák Károly (1906, 1913), Gellér Alfréd (1927), Idrányi Ferenc (1936), 
   Tomanóczy–Gellér (1942), Gerentsér László (1944). 
94 Gerevich Aladár: Katonatisztek vívóversenye. Magyar Jövő, 1923. május 12. Helyesen: Gellér Alfréd. 
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és az ipari vállalatok egyesületei tudnak eredményeket felmutatni. […] Az évtizedek óta bevált, 

nagyszerű és csak dicsőségek sorozatát hozó magyar kardvívást miért kellett új és nekünk tálán 

meg nem felelő rendszerbe öltöztetni? Mi nem tudunk polgári kabátban vezényszóra élni és 

sportolni, de ha felhúzzuk a katonaruhát, tudunk egész katonák lenni, amit bizonyít az orosz 

hómezőkön küzdő katona. Hagyják meg nekünk polgári sportruhánkat és a magyar kard 

diadalmasan járja majd tovább is a győzelmek útját. A magyar társadalom pedig újra felkarolja 

a társadalmi sportot és nincs szebb jövő a szabadságnál, a sport szabadságánál.”95 Erre a 
kritikára reagált az MVSC vívó-szakosztályának akkori vezetője, aki habár a „kedves Mester” 

megszólítást használta írásában, de kimondottan éles hangon fogalmazta meg észrevételeit, 

furcsának találja, hogy egy magyar vívómester kritikus megjegyzéseket tesz kormányzati 

intézkedésekkel kapcsolatban, mert ezzel „a legfőbb kormányzati szervek elhatározásával 

létrehozott új társadalmi sport szellemével száll perbe”.96 Gerevich egy újabb cikkben fejtette 

ki álláspontját: „A legnagyobb tisztelettel viseltetem úgy az OSK, valamint a Magyar 

Vívószövetség vezetői iránt, azoknak rendelkezéseit tudomásul veszem és betartom, ez azonban 

nem zárja ki azt, hogy sportkérdésekben önálló véleményem legyen. Híve vagyok a társadalmi 

sportnak, az irányított sporttal szemben.” A szakosztályvezető egy-két komolyabb „vágást” is 

kapott a szellemi csörte során: „Ön még rövid nadrágot hordott, amikor én harcoltam a 

Kárpátokban, Bukovinában és a Doberdón” vagy „Ha pedig Ön vívókat akar nevelni, úgy 

nevelés szempontjából helyesebb lesz, ha azok nevelését Ön helyett kitűnő vívómesterükre 

bízza”.97 
 
 Számos kisebb cikket írt, melyekben csupán egy-egy esemény, ünnep, rendezvény, érdekesebb 

történet múlékony hangulatát igyekezett megfogni: Ballag már a vén diák (1935), Síró király 
(1935), Veni Sancte (1943). A mozgássérült Mezei Miklós, a miskolci úszósport egyik jeles 
képviselője halálakor egy cikkben méltatta őt, és ezzel zárta sorait: „Egy odatámasztott szék a 

kávéház márvány-asztalához – és semmi más – csak az elmúlás.”98 Az elhunyt magyar vívókra 

való emlékezés is gyakran megjelenik írásaiban, mint pl. egy 1942-ben írt cikkében: „Halottak 

napján a magyar kard hősi halottainak gyújtsuk meg az emlékezés gyertyáit, hogy világítsanak 

nekünk és a jövendő nemzedéknek, – minden magyar dicsőségére.”99 A cigányzenéről írva a 

vesztésre álló háborút vívó ország hazafias érzületét igyekezett fokozni: „Sorsdöntő napokat 

élünk. Ezekben a sorsdöntő napokban a magyar cigány muzsikája magyar érzésünket növelheti, 

vissza idézheti emlékünkbe a boldog és Nagy-Magyarország minden szépségét; vágyakat és 

érzéseket kelt bennünk, hogy visszakívánjuk és visszahozzuk ismét a megcsonkítatlan hazánkat, 

az összetartás minden erejével, minden igaz magyar óhajára.”100 
 
 Több olyan cikk fűződik a nevéhez, melyekben szakmai kérdésekkel foglalkozott: Zsürikérdés 
(1942), A súlylökés és a kalapácsvetés eredményeinek pontosabb méréséről (1943), A sport a 

nemzetvédelem szolgálatában (1943). Egyik cikkében arra keresi a választ, hogy milyen módon 

érdemes reklámozni a vívást: „Minden sportban, de főleg a vívásban a reklámnak is olyannak 

kell lenni, mint maga ez a sport, szerénynek és nobilisnak.” A szenzációhajhász, női 

álpárbajokról szóló, megrendelt cikkek csak ártanak a vívósport hírének. „Petschauer Attila 

ilyen cikkek miatt volt kénytelen régi mesterét, lovag Santelli Italot otthagyni, azaz a mester az 

ilyen és ehhez hasonló sajtóközlemények miatt szakította meg a régi oktatási kapcsolatot 

                                                           
95 Id. Gerevich Aladár: A magyar kard. Magyar Jövő, 1943. január 24. 
96 Pazar István: Válasz id. Gerevich Aladárnak… 
97 Id. Gerevich Aladár válasza. Magyar Jövő, 1943. január 27. 
98 Id. Gerevich Aladár: Egy odatámasztott szék... Felsőmagyarországi Reggeli Hirlap, 1935. szeptember 1. 
99 Id. Gerevich Aladár: Magyar vívók halottak napja. Magyar Jövő, 1942. október 31. 
100 Magyar Jövő, 1943. augusztus 12. 
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vele.”101 A sportsajtó etikai kérdéseit taglalja egy másik – élesebb kritikai észrevételektől sem 

mentes – cikkében: „Nemcsak az a feladata a sport sajtónak, hogy lezajlott sporteseményeket 

leírjon, hanem elsősorban az, hogy tömegeket neveljen sportra, irányt szabjon ott, ahol erre 

szükség van, a tömegekkel a sportot megkedveltesse – és a saját fejlettebb sportízlése szerint 

igyekezzék az olvasók ízlését és sportkulturáltságát a magához emelni. Nem azt írom, ami a 

tömegnek tetszik, hanem igyekszem úgy írni, hogy ezzel neveljek is. „Szusza harapni fog” és 

ehhez hasonló címek alatt írott sporttudósítások nem szolgálják az egyetemes sport érdekeit és 

az olyan sporttudósítás, mint az irodalomban a ponyva, minél előbb kiirtandó.”102 
 
 A miskolci pályafutása kezdetétől foglalkoztatta a női vívás kérdése. Erre részletesebben is 

kitért A párbaj című, 1933-ban megjelent írásában: „A vívás, mint sport a nőknek (hacsak a 

tőrvívást kultiválják) nem fogja őket elférfiasítani, mint ahogy a férfiakból sem nevel 

krakélereket, hiszen a párbajozók 99 százaléka nem vívó és a női vívás csak nemes patinát ad 

azoknak a nőknek is, akik a komoly munkában is egyenrangúak akarnak lenni a férfiakkal. Azok 

a hölgyek pedig, akik a vívótermet összetévesztik a bridge-szalonokkal – ne is jöjjenek oda.” 

Némileg más szempontból – konkrétan a honvédelem szemszögéből – vizsgálta a kérdést a II. 

világháború alatt írt A nő szerepe a sportban – ma (1942) c. cikkében: „Ma ezerkilencszáz-

negyvenkettőt írunk. Az orosz síkságon dől el, hogy leszünk-e, vagy nem leszünk. De leszünk és 

ehhez kell a magyar leány sportbeállítása is. Nem elégséges ma már a harcoló katonáknak az, 

hogy Marika emlékszik a laktanya előtti kis lámpácskára és nem elégséges a hűséges Pannika 

sem, aki szerelmes hűséggel várja, varja az ó katonáját, az ő Jánoskáját. Ma két erőskarú 

Marika és Pannika kell, sőt sok-sok Marika és Pannika, akik munkahelyükön pótolni tudják az 

ő katonáikat. Aki ha kell, még a kézigránátot is el tudja dobni és ott áll a Jánosa mellett két 

erős karjával, buzdító szavával és érte élni, de halni is tud, ha a sors úgy hozza. Ma a nőt 

elsősorban ilyen érzésein át kell nézni és így a női sportot is. Minden erővel arra kell ma 

törekedni, hogy erős, egészséges leánynemzedéket neveljünk, akik ha kell, a Kárpátok bércein 

vártát is tudnak állani, de tudnak beteget ápolni, férfimunkát végezni és gyermekeket 

nevelni.”103 

 
 Cikkei között olyat is találunk, melyben a magyar vívástörténettel is foglalkozott, röviden 

összefoglalva az 1860-as és az 1940-es évek közötti időszak történéseit: „Minden idők 

legnagyobb magyar vívómestere volt a 60-as években Keresztessy József. Híre bejárta egész 

Európát és Parisból jöttek hozzá tanulni, akik a finom magyar csuklóvívás fogásait, el akarták 

sajátítani. Leghíresebb tanítványa volt kisvári Kiss Ferenc, maga is művésze a pengének.” 
Felsorolja a 80-as, 90-es évek, majd a századforduló utáni évtizedek nevesebb mestereit: „A 

magyar vívás átalakult – megtartotta a régiből, ami jó volt és átvette az olaszoktól a mozgás 

élénkségét, az alsókar együtt dolgozását a csuklóval és ma ezt a vívást modort vette át a világ 

összes vívónemzete. Ennek hatása alatt jöttek új kitűnő magyar mesterek. Leszák Károly, 

Sztankay Sándor, Orbán, Katona, Kamilli Frigyes, Gellert Alfréd, Bach Benő, Hollósy Lajos, 

Czenker Béla, Izecseszku Leó, dr. Gerencsér László, Scholtzer Gáspár, Borsodi László, Berti 

László. Bizonyára kimaradt még sok név a magyar kard mesterei közül, de az idő távlata sok 

mindent és mindenkit elfelejtet.  

 

Emlékezzünk! 1943. év vívó évadjának derekán hajtsuk meg az elismerés zászlóját a múlt 

halottai – és a jelen öreg mesterei előtt, kik naggyá tették a magyar vívást. Verejtékes 

munkájukkal – a pénzszerzés előre látott lehetősége nélkül – tisztán azzal az imádattal, amellyel 

                                                           
101 Id. Gerevich Aladár: A párbaj. Reggeli Hirlap, 1933. szeptember 30. 
102 Id. Gerevich Aladár: A sportsajtó. Magyar Jövő, 1942. december 6.  
103 Id. Gerevich Aladár: A nő szerepe a sportban - ma. Magyar Jövő, 1942. február 13. 
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a becsület és a lovagiasságot jelképező magyar kard iránt éreztek. Legyen emlékük és magyar 

vívók dicsősége – örök.”104 105 
 
 A könnyedebb témák is megjelentek írásaiban, melyeket inkább olyan érdekes korrajznak lehet 

tekinteni, amibe némi társadalomkritika is vegyült: írt a neves színész, Jávor Pár botrányáról 

(1934), amikor az egy színházi alkalmazottat bántalmazott;106 a Tapolca démona (1943) című 

cikkében szinte karikatúraként mutat be egy előkelő „démont” – „napégette arcát simára 

idomított haj övezte. Hosszú, félméteres szipkájából finom cigaretta illata áradt. A jólét 

öntudata érzett ki minden mozdulatából és fiatal testének ápoltsága a gazdagság örömét 

harsogta. Gazdag asszony” –, akinek a dúsgazdag, nagyvállalkozó férje most „kopott, foltozott 

ruhában dolgozó munkaszolgálatos” a fronton, ahol követ tőr.107 Persze az akkori olvasok 
kiválóan tudtak olvasni a sorok között, jól értették a finom célzásokat. A könnyedebb 

hangvételű tárcák mellett 1944-ben, talán az egyre közeledő front várható borzalmai, talán az 

öregedés nyomasztó érzése miatt, egészen lírai sorok jelennek meg egyik írásában: 

„Fázékonyan álltam és már csak néztem és nem láttam, mert gondolataim visszaszálltak 

gyermekkorom tavaszaira, amikor tavasszal már kinyíltak a tavasz virágai és gondtalan 

emberek mosolygó arcán táncoltak a nap sugarai. Mereven állok és szemeimből folynak a 

könnyek – talán a kavargó por okozta – talán a múltba szálló gondolatok. Tél van a 

tavaszban.”108 Tél volt a tavaszban, majd a nyárban is, a háború „tele”. 
 
