
A úÍrrá$

Kerekén 200 éwel ezelőtt'::l8il6..

rrÉrcius l$én vÜtetett Br.dán a

'magyar szablyaüvás családfáiá-

nak'' kiindutópontja, Friedrich F*
rpnc lltetve nem Íső' Ífjabb.rti'sdrkh'

rereni á magyar kardvívas origoia,

hanem édesapla, a Fnnciaorszfu Mt
haánkba érkuő, Pesten vÍvotermet

nyitó idósb Friedrich Ferenc' akinek

étetércít keveset tr.dunk' Fiának vi-

szont modB nyítt rá,hogy parizsi, b*
csi, tondoni vívoiskolákban tanulion.

Hazatérése után etőbb segód volt

apia vívotermében, maid önátloan

nyitott vívótermet, kéxíbb pedig a

l,l€mzeti VMintuet vMrnestere
utt. run* minőségében dolgozta
ki a vívóintézet vanatyzatát, ame-

, 
ly_et,a ]német' fÍancia' olasz és angpl
nyetv mellett magyarut is kffÜggesz-

,t*; s :á r,r ryétv,,[41,rnálataia

rcrvenvt írt EötVös Jónef közokta-

tiísÜgyi miniszternek,,A Nemzeti Vi-

volntézetben oktatási nyetvÜl a ma-
gyar rvelvet 1830. evMr behoztam
és az óta fotytonosan használom'''

A Nemzeti Vívóintézet első vÍvó-

mestere egyébként idősb Friedrich

Ferenc, a második vívómestere
iÍÉm rrieuricn rerenc vo[t, az első
segéd Batog Andns, a második
g,ggéd,, Bedig,,Keresztessy_,,.llzsef;
aki itt kezdte meg dicsőséges ví-

vómesteri pátyáját. (Keresztessyt

tekintik a magyar kardvívóiskolá

:á{apÍlóiánák;, aki csi{togó,,tÜdám

mettett azzat is nagy tiszteletet
vírrott ki, hogy az 1848-40-e5

, agharcbah ,Aulich: :LaFi
honvéd vezerőrnagy hadtestében

szolgált':,.tt' b.b], 6atábar!, költÚk
Budavár ostromában is mzt vett,
végÜt Ktapka Gyorey nónvédtáuor-
nok hadtestének hadnagyaként
tette te a fegyvert Komáromban')

lfiabb Friedrich ' furenc is részt'ft'a 
vanafteh#uan - á sa]

iát pengéjélel l848-ban E{'tvos

Jóxef kö:oktatásÜgi. minis{q
a pésti ,eg}{qtern,. vjvó.mesteré tle
nevefie ki' ótett a haditanÍotyan
egyik vívomestere Chappon Laios

mettett, majd l8{8. december:1$
tőf á Magyar,,Hadi Főtanoda v{v6
rrestere. A szabadsagharc bukísa
után magónintézetben tanÍtott. A
kiegyezés után ismét kineveáék
az egyetem vrivómesteÉvÉ. Sokat

tett a vÍvósport €Ré'iésztóséÉÍt',a]

sportag magyaronzagi ÚttöÚe vott.

l882-től a kirátyi salád vÍvorneste
re [ett. Tanítványai kÖzött tatáUuk

Wesetényi Miklóst, Kossuth l'ajost

és Ensébet kirátynet ii. Áttitotas

áete eryetten vereséeét tiiztétetkjt
tani!fuányától, Ez*bet, kiÉLynétót

szenvedte e[. lfjabb Friedrich Ferenc

78 évesen, t89s. február 7-én hűrryt

et Budápesten.


