
Kisbaári Kiss Ferenc vívómester, ügyvéd 

 

Keresztessy József vívómester egyik legjobb 

tanítványa volt. Egyedülálló tudásával ámulatba 

ejtette a vele párbajozó, más nemzetek 

vívómestereit is. 

1864-től Ő vezette Keresztessy mester iskoláját, 

mint asszisztens, majd később, mint fővívómester. 

1892-ben Ő rendezte meg mestere, Kersztessy 

József jubileumi ünnepségét, ahol üdvözlő 

beszédet is mondott. 

1904-ben díszvendégként jelenik meg Italo 

Santelli vívómester vívóakadémiáján. 

Elfogadott egy kihívást egy olasz vívómestertől és 

megmérkőzött vele a Tigris szállodában. A párbaj 

során az olasz egyszer sem tudta megvágni, 

ellenben Kisbári olyan erejű fejvágást mért ellenfelére, hogy annak fejvédője 

szétrepedt. 

Kisbári Kiss Ferenc a magyar vívók egyik legnagyobbja volt. 

 

A költő, Vajda János barátja, akivel Keresztessy vívótermében ismerkedett meg. 

Egyik elismerő cikke, melyben Keresztessyt és Kisst is jellemzi: 

„ ... Mint a vívás tanára, oly tanítványokat képezett, akik legyőztek más híres 

vívómestereket, ... Tüneményszerű kiváló tanítványa, ilyen volt a 60-as évek közül 

Papp László, később Szemző István, Gencsi, majd a mindezeknél jelesb kisbaári Kiss 

Ferenc, aki már mesternek is ritkítja párját és kétségbeejti a vele próbálkozó 

műkedvelőket nemcsak, de még a hivatásszerű mestereket is.” 

Kisbsbaáaáriri K Kiss Ferenc vívómesterer, , ügügyvyvéd

Keresztetessssy y JóJózszsefef vívívómester egyik legjobb 

tanítványaya vovoltlt. EgEgyedülálló tudásával ámulatba 

ejtette a a vevelele p párárbajozó, más nemzetek 

vívóvómemeststerereieit is.

18186464--tőtől Ő vezette KeKerereszsztetessssy y mester iskoláját,

mimint asszisztens, majd késősőbbbb, mimintnt fővívómester..

1892-ben Ő rendezte meg memeststereree, Kersztztesessysy 

József jubileumi ünnepségét, ahaholol ü üdvdvözözlőlő 

beszédet is mondott.

1904-ben díszvendégként j jelenenikik meg I Itatalolo 

SaSantelli vívómester vívóakakadédémimiájájánán.

ElElfofogagadodott egy kihívást t egegy y ololasasz vívómestertől és 

megmgmérérkőkőzött vele e a a TiTigrgrisis szállodában. A párbaj

során azaz o olalaszszsz e egygyszszer sem tudta megvágni, 

ellenben KiKisbsbárári i olololyayan erejű fejvágást mért ellenfelére, hogygygy fefe anannanakk fejvédőjeőő

szétrepepedtdt..

Kisbsbárári i KiKiss Ferenc a mamagygygyararar vívók egyik legnagyobbja vovoltltlt.

A A költő, Vajda János barátja, a akikivevel l KeKeKeresztessy vívívóvóvótetermrmében ismerkedett meg.

Egyik elismerő cikke, melyben KeKerereszsztetessssyt és s s KiKiKissstst is jellemzi:

„ ... Mint a vívás tanára, oly tanííttvvánnyyyookkat képezett, akik legyőztek más híres 

vívómestereket, ... Tüneményszeerrűű kkiivváállóó ttaannííttvváánya, ilyen volt a 60-as évek közül 

Papp László, később Szemző IIssttvváánn,, GGencsi, mmaajjdd aa  mmindezeknél jelesb kisbaári Kiss 

FFeerenc, aki már mesteerrnneekk iiss ritkítja párját és kkééttsséégbeejti a vele próbáállkkoozzóó 

mműűkkeeddvvelőket nemcsaakk,, ddee mméég a hivatásszerű mestereekkeett  iiss.”