 Aztán tényleg átdübörgött a front Miskolcon: bombázások, harcok, bosszúra éhes szovjet 

katonák, rettegés. 1946-ban már nem találunk általa írt cikkeket a helyi újságokban. Nagy kár, 

hogy egy ilyen tapasztalt, sikeres és jó tollú mester nem írt vívókönyvet, nem foglalkozott pl. 
részletesebben azzal, hogy miként alakult át a tiszta olasz kardvívás magyar-olasz változattá, 

amit aztán az egész világ megpróbált lemásolni, több-kevesebb sikerrel. Elképzelhető, hogy 

voltak ilyen tervei, elgondolásai, de a Tomanóczy-könyv 1942-es, a Gerentsér-féle vívókönyv 

1944-es megjelenése után, talán úgy érezhette: az adott témában ezek a kiváló művek már 

mindent elmondtak, amit egyáltalán le lehet írni a vívásról. Pedig még egy kiadatlan kézirat is 

nagy kincs lett volna az érdeklődő utókor számára.  
 
 Nemcsak Gerevich újságírói munkássága érdekes, hanem izgalmas, jól mesélő interjú-
alanyként is hozzájárult több nagyobb cikk megszületéséhez. Nagyon jó, hogy az utókor 

számára fennmaradtak ezek az interjúk: pl. a korábban már ismertetett 1935-ös beszélgetés, 

amikor főleg a fia vívói felkészítéséről, illetve eredményeiről mesélt a miskolci vívómester. 

1947-ben készült vele az utolsó interjú, alig 2 hónappal halála előtt. Ekkor pályafutása eltelt 

négy évtizedéről adómázott a kemény tekintetű, sportedzett, idős mester, érdekes adalékokat 

szolgáltatva a magyarországi párbajozás történetéhez. (1933-ban így írt erről a jelenségről: 

„Nem tartom magamat hivatottnak, hogy a párbajról, mint társadalmi intézményről bírálatot 

mondjak, mert nálam „ez üzlet, ahol kevés munkával aránylag sokat lehet keresni.“”109) A 40-
es években már teljesen lecsengett az I. világháborút megelőző évtizedek párbajdühe, így 

nyugodtan elmesélhette szakmája apróbb trükkjeit. Izgalmas történetből pedig bőven volt a 

tarsolyában, hiszen a negyven esztendő alatt legalább 100 párbajt vezetett le.  
 

                                                           
104 Id. Gerevich Aladár: A múlt magyar vívómesterei. Magyar Jövő, 1943. február 28. 
105 Helyesen: kisbaári Kiss, Gellér, Izecseszkul, Gerentsér, Schlotzer. 
106 Id. Gerevich Aladár: Művészek és művésznők. Reggeli Hirlap, 1934. október 27. 
107 Id. Gerevich Aladár: Tapolca démona (1943) 
108 Id. Gerevich Aladár: Tél a tavaszban. Magyar Jövő, 1944. március 22. 
109 A párbaj. Reggeli Hirlap, 1933. szeptember 30. 
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„– Mi vívómesterek – mondja id. Gerevich Aladár, a kardforgatás nagyhírű, kitűnő miskolci 

tanára, akinek keze alatt nemzedékek tanultak meg bánni a pengével – mindig ellene voltunk a 

párbajnak. Megrendeztük az összecsapásokat, mert élnünk kellett valamiből. De ugyanakkor 

sportellenesnek minősítettük és elítéltük e durva és sokszor ízléstelenségbe fúló szokást.” 
  
 Elmesélte, milyen változásokat tapasztalt meg ezen évtizedek alatt: „Tanúja voltam, mint 

foszlik lassan köddé a történelmi dicsfény, amely a viadalok hőseit egykor körüllengte. Láttam, 

mint korcsosul az örökségül kapott bajvívó szellem. A kakaskodó haragosok nagyon szerettek 

volna a lovagi erények láthatatlan vértezetébe öltözni. – de semmi esetre sem akarták a 

veszélyeket vállalni. Mi, hivatásos „paukolók“110 magunk találtuk ki, hogyan lehet az „életre-

halára menő“ küzdelmet ártalmatlanná tenni. – Ez üzleti érdekünk volt. A felek csak akkor 

vették meg legközelebb is „árunkat“, ha teljesen épek és sértetlenek maradtak eltekintve néhány 

karcolástól, amely csak fényesítette lovagi hírnevüket. Számunkra az volt a legjobb reklám, ha 

becsmérelték a pengék életlenségét. Egy évszázaddal ezelőtt még azt sem tudták, mi az a 

„bandázs“, mi az a védőkötés. A második világháború végén pedig már olyan pólya vette körül 

a „rettenthetetlen“ küzdők ábrázatát, amelyből csak szemük-szájuk látszott ki. A segédek maguk 

sokszor olyan harciasak voltak, hogy minden áron vért akartak látni. A verekedőket halálra 

rémítették – mi alig tudtuk lecsillapítani a kedélyeket.” 
  
„Ki mindenki kereste igazságát a fegyverekben? Csaknem mindenki, aki az úgynevezett úri 

rendnek tagja volt – vagy annak akart látszani. Az utóbbiak a leghevesebben.”  
 
 Egészen furcsa érzés olvasni az újságcikk záró sorait, a nyilatkozó mester utolsó leírt 

gondolatait, hiszen mi már ismerjük az elkövetkező nyári hónapok szomorú folytatását: „Id. 

Gerevich Aladár most 68 esztendős. Időnként kisétál a miskolci Népkerthez és csendes 

tekintettel simogatja végig a kölyök-babérfát, amely a magyar vívók, köztük fia ifj. Gerevich 

Aladár olimpiai dicsőségét örökíti meg. A felszabadulás óta – mondja – senki sem akar 

párbajozni, holott a törvény ma sem szab ki súlyosabb büntetést a verekedőkre, mint hajdanán. 

De a levegő változott meg körülöttük, a szellem... Végre visszatérhetünk az igazi, a nemes 

vívósporthoz!”111 
 
Emlékezete 

 
 1947 május elején nagy meglepetést okozva nem az MVSC nyerte a vívó csapatbajnokságot. 

Egy korabeli újságcikk abban látta a vereség okát, hogy a betegeskedő mester már nem tudta 

megfelelő módon felkészíteni a miskolci vívógárdát.112 Egy másik, szintén akkoriban írt cikk 

konkrétan megemlíti, hogy id. Gerevich Aladárnak a lábát támadta meg egy súlyos betegség, 

az Észak-Magyarország (1989) porckopásról tesz említést. Ekkor az öreg mester „a Szepessy 

laktanyában fenntartott szobájába visszavonultan élt”, néha kedvenc kutyáival sétált a 

városban.113 Két hónappal később már a vívómester korai haláláról tudósított a helyi sajtó. 
 
 „Id. Gerevich Aladár meghalt 

Miskolc, július 4. Meghalt id. Gerevich Aladár. Váratlanabb és fájdalmasabb hír már rég érte 

a magyar sportéletet, nevét szerte az országban s azon túl is ismerték. A daliás aktív katonáét, 

aki mikor átlépett a civil életbe, akkor sem tette le a kardot és páratlan metódusával, egyéni 

művészetével generációkat oktatott és számtalan tanítványából kitűnő reprezentativmaneket 

                                                           
110 A párbajozni kívánó személyt felkészítő vívómester. Paukolás maga a felkészítés folyamata. 
111 Csató István: Amikor kardélre hányták a villanykörtét... Szabad Magyarország, 1947. május 4. 
112 Miskolci Hirlap, 1947. május 3. 
113 Kárpáti Béla: Apropó: Gerevichék! Észak-Magyarország, 1989. február 4. 
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nevelt ki a híres magyar vívóknak. Gyermekeiből, sőt a családtagokból mind országos nevű 

bajnokok lettek.  

 

 Sokrétű egyéniség is élt benne, a sport mellett a toll, városa, a forrongó magyar élet mind 

érdekelte. Állandóan nagyobb feladatok izgatták, mindig dolgozni akart. Bár a magánéletében 

a teljes megelégedett ember benyomását keltette, közelálló barátai tudták, hogy mindig forrt 

benne valami... Emberszeretetéből, lovagias szelleméből fakadt, hogy kiálljon tollal, szóval a 

gyengék, az üldözöttek védelmére és kemény harcokat vívott – bandázs nélkül114– a fiatal 

magyar demokrácia megtisztításáért, jövőért: a polgári demokrata gondolatért.  

 

Szerette a társaságot, de utóbb a tehetetlenség lebéklyózta és az aszkéta szenvtelenségével 

üldögélt a kávéházban – fáradt tekintettel szemlélve a miskolci forgalom lázas ütemét... 

Dolgozott az utolsó időkig, míg súlyos kór támadta meg a lábát. A kard kiesett kezéből. A 

tehetségeknek, az elhivatottaknak is üt az óra... És id. Gerevich Aladár szíve, ez a nemesen 

dobogó szív megszűnt dobogni. Elmondhatjuk, hogy a magyar kard és közelebbről Miskolc 

városa szegényebb lett egy csillogó egyéniséggel... De emléke tovább fog élni a kerti virágok 

illatában és az Avas őszi szelének zúgásában. (f. gy.)”115 
 
 1947 november végén az elhunyt mestere tiszteletére az MVSC egy országos nyílt kardvívó 

emlékversenyt rendezett, amire több mint 40 nevezés érkezett Miskolcról, Debrecenből, 

Hódmezővásárhelyről. A verseny színvonalát jelentős mértékben emelte a budapesti olimpiai 

vívókeret tagjainak – ifj. Gerevich Aladár, Maszlay, Berczely, Papp, Homoródy – szereplése.116  
Az emlékversenyt a miskolci mester fia nyerte. Az asszók előtt többen méltatták id. Gerevich 

Aladár érdemeit, pl. Duronelli mester a kollégák – a Vívómesterek Országos Szövetsége – 
nevében kiemelte, hogy a megyeszékhely Gerevich mester szakértelmének köszönhetően vált 

fontos vidéki vívóközponttá, valamint olimpiai és világbajnok csapattag fiának sportsikereihez 

is jelentősen hozzájárult a miskolci mester.117 Utána többször is megrendezték a Gerevich-
vívóversenyt: 1950-ben, 1951-ben, 1952-ben (amikor is kétnapos volt a rendezvény), 1955-ben 
(ekkor újra az elhunyt vívómester fia győzedelmeskedett). 1957-ben elmaradt az 
emlékverseny,118 majd 1958-ban és 1959-ben újra megrendezték a hagyományos 

vívóversenyt.119 Aztán 1960-ban, meg 1961-ben is beszámolt a helyi sajtó a verseny 

megrendezéséről, végül 1968-ban már csupán egysoros hírré zsugorodott az emlékverseny 

beharangozója: „Vívás. Id. Gerevich Aladár emlékverseny, Miskolc, pedagógus székház, 9 

óra.”120 Később végleg elmaradt a nevét viselő verseny… Ugyanakkor az elhunyt oktató 

vívómesteri teljesítményére még 1963-ban is emlékeztek: „Id. Gerevich Aladár vívómester 

iskolája jó alapot adott Miskolc és a megye sportjának. „Leghálásabb” tanítványa fia, ifj. 

