
 

 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 
MÁRKI FERENC, TÁRKÁNY-SZŰCS FERENC ÉS BÁNKUTI SÁNDOR HONVÉD VÍVÓMESTEREK,  
A SZEGEDI POSTÁS SE EGYKORI VÍVÓOKTATÓI SZEGEDI EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSÁHOZ 

 

„Egy nemzetnek sem lenne illőbb és szükségesebb a kardját jól forgatni tudni,  
mint a magyarnak, mert ami és amije van, azt ennek köszönheti!”   

(báró Wesselényi Miklós) 

 

Ez az idézet is jól tükrözi azt, hogy a Magyar Szablya, mint fegyver és a Magyar Szablyavívás, 
mint vívástudomány és művészet végigkísérte az egész történelmünket. 

Ez a vívástudás szállt apáról fiúra, hol nemesi udvarházak vívómestereitől, hol kopott kaszárnyák 
udvarain a kiképzőtisztektől a csillogó szemű katonalegényekig. Volt mikor rejtőzve, titokban és 
sok-sok áldozatot hozva, volt mikor nyíltan, megbecsülve, de mindig büszkén, óvó és őrző kezek 
által adták tovább. 

A Szablyavívás és a Szablya Európába kerülésében és későbbi elterjedésében a magyaroknak 
egyeduralkodó szerepe volt és ezt a tudást vette át tőlünk számos nemzet. A Magyar Szablya és 
Szablyavívás szorosan kötődik a Huszárság intézményéhez, e speciálisan magyar könnyűlovas 
csapatnemhez, amelyet szintén a magyarok terjesztettek el a világ számos országában. 

A szablya használatának a több évszázados harcok során, a csatatereken kikristályosodott tudása 
később sporttá válva a magyar kardvívókat is hosszú évtizedeken keresztül méltán juttatta a világ 
élvonalába. 

A magyar kardvívást, mint sportot a XX. század első harmadában Borsody László honvéd őrnagy, 
a Ludovika Akadémia, majd a SPOTI fővívómestere újította meg. A Borsody-rendszer annyira 
sikeres és hatékony volt, hogy a XX. század első két harmadában biztosította a magyar kard 
hegemóniáját a világversenyeken. Tanítványai 18 olimpiai aranyérmet, 18 világbajnoki, 15 Európa-
bajnoki, 24 tiszti Európa-bajnoki, 124 magyar bajnoki címet szereztek. Természetesen ez a szám 
a másod- és harmadgenerációs tanítványokat is figyelembe véve, sokkal magasabb. 

 



A Magyar Szablyavívó Iskola 2012-ben alakult hagyományőrző egyesületként, az ország számos 
pontján működő iskolával. Célunk, hogy a nemzeti kincsünket és büszkeségünket, a Magyar 
Szablyát újra a megfelelő helyén és a megfelelő módon kezelhessük szellemileg és fizikailag is.  

Nagyon fontos, hogy iskoláink egységes tananyaga megegyezik a klasszikus Magyar Szablyavívó 
Iskolák legjobb hagyományaival. Mind a huszár szablyavívást, mind az ebből kialakított klasszikus 
katonai kardvívást oktatjuk. A tudást Pézsa Tibor olimpiai és világbajnok kardvívó adta tovább 
nekünk, aki Borsody helyettesének és utódjának, Szűcs Jánosnak volt a tanítványa. 

Egyesületünk a vívásoktatás mellett fontosnak tartja az emlékek és hagyományok ápolását is. 
Elnökünk, Máday Norbert eddig 16 könyvet jelentetett meg magánkiadásban a magyar 
kardvívásról és a katonai vívómesterekről. Az elmúlt években országszerte 23 emléktáblát 
avattunk katonavívómesterek emlékére, többek között a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, a szentendrei Altiszti Akadémián, megyénkben 
Hódmezővásárhelyen, Makón, Kiszomboron.  

Számos megyei és városi Értéktár emelte be helyi értékei közé a Magyar Szablyát és a Magyar 
Szablyavívás-Borsody-vívórendszert. 2020-ban egyesületünk kezdeményezésére a 
Hungarikumok Gyűjteményébe került a klasszikus magyar szablyavívás hagyománya, a magyar 
kardiskola alapja. 

 

Szegeden 1945 után öt katonavívómester dolgozott, akik mindannyian Borsody-tanítványok 
voltak: Márki Ferenc, Tárkány-Szűcs Ferenc, Bánkúti Sándor, Belovai Péter, Kökéndy Károly. 
Mindannyian a két világháború között hírneves M. Kir. Toldi Miklós Honvéd Sporttanár- és 
Vívómesterképző Intézetben (SPOTI) sajátították el a vívás tudományát. Közülük Belovai Péter 
csak néhány évet edzősködött Szegeden, ő a hódmezővásárhelyi vívósportban volt meghatározó 
egyéniség és ott is avattunk emléktáblát emlékére. Kökéndy Károly mindvégig a szegedi egyetemi 
sportklubban foglalkozott a tanítványokkal.  

A másik három vívómester a Szegedi Postásban alkotott maradandót. Szeged 1945 utáni 
sporttörténetének egyik legsikeresebb vívóklubja, a Szeged Postás vívószakosztálya 75 éve, 
1946-ban alakult meg.  

 

Márki Ferenc 1946-ban a Szegedi Postás vívója, majd 1948-1956 között a vívómestere. Ezt az 
időszakot szokás nevezni a szegedi vívás aranykorának. Olyan vívókat nevelt ki Szegeden, mint 
az olimpiai és világbajnok Magay Dániel, az ifjúsági világbajnok Örley Szabolcs, az olimpiai bajnok 
és háromszoros világbajnok Juhász Katalin. Az 1956-os forradalom után emigrált, és az amerikai 
egyetemi vívósportban szerzett elévülhetetlen érdemeket vívómesterként. 

Tárkány-Szűcs Ferenc 1946-tól az 1970-es évek közepéig a Szegedi Postás vívómestere 
szakoktatóként, majd függetlenített vívóedzőként. Elévülhetetlen érdemei voltak az 1950-es, majd 
az 1960-as években az újabb fiatal vívógeneráció kinevelésében és a Szegedi Postás 
vívósikereiben. 50 évet töltött a sportban, szinte egész életét a vívásnak szentelte Közel 30 évig 
működött egyesületében vívóedzőként. 

Bánkúti Sándor 1959-1980 között a Szegedi Postás vívómestere szakoktatóként, majd 
függetlenített vívóedzőként. Márki Ferenc távozása után elévülhetetlen érdemei voltak az 1960-
1970-es években az újabb fiatal vívógeneráció kinevelésében és a Szegedi Postás vívósikereiben. 

Márki Ferenc, Tárkány-Szűcs Ferenc és Bánkúti Sándor vívómesteri pályafutásuk jelentős részét, 
illetve meghatározó időszakát töltötték a Szegedi Postásban, bajnokok és élvonalbeli versenyzők 
tucatjait nevelték ki egyesületük és városuk dicsőségére.  


