
Clair Ignác vívómester 
(1794-1866) 

(Milánó, 1794. augusztus 2. – Pest, 1866. október 4.) francia származású tornatanár 
és vívómester. 

Életútja: 
Milánóban és Párizsban járt iskolába, majd a 
katonáskodást választotta. Gárdatisztként 
résztvevője volt I. Napóleon több hadjáratának. 
Miután a gárdát feloszlatták Ausztriába, Bécsbe 
ment, ahol céllövészetet, tornát, illetve vívást 
oktatott. Hamarosan megszerezte a vívómesteri 
oklevelet. 1826-ban Pesten telepedett le, majd 
megnyitotta magánjellegű testgyakorló iskoláját, 
mely egyaránt foglalkoztatott fiúkat és lányokat. 
A lányoknak heti háromszor Clair vezetett 
gimnasztikai tréningeket, a fiúknak pedig vívást, 
atlétikát, birkózást, voltizsálást (fa lovon történő 
tornászást) tanított. Az intézetben foglalkoztak 
tornatanítókkal is. Az intézetből 1839-ben 
részvénytársaság lett, melyben Kossuth és 
Széchenyi is részvényesek voltak. Működése során többször változtatott nevet (Pesti 
Gymnastikai Rt., Pesti Nemzeti Testgyakorló Egylet, Pester Gymnastische Schule, 
Pesti Testgyakorló Egylet), majd 1866-ban a Bakody Tivadar által létrehozott Pesti 
Tornaegylettel egybeolvadt. 

Előbb, mint „harcmester” gazdag polgári családok gyermekeit tanította tornára, 
vívásra.  

Tanítás közben karddal a kezében halt meg a vívótermében. 

 

 

CCllaair Ignác vívómestteerr
(1794-1866)

(Milánónó, , 17179494. auauauguguszsztus 2. – Pest, 1866. október 4.) francia szszárármamazázásúsú t torornatanár 
és vívómómesesteter.r.

Életútjaja::
Milánónóbaban n ésés Páririzszsbabann jájárt iskolába, majd a 
kakatotonánáskskodást váválalaszsztototttta.a. Gárdatisztként 
rérészsztvtvevője volt I. Napólóleoeonn tötöbb hadjáratának. 
MiMiután a gárdát feloszlattttáákk AuAuszsztriába, Bécsbe 
ment, ahol céllövészetet, totornrnátát, , ililleletve vívávástst 
oktatott. Hamarosan megszereztzte e a a vívívóvómemeststereri i 
oklevelet. 1826-ban Pesten telepededetett t lelele, , mamajdjd 
megnyitotta magánjellegű testgyakororlóló i iskskololájáját, 
mely egyaránt foglalkoztatott fiúkúkatat é és s lálálánynyokokatat. 
A lányoknak heti háromszor ClClaiair r vezezetetetttt
gigimnasztikai tréningeket, a fifiúúknknakak pedig vívástst, , 
atatlélétikát, birkózást, voltizizsásálálástst ( (fafa lovon történő
totorrnánászszást) tanított. AzAz i intntézézetetben foglalkoztak
tornrnatatananítítókkal is. AzAz i intntézetből 1839-ben 
részvévénynytátársrsaság l letett,t, melyben Kossuth és 
Széchenenyiyi i is s részszvévénynyeesesek voltak. Működése során többször v váláláltotoztztatatotott t nenevevet (Pesti 
Gymnastikakai i RtRt.,., P Pesesti Nemzeti Testgyakorló Egylet, Pester G Gymymymnanaststisische Schule, 
Pesti Teststgygyakakorororlólóló E Egygylet), majd 1866-ban a Bakody Tivadar áláltatatal l lélétrtrehehozott Pesti 
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ElElőbőbbb,, mimint „harcmemeststerer” ” ” gagagazdag polgári családok gygygyererermemekekeit tanította t torornánárara, , 
vívívávásrsra. 

Tanítás közben karddal a kezébébenen h halalalt meg a vívóvóvótetetermrmébében.