Gerevich Aladár évtizedeken keresztül a világraszóló sikerekkel büszkélkedő magyar válogatott 

tagja, világ- és olimpiai bajnokságok mellett sok-sok nemzetközi siker részese volt. És az öreg 

mester utódai: Hollós Endre, Irsa Tibor féltő gonddal, hasonló sikerrel ápolták a vívósport 

borsodi hagyományait.”121 

                                                           
114 Olyan párbaj, amikor a küzdő felek nem viseltek selyemből készült, vattával kitömött védőkötést, mely   
     a legsérülékenyebb helyeket védte: a nyakat, a honaljat, az alkart, a hasat. 
115 Id. Gerevich Aladár meghalt. Miskolci Hirlap, 1947. július 5.  
116 Felvidéki Népszava, 1947. november 29.; Miskolci Hirlap, 1947. november 14. 
117 Gerevích-emlékverseny. Felvidéki Népszava, 1947. december 2. 
118 „A Diósgyőri Vasas vasárnapra tervezett id. Gerevich Aladár emlékversenye közbejött akadályok miatt  
   elmaradt és későbbi időpontban fogják megrendezni.” Népsport, 1957. december 9. 
119 Id. Gerevich Aladár emlékverseny. Észak-Magyarország, 1959. február 27. 
120 Észak-Magyarország, 1968. május 11. 
121 Népsport, 1963. január 4. 
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 Meglepő módon nemcsak Magyarországon ápolták a miskolci vívómester emlékét – kiderült, 

egykori tanítványa eljutott az Egyesült Államokba, ott egyetemet végzett, szép szakmai 

sikereket ért el, és még évtizedekkel később is hálával gondolt vissza a miskolci évek 

vívóleckéire. 1987-ben Szent Királyi János, a Clevelandi Állami Egyetem vívómestere egy 

érdekes cikkben számolt be arról, hogy egy emigráns magyar ezüstserleggel kívánja díjazni egy 

rangos regionális kardverseny győztesét, ezzel emléket állítva régi vívómesterének, id. 

Gerevich Aladárnak. Abban az évben a Los Angeles-i olimpia (1984) bronzérmese, Peter 

Westbrook lett a kardverseny győztese, ahol egyébként 55 vívó indult. 

 
A Gerevich-serleg (1987) 

 
 „Magyar szempontból is érdekes volt ez a verseny, mert ezen indítottak el egy új vándordíjat, 

a „Gerevich-serleget”. Dr. Tapolcsányi Oszvald adományozta ezt a csodaszép, díszes, 

ezüstserleget - volt vívómestere, id. Gerevich Aladár emlékére. Miskolcon, még kisdiák korában 

kezdte őt a vívás művészetére tanítani a világhírű mester. [...] A serleg egy vándordíj, melyet 

évente a körzeti verseny kard egyéni győztesének adományoznak egy évig tartó megőrzésre. Hét 

év után Dr. Tapolcsányi alma matere, a Clevelandi Állami Egyetem tulajdonába megy át, és ott 

fogják kiállítani. A „Gerevich-serleget” nézve felidézzük a nagy magyar vívómester szellemét, 

akinek hálás tanítványa most itt, Amerikában maradandó emléket állított.”122 
 
 Id. Gerevich Aladár szerény, ám gondozott sírja Miskolcon, a Mindszenti katolikus temetőben 

található (14. parcella, 8. sor, 2. sír). A temetőgondnokság munkatársa (Dvorszki Béla) 

elmondása szerint vele együtt van eltemetve Emil fia (?–1951), illetve 1948 júniusában ide 

temették unokáját, a mindössze 3 éves Gerevich Ádámot123 és az 5 éves Havasi Pétert, akik egy 

világháborús, fel nem robbant, de a játék során aktivált aknagránát vagy élesített taposóakna 

miatt vesztették életüket a Miskolc határában lévő Halmos-tanyán.124 A kettős tragédia emléket 

egy márványtábla örökíti meg a síron: „Ádám, Péter. Most már katonák lettünk, az Úr katonái”. 
 
 
 

                                                           
122 Szent Királyi János: Kardvívóverseny a Gerevich-serlegért. Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1987. április 5. 
123 Valószínűleg Gerevich Emil fia volt. 
124 Miskolci Hirlap, 1948. július 9. 
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 Talán nem tévedünk nagyot, ha úgy látjuk, emlékét nem is a sírja őrzi a legmaradandóbb 

módon, hanem az őt ismerő kortársak ránk maradt szavai: „Gerevich mester a legmagyarabb 

sportnak, a vívásnak, a kardforgatásnak a mestere, nemcsak vívótudományában, hanem 

jellemében is példaképe volt mindig tanítványainak. Tanítómester ő a vívással együtt járó 

jellemnevelésben is. Ezért nem támadott soha hátulról, a névtelenség álarcába burkolózva. Ő 

az a ritka ember, aki szemtől-szembe mondja meg a rosszat és háta mögött a jót. Tőle úr, 

mágnás, iparos, munkás, koldus csak jellemet tanulhat. Magyar férfijellemet. […] Hibájául 

azonban senki sem róhatja fel, hogy jellemessége szellemességgel párosul. Nem gunyoros ő, 

tisztelt uraim, csak igazságkereső, fonákságokat megérző becsületes ember…”125 
 

 
 

A mester sírja 2020 szeptemberében126 
 

Epilógus 

 
 Gerevich sírjánál állva furcsa érzések kavarognak bennem: Csupán ennyi maradna egy 

tehetséges ember után?? Pár megsárgult fénykép, néhány hosszabb-rövidebb újságcikk, az 

egykori sikerek lassan porladó lenyomata, meg egy szerény sír? Netalán „egy odatámasztott 

szék a kávéház márványasztalához – és semmi más – csak az elmúlás”, ahogy a vívómester saját 

cikkében emlékezett meg az egyik miskolci sporttársa haláláról. Vagy egy-két szép, ám picit 

érzelgős újságírói mondat: „De emléke tovább fog élni a kerti virágok illatában és az Avas őszi 

szelének zúgásában.” Tényleg?! Már réges-régen elhervadtak azok a kerti virágok, az Avason 

átbukó, őszi bükki szél minden évben közömbösen száguld a Sajó felé, nem sokat törődve se 

Gerevich sírjával, se a temető többi halottjával. 
 
 Talán a legplasztikusabban egy másik vívó, Zöld Ferenc – Santelli lovag egykori tanítványa – 
fogalmazta meg a vidéki mesterek némileg keserédes sorsát: „Id. Gerevich Aladár – miskolci 

mester. És itt meg kell álljunk. Országos viszonylatban olyan, mint a színpadon az epizodista. 

Hamlet órákat tölt a színpadon, Calibánnak csak percei vannak. Ilyen körülmények között kell 

megvetni a lábát, kicsiholni a sikert, a megélhetést. Szegények voltak ezek a vidéki mesterek, 

szürkéknek tűntek, nevüket nem kapta szárnyra a sajtó, nem zengték sikereiket a harsonák. 

Mindössze az volt a feladatuk, hogy évről évre újabb világbajnok-jelölteket neveljenek. És 

amikor egy-egy tanítvány már a világsiker előszobájában állott, többnyire azt mondta, hogy 

Pestre megy, valamelyik klubba „fővárosi” mesterhez; s az eredményt már az új mester 

„számlájára” írták.  

 

                                                           
125 Hajdú Béla: Sport és jellem. Magyar Jövő, 1942. december 17. 
126 A szerző saját felvétele. 
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 Mégsem nevezhetjük e vidékieket epizodistáknak, csak sorsuk, helyzetük folytán rosszabb 

szerepeket kaptak! És egyszer, a sok adósság között az is elkövetkezik, hogy megírják az egykori 

magyar mesterek szerény, csendes, szorgalmas életét, s akkor id. Gerevich Aladár is a méltó 

helyre kerül. A „szakma” jól tudta, ki ő. Elég volt azt mondani Pesten az új mesternek, hogy 

Miskolcról jött, mindenki tudta, hogy jó alapot kapott. És ez volt a vidéki mester egyetlen nagy 

elégtétele, dicsérete, életének boldogító holdudvara...”127 
 
 Mit tudnak a mai miskolci vívók az egykori neves vívómester életéről és itteni munkásságáról? 

Élvezetes cikkeiről?? Sírjától alig 200-300 méterre, a Vörösmarty Katolikus Általános Iskola 

tornatermében naponta gyakorolnak a város ifjú vívói. Ezek a fiatalok nem is sejtik, hogy a 

legsikeresebb magyar vívó édesapjának, egyben első mesterének csontjai – és emlékének 

töredékei – szép csendben porladnak a szomszéd temetőben. Közösen megállíthatjuk ezt a 

folyamatot, mely a vívástörténeti nyomok teljes eltűnéséhez vezet! 
 
 100 évvel Miskolcra érkezése után, talán még nem késő, hogy az utókor egy emléktáblával, 

netalán egy utcanévvel emlékezzen arra a miskolci vívómesterre, aki a legismertebb magyar 
vívódinasztia alapítójaként, a vívás tehetséges és szorgalmas vidéki „epizodistájaként” sokat 

tett az ország – és különösen városunk – vívásának felvirágoztatásáért.128 De minden szép 

márványtáblánál, díszes sírnál is jobban őrzik igazi emlékét a róla szóló hiteles történetek, 

melyeket vívók mesélnek vívóknak, tisztelegve a régi mesterek teljesítménye előtt. 
 

Írta: Barta Emil 
 

  

                                                           
127 Dr. Zöld Ferenc: A Gerevich-dinasztia. Krónika, 1977. december 1. 
128 Milyen izgalmas, hogy már 1987-ben megfogalmazódott egy olyan javaslat, hogy a városi sportcsarnokot 
nevezzék el róla: „A közelmúltban „pályázatot” hirdettünk. Arra hívtuk fel az illetékesek figyelmét, hogy 
névtelenek a borsodi sporttelepek, csarnokok, uszodák, létesítmények. Pedig akad jó néhány egykori sportember, 
akinek a neve méltó lenne a „keresztelőre”. Mindössze két „pályamunka” érkezett, két idős sportember 
kopogtatott be javaslatával. Egyikük vagy húsz nevet is felsorolt, míg a másik azt szeretné, ha a miskolci városi 
sportcsarnokot id. Gerevich Aladárról (aki Miskolcon gyerekeskedett, vívóiskolája volt, ismert sportolóként ment 
el) neveznék el.” Kolodzey Tamás: Széljegyzetek. Észak-Magyarország, 1987. április 9. 
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Melléklet 
 
Ebben a mellékletben id. Gerevich Aladár 16 újságcikkét találja meg az olvasó. 
 
Katonatisztek vívóversenye (1923) 
 
Kardpengék csattogása, kipirult arcú daliás tisztek küzdelme a győzelemért, előkelő közönség 

százai: a miskolczi vegyes dandár hódol a legnemesebb sportnak, a vívásnak. Magyar kézben 

a magyar kard megcsillan, hárít és vág és a szikrázó acélpengék beszélnek a magyar dicsőséges 

múltról és bizakodó daccal gondolnak a jövőre, amikor majd ismét kirepülnek a hüvelyükből s 

„a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez.“  

 

Néma csend, a zsűri Berty László ezredes olimpiai tőr bajnokunk, dr. Uhylarik Jenő főhadnagy 

és Gellért Alfréd katonai vívómester jelt adnak a verseny megkezdésére. A csapatversenyre 5 

csapat nevezett be. A 13. gy. ezred  I. zlj. Miskolcz; 7. tüzérosztály Miskolcz; 14. gy. ezred I. zlj. 

