
gróf Vay Lajos vívómester 

Chappon Alajosnál kezdett vívni Debrecenben. 

Chappon távozása után maga is oktatott ugyanott. Később  

Budapestre költözött és Keresztessy József iskolájában tanult 

vívni, az egyik legkedvesebb tanítványa lett. 

1894. május 20-án az első magyar Vívó Akadémián Vay Lajos 

tanítványai is indultak a versenyen és maga a mester is tartott 

bemutatót. 

1895 után a Ferenciék terén nyitott vívótermet. Itt alakult meg 

1898 őszén a Budapesti Egyetemi Atletchikai Club (BEAC) melynek vívómesteri 

posztjára felkérték. 22 éven át Vay látta el a Tudomány Egyetem hallgatóinak 

vívásoktatását. 

1898-ban a nagy Milleneumi vívóverseny előtt kiváló taktikai érzékkel meghívja 

egyetemi vívótermébe a résztvevőket egy barátságos asszózásra. Ott válik számára 

nyilvánvalóvá az olasz vívók félelmetes tudása. 

Elhunyt, 1908. szeptember 5-én. A kőbányai temetőben volt a sírja. 

Nemzeti Sport 1908. szeptember 5.: 

„Vay Lajost is eltemették. Szomorú temetése volt. Egy –két barát állta körül az 

egyszerű koporsót. Aztán vitték egyedül kíséretlenül ki a kőbányai temetőbe. 

Vívómester sors. Amíg virágjában volt, dolgozni tudott, tanítványok, barátok vették 

körül és ünnepelték, aztán a kor kiütötte a kezéből a fegyvert és a beteg öreg 

díjnokot alig akarta megismerni valaki. (…..) Kétszer halt mag Vay Lajos. „Előbb 

mikor elfeledték, utóbb mikor eltemették.” 
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