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„Szabó János honvéd vívómester munkássága” 
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Készítette:     
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Zalaegerszeg, 2021.09.13. 

     
 



I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

l. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:   

Gausz Tamás 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 Név:   Gausz Tamás    

 Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg Mikes Kelemen u. 6/c fsz. 2.   

 Telefonszám:  20/94-73-825   

 e-mail cím:  gausz.tamas@gmail.com   

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése   

„Szabó János honvéd vívómester munkássága” 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:  

o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet 
o ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség o sport 

o természeti környezet o turizmus és vendéglátás  

szakterületi besorolás indoklása:  

Szabó János vívómesterként tevékenykedett. 

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 

elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 

o igen 
amely nemzetiség: 

o nem 

 

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:   

Nagykanizsa, Keszthely, Zala Megye. A „Magyar Szablyavívó Iskola” zalai 

tagiskoláiban és az NTE 1866 vívószakosztályában.  

 

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezi: 



o települési o tájegységi o ágazati  
 
  amely értéktár neve:  
 

Keszthelyi Települési Értéktár 

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez 

kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiségihez való kötődés 

bemutatása): 

„Szabó János honvéd vívómester munkássága” sport kategóriaként történő felvételét az teszi 

indokolttá, hogy Szabó Jánosnak köszönhetően fellendült a vívósport az ország több pontján 

1933 és 1986 között: Nyíregyháza, Szolnok, Kisújszállás, Nagykanizsa, Tapolca, Keszthely, 

Karcag. Sőt az NVTE neki köszönheti vívószakosztályának létrejöttét, mely a mai napig is 

működik, volt tanítványa, Kiss György vívómester segítségével. 

 

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:  

Szabó János 1907-ben született a Veszprém megyei Kemenesszentpéteren, szegény sorsú 

család gyermekeként. Tanulmányait csak külső anyagi segítséggel tudta elvégezni, majd 

ezután katonának állt Szombathelyen. A tüzérekhez került, aminek révén Nyíregyházára 

vezényelték, ahol az ottani vívóéletet pezsdítette fel, hiszen Borsody mester irányításával 

elvégezte a SPOTI-t, ahol honvéd segéd-vívómesteri oklevelet szerzett. Az ő vívómesteri 

tevékenysége alatt több ízben is nyert az NyTVE területi bajnokságot, sőt még a BSzKRT 

csapatát is megverték és megnyerték az Országos Vidéki Versenyt is. A HVTK országos 

versenyén 1943-ban párbajtőrben a 31 induló küzül 8. lett, összetettben pedig a 12. Országos 

versenyeken indult, kard- és tőr II-od és III-ad osztályban, ahol nem sokkal maradt csak le a 

dobogóról, de 1944-ben meg is nyerte.   

A háború és a hadifogság után katonatiszt lett az új hadseregben, majd tartalékossá válása 

után Szolnokon, majd Kisújszálláson kapcsolódott be a vívósport újjászervezésébe. 

Nyugdíjazása után, mint vasúti dolgozó keresi kenyerét, de Szolnokon segít a Vasutas 

Egyesület vívó szakosztályának újjászervezésében, versenyzők képzésében, sőt, mint 

versenyző is kardot ragad, és a többi „öreg” vívóval helytáll a területi és országos 

versenyeken. Az országos vidéki versenyen 3. helyen végeznek. 1954-ben alakul meg a 

kisújszállási Lokomotív vívószakosztálya Szabó János vezetésével, ahol a megfogyatkozott 

létszámot sikerül feltornázni, de a felszerelés hiányosságai nehéz kezdetet jósolnak, valamint 

aktiválja a már nem versenyző vívókat, és kezdenek jönni az eredmények is. Hamarosan 

országos II-III. osztályú ifjúsági tőrvívó versenyt is rendeznek. Sajnos nehezen talál 