Eger; 14. gy. ezred II. zlj. Gyöngyös; 14. gy. ezred III. zlj. Eger. A négyes csapat versenyt a 13. 

gy. ezred miskolczi I. zászlóaljának csapata fölényesen nyerte meg. A csapat tagjai vitéz Zalay 

Károly őrnagy, Ronkay János százados, Schiller János főhadnagy és Fellner Antal hadnagy 

voltak. Így a május 25-én Debreczenben tartandó országos tiszti kardcsapatversenyen a 

miskolczi vegyes dandárt a miskolczi 13. gy. ezred I. zászlóaljának csapata fogja képviselni.  

 

A csapatverseny után a kard egyéni bajnokság következett. A négy körbe osztott vívók közül az 

előmérkőzések lefolytatása után, 8 vívó került a döntőbe. A döntőmérkőzésben a helyezések 

sorrendje a következő volt: 1. Fellner Antal hadnagy 13. gy. e. I. zlj. 6 győzelem. 2. vitéz Akay 

László őrnagy tüzérosztály 5 győzelem. 3. vitéz Zalay Károly őrnagy 13. gy. e. I. zlj. 4 győzelem. 

4. Schiller János főhadnagy 13. gy. e. I. zlj. 4 győzelem 5. Papp Lajos főhadnagy tüzérosztály 

3 győzelem. 6. Piller György főhadnagy 13. gy. e. I. zlj. 3 győzelem. 7. lncze Sándor hadnagy 

14. gy. e. I. zlj. 2 győzelem. 8. Jeseta János hadnagy 14. gy. e. 3. zlj. 1 győzelem.  

 

A versenyen részt vett vívók között Fellner Antal a vegyes dandár ez évi kardbajnoka tehetséges 

és iskolázottsága folytán kellő versenyrutinnal elsőrangú vívóvá fogja magát kinőni. Vitéz Akay 

és vitéz Zalay őrnagyok, bár magasabb klasszist képviselnek mint Fellner, de a kétnapos 

verseny kissé fárasztóig hatott – kellő tréning hiányában – reájuk és ez volt oka néhány váratlan 

vereségüknek is. Zalay őrnagy nyugodt, elegáns mozdulataival, míg Akay őrnagy energikus 

támadásaival tűnt fel. Schiller főhadnagy úgyszintén Papp főhadnagy is igen tehetséges vívók, 

mindkettőt nagy temperamentum jellemzi. Papp főhadnagy néhány szép lezuhanó támadást, 

míg Schiller főhadnagy néhány szép parad-riposztot csinált. Szépen vívtak még a döntőbe került 

Piller főhadnagy valamint lncze és Jeseta hadnagy is.  

 

A döntőbe nem került Ronkay százados, továbbá Orosz főhadnagy is szépen dolgoztak. Ronkay 

százados, a bajnokcsapat tagja vonalból indított akcióival, míg Orosz főhadnagy temperamen-

tumos vívásával, mely sok ellenfelét zavarba hozta, tűnt fel. 

 

A zsűri Berty ezredes vezetése alatt pártatlanul nagy szakértelemmel működött. A verseny után 

Berty László ezredes és Gellert Alfréd katonai vívómester klasszikus tőr- és kardvívása 

gyönyörködtette a nézőket. A pengevezetés művészete párosulva a lábtechnika kiforrottságával 

volt a jellemzője ezen mérkőzésnek. 

  

Igen szép volt Fellner hadnagy – lncze hadnagy tőrmérkőzése, továbbá Uhylarik főhadnagynak 

vitéz Zalay és vitéz Akay őrnagyokkal vivőit akadémiai mérkőzése is. A rendezés mintaszerű. 
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Nemcsak a közönség kitűnő elhelyezésében, hanem oly előrelátással volt rendezve, hogy a 

versenyzőknek még mosdók is állottak rendelkezésükre. A verseny lebonyolításában egy hézag 

sem volt. Egyik mérkőzést nyomban követte a másik. Sok mérkőzést néztem már végig úgy 

Magyarországon, mint külföldön, de a rendezésnek ily tökéletességét még nem láttam sehol. Ez 

a mintaszerű rendezés Horváth Gerő tábornok és Hónig tüzéralezredes érdeme. A verseny és 

akadémia után a tiszteletdíjakat és érmeket úgy a bajnokcsapatnak, mint az egyéni győzteseknek 

vitéz Nagy Pál gyalogsági tábornok, a honvédség főparancsnoka és Ludvig György 

altábornagy a vegyesdandár parancsnoka osztották szét. 

 

Ezzel a vívóversennyel Miskolcz város vívósportja egy új állomáshoz ért s ha a helybeli polgári 

vívók a sok és kitűnő anyaggal rendelkező katonatisztekkel egy közös egyesületben találkozni 

fognak, úgy Budapest után Magyarországon itt lesz a legnagyobb vívói élet, mely a városnak a 

sport terén még sok dicsőséget fog szerezni.  

 

Gerevich Aladár.129 
Magyar Jövő, 1923. május 12., 2. o. 
 
  

                                                           
129 Ez Gerevich mester első – ismert –  megjelent újságcikke. 
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Szemelvények a „Kisok“ vívó versenyéről (1933) 

Írta: id. Gerevich Aladár  
 

Ez évben elhatároztam, hogy megnézem a középiskolai tanulók országos vívóversenyét, hogy 

fogalmat alkothassak magamnak arról, hogy minő nívón áll a középiskolai vívósport országos 

viszonylatban. A Tavaszmező-utcai gimnázium nagy puszta tornaterme hemzsegett a vivők 

tömegétől, tehát a számszerűségben nem volt semmi hiba. Alig, hogy megkezdődött a küzdelem, 

meg kellett állapítanom, hogy sportszerűség szempontjából nagy különbség van a 

számszerűséggel szemben. Itt-ott látni, légyen az fővárosi vívó vagy vidéki, egy vívóilag 

iskolázott versenyzőt. Lerohanni, vágni és belevágni volt a jelszó az egész vonalon. A tőrverseny 

részletezésébe nem is megyek bele, mindössze a kardcsapat és kardegyéni verseny méltatására 

térek ki.  

 

Mindössze két csapatnak a négyes együttese ütötte meg a mértéket és ez a két csapat vidéki volt. 

Ez a két csapat foglalta el az első és második helyet - ádáz tusa után és a véletlen és a zsűri 

jóvoltából győzött a hódmezővásárhelyi diákegyüttes a miskolci kat. gimnázium csapata felett 

9:7 arányban, (Molnár, Kelemen és a két Schandl) A budapesti középiskolások itt sehol sem 

voltak, mert bár mindegyiknek volt egy-egy jobb vivőjük a két első iskola vívóinál, de a többi 

tudása, teljesen egyenlő volt a nullával ezek a jobbak pedig mind budapesti mestereknél tanuló 

és jó vívókkal nap nap után asszózó versenyzők voltak, akiknek jóságára az iskola testnevelési 

tanárának oktatása ingerenciával nem bírt, mert hisz nem is ők tanították ezeket. L‘Auné, 

Woittitz, Hortobágyi egy másodosztályú klasszist képviselnek országos és általános amatőr 

szemszögön át is nézve és ezek foglalták el a egyéni kardverseny első helyeit is és mindössze 

Gerevich Emil az egyetlen vidéki, aki ezt a sorrendet megbontotta és L’Auné és Woittitz után a 

harmadik helyet foglalta el, míg Hortobágyi a negyedik helyen következett. 

  

Molnár István, aki a kat. gimnázium vivői közül jutott be a döntőbe, bár a fentiek után a legjobb 

volt, kézsérülése miatt csak a 10. helyet tudta magának biztosítani. A döntőbe jutott többi vívó 

bizony elég gyenge volt és miskolci amatőr viszonylatban is egy 10-es döntőbe még véletlenül 

se kerülhetnének.  

 

S most a zsűriről, néhány szó. A vívásnál a zsűri a verseny főtényezője és csak azután jön a 

vívó. Ha a zsűri nem érti a mesterségét, úgy sportszerű eredményt nem lehet kihozni. Nem lehet 

még akkor sem, ha a zsűri bár érti a mesterségét, de elfogult, vagy nem lát. Kérdezem én, ki 

meri azt állítani magáról, hogy öntudatlanul is nem elfogult, mert az öntudatosságot, nem is 

veszem számításba. Ezen a versenyen kizárólag pesti zsűri volt, akinek a versenyzők között 

ismerőseik, esetleg a vivő szüleivel alárendeltségi viszonyban is állottak. Szegény vidéki vivő. 

Még szép, hogy a döntőbe be is juthatott.  

 

Tárgyilagos ítéletet mondva, a hódmezővásárhelyi és a miskolci kat. gimnázium, ez a kettő az 

országban, ahol a vívóoktatás szakképzett, testnevelési tanár vezetése alatt áll. A többi 

budapesti és vidéki középiskola, csak ott tudott eredményt elérni, ahol 1-2 vívója hivatásos 

mesterektől tanul. 
 
Reggeli Hírlap, 1933. április 16., 12. o. 
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A párbaj (1933) 

 
„A Felsőmagyarország“ című miskolci napilapban olvastam egy kis elmélkedést a párbajról, 

kapcsolatosan Petschauer vívóbajnokkal, de főleg mint riporternek az „Est“-ben megjelent női 

vívó párbajról írt cikkéről.  

 

Nem tartom magamat hivatottnak, hogy a párbajról, mint társadalmi intézményről bírálatot 

mondjak, mert nálam „ez üzlet, ahol kevés munkával aránylag sokat lehet keresni.“  

 

Az „Est“-ben leírt női párbajra vonatkozólag a cikkíró azt kérdezi: „miért kellett ez a 

komédia.“ Erre akarok felelni. Azért akarok felelni, nehogy valaki is azt hihesse, hogy a sport 

és a sportban a női vívás az, amely ilyen abszurd kinövésekhez vezet. Petschauer Attila ilyen 

cikkek miatt volt kénytelen régi mesterét, lovag Santelli Italot otthagyni, azaz a mester az ilyen 

és ehhez hasonló sajtóközlemények miatt szakította meg a régi oktatási kapcsolatot vele.  

 

Szeptember és október hónapokban kezdődik meg a budapesti vívótermekben a vívóélet. 

Minden terem ilyenkor reklamirozza magát a sajtóban ki ki ízlése és anyagi viszonyai szerint. 

Itt a magyarázat. Ez a párbaj, amely nem is volt párbaj, csak reklám a Fodor-teremnek és 

kereseti lehetőség Petschauernek és az „Est“-nek.  

 

Nincs itt tehát semmi hiba a nőkben, hanem sokkal nagyobb a hiba Petschauerban, aki a cikket 

egy főpróba után leírta és az „Est“-ben, amely ezt leadta. Minden sportban, de főleg a vívásban 

a reklámnak is olyannak kell lenni, mint maga ez a sport, szerénynek és nobilisnak.  

 

A vívás, mint sport a nőknek (hacsak a tőrvívást kultiválják) nem fogja őket elférfiasítani, mint 

ahogy a férfiakból sem nevel krakélereket, hiszen a párbajozók 99 százaléka nem vivő és a női 

vívás csak nemes patinát ad azoknak a nőknek is, akik a komoly munkában is egyenrangúak 

akarnak lenni a férfiakkal.  

