viszont nagyobb, mint bárrnikor
AÍday Attila }l

A mú]t és a jelen

ta]iá]kozott a

SportAgóránál, vagyis

a

Papp

LászIÓ Budapest Sportaréna
mellett, ahol megnyitották a

magyaÍ űvósport történetét bemutató kiá]lítást, a magyar válogatott pedig utolsó nagysajtótájékoztatÓra gfílt össze a héfőn
kezdődő világbajnokság előtt.

,,Van mit

megmutatnunk,
és elődeiknek
köszönhetóen''
- uta]t Simicskó
István iállamtitkiár a nemzetközi

sportolóinknak

1 00. sztjletésn apjan.
A űvás hagyomiárrya sok-sok

szövetség

évszáuadravezet vissza' ezt mutattiák be láwrinyos jelenetekkel
a hagyományőrző egyesiiLletek a
sajtótájékoztató utián, de akkor

sajnos miár .kevesen figyeltek.
Pedig csak tisztelni lehet, akik
megtanultiik és tanítják' milyen
volt az egykezes röúd karddal

ki]adeni' amely Mátyás kiráy

seregében elterjedt, hogyan forgattiák őseink a kétkezes kardot.
Ha valaki közebőI megcsodiálja

és kézbe veszi ezeket a súlyos
fegyvereket, megérinti a űvás
gyönyöre,

ahogy végigné z a pen-

géjén.

A világbajnokság alatt ingyen
látogatható impoziáns kiiíllításon
természetesen nem szabad érinteni a fegyvergyújteméryt,de
nem is kQIl: ha csak a festményeket, plakátokat látja .az embet,

A Gerevith, lbváts' l(árpáti Íémielezte
magyar kardaapat

unltaavilágot

ffl

évsaízadonát

ha csak végigsétá] a sisakok és a
tróferík között' akkor is klItúzza

magát, hogy részese mindennek ami a vívást és a üIágbajnokságot jelenti, mert mindez
a miénk a középkori gyökerek'
aztán a reformkori vívókultura

megsztiletése gróf Széchenyi Istviánnak és báró Wesselényi Miklósnak háa, Italo Santelli mester
Magyarországra érkezése, majd
aranyak minden merrnyiségben,
többek közott a ,,Három muské-

tásnak" nevezett Gerevich Ala-

dámak' Kovács Piíbrak és Krárpáti Rudolfnak köszönhetően, akik
összesen 1 9 olimpiai aranyérmet
szereztek...

A magyar vívás maga a törté-

nelem, az egyik plakáton még
,'Nagybrányai Horthy Miklós fővédnöksége'' alatt, Sarrtelli mes-

ter szervezésében arra hívjak a
főviíros lakóit' hogy megLézzenek egy olasz-magyart, amelegelső''
lyen Nedo Nadi,
''világ
versenyzője kiizd meg Gombos

Siíndor Európa-bajnokkal' tizennégytusi{.

Mi is hívunk mindenkit'

egy

budapesti vívó-világbajnokság

a legutóbbi, az
1991-es is az volt. Akkor hiirom

felejthetetlen,

aranyat nyerttink, de amióta a
űvÓsport világsport lett, minden
érmet meg kell becsij'lniiLrrk.

