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Született 1907.február 28-án 

Németországban, német szülőktől, de 
Magyarországon nőtt fel. Apja, Richter 

Ferenc. 

Családja emigrált kisgyermek korában így 
szerezve meg a magyar állampolgárságot, és 
változtatták meg a nevüket Kevey-re, arról a 
kis faluról ahol felnőtt, Keve vára után. 
Nős, felesége Bundy Mária. 
 

Az első kapcsolata a kardvívással a 
fehértemplomi gimnáziumban volt, majd 

később az egyetemen is folytatta. Tomanóczy 

Gusztáv vívómester alatt, aki a Wiener 

Neustadt-i Katonai Akadémián végzett. 
1930-ban az egyetemi klubnak egyéni 
bajnokságot nyer, így kvalifikálja magát a 
darmstatt-i egyetemi játékokra. Aranyérmet 
nyernek csapatban. 

 

 

 

 

1935-ben a Toldi Miklós Honvéd Sporttanár- 
és Vívómesterképző Intézetbe iratkozik be és 1937-ben végez, megszerezve a vívás 
művészetének három fegyvernemében a professzori diplomát. 

1938-ben Lengyelországba utazik és hosszabb időn át oktatja a lengyel vívókat. 
1939-ben a Polonia Restituta lovagkereszt kitűntetést kapja a lengyel államtól. 
1940-ben megnyeri az országos párbajtőr bajnokságot. 
1947 és 1958 között a Lengyel kardvívó válogatott edzője. 
1952-ben könyve jelenik meg Varsóban. 
1959-ben elhagyja Lengyelországot és Olaszországban telepedik le. 

 A Turin-i Club Di Scherma-nál kezd el vívást oktatni. Később Rómában és Milánóban 

is tanít. Az edzéseit minden reggel 6 és 7 óra között kezdi és napi három edzéssel 
folytatja. 

Edzésmódszerei hírhedtek voltak, lengyel vívóit télen a folyók vizében úsztatta, míg 
Olaszországban tanulói az Alpokban, hegynek felfelé, zsákokkal a hátukon, lépés 
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kitörésben kellett edzeniük. Statisztikailag elemezte és kiértékelte a különböző 
vívóakciókat, a „flash”-t Ő tökéletesítette a lengyel vívásban. 
1983-ban könyvet adnak ki róla és iskolájáról Ausztriában. 
 

Híres tanítványai: 
· Wojciech Zabłocki 
· Jerzy Pawłowski 
· Andrzej Piątkowski   

Sport csillagok utcája, Wladyslawowo Lengyelország 
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