 

Azok a hölgyek pedig, akik a vívótermet összetévesztik a bridge-szalonokkal – ne is jöjjenek 

oda.  

 
Id. Gerevich Aladár. 
Reggeli Hírlap, 1933. szeptember 30., 4. o. 
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Kávéházi Konrádok (1933) 

 
Hóman Bálint kultuszminiszter új rendeletét adott ki, amely szerint az állásban levő tanárok 

nem foglalkozhatnak nyilvános iskolába járó tanulók magántanításával; ezen intézkedésével 

akarja a miniszter az állásnélküli diplomás tanárokat magánmunkához segíteni. A rendelet is 

olyan, mint a program, annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle és ahogyan végrehajtják. Ha 

azonban ezt a rendeletet teljes egészében végrehajtják, úgy tényleg sok állásnélküli pedagógus 

jut egy falatka kenyérhez.  

 

Csodálkozom azon, hogy egy ilyen rendelet ennyi ideig váratott magára, még inkább azon, hogy 

az egyetemi diákságnak országos jellegű tüntetései közben jött csak létre, noha ennek a 

rendeletnek korábbi kiadásával talán meg lehetett volna akadályozni azt, hogy az elégedetlen 

diákság mellékvágányokon keresse elhelyezkedésének útját. – Mert nem az a fontos, hogy hány 

százalék a zsidó hallgató az egyetemen, hanem az, hogy az egyetem elvégzése után hányán 

jutnak álláshoz a diplomás ifjak közül; ez pedig a zsidó hallgatók számarányával nincs 

összefüggésben.  

 

Mindenesetre a kultuszminiszteréhez hasonló rendeletekkel biztosítani lehetne a többi pályákon 

levő állástalan diplomások kenyerét is. Az ügyvédi kamarák bizonyára sok jó tanácsot tudnának 

adni az igazságügyminiszternek, hogyan lehetne segíteni az ügyvédnyomoron, például a csődök 

és más hivatalos funkciók arányos elosztásával. Az orvosoknak és mérnököknek is volna pár jó 

gondolatuk, például az orvosoknál a fixfizetéses állások méltányos elosztása, a szabad 

orvosválasztás a munkásbiztosító tagjai részére. 

  

A mérnököknél szabályozni az állásban levő mérnökök munkakörét a magánmérnökökkel 

szemben. A mamutbankoknál és állami érdekeltségű magánvállalatoknál az igazgatósági tagok 

és bankvezérek túl magas jövedelmének leszállításával. A nagyjövedelmű nyugdíjasok lázas 

munkakedvének csökkentése, egy egészséges földreform, stb., stb., mind megannyi új 

kenyérkereső alkalmat adna. Ezeket a gondolatokat körülbelül 10 éve hallom már mindenütt: 

magántársaságokban, kaszinókban, vendéglőkben, kávéházakban, – szóval ott, ahol kialakult a 

háborúból megmaradt, de most kizárólag gazdasági kérdésekkel foglalkozó kávéházi Konrádok 

típusa.  

 

Nem akarom túlbecsülni a Konrádok bölcs meglátásait, de bátran állíthatom, hogy 

konrádoskodásuknak 50 százalékát úgy háborúban, mint békében a jövő igazolta. Mátyás király 

nagy volt és igazságos nevét azért kapta, hogy néha leszállott budai várkastélyából és 

meghallgatta az akkori Konrádok elgondolásait és ha azokat jónak találta, meg is valósította. 

Azért volt nagy király és azért volt igazságos. Mert az igazságot az érzi legjobban, akit az 

igazságtalanság a legjobban sújt. 

  

Hóman Bálint rendeleté az első lépés azon az utón, amely utón az egyetemes nemzeti érdek 

szociális elgondolásai érvényesülni fognak.  

 
Id. Gerevich Aladár.  
Reggeli Hírlap, 1933. december 21., 5. o.  
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Kritika a kritikáról (1934) 

Néhány szó a magyar–olasz kardmérkőzésről  

 

A Magyar Vivő Szövetség által rendezett hármas kardcsapatversenyt 5–4 arányban az olaszok 

megnyerték. Az összes lapok sportrovatai ebből a győzelemből messze kiható következtetéseket 

vonnak le a letűnő magyar kardhegemóniával kapcsolatban s ebben főleg az „Est“ jár elől, a 

volt kiváló magyar vivő: Pettschauer Attila130 tollával. Evvel a tollal úgy látszik veszedelmesebb 

sebeket tud ütni, mint valamikor ütött aktív vívó korában kardjával. A stílusbeli differencia 

azonban mégis nagy a régen forgatott kard javára. Nem volna szabad elfelejteni Pettschauer 

Attilának azt, hogy régi fegyver-társait ironizálja kritikájával és főleg Kabos Endrét, az ez évi 

Európa-bajnokot. Neki, mint vívónak tudni kell, hogy igenis lehet három asszót elveszteni 

egyenrangú ellenfelekkel, sőt gyengébbekkel szemben. – A losangelesi vívótornán az egyéni 

kardmérkőzések során Gaudini megverte mind a három magyart és azért mégis Piller lett az 

első, Kabos a harmadik és Pettschauer Attila az ötödik. 

  

Nagyon jól kell tudnia azt is, hogy mi az indisposicio, mert hiszen ebben ő rekorder volt és a 

sors nem adta osztályrészéül azt, hogy magyar bajnokságot, Európa-, vagy világbajnokságot 

nyerhessem. 

  

Nem azért vesztették el ezt a mérkőzést, mert az akadémia előtt lemondtak a vívószövetség 

vezetői, hanem azért vesztettük el, mert Kotesnek és ezzel a magyar csapatnak rossz napja volt, 

mert hiszen Kotes131 2 mérkőzését 5–4-re vesztette csak el és az egy volttal való győzelem igazán 

a szerencse dolga lehet csak. Az én következtetésem a következő: Milyen nagy hegemóniája van 

a magyar kardnak, mi sem bizonyítja jobbam, mint az, hogy egy hármas csapatversenyben 

akkor, amikor a csapat egyik főerősségét megverik, mégis csak 5–4-es végeredményt tudott a 

győztes olasz csapat elérni.  

 

Minden kritikusnak írásaiban óvatosnak kell lenni és győzelem esetén nem szabad túldicsérni 

és ha vesztett, nem szabad lerántani azért, hogy színesebbé tegye riportját. Ez ugyanolyan, mint 

amikor a színész a karzatnak játszik. 

  

Az amatőr egészségét, idejét és sokszor polgári jövőjét áldozza a nemzetek sportcsatájában és 

nem lehet és nem szabad olyan hangnemben kritizálni, mint a profikat, akiket munkájukért 

megfizetnek.  

 

A budapesti akadémia után két nappal zajlik le a szarvasi Terstyánszky emlékverseny és íme a 

középdöntőben Gaudini kikap Gönczytől 5:2-re, míg Marzi Benzellytől132 5:3-ra. Erre mindkét 

vivő visszalép. Nos, gyakran így néz ki a realitás a vívás sportjában. Kérünk tehát óvatosságot 

és ízlést a kritikában.  
 
Id. Gerevich Aladár. 
Reggeli Hírlap, 1934. február 6., 7. o. 
  

                                                           
130 Helyesen: Petschauer. 
131 Sajtóhiba lenne?! 
132 Helyesen: Berczelly. 
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Művészek és művésznők (1934) 

 
Jávor Pált sajnálom, de Winternitzet még jobban; sőt még a lovat is sajnálom, amit Jávor 

állandóan tusirozott, hogy szegény, polcos lábaival, lépést tudjon tartani a Rökk Marika 

paripájával. Sőt sajnálom a magyar színészeket is, akik a cirkusz porondjára épített Thália 

templomában tusiroznak pókoslábu paripákat és istállómesterektől kapnak rendezői 

útbaigazításokat és megrovásokat. Nem érdekel az sem, hogy a Jávor–Winternitz–affért 

vétségnek, vagy bűntettnek minősitik-e, mert bizonyára a magyar bíróság kihámozza az alaki 

igazságot és megtorlásban fog részesülni a bűnös.  

 

Az azonban érdekel, hogy az utóbbi időben rapszodikusan játszódnak le veszekedési jelenetek 

a színházak környékén, művészek és művésznők részéről, akik ezen verekedési ösztönük 

kifejlődését a művészetükkel járó izgalmakkal szeretnék összefüggésbe hozni. Tagadom azt, 

hogy a színészi és színésznői pálya izgalmasabb, mint a többi, azaz azt, hogy feltétlenül rongált 

idegzettel lehet valaki csak művész, vagy művésznő. Ha elromlottak az ideged, úgy ezt nem a 

művészete okozta, hanem vagy születési hiba, vagy saját szerzeménye. Mert kérdem, miért volna 

izgalmasabb pálya a színészé, mint akár az újságíróé, a tanáré, a kereskedőé, avagy ügyvédé, 

iparosé, munkásé, hogy a többi foglalkozási ágakat ne említsem.  

 

Gázsiját, sőt szegény polgárok által sokszor megirigyelt gázsiját rendesen megkapja, saját 

villájában lakik, angol szövetből készült ruhában jár, autója van, szóval él, mint Marci  

Hevesen. Ha még a szegény kardalosok volnának idegesek, akik a létminimumot sem kapják 

meg, azt érteném, de Gál Francik, Honthy Hannák, Szücs Lászlók és Jávor Pálok, akiknek a 

sors legalább is négyszer annyit adott, mint amennyit megérdemelnének, miért idegesek, ezt 

nem értem.  

 

Ha a családanya, vagy családapa ideges, miért még a reggeli piacidőben a mindennapi 

kenyérrevalójuk sincs meg, azt értem, de a legtöbb esetben a nincstelenségből főúri helyzetbe 

került művészek és művésznők miért idegesebbek, mint a többi halandók és miért robban ki ezen 

idegesség szegény, szerény színházi alkalmazottak megverésében, ezt nem értem. Azt azonban 

meg kell állapítanom, művészetük teljes idegességében is óvatos duhajok, mert még a cirkusz 

porondján is nem a díjbirkózókat verték meg, hanem a deli, fiatal erős művész az ötvenöt éves, 

sovány, vékony, gyenge lóidomítót kereste ki, hogy lovasnyelven fejezve ki magam, kissé 

trenírozza.  

 

A magyar színművészeinek ideáljai vannak, még abból az időből is, mikor pókos paripákon nem 

Jávor Pálok ültek, hanem Dériek szekerét húzták és a lovak is szolgálták a magyar 

színművészetet, mert városról-városra vitték a nemzet igazi napszámosait. Blaha Lujza, Küry 

Klára, Fedák Sári, Márkus Emilia, Varsányi Irén, Ujházy Ede, Vizváry Gyula, Pethes László, 

Hegedűs Gyula és a többiek mind-mind ragyogó csillagai a magyar színművészetnek, akik 

művészetük nagyságával emelkedtek ki kortársaik közül s nem pedig színészbotrányok 

rendezésével.  
 
id. Gerevich Aladár 
Reggeli Hírlap, 1934. október 27., 4.o. 
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Ballag már a vén diák... (1935) 

 
A Fráter György katolikus gimnázium piros salakkal borított, fehér vonalakkal beosztott 

udvarán ünnepélyes csend honol. Középen üres székek tömege, előtte kis emelvényen asztál. 

Potoczky Győző testnevelési tanár a nyugodtság biztos tudatával intézkedik egy pár 

diákrendezővel.  