egyesületet a vívószakosztály, folyamatosan a lét-nemlét határán egyensúlyoznak. A 

hagyományosan megrendezésre kerülő Nagykun Viadalon mindhárom fegyvernemben bajnok 

lesz, sőt ökölvívásban, nehézsúlyban a 2. helyen végez. Szabó János 1957-ben Keszthelyre 

költözött, ahol átvette a vívóklub irányítását Fejér Józseftől, majd kis idővel később Tapolcán 

is vívást oktatott. Az edzések helyszínei változóak voltak, így a MÁV TIAC klubhelyisége, 

majd az 1.sz. Általános Iskola tornaterme. 

59-ben a megyei vívó bajnokságon már felnőtt és serdülő korosztályban is jól szerepeltek 

vívói, sőt Windisch Katalin tőrben és Nagy Tibor kardban bajnok lett. Windisch többször is 

http://1.sz/


megyei és vidéki országos bajnok lett és az országos versenyeken is dobogós helyezéseket ért 

el. 

1959-ben megalakította Nagykanizsán a MÁV NVTE vívószakosztályát, majd elkezdte a 

tagtoborzást.  

Több helyi versenyzője szép országos sikereket ért el, bajnokságot nyert, sőt néhányan 

budapesti szakosztályokhoz kerültek és a nemzetközi páston is megállták a helyüket. Marton 

István, Vida János  és Szabó László  Keszthelyről és Tapolcáról később az Újpest vívóiként 

sok bajnokságot nyertek tőrben csapatban, Marton egyéniben is. Marton Münchenben 

olimpiai 4. helyezést ért el csapatban. Később ő is vívóedzőként dolgozott először 

Magyarországon, majd később az USA-ban. Szabó László 16 évesen már vidéki bajnokságot 

nyert, később ifjúsági vb-n bronzérmes lett. Vida János tőrben és kardban is remekül szerepelt 

a megyei és országos versenyeken , sőt ő a válogatott keret tagja is volt kardban, igaz, már az 

Újpesti Dózsa színeiben. A Veszprém megyei válogatott keretet több alkalommal is 

túlnyomórészt keszthelyi és tapolcai vívók adták. 

Marton István: „János bácsi vívásszeretetet és a győzni akarást is tanított nekünk a 

technika és a taktika mellett. Nagyszerűen fogta össze a fiatal csapatot, minden erejével 

népszerűsítette a vívást és  munkássága példaértékű.”  

1970-ben nyugdíjba vonult, Keszthelyen telepedett le, de felesége nyugdíjazása után 

visszatelepültek az Alföldre, Kisújszállásra, ahol nem hagyta nyugodni a vére és ismét kardot 

ragadva vívásra oktatta a fiatalokat a környéken. Hamarosan segített a mélyponton lévő 

Szolnok Megyei Vívó Szövetség fellendítésében: Kisújszálláson újraindította a 

vívószakosztályt, ahová rengeteg gyerek jelentkezett, és igyekezett reaktiválni a régi vívókat 

is. Nyaranta a strandon úszásoktatással is foglalkoztatta a fiatalabb nemzedéket. Mezőtúron 

szervezett megyei serdülő edzőtáborba is meghívta a megye sportvezetése, hogy oktassa a 

gyerekeket. Sajnos felszerelés- és teremhiánnyal küszködtek, de nem adta fel az idős mester. 

