KlÁLLírÁs - Jekelfalussy PilleD

a hadtÖrténeti mÚzeumban

GyÓrgy kardvÍvÓ emlékezete

ja egy papíron; amrígy Gerevich Aladár torte el
a

)ekelfalussy Gyorgy a Los Angeles,i olimpia

után a Ludovika Akadémián vezet sporttanárként dolgozott, emellett 1933-t l 1937-ig a magyar
királyi test rség tagja volt. A második világháborírban a keleti hadszínt ér en zász| aljparancsnok'
ként teljesített harctéri szolgálatot. A háborti végén Ausztriában esett szovjet hadifogságba. In_
nen1945. augusztus 1-jén szabadult: a kelenfcildi
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A magyar kardvívás korábbi nagyjair l,

k

ltjnrjsen a második világhábor el tti id szak h seir l
alig tudnak valamit a maiak. Ezen változtathat a Honvédelmi Minisztérium Hadtcjrténeti Intézet
és
zeum |ekelfalussy (Piller) Gytirgy és a modern magyar vív sport megsziiletése címtí,tegnap
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a Honvéd Tiszti Vív Klubot. A második
rész pedig lekelfalussy (Piller) Gytirgy ktil nIeges életírtját mutatja be.
Az izgalmasabb téma kétségkívtilaz l932-es
Los Angeles-i olimpia bajnoka, aki el bb a kard,
csapattal, majd egyéniben is gycizritt, és mindkét
aranyérmétmegtekinthetjiik. Ttirténetiink f h sét 1899' jrínius 19'én Egerben Piller Gydrgy
néven anyak<inyvezték, de éppen olimpiai gy _
zelme után édesanyja leánykori családnevét vette fel, és ezután már csak a }ekelfalussy Gyorgy
nevet használta. Családja katonai pályára szánta,
és kivál min sítésselvégezte el a pécsi hadap'

lamint

Fábik'fibor
mondani be, hogytust kaL

il;illJ,l'

.l'i ffi

,rl.

",}
nyaira ltalo Santelli.
Azl896-os millenniumi
kardverseny olasz bajnoka elfogadta a meghívásunkat, és t<jbb mint három évtizeden kereszttil
dolgozott a magyar vívásért.Vele egyiitt a neki
állást biztosít Magyar Atlétikai Club (MAC)
is kihagyhatatlan a sportág hazai hist riájáb l.
- A MAC rendezte megaz els magyar ví'
v akadémiát 1894-ben a Nemzeti Lovardában,

r

diskolát. Az els világháborríban a román és
az oIasz harctéren szolgált. A honvéd sportoktat tanfolyamot is kivál min sítéssel zátta, s
ahogy végzett, ugyanitt r gtcin tanári állást ka'
pott. A MAC versenyz jeként kijutott az 1928as amszterdami olimpiára, de itt még a t rcsaismerteti
a
kezdeteket
Polgá.r
Balázs,
a
patban
kiál'
vívott, svégzett az otodik helyen. Ezután
lítás rendez je. - A tárlat els részébenbemu- váltott a kardra, és jobbat nem is hrízhatott voltatjuk a magyar vív sport megsziiletését, íntéz- na. 1931_ben és1932-ben egyéniben és csapatményesiilésének kereteit, kiemelten a katonaví- ban is Eur pa-bajnok lett, s ez a duplázás a Los
vás iskolateremt színtereit: így a Ludovika Aka- Angeles-i olimpián is <isszejott neki.
démiát, a Magyar I(irályi Toldi Mikl s Honvéd
''Ellená1lhatatlan kardvív volt, az ellenfeSporttanár' és Vív mesterképzi5 Intézetet, va- le rígyérezte,hogy lovassági támadás kozépmajd 1895-ben a Vigad ban az els hazai vív versenyt is' A kovetkez évben már 140 indul volt az ezeréves magyar államiság tinnepéhez kit tt tornán, s fontos dátum 1900 is: ekkor rendezték megaz els országos bajnokságot

legtobb pengét, hármat.

pontjában, de legalább gyilkos erejtí forg szél
t<ilcsérébe keriilt" _ látjuk a tárlaton egy korabeli, r la késziilt karikatrira alatt. |ekelfalussy
csapatban még azután is nyert két Eb-aranyat,
hogy már visszavonult' Az,1933-as budapesti
Eur pa-bajnokságon t<irtént - amelyet a Margitszígeten, a szabad ég alatt rendeztek -,hogy
az rok riyális olaszok kiszrirták, az egyikviv nk nincs a benevezettek listáján. Hogy, hogy
nem, |ekelfalussy rajta volt, s sz ltak neki, be
kellene ugrania. Akkor már nyolc hete nem volt
kard a kezében, de megnyerte mind a három
assz ját, így gy()ztink9-4-re. Gt)mbi)s Gyula
minisztereln k fekelfalussyt arany cigarettatárcával jutalmazta meg, ez is megtekinthet
a relikviák kozott.
Polgár Balázs felhívja figyelmiinket egy kiil<inleges kordokumentumra is. f ekelfalussy 1936
és L956 kozcitt osszfegyvernemes szcivetségi ka_
pitányként vezette válogatottunkat az olimpiákra, és nagy rendet tartott. Láthatunk évszám nél'

kiili kimutatást az egyik edz, táborozásr
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sorolva, ki hány pengét t rt el. S ezt a verseny'
z knek alá is kellett írniuk: Gerevich, I(ovács,
I(árpáti, Berczelly, Rajcsányi, Maszlay, Tilli, Sákovics, Rerrich - megannyÍ legenda autogram-

pályaudvaron Péter Gábor rend(5r vezér rnagy
_ az ÁVH kés bbi vezet je _ és egy szovjet alezredes felismerte az olimpiai bajnokot, és le_
száIlíttatta a hadifogolyvonatr l. 1946-ban mínt
,,nélkiiltizhet '' személyt elbocsátották a tényleges
katonai szolgálatb l. Ezután a vív sportba n edz ként és szovetségi kapitányként tevékenykedett.
A melbourne-i olimpia után, 1956-ban nem
tért haza, Los Angelesben telepedett le, és meg_
alapította a Pannonia Athletic Clubot. Gy gyíthatatlan rákbetegsége ellenére élete végéigedz s'
k dott. 1960. szeptember 6-án hunyt el Amerikában,.sírja San Francisc ban ltalá-lhdt l l
A hagyatékát képez 'nruzeális,tá,1gy9fu ;kett s
utat jártak be. |ekelfalussy Gy rgy 1956-ban Békéscsabán, felesége családjánál rejtette el azokat,
amelyeket nem tudott az emigráci ba magával vinni. AMudin családt l a hagyaték az ezredfordul
után budapesti régiségkeresked hciz kerrilt, majd
szétsz dott. Máday NorberÍ kecskemé tí gy j az elmrílt években 12 helyr l vásárolt az orok_
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ségb l eredeztethet tárgyakat. Az Amerikába

keriilt relikviák egy részétaz ugyancsak a tengerentrilon letelepedett Hámori Jen - a melbour'
ne-i olimpián aranyérmes kardcsapatunk tagja _
2001_ben, másik részét Matavovszky Ádám juttatta el adományként a

HM Hadt rténeti Intézet

és Mrízeumnak.

Matavovszky tulajdonába Turi
Ferenct l, |ekelfalussy tizvegyének gondozoját l
vándorolt a jelent s értékiihagyaték. A Hámori
)en áltaI Magyarországra juttatott két olimpiai
aranyérem a mostani kiállítás után visszakeriil

álland

helyére, a hadtcirténeti mrjzeum

matikai gyiijteményébe.
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