 

Ma búcsúzik a VIII. osztály. Az Alma Mater falai némán zárják magukba a majdnem ezer lelket 

számláló, kéksapkás diákokat. A közönség lassan szállingózik. Hölgyek, urak, gazdagok, 

szegények, kiknek fiai ma búcsúznak a legszebb emlékeiktől. A tornaterem udvari ajtaján 

egyszerre megindulnak a kéksapkások tömegei, katonás rendben foglalják el az egyes 

osztályoknak kijelölt kockákat. Itt az egész tanári kar, élén Vucskits Jenő igazgatóval. Az 

emeletek folyosóin hol itt  hol – ott felhangzik a zene, az ének: „Ballag már a vén diák ...“. A 

tornaterem felett lévő erkélyen megjelenik a miskolci Fráter György katolikus gimnáziumnak 

59 végzett diákja, középen a Szűz Máriás intézeti zászlóval; Szendrői Zoltán kerek szép 

beszédben helyezi el az erkély elején térdeplő Szent Imre-szobor talpazatára a búcsúzó diákok 

babérkoszorúját. Ismét nyílik az ajtó – a tornaterem ajtaja. Elől két diák között az intézet 

zászlóját viszik, utána egy tíztagú zenekar és a többi maturandus, szép sorjában, feszes 

léptekkel, hosszú menetben és száll az ének... „Ballag már a vén diák ...“ Szembe az igazgatóval 

és a tanári karral két sorban feláll a búcsúzó diákság. Lesánszky Gyula igazán szép, okos és 

szónoki készséggel előadott beszédben búcsúzik az intézet igazgatójától, tanári karától és az 

ittmarado diáktársaitól.  

 

Vucskits Jenő, a Fráter György gimnázium igazgatója, most is, mint mindig, filozófiai 

gondolatokkal és a szerető tanár meleg szívével mondott beszédében ereszti útra a búcsúzó VIII. 

osztályt. A zászló ünnepélyes átadása és átvétele. Majd díszmenetben vonul el a zászló előtt a 

végzett diákok csoportja és végül ő előttük feszes, katonás menetben az iskola majdnem ezer kis 

és nagy diákja, Magyarország jövő reménysége. Körülbelül 3–400 főnyi közönség megilletődve 

távozik, egy szép emlékkel gazdagabban, és a jövő iránti bizalommal eltelve és megerősödve 

abban a hitében, hogy lesz még magyar feltámadás.  

 

És ballag már a vén diák... Hová? Hová?  

 
Id. Gerevich Aladár  
Reggeli Hírlap, 1935. május 14., 4. o. 
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Síró király (1935) 

 
Egy fényképet láttam. Királynét temettek. Hatalmas gyászpompával százezrek sírva búcsúztak 

tőle. A menet élén a király haladt, a férj; egyik karja felkötve, a másikkal zsebkendőjét emelte 

arcához, hogy hulló könnyeit felszárítsa. Megrázóan emberi, – királyi kép. Láttam Vilmos 

császárt, Ferenc József császárt és királyt, láttam Miklós orosz cárt és sok-sok más fejedelmet 

a világból, különféle alkalmakkor. Hozzátartozóik temetésén, esküvőkön, koronázáskor, 

díszszemléken, udvari bálokon, de minden alkalommal a szertartások merev szabályaiba 

szorítva, megjelenésükben is mindig csak császárok, királyok. Koronájuk fényében, ruhájuk 

pompájában, felette mindenkinek, szinte bálványok. Én így láttam mindig a földi fejedelmeket. 

– Nem tagadom, ezek a külsőségek reám is hatással voltak. Abban a korban nőttem fel, amikor 

a békeévek kitermelték, dogmává merevítették a tekintélytiszteletet. 

  

Jött a világháború. A halál aratása temetővé alakította a félvilágot. A fékevesztett emberi 

szenvedélyek vérpatakokban gázoltak. Ember-ember ellen harcolt, de ebből a harcból 

tagadhatatlanul egy új embertípus alakult ki, talán nem jobb, mint a régi, de mindenesetre más, 

– emberibb. 

  

Ez az új típus megnyilatkozik az egész vonalon. A királynál úgy, mint a polgárnál. Ezt az új 

típust fedeztem fel azon a fényképen. Fényes külsőségek között temetnek egy királynét, akit népe 

rajongásig szeretett polgári egyszerűsége, szívének jósága és emberi nemességéért.  

 

A menet élén a férj halad sírva, zsebkendőjével törülve hulló könnyeit, gyászolva jóságos 

feleségét, gyermekeinek anyját: Lipót, a belgák királya. Ezek a hulló könnyek fényesebbé teszik 

koronáját a legragyogóbb ékköveknél is. Mert nemcsak király, de – ember is.  
 
id. Gerevich Aladár 
Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap, 1935. szeptember 7., 4. o. 
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Magyar vívók halottak napja (1942) 

 
Ősz van. Dércsípte falevelek hullanak az éltető földre. Halottak napja. A monda szerint Attila 

legkisebb fia, Csaba a viszálykodó testvéreket otthagyta és népével együtt keletre vonult, 

keresve a magyarok régi őshazáját. Útja a fellegek honába tűnt el és csak olyankor tér vissza a 

fényesen ragyogó csillagok útján, amikor a magyar nemzet harcban áll, hogy megsegítse 

harcban álló véreit. Azóta Csaba vezér csapata nagyon megszaporodott, mert útjához 

csatlakozott a magyar katona sokezer divíziója, mind a magyar virtus hősei. 

 

Szent István, Szent László dárdásai, Mátyás király vértezett fekete serege, a végvárak vitézei, 

közöttük a hős Zrínyi Miklós, Bocskai hajdúi, Rákóczi kurucai, Kossuth vörössipkás honvédéi, 

a világháború sok ezer katonája, a mai háború gépesített magyarjai. Mind a magyar ember, a 

magyar katona, a magyar hősiesség büszkeségei.  

 

Hosszú, nagyon hosszú lett a menet. Csaba királyfi vezetése alatt a magyar bajvívók mindig az 

élen voltak. A múlt világháború hősi halottjai között a magyar kardforgatás büszkeségei. 

Zulavszky, Szántay, Szarvasy, Benedek, Békessy és még sokan ott vágtatnak már a hadak útján, 

mellett Massányi, Sebő és még többen a névtelen hősök közül. A magyar kard hősei nem hiába 

haltak meg, mert példájuk nyomán új hősök, új bajvívók teremnek és az őszi falevelek által 

eltakart sírokból új élet fog fakadni és példájuk nyomán kéménytestű és keménylelkű magyarok 

nőnek, akik egy új ezredév új alapját fektetik le. A magyar kard fénye még ragyogni fog sok 

ezredéven keresztül, harctereken éppúgy, mint barátságos mérkőzéseken.  

 

Halottak napján a magyar kard hősi halottainak gyújtsuk meg az emlékezés gyertyáit, hogy 

világítsanak nekünk és a jövendő nemzedéknek,  – minden magyar dicsőségére. 
 
Id. Gerevich Aladár. 
Magyar Jövő, 1942. október 31., 11. o.  
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A sportsajtó (1942) 

 
Szerkesztőségi szoba. Kicsi asztalon írógép. Fehér billentyűin kopog a kéz és az összekötő 

acélrúd betűi élesen verődnek a tiszta fehér papirosra. Készül az újság – készül a sporttudósítás. 

Rákosi Jenő a régi magyar újságírói gárda egyik vezére úgy határozta meg az újságírás 

szabályát, hogy csak igazat szabad írni. Nemes felfogásban – rövid magyarázat.  

 

Azóta a fölfogásban nagyon sok változás állott be. Emlékezzünk arra, amikor „írj igazat“ 

jeligével belegázoltak a legszentebb magánéletbe, még ha nem is volt közérdek, csak azért, hogy 

kielégítsék az állandó szenzációkra váró tömegeket, hogy több példány fogyjon – és hogy 

nagyobb legyen a haszon.  

 

Egy újság nem lehet öncélú, mert az a hatalom, amit a nyilvánosság képvisel, csak közérdeket 

szolgálhat és mindenkor a jóizlés határain belül. Mindezek vonatkoznak természetesen a 

sportsajtóra is. Nemcsak az a feladata a sportsajtónak, hogy lezajlott sporteseményeket leírjon, 

hanem elsősorban az, hogy tömegeket neveljen sportra, irányt szabjon ott, ahol erre szükség 

van, a tömegekkel a sportot megkedveltesse – és a saját fejlettebb sportízlése szerint igyekezzék 

az olvasók ízlését és sportkulturáltságát a magához emelni.   

 

Nem azt írom, ami a tömegnek tetszik, hanem igyekszem úgy írni, hogy ezzel neveljek is. „Szusza 

harapni fog“ és ehhez hasonló címek alatt írott sporttudósítások nem szolgálják az egyetemes 

sport érdekeit és az olyan sporttudósítás, mint az irodalomban a ponyva, minél előbb kiirtandó. 

Amikor sportemberek magánéletét kihozzuk a nyilvánosság elé, sportesemények keretében, 

mindig szem előtt kell tartani a jóizles szabta határokat. Mert, hogy mit ebédelt a sportember, 

mit mondott mielőtt a labdába belerúgott volna, lehet nagyon érdekes egy családi vagy baráti 

körben, de nem érdekes, sőt sokszor ízléstelen a nyilvánosság számára. Az ilyen sajtó nevelte a 

sportprimadonnákat, mert szegény sportoló úgy látta, hogy mindenki részére az is fontos, hogy 

ő mit ebédelt, vagy milyen vélt szellemes mondással bővítette a szellemes emberek sorait. Idővel 

kénytelen volt elhinni, hogy ő nem átlagember, hanem több, sőt majdnem történelmi nagyság.  

 

A sportközületek munkáját élénk figyelemmel kell kísérni, azokat mindig támogatni anélkül, 

hogy belső ügyeikbe beavatkoznánk, kivéve, ha működésük az eredménytelenségek sorozatát 

mutatják. Legyen a sportíró maga is gyakorlati sportember, mert annak szeme mindent 

helyesebben lát, mint az, aki csak a sok nézésen és olvasáson keresztül ismerte meg – nem magát 

a sportot – legfeljebb annak szabályait. Ez pedig még messze van a sporttól oly messze, mint 

Makó Jeruzsálemtől.  

 

A magyar sportsikerek a magyar sportműveltségnek gyümölcsei és ennek részesei a sportsajtó 

munkásai is. Ha kifogások merülnek is fel – ezek minden téren lehetnek és vannak – azért a 

magyar sportsajtó kötelességének tudatában igyekszik jól szolgálni a magyar sport szebb 

jövőjét.  
 
Id. Gerevich Aladár. 
Magyar Jövő, 1942. december 6., 11. o. 
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A hős (1943) 

 
A jutalomra gondolt, három gólt rúgott – a mérkőzés hőse lett. A nap hőse – megnyert egy 

vívóversenyt. Gyorsan futott – hősies küzdelemben ért célba a bajnok. Két edzett ökle 

védelmében – két ököl ellen – hősiesen állotta meg helyét és győzött – a hős. Izzadó testek hősies 

küzdelmében – hídját betörve – két vállra fektette ellenfelét a nehézsúlyú bajnok – a hős. Viló-

Bur ki akarja tépni Lukácsnak a máját, Moreyon pedig Váry térdkalácsát szeretné eltörni. Ezek 

a pankráció hősei. Így olvasom a sportlapokban és gyakran a napilapok sportrovatában is.  

 

1943-at írunk.  

 

Katonáink az orosz hómezőkön harcolnak a 45–50 fokos hideggel és a bolseviki oroszokkal. 

Repülők bombái és géppuska tüze, ágyúk, aknák, kézigránátok, géppisztolyok, géppuskák és 

lőfegyverek reájuk zúdított tömegében elesnek, megsebesülnek és a megmaradottak tovább 

állják a harcot.   

