
Lovas Röszler Gyula vívómester 

 

Fővárosi okleveles vívómester, Röszler Ármin kecskeméti 
városi ellenőr és Rosenfeld Regina fia, szül. 1870. február 
22-én, Szegeden (Csongrád megye). A gymnasium alsó 
osztályait Kecskeméten tanulta magánúton, mert a sok 
viszontagság között, mely az 1879. szegedi árvízkor érte, 
megsiketült. Tizenkét éves korában nyomdász lett és az is 

maradt húsz éves koráig. 

1890-ben a vívómesteri pályára lépett és 1896 óta, mint 

vívómester tevékenykedett Budapesten. 1890-es években 
Kecskeméten oktatott, ahol 2 kardversenyt is rendezett, 

1893. április 9-én és 1894-ben. 

1893-ban elsők között mutatta be a vívótőr iskoláit. 

Birkózásban is jeleskedett. 

Röszler családi nevét öccsével együtt 1900. máj. változtatta 
Lovasra. 

1910-ben tanítványaival megalapította a Hungária Vívó Clubot. 

Tanítványai: Serény Gyula és Hochstein Hugó 

Könyvet is írt. „Útmutató a lovagias ügyek elintézéséhez” címemmel: 
(párbajszabályok, a párbajvívás) Lovas Gyula ; ill. Lovas 

Lajos eredeti rajzaival Bp.,1898. 
Lovas Röszler Gyula 
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