79-ben Karcagon is nagysikerű bemutatót tartott, és sokan jelentkeztek az új sportkörbe. 81-

ben a szolnoki városi egyéni úttörő bajnokságon a karcagi és kisújszállási tanítványok 

kardban taroltak. Ugyanebben az évben a nagykanizsai versenyen emlékplakettet kapott az 

NTE vívószakosztály megalapításáért. A következő évben már 4-ed osztályú országos 

kardvívóversenyt rendezett a Kisújszállási MÁV Egyetértés. 84-ben a megyei úttörő olimpián 

második helyen végzett a kisújszállási iskola csapata. Még ez év végén az országos vidéki 

úttörő csapatbajnokságon a kisújszállásiak hozták el kardban az első helyezést. 85 év elején a 

75 éves veterán jó példát mutatva elindult a felnőtt megyei egyéni vívóbajnokságon és szoros 

asszókat vívott egy fiatalabb mesterrel. Hamarosan megyei szakszövetség jött létre a 

vívóknál, melynek elnökségébe is beválasztották. Az ő nevéhez fűződik Kisújszállás első 

vívóbajnoksága is ez év elején. 86-ban a szolnoki városi úttörő egyéni bajnokságon 

meghívottként vettek részt tanítványai, akik főleg kardban mutattak nagy fejlődést. A megyei 

úttörő egyéni bajnokságon a kisújszállásiak kardban ismét kiemelkedően szerepeltek. 1986-

ban bekövetkezett haláláig elévülhetetlen érdemeket szerzett a gyerekek vívósport felé 

fordulásában. Végső nyugalomra felesége családjának sírjában talált a Sátoraljaújhelyi 

Köztemetőben, ahol sokáig tábla is jelezte milyen vívást szerető ember nyugszik itt. Az ő 

tiszteletére rendezett emlékverseny hosszú ideig a megye úttörő csapatbajnoksága volt. 

Főleg az utánpótlás oktatása terén alkotott nagyot, több alkalommal részt vett az országos 

úttörő vívótáborokban, mint edző.  

Sokszor vívószakosztályainak léte hajszálon függött, az edzői fizetés rendszeresen késett, 

mégis töretlen lelkesedéssel edzette, nevelte a fiatalokat.  

Nyaranta úszni tanította a Balatonban a gyerekeket a saját fejlesztésű úszókosárban. 



Több tanítványa lett vívóedző, -mester ill. –bíró, így életük szerves részévé vált ez a 

sportág, és ők is hozzájárultak tevékenységükkel a vívósport fejlődéséhez. Jó munkájáért 

megkapta a Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója, majd a Kiváló Munkáért kitüntetést, a 

Magyar Vívó Szövetségtől pedig a Kiváló Nevelőedző kitüntetés arany fokozatát, amit 

Kárpáti Rudolf adott át neki személyesen a keszthelyi vívóteremben. 

 

A mellékelt hivatkozások és dokumentumok alátámasztják, hogy Szabó János 

munkássága meghatározta a több város és így több megye vívósportjának alakulását és  edzői 

tevékenységének hála sok fiatal kapott kedvet a sportoláshoz és a víváshoz több, mint 50 éves 

vívómesteri pályafutása alatt. 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

www.magyarszablyazala.hu 

 

III. MELLÉKLETEK  

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magyarszablyazala.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánlólevelek 

 

Kiss György vívómester ajánlólevele e-mail-ben mellékelve 

 

3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - 

ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is - 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

 

Gausz Tamás hozzájáruló nyilatkozatai mellékelve az e-mailben. 

 

4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum 

tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról 



 





 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

 

személyes képek kezeléséhez 

 

 

Alulírott, Gausz Tamás Szeged, 1972. december 23., Farkas Cecília az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján nyilatkozom, hogy a Keszthely Települési Értéktár Bizottsághoz benyújtott javaslatommal 

kapcsolatban hozzájárulásomat adom az abban előforduló képek szabad felhasználásához, 

közzétételéhez.  

 

 

Zalaegerszeg, 2021. szeptember 13. 

 

 

         Gausz Tamás 

                



 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Gausz Tamás nyilatkozom, hogy a Keszthelyi Települési 

Értéktár Bizottság részére megküldött javaslatomban szereplő sze-

mélyes adataimnak a javaslattal összefüggő  

nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok. 

 

 

Zalaegerszeg, 2021. november 4. 

  

 

    Gausz Tamás 

     javaslattevő 