 

Ezek a hősök.  

 

Itthon aggódó szülők, testvérek várják a híreket. Itthon a szegények visszaszorított érzelmekkel, 

hangtalanul viselik a háború itthoni nehézségeit. Előírásra melegített szoba, előírásra 

méretezett gyomor, meg nem vásárolható cipő és ruha és mindezt jókedvvel, bizakodva, a szebb 

és jobb jövőben, mosolygó arccal elviselni – ezek is fél hősök és talán egész hősök.  

 

1943-at írunk.  

 

Viló-Bur, Lukács, Moreyon, Váry és a többi pankrációs hősnek üzenem: emberölő ösztöneiket 

nagyszerűen kitudnák elégíteni a Don-kanyarnál, Afrikában, a tenger vizein avagy a levegőben, 

ki-ki saját hazájában. Ott azonban nem izomemberre van szükség, hanem lelkierőt képviselő 

férfire, aki egy láthatatlan ellenség ütéseit lelkierejének nagyságával, a meggyőződés hitével, 

az elmúlással megbékült lélekkel viselni akarja és tudja.  

 

A lelkierő az igazi erő az életben és a mai modern háborúban is és a lelkierő itthoni fejlesztése 

fontosabb minden túlzásba vitt testi erő fokozásánál. Nagy lélek, ép test – ez a helyes arány 

békében és háborúban egyaránt s ennek szolgálata a sport feladata. A kötelességteljesítésre 

való nevelés szüli a hősöket. A sport, a testnevelés csak egyik segédeszköze ennek a nevelésnek 

és főereje az akaraterő fokozásának fejlesztésében van. 

 

1943-at írunk.  

 

A Don mentében állnak az igazi hősök és nem a sportpályákon. Névtelen magyar hősök, mind-

mind a magyar föld dúsan termő szép virágai. Legyen csak az övék ez a cím – hős.  
 
Id. Gerevich Aladár.   
Magyar Jövő, 1943. január 17., 11. o. 
  



41 
 

A magyar kard (1943) 

 
A magyar kard fényes pengéje l908 óta győzelmesen csillog a világ nemzetei előtt. A magyar 

nemzet ezeréves történelmi múltja benne van ebben a ragyogó csillogásban. Ha nem is fegyver 

ma már a kard, de a magyar múlt dicső régi jelképe. A férfiasság, az egyenes szembenézés, a 

lovagiasság örök és vitathatatlan jelképe. 

  

Lehet már lomtári avagy múzeumi darab a kard – a tankkal, a repülőgéppel, a kézigránáttal és 

a különféle gázokkal szemben, de teljesén védtelen embereket csak nagyon ritkán ölt, és azokat 

is, akik így öltek, orgyilkosoknak bélyegezték. Hová fejlődött a kulturált ember, hová süllyedt a 

lovagiasság!  

 

Londonban és Stockholmban kétszer egymásután Fuchs Jenő kezében suhogott úgy a kard, hogy 

az olimpiái árbocon magyar győzelmi zászlót lengetett a szél. A stockholmi olimpiász nyolcas 

kard döntőjébe hét magyar és egy olasz került. Párisban Posta Sándor dr., Amszterdamban 

vitéz Terstyánszky Ödön, Los Angelesben Jekelfalusy Piller György, Berlinben Kabos Endre 

voltak az olimpiái bajnokok. Ezek mind-mind a társadalmilag megszervezett magyar 

vívósportnak voltak babérkoszorúzott győztesei. Ezek a szabadság, a szabad akarat és az 

elhatározás, az egyéni öntevékenységnek a gyümölcsei.  

 

Azóta változott a világ. Idegen ruhába öltöztették a magyar sportot és ezzel a magyar vívást is. 

Parancsok és rendeletek tömkelegében kinevezett vezérek irányítanak. A társadalmi sport 

halódik és csak a hivatalos sportszervezetek és az ipari vállalatok egyesületei tudnak 

eredményeket felmutatni. Egyedül a leventeintézmény helytálló, mint testnevelés és katonai 

célokat szolgáló eszköz. Itt a katonai fegyelemnek a sport jótékonyságával karöltve, helye van. 

  

A zászlódíszbe öltözött Műegyetem oszlopcsarnokában rövid idő alatt kétszer érte a magyar 

vívósportot vereség. A magyar főiskolások és a magyar rendőrtisztek szenvedtek vereségét. Az 

előbbiek az olaszoktól, az utóbbiak ma egy hete a németektől. A nagy magyar válogatott 

kardvívó csapat pedig a társadalmi sport neveltje – mind régi harcosa a magyar kardnak. Az 

utóbbi vereségek az utánpótlást érték, de ezeknek is egy része még a régi világ kardforgatója.  

 

Az évtizedek óta bevált, nagyszerű és csak dicsőségek sorozatát hozó magyar kardvívást miért 

kellett új és nekünk tálán meg nem felelő rendszerbe öltöztetni? Mi nem tudunk polgári 

kabátban vezényszóra élni és sportolni, de ha felhúzzuk a katonaruhát, tudunk egész katonák 

lenni, amit bizonyít az orosz hómezőkön küzdő katona.  

 

Hagyják meg nekünk polgári sportruhánkat és a magyar kard diadalmasan járja majd tovább 

is a győzelmek útját. A magyar társadalom pedig újra felkarolja a társadalmi sportot és nincs 

szebb jövő a szabadságnál, a sport szabadságánál.  
 
id. Gerevich Aladár 
Magyar Jövő, 1943. január 24., 10. o. 
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Válasz id. Gerevich Aladárnak133 
a „Magyar Jövő“ c. napilap 1943 január hó 24-én, megjelent „A magyar kard“  c. cikkére  
 
Kedves Mester!  

 

Ön az utóbbi időben a kardforgatás mestersége mellett a „betűvetés“ terén is több-kevesebb 

sikerrel működik. Az eddig megjelent cikkei ugyan sportszempontból teljesen érdektelenek 

voltak, hiszen a „Poppé-ügy“, vagy a „Szusza harapni fog“, esetleg a „Királyt avat a 

Sporthírlap“ címen írott cikked arra lehetnek jók, hogy Önt mint pucifikátort134 ismerjük meg.  

 

Ez eddig teljesen rendjén is volna, legfeljebb az inkriminált cikkek írói emelhetnének érte szót.  

 

A „Magyar kard“ című írásában azonban mélyebb problémát érintett, kedves Mester! A 

főiskolások és rendőrtisztek kardcsapatának vereségét ön szerint: a megváltozott világ, az 

idegen ruhába öltözött magyar sport, ezzel a magyar vívás is, továbbá az a körülmény okozta, 

hogy parancsok és rendeletek tömkelegében kinevezett vezérek irányítanak. A társadalmi sport 

haladásáról elmélkedik kedves Mester, a régi világ eltűnéséről: „Az évtizedek óta bevált, 

nagyszerű és csak dicsőségek sorozatát hozó magyar kardvívást miért kellett új és nekünk talán 

meg nem felelő rendszerbe öltöztetik. Mi nem tudunk polgári ruhába vezényszóra élni és 

sportolni, de ha felhúzzuk a katona ruhát, tudunk egész katonák lenni, amit bizonyít az orosz 

hómezőkön küzdő katona“ – írja Ön. Ezek a szavak a mai időben hivatásos vívómestertől, 

olimpikon, volt országos kardvívó bajnok édesatyjától, de mint magyar embertől is enyhén 

szólva – furcsák. Furcsák pedig azért, mert a legfőbb kormányzati szervek elhatározásával 

létrehozott új társadalmi sport szellemével száll perbe. Perbe száll annak a szelemének 

érdekében, melyről a Magyar Vivő Szövetség 1942. december hó 4-en megjelent 

„közleményében“ így ír: „A világháború után a zsidóság rávetette magát a sportra is és minden 

igyekezettel azon volt, hogy az egyes sportágakban nem csak a vezetést ragadja magához, 

hanem azokon belül mentalitását szellemét is érvényre juttassa. És ha a vívósportban nem is 

tudott határozott vezetésre szert tenni, annál inkább sikerült a vívó életben az úgynevezett 

zsidóellenességet meghonosítani. Ennek a szellemnek köszönhetjük, hogy a legutóbbi olimpiai 

vívóversenyt annyi kiváló keresztény vívókkal szemben egy zsidó nyerte meg. És történt ez éppen 

akkor, amidőn a keresztény világszemlélet Európa már erősen gyökeret vert. És ennek 

szellemnek köszönhetjük továbbá, hogy a vívósport elvesztette a közönség érdeklődését. A 

közlemény megemlékezik még a Vívok magatartása című fejezetében arról a generációról, mely 

a “zsidó vagy zsidó mentalitású“ nagy vívók között nőtt fel. Az általános fegyelmezetlenségről 

a versenybíróság ítélkezése alatt, vagy után, a kardnak a földre dobásáról, lerúgásáról, a 

lefekvési rendről.  

 

Ezeket az időket sajnálja talán kedves Mester! Azt hiszi, hogy ezek hiányoznák a magyar kard 

dicsőségéhez? El tud Ön olyan embert képzelni, aki polgári minőségében fegyelmezetlen, de a 

katona ruha felvételével egyszerre kitűnően fegyelmezett emberré válik?  

 

Ön talán úgy neveli a vívót, hogy azok külön polgári és külön katonai fegyelemről tudjanak. És 

a levente intézménynél összeférhet a fegyelem a sporttal? Vagy a vívó tiszt vívás közben nem 

katonatiszt? Nem gondolom, hogy a cikkének állításait úgy értelmezné! Szerény kérdéseimre 

szeretnék megnyugtató választ kapni, mivel már komolyan zavarban vagyok a vívóinkat „az 

                                                           
133 Az előző Gerevich-cikkre írt válasz. Pazár István írása nélkül id. Gerevich Aladár következő szövegét nehezebb  
     lenne értelmezni. 
134 Sajtóhiba: purifikátor az erkölcsi vagy közéleti romlottság ostorozója. 



43 
 

idegen ruhába öltözött új magyar sport“, vagy az „évtizedek óta nagyszerűen bevált kardvívás“ 

szellemében neveljünk-e?  
 
Kiváló tisztelettel  

Pazár István  
máv. főtiszt, az MVSC vívó szakosztályának vezetője.  
 
Id. Gerevich Aladár válasza  

 
Kedves Pazár Úr!  

 

Levelének bevezető sorai kedvesek, tárgyilagosak és főleg ízlésesek, valószínűleg egyéni 

felfogását türközik vissza. E tükörben megláthatja sorainak finomságát és megláthatna  

önmagát. Őszinteségért – őszinteség jár. 

  

Bevallom, hogy nem tudtam, hogy az általam sportbeli tevékenységéért nagyra becsült MVSC 

vívóosztályának Ön is tagja és vívója, sőt azt se tudtam, hogy ön a vívószakosztály vezetője. 

Bocsásson meg őszinteségemért – mert még azt se tudtam, hogy Ön, Pazár Úr, a világon van 

mindössze leveléből tudtam meg létezését.  

 

Levelének tárgyilagos részére röviden válaszolok. A legnagyobb tisztelettel viseltetem úgy az 

OSK, valamint a Magyar Vivószövétség vezetői iránt, azoknak rendelkezéseit tudomásul veszem 

és betartom, ez azonban nem zárja ki azt, hogy sportkérdésekben önálló véleményem legyen. 

Híve vagyok a társadalmi sportnak, az irányított sporttal szemben.  

