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1856 Nagykörös – 1927 Párizs 

Pesten tanul jogot ahol beiratkozik Clair Ede vívótermébe. 

Később Halász Zsiga és Sztrakay Norbertnél is tanult. 

1886-ban megalapított Budapesten első vívóiskoláját, amely 

Magyarországon először kezdte meg a gyermekek 

vívásoktatását. 

1887-ben bejárta Ausztriát és Németországot ottani 

vívómesterek keresve fel. 

1888-ban már, mint a Műegyetem vívómestere, hosszú tanulmányutat tett 

Olaszországban, ahol megmérkőzött a Velencei és Torinói vívómesterekkel. 

Elutazott Svájcba is ahol jó nevű mestereket látogatott meg. 

1899-től haláláig, vívótanára volt az országos színművészeti akadémiának. 

Nemzetközi vívóversenyeket rendezett. 

1903-ban ő alakította a Nemzeti Sport című napilapot. 

1904-ben siófoki sporttelepén szervez vívótanfolyamokat. Rendszeresen visszajárt ide 

vívókurzust tartani, ahol nyaranta vívóakadémiát és ifjúsági versenyt rendezett. 

Az 1905-ös vívóversenyen 35 kiválóan vívó tanítványa után aranyérmet kapott, ezen 

a versenyen a Karácsonyi vándordíjat is neki ígérték. 

Központi vívóterme a Koronaherceg utca 3-ban volt. 

Fodor, Testnevelő és Vívóintézet néven alapítja meg egyletét. 

Fia, Fodor István vívómester, 1894-ben született. 
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Fodor KKáárroollyy ((Frayberger Mózeess)) vvíívvómester

1856 Nagygykökörörös s –– 191927 Párizs

Pestenen t tananulul j jogogotot a ahohol l bebeiratkozik Clair Ede vívótermébe.

Késősőbbbb H Halász Zsiga ésés S Sztztrarakay Norbertnél is tanult.

18188866-ban megalapított B Bududapapesesten első vívóiskolájájátát,, amamely 

Magyarországon előszörör kekezdzdtete meg a a gygyerermekek 

vívásoktatását.

1887-ben bejárta Ausztriát ésés N Némémetetországot ottani 

vívómesterek keresve fel.

1888-ban már, mint a M Műeűegygyetetemem vívómómesesteterere,, hosszú tanulmányutat tetttt 

OOlalaszországban, ahol megegmémérkrkőzőzötött a Velencei és ToToririnónói i vívómesterekkel.

ElElututazazotott Svájcba is ahohol l jójó n nevevű mestereket látogatott memeg.g.

1899-tőtőll hahaláláláig,, vívívóvótatanánára volt az országos színművészeti i akakadadémémiának.k.

Nemzetköközizi v vívívóvóvóvererersesenynyeket rendezett.

1903-ban n ő ő alalakakakítítítototottata a Nemzeti Sport című napilapot.

1904--bebenn sisiófófoki spspororttttelelepepén szervez vívótanfolyamokat. ReRendndndszszereresesen visisszszajajárárt ide 

vívívóvókukurzrzust tartani, ahaholol n nyayarararanta vívóakadémiát és ifjúsúságágági i veversrsenyt rendezetttt..

AzAz 1905-ös vívóversenyen 3 35 5 kikiváválóan vívó tanítvánányayaya u utátán aranyérmet kapott, e ezezen n 

a versenyen a Karácsonyi vándodordrdíjíjatatat is neki ígégégértrtrtékékék..

Központi vívóterme a Koronahercegeg u utctca a 33-bababan n vovoltlt.

Fodor, Testnevelő és Vívóintézet névenen a alalalapípípítjtja meg egyletét.

Fia, Fodor István vívómester, 18189494-bebenn szszületetetettt.
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