
Lovag Arlow Gusztáv százados, vívómester 

A 32. gyalogezrednél szolgált, mint százados. 

Elvégezte a bécsújhelyi Military und Fechtkurs-t. Akkoriban 
a bécsújhelyi úgynevezett magas terc állás híve volt, 
melyről Lytomirsky kapitánnyal együtt egy könyvet írt. 

1894-ben kilépett a katonai szolgálatból és megnyitotta 
saját vívótermét. 

1896 után Bécsben Luigi Barbasettitől tanulja az olasz 
kardiskolát, melyről oklevelet is kap. 

1900 és 1905 között Szolnokon, minden évben 
vívóakadémiát szervez. 

1902-ben megjelenik összefoglaló műve, a „Kardvívás”. 

1904-ben a Bécsi Kirchhoffer Vívóakadémián asszót vív mesterével Luigi 
Barbassettivel. Művészi és szép akciói mellett a találati arány is nála volt kedvezőbb, 

még úgy is, hogy tiszteletből nem teljes erőbedobással küzdött. 

1904-ben jubileumi estélyen és banketten ünnepelte tanítványaival és vívótársaival 
vívótermének 10 éves fennállását, ahol ő maga is akadémiát vívott. 

Kiváló tanítványai vitték tovább tanítását, úgymint a Gáspár testvérek, Krencsey 
Géza, Nagy Béla stb. 

Tanítványaival később számos versenysikert is elért. 

1907 és 1909 között Selmecbányán tanított az Akadémiai Atléta Clubban. 

1909 júliusában tanítványai egy háziversennyel és egy kis ünnepséggel búcsúztatták 
mesterüket. 

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub, az Arlow Vívó Club és a Szolnoki Vívó Club 
vívómestere volt. 

A Magyar Vívómesterek Egyesületének tagja volt. 

Kitüntetései: Katonai Érdemérem, Katonai Érdemkereszt 
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