 

Faji és felekezeti kérdések nem érdekelnek és nem vagyok általuk érintve. Ugyanis a sport faji 

részét már elintézték az arra hivatottak és így társadalmi sport melletti kiállást a faji kérdéssel 

már nem lehet összefüggésbe hozni. A társadalmi sport keretében is szükség van fegyelemre – 

mint ahogy minden téren az eredményesség alapja a fegyelem. Ez a fegyelem azonban nem 

lehet bilincs. A lelki fegyelem fölötte áll a külsőségekben megnyilvánuló fegyelemnek. A 

fegyelemnek nagy skálája van. A katona fegyelme is máskép fest külsőségekben és máskép fest 

a laktanyában. A belső fegyelmezettség azonban egyforma mindkét helyen. Magyarország 

ezeréves fennállásának egyik alappillére a nemzet önkormányzata volt. Kormányunk elnöke és 

annak tagjai minden beszédükben kihangsúlyozzak ennek az önkormányzatnak szükségességét 

fontosabb és lényegesebb téren is, amiből következik, hogy annál inkább helyeslik a sportélet 

társadalmi önkormányzatait. 

 

Pazár Úr! Ön még rövid nadrágot hordott, amikor én harcoltam a Kárpátokban, Bukovinában 

és a Doberdón. 

 

Pazár Ur! Egy vívóhoz nem méltó, hogy burkoltan beszéljen, vagy írjon. Ez olyan, mint a 

névtelen levél – csak az írójára vet árnyékot. Ma divatos az ellenkező véleményt csökkentett 

hazafisággal vádolni. E kicsinyes gondolkozást mosolyogva, de annál határozottabban 

visszautasítom.  

 

Ha pedig Ön vívókat akar nevelni, úgy nevelés szempontjából helyesebb lesz, ha azok nevelését 

Ön helyett kitűnő vívómesterükre bízza. A vitát ezzel le is zárom és azt részemről befejeztem.  
 
Id. Gerevich Aladár. 
Magyar Jövő, 1943. január 27., 8. o. 
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A súlylökés és a kalapácsvetés eredményeinek pontosabb méréséről (1943) 

 
A súlylökés és a kalapácsvetés eredményeinek megállapítását a MASz szabálykönyve 278. 

illetőleg 220. §-ában következőképpen írja elő: „A mérést a golyó által a földön ütött 

legközelebbi nyomtól a kör középpontja felé irányított egyenes vonalon a kör belső széléig kell 

végezni“. Ez egyben a Nemzetközi A. Sz. rendelkezése is.  

 

Ez a helytelen rendelkezés helytelen eredményeket szül, mert ennél az eljárásnál a talaj 

minősége befolyásolja az eredményt. A golyó a talaj minőségétől függően üt nyomot, és így 

ugyanaz a dobás különböző keménységű tulajon különböző nagyságú nyomot üt. Az eredményt 

a talaj minőségétől, illetőleg szilárdságától függetleníteni kell.  

 

A mérés akkor adja meg a helyes eredményt, ha attól a ponttól mérünk, ahol a golyó a talajt 

először érte, mert a súlydobás művelete abban a pillanatban nyer befejezést, amikor a golyó a 

talajt érte. A föld kis területen síknak tekinthető. A földre merőlegesen eső golyó okozta nyom 

felső pereme tehát kör. A mérés tehát csak akkor lesz helyes, ha a golyónyom közepétől mérünk. 

A súly lökésnél és a kalapácsvetésnél a golyó nem esik merőlegesen a talajra és így a golyónyom 

pereme nem kör alakú, de az eltérés kicsiny és így kis hibával körnek vehető. Az eldobott golyó 

görbét ír le, melynek leszálló ága meredekebb, mint az emelkedő, vagyis a leszálló ág szöge 

nagyobb a hajítás szögénél.  

 

A nem szakember ellenvetése lehetne, hogy a versenyzők ugyanarra a talajra dobnak és így az 

eredmény az eddigi méréssel is igazságos. Viszonylagosan igen, de a cél nem az, hogv az 

eredmény relatíve legyen igazságos, hanem, hogy a mérés a lehetőséghez képest helyes is 

legyen. A súlyponttal való mérés kerületi, országos, olimpiai és világcsúcs teljesítmények 

mérésénél elengedethetetlen. Neidenbach Emil dr., a „KISOK“ volt kormánybiztosa egy 

szerkezetet talált ki, amely ezt a kérdést megoldja. A készülék egy fél versenygolyóból 

kiesztergályozott csésze, amelynek legmélyebb pontjától egy kosár fülalakú fogantyúval ellátott 

rudacska emelkedik, amelyen középben gyűrűben kiképzett háromlábú asztalka föl és alá 

mozgatható. Az asztalka mozgatható. Az asztalka magassága 10,2 cm, tehát azonos a súlydobó 

kör előtt lévő bástya magasságával. A mérés a következőképpen történik:  

 

A készülék vascsészéjét belehelyezzük a golyónyomba, az asztalka 3 lába magától a talajra esik. 

A mérőszalag nullapontját az asztalka magasságában a rudacska fogantyújához illesztjük és a 

mérést a kör középpontja felé irányított, egyenes vonal irányában. kifeszített mérőszalagon a 

kör belső széléig végezzük. Ezzel a ferde mérést is kiküszöböltük.  

 

Remélhetőleg a MASz, továbbá a Nemzetközi ASz elfogadja Neidenbach Emil dr. pontosan 

mérő találmányát, mert azt a találmányt matematikai és fizikai alapon építette fel egy 

matematika és fizika szakos tanár, aki azonkívül okleveles testnevelési tanár is és mint a 

„KISOK“ hosszú időn keresztül volt kormánybiztosa a sport minden ágában kiváló szakember 

is.  
 
Id. Gerevich Aladár.  
Magyar Jövő, 1943. augusztus 29., 11. o. 
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Massányi (1943) 

 
Valamikor Árpád nemzetsége űzte azon a tájon a vadat – a legendás csodaszarvast. Ma ismét 

magyar katonák járják ezt az utat, és vajon most hová vezeti a legendák szarvasa az ezeréves 

Magyarország hős katonáit? Vérrel borított volt a csodaszarvas útja a múltban, – vérrel borított 

ez az út ma is, de a véres úton őrséget áll a magyar katona, aki állta ezt a küzdelmet a kelet és 

nyugat határán, a Batu kán tatárjai és a török félhold ellen is. 

  

Ebben a küzdelemben ott állt a Don kanyarnál csapatának élén Massányi őrnagy, a magyar 

vívósport egyik kiválósága. A budapesti HVTK, majd később a miskolci HVTK kitűnő tőr- és 

kardvívója Miskolcról indult az örök élet útjára.  

 

Lelki szemeimmel ma is látom alacsony, de arányos izmos alakját, amint egy-egy csörte után 

felvetett fejjel, összefont karokkal várja a döntés eredményét. Látom villámgyors támadásait, 

biztos védéseit, látom egyéniségéből kisugárzó harcoló, támadó kedvét, látom az iskolázott vívó 

mindenben arányos mozdulatait.  

 

Ma idegen földben – orosz földben – csendesen pihen. Hős katonájaként a magyar 

honvédeknek. Ha szelek szárnyán, gyöngyszínű fehér fellegeken át keletről sóhajokat hallunk, 

úgy a hős halottak sóhaja és imája ez, hogy vérük hullásán át örökre éljen – amiért meghaltak 

- Magyarország. 

 

Massányi őrnagy, vívóbajtársunk, álmodj szépeket idegen földben a hazai földről, Nagy-

Magyarországról.  
 
Id. Gerevich Aladár. 
Magyar Jövő, 1943. február 11., 8. o. 
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A múlt magyar vívómesterei (1943)135 
 
A magyar kard dicsőséges útjának megteremtői a magyar vívómesteri 

gárda volt, akik mostoha körülmények között dolgoztak azon, hogy ez 

a kard Athénben, Londonban, Stockholmban, Párisban, 

Amszterdamban, Los-Angelesben és Berlinben a győzelem fényében 

ragyogjon és hogy a stadionok árbocán a szél a magyar zászlót 

lengesse – hirdetve a magyar kard elsőségét – az egész világnak. 

Emlékezzünk!  

 

Minden idők legnagyobb magyar vívómestere volt a 60-as években 

Keresztessy József. Híre bejárta egész Európát és Parisból jöttek hozzá 

tanulni, akik a finom magyar csuklóvívás fogásait el akarták sajátítani. 

Leghíresebb tanítványa volt kisvári Kiss Ferenc136, maga is művésze a 

pengének. A 80-as évek híres vívó mesterei voltak a debreceni szigeti 

Benedek Gyula, Halász Zsiga, Sztrakay Norbert, Kükemezei Árpád, Halácsi Gyula, báró Vay, 

Vermes Lajos, báró Chappon, konyái Kiss Albert. Ebben az időben érdekes körmérkőzést vívtak 

a mesterek, amelyet az akkori Magyar Atlétikai Club rendezett. Tizenkét találatra menő 

küzdelem volt ez, amelyen körülbelül 10 magyar és két osztrák mester vett részt. Ez a verseny a 

debreceni szigeti Benedek Gyula győzelmével végződött, aki mindössze az osztrák Kail 

Edétől137 szenvedett vereséget. Ennek a Benedek Gyulának két leszármazottja is vívómester. 

Benedek Sándor a Békessy Béla Vívó Club kitűnő mestere volt – 1914-ben hősi halált halt. 

Benedek Gyula nyugalmazott testnevelési tanár – ma Miskolcon él. Ezeket követték Fodor 

Károly, Rákossy Gyula, Lovas Gyula, Vizy Károly, lovag Arlow Gusztáv. A 90-es években 

megindult az olasz mesterek honfoglalása Magyarországon. A Millenniumi verseny győztese 

lovag Santelli Italó volt a legnagyobb közöttük, akinek óriási része volt a magyar vívósport 

fellendülésében. Toricelli Angelló, Robelly, DeBiaze, Volpini, Prucher, Agrimma, Armentánó, 

Sanesi Lionelló voltak a legjobbak közöttük. 

 

A magyar vívás átalakult – megtartotta a régiből, ami jó volt és átvette az olaszoktól a mozgás 

élénkségét, az alsókar együtt dolgozását a csuklóval és ma ezt a vívást modort vette át a világ 

összes vívónemzete. Ennek hatása alatt jöttek új kitűnő magyar mesterek. Leszák Károly, 

Sztankay Sándor, Orbán, Katona, Kamilli Frigyes, Gellert Alfréd, Bach Benő, Hollósy Lajos, 

Czenker Béla, Izecseszku Leó,138 dr. Gerencsér László, Scholtzer Gáspár,139 Borsodi László, 

Berti László. Bizonyára kimaradt még sok név a magyar kard mesterei közül, de az idő távlata 

sok mindent és mindenkit elfelejtet. 

 

Emlékezzünk! 1943. év vívó évadjának derekán hajtsuk meg az elismerés zászlóját a múlt 

halottai – és a jelen öreg mesterei előtt, kik naggyá tették a magyar vívást. Verejtékes 

munkájukkal – a pénzszerzés előre látott lehetősége nélkül – tisztán azzal az imádattal, amellyel 

a becsület és a lovagiasságot jelképező magyar kard iránt éreztek. Legyen emlékük és magyar 

vívók dicsősége – örök. 
 
Id. Gerevich Aladár. 
Magyar Jövő, 1943. február 28., 11. o. 
                                                           
135 Gerevich mester képe a Reggeli Hirlap, 1924. október 26-i számában található.  
136 Helyesen: Kisbári Kiss Ferenc. 
137 Helyesen: Carl Ede. 
138 Helyesen: Izecseszkul. És dr. Geretsér. 
139 Helyesen: Schlotzer. 
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