
Berczelly (Berczeller) , vívómester

(1912-1990)

Rákospalotán született 1912. január 3-

án. Honvéd tiszt, háromszoros olimpiai 

 

Ludovika 

Akadémia hallgatója, és 1932. augusztus 

20-án avatták hadnaggyá. 1938-ban 

végzett a magyar királyi Toldi Miklós 

Honvéd Sporttanár- és Vívómesterképz

Intézet hallgatójaként. Csapattiszt lett a 

Nándor laktanyában, majd a 16. honvéd 

gyalogezred I. zászlóaljánál, a váci 

-ben Jutason 

szolgál - di 

Miklós Honvéd Sporttanár- és 

Vívómesterképz  tanára lett. 

1930-tól a Honvéd Tiszti Vívó Klub 

vívója. Vívóként valamennyi 

fegyvernemben versenyzett. -

magyar kardvívó válogatott tagja. 

-ben vívómesteri oklevelet 

-

-tól a 

-

-ben 

Csepelen segédmunkás lett, majd 

három év múl

lett. -ben 

  

Berczelly (Berczeller) Tibor 

(1912-1990)

Berczelly Tibor, Kovács Pál, Gerevich Aladár
1952
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 - - -ben bekerült a 

ma  

ó. Kardvívóként 

negyvenhétszeres  magyar válogatottságot ért el.  

 

-

korosztályos versenyek elindításában. 

- elet 

-

 

-tól a Magyar 

ank 

l

Sportiskoláját, amelyben nagy szerepet 

játszott a hazai vívók utánpótlás-

nevelésének meghonosításában. 

„Suta” becenéven szólították a 

balkez  

1980-ban és 1988-  

-én. 

 

Sporteredményei 

    vívásban: 
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Anekdota: 

„Emlékszem, egyszer elmenünk a Nemzeti Lovardába. Lent vívtak, mi pedig, két 

piccolo, ott ültünk a karza  maestro (Italo Santelli) két 

-Terstyánszky. Nézem 

Terstyánszkyt, olyan kicsi, alacsony ember volt, valahogy nem stimmelt 

sehogyse nekem. Rájöttem hirtelen, hogy hiszen ez fordítva áll, ez… ez… 

lassan  

- Kérem p  

Mondom, kerem maestro, én lenni született balkéz. 
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