
lZl,éve, 1895. ápritís l6-án hunyt et

Kerevtessy JózseÍ vívómester, a

magyar kardvívóiskola megalapitó-
ja. A hatáta előtt három éwet,1892.
május 29-én megjetent Vasárnapi

Uiság méttatásábót kaphatunk
kepet nagysagárót. ,,A Hungária-

szátlo díszterrne.á maga nemlsen
piíÉttan:Ünnepnek volt,szí4helye,á
hó 2l-én. Mintegy kétszázan gyultek

tjssze Keresztessy Józsefnek, a nagy

hírű vívómestemek tanítványaibÓt,

köztÜk minivterek (Sllágyi Denő
s Wekerte Sándor), képvisetők, írók,

mŰvészek, magas áttásÚtisztvisetők,

Ügwedek, szóVat a társadalom értel-

misége, hogy megÜnnepe tjék meste-

rÜket, abbótaz atkatombót, hogy or-

szágos hírŰvé tett vÍvó-termét ötven

éwet ezetőtt megnyitotta, s azóta
is testben-létekben töretlen erővel

es igazi hivatássat, a lovagiasság

vatóoi szeltemében vezeti; áb_ban á
vellernben, metynek jelszalra a tör-

téneti nevezeteségŰ totedói pengé-

re van edzve: lrki ne ránts ok nélkÜl,

vissza ne dugi mocsokkat((".

Ki volt Keresztessy Laios, akinek

5000 tanÍtvénttkerütt kÍa keze atót?

{EgyikÜk' Strobt Alaioí a mesterről

keszÍtett mettszobrát az Ünnepsé-
gen avatták fet.) Ahogy a Vasárnapi

Uiság írja: 'Mnfatvai és homok-

szBntiványí Keresztessy Lajos 18]t9.

auguvtus 7-én Budapesten szÜle-

tett, s már 16 éves konban kezdte a

vívást rendszeresen tanulni az öreg

FriedrichnéL s oty kedvet kapott
hozá, hogy szakmájának, éléthi-

vatásanak választotta, s a szeÍ€n-

csésen ettatátt pátyan nátunk eddig

utot nem ért tokétetességre vitte, s

a,VÍvás mesterségét valóságos mű-
vészetté emelte'' MiÚtán Friedrich

lgnác l826-ban atapÍtott Pesti Nem-

zeti Vívóintézetében segéd, maid 23

éVesen vívímesteí létL l848lbán
,,tompa kardját étesset cserétte föt,

s fflint]a60.ik honvéd zász{óalj had-

nagya kÜzdött Autich hadtestében,

s fÍ}int Ktapka komátomi őrségénpk

harczosa, azoknak egyike vott, a kik

ubtián tEttók te a fegwqrtli A sza-
badságharc leverése után, l851-ben

nyithatta meg saját vívótermét.

,'Keresztesyben a kitiínő vívó-

mestert csak a mestervívó mÚlta

fetÜt' ('.') Mindent<it legyőaitt es őt
soha nem győzte te senki' Azért tett

a neve o{y ismert, oty népszerű ná-

IUnk' ahola továgiaságnaks afugy'-

Veres sport nemei közt kÜlÖnösen a

kardvÍvasnak oty kifeiezett kultusza

unlkodik' A kard speuiátisan ma-
gyar kézi fe8wer mint a tőr az o[a-

szé, a Íleuret a franiziáé, a schtager a

németé. S ennek a némzeti fegyver-

nek a forgatásában volt Keresztessy

fÖtütmÚlhatattan muvész s e fugyver

Íorgatása művészetének tanÍt45ii-

ban hasonlíthatatlan mester.''


