
Márki Ferenc vívómester 

(1912. november 7. – 2008. május 26.) 

1912. november 7-én született Szegeden. Szülei: 

Márki Ferenc és Pintér Etelka. Édesapja hősi halált 

halt az I. világháborúban. A 14 éves hadiárva a 

katonai pályát választotta, s a Magyar Királyi Toldi 

Miklós Honvéd Sporttanár- és Vívómesterképző 

Intézetben olyan neves mestertanárok mellett 

tanult, mint Gellért Alfréd és Borsody László. 

1935-ben vívómesterként végzett. 

1938-ban Ausztriában és Csehszlovákiában élt. 

1945-ben visszatért Szegedre ahol elkezdi oktatni a 

vívás művészetét. 

Vívott az SZTK-ban, 1948-ban a Szegedi Postás 

edzője lett. Oktatói pályájának csúcsát az 1956-ig 

eltelt nyolc esztendő jelentette. Tanítványai közül 

Magay Dániel világbajnok (1954, Luxemburg, kardcsapat) és olimpiai bajnok (1956, 

Melbourne, kardcsapat), Örley Szabolcs ifjúsági 

világbajnok (1954, Cremona, kard egyéni), 

Juhász Katalin a tőrcsapat tagjaként olimpiai 

bajnok (1964, Tokió) és háromszoros 

világbajnok (1959, 1962, 1967) lett. 

1953-ban már a tatai nemzetközi edzőtáborban 

a keletnémet és csehszlovák vívókat oktatta. 

 

 

 

Neve külföldön is jól csengett. 1954-ben és 1955-ben szovjet kardozók 

edzőtáboroztak Budapesten. A szegedi mester többek mellett Jevgenyij 

Cserepovszkij, Jakov Rilszkij és David Tisler tudását pallérozta. 

Legkedvesebb tanítványa, Magay Dániel szerint kora legjobb vívómestere volt. A 

minősítés hiteléül: az 1955. évi budapesti nemzetközi verseny döntőjében Magay 

5:0-ra verte Kárpáti Rudolfot. Az asszó végén a honi vívópápa, Gellért Alfréd így 

gratulált neki: „Büszke vagyok, hogy a mesterednek vallhatom magam!" Örleyék sem 

fukarkodtak az elismeréssel: „Első levelezőlapom szeretett mesteremnek. Szabolcs. 

Márki Ferenc 



Cremona, 1954. április 16." Egy másik képeslapon ez olvasható: „Kedves Feri bácsi! 

Köszönöm ezt az eredményt. Ez kizárólag Feri bácsin múlott. Üdvözlettel: Dani." 

1956-ba Jugoszláviába menekült. Innen később Olaszországba költözött, ahol újra 

vívást kezdett oktatni a híres Club Scherma 

Torinóban. Később Brazíliába költözött és itt is 

vívást oktatott.  

Miután Jekelfalussy Piller György - aki 

Amerikában a Pannonia Athletic Clubot 

vezette – meghalt, Magay Dániel hívására, a 

legendás mester 1961-ben, átvette és 1962-

ben újra megnyitotta Piller György iskoláját. 

Hírneve és kiválósága hamar elterjedt és 

1963-ban felkérték két San Franciscó-i főiskola 

vívómesteri tisztségre 

Sok híres világ és olimpiai bajnok került ki a kezei közül. 

Halála előtt néhány évvel, a Colorado állambeli Boulderbe költözött. 

Utolsó napjaiban is elérzékenyült, ha visszagondolt a Kossuth Lajos sugárútra, a 

Szegedi Postás ütött-kopott, keskeny, kokszkályhás vívótermére, melyben még meleg 

víz sem volt. 

1987-ben vonult vissza, és ahogy ő fogalmazott „…a kardot horgászbotra…” cserélte. 

A visszavonulásának tiszteletére rendezett ünnepségen, melyet a San Francisco State 

University-n tartottak, több mint 200 tanítványa, családtagok és barátok vettek részt. 

Életének 96. évében, 2008. május 26-án hunyt el, a szegedi vívósport legendás 

alakja, Márki Ferenc. 

  


