
Igen, Gerevich Aladár 100 éve,
1910. március 16-án született
Jászberényben. Szerencséjére (a
tehetségnek alkalom kell a
kibontakozásra) édesapja is
vívott, és Miskolcon hamar
elvitte a vívóterembe a fiát.
Annyira tehetségesnek találták,
hogy hamarosan Budapesten, a
nagyhírű Italo Santellinél tanul-
hatott tovább. Az olasz szárma-
zású mester a millenniumi ver-
senyen megnyerte a kardvívást, s ezután
Magyarországon telepedett le. Iskolát terem-
tett, 1945-ben bekövetkezett halálig itt okta-
tott, s nélküle talán soha nem lett volna világ-
első a magyar kardvívás.

Gerevich Aladár 1932 és 1960 között folya-
matosan, mind a hat olimpián részt vett. Nem
valószínű, hogy ezt a rekordot valaha magyar
sportoló túl tudja szárnyalni! Pedig nagy hát-
ránya volt, hogy pályafutásának csúcsán, a
második világháború miatt, 1940-ben és 1944-
ben, két olimpia elmaradt.

És ez még csak részvétel (ami, mint tudjuk,
Coubertin báró szerint alapvetően fontos) – de
Gerevich Aladár mindegyik olimpiáról arany-
éremmel tért haza!

Gerevich Aladár élete első olimpiáján, 1932-
ben Los Angelesben, 22 évesen az aranyérmes
magyar kardcsapat tagja volt. Az egyéni szá-

mot Jekelfalussy
Piller György nyer-
te, és a csapatban
volt még két másik
legendás kardozó,
Kabos Endre és
Petschauer Attila
is. A magyar kard
olimpiai tündöklé-

se már korábban megkezdődött:
1908-tól 1964-ig, 12 olimpián át
11 alkalommal magyar vívó
nyert kard egyéniben! Kard -
csapatban 1928-tól hét olimpián
keresztül tartott a hegemónia.
Gerevich a római olimpián 50
évesen volt az aranyérmet be -
gyűj tő magyar csapat tagja.

Gerevich 1948-ban London -
ban nyert egyéni aranyat. Talán
nem véletlenül. A verseny napjá-

nak reggelén kapta ugyanis a táviratot az itt-
honiaktól: „Palkó megérkezett.” S a boldog
apa egyéni aranyéremmel, győzelemmel
ünnepelt.

Az összes magyar sportoló közül Gerevich
Aladár szerezte a legtöbb olimpiai aranyér-
met, szám szerint hetet, mellyel az olimpiák
történetében a legeredményesebb szereplők
között tartják számon. Még egy ezüst és két
olimpiai bronzérem is a gyűjteményébe került.

S az olimpiai sikereken túl, 19 világ- és
Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmet is
szerzett, harmincnégyszeres magyar bajnok!

Voltak a magyar vívás igazán fényes törté-
netében más, zseniálisan nagy vívók rajta
kívül is. Még kardvívók is. De azt a technikai
tökélyt, azt a briliáns technikát, amellyel ő bírt,
senki más nem érte el soha.

Felesége, Bogen-Bogáti Erna az 1932-es olim -
pián bronzérmet szerzett tőrvívásban.
Mindkét fiuk neves vívó, majd jeles vívóedző
lett: Gerevich György két éve elhalálozott,
Gerevich Pál, aki csapatban kétszer volt az
olimpiai bronzérmes csapat tagja, Auszt rá li á -
ban él.

Gerevich Aladár 1991. május 14-én halt meg,
megélte a rendszerváltozást. Sírja Budapesten,
a Farkasréti temetőben (60/2 főút 3.) található.
Emléktáblája is van Budapesten, az I. kerület
Attila út 39. számú ház falán.
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A legeredményesebb magyar
olimpikon születésének centenáriuma

1932-ben Los
Angelesben. Balról
Gerevich, Petschauer,
Jekelfalussy Piller


