
Meszéna Miklós kardvívó 

(Budapest, 1940. december 14. – Budapest, 1995. július 29. 
 

Vívómestere Forró Sándor volt. 
 

Eredményei:   
· 1964 Tokió: nyári olimpia,  kard, csapatban 5. 

· 1968 Mexikóváros: nyári olimpia, kard, csapatban 3. 

· 1961 Szófia: universiade, kard, csapatban 1. 

· 1963 Porto Alegre: universiade, kard, csapatban 1.  

· 1965 Budapest: universiade, kard, csapatban és 
egyéniben is 1. 

· 1961 Torino: világbajnokság, kard, csapatban 3. 

· 1962 Buenos Aires: világbajnokság, kard, csapatban 
2. 

· 1963 Gdansk: világbajnokság, kard, csapatban 3. 

· 1965 Párizs: világbajnokság, kard, egyéniben 2. 

· 1966 Moszkva: világbajnokság, kard, csapatban 1.  

· 1967 Montreal: világbajnokság, kard, csapatban 2. 

· 1969 Havanna: világbajnokság, kard, csapatban 3. 

· 1970 Ankara: világbajnokság, kard, csapatban 2. 

· 1971 Bécs: világbajnokság  kard, csapatban 2. 
 

1989. július 1. és 1995. július 29. között a Vasas SC elnöke. 
 

A Vasas elnökeként egyik meghatározója lett a 70-es, 

80-as évek hazai sportéletének. Meszénának nem 
csak a sport terén voltak érdemei. Ő tanította meg a 

pókert sokaknak Budapesten, így magának a 
nyugalmazott énekesként póker-guruvá híresedett 
Korda Györgynek is. 
 

Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyugalomra. 
 
Kardvívó válogató emlékversenyt neveztek el róla. 

Az 1965-ös párizsi 
világbajnokság: 

Meszéna Miklós, Pawlowski, 
Horváth Zoltán 

Meszéna Miklós 
(1940-1995) 

MMeesszéna Miklós kardvvíívvóó

((Budapest, 11994400. december 14. – Budapesstt,, 1199995. július 299..

Vívómemeststerere e FoForrrrrró ó SáSándndor volt.

Eredménynyeiei:  
· 19196464 T Tokokióió: : nynyárári i olimpia, kard, csapatban 5.

· 19196868 Mexikóvóvárárosos: nynyári olimpia, kard, csapatban 3.3.

· 191961 Szófia: ununiviverersisiadade,e, kard, csapatban 1.

·· 1963 Porto Alegree: : uuniniveversrsiade, kard, csapatbaban n 1.1.

· 1965 Budapest: u uniniveversrsiaiadede, kard, csapapatatbabann és 
egyéniben is 1.

· 1961 Torino: világbajnokskságág, kakardrd, , csapapatatbabann 3.

· 1962 Buenos Aires: világbajajnonokskságág,, kakardrd, csapatban 
2.

· 1963 Gdansk: világbajnokskságág,, kakardrd, cscsapapatatbaban 3.

· 1965 Párizs: világbajnokságág,, kakardrd, egyéyéninibebenn 2.2.

· 1966 Moszkva: világbgbajajnonokskságág, kard, csapapatatbaban n 1.1.

· 1967 Montreal: vilálágbgbajajnonokskság, kard, csapatatbabann 2.2.

·· 1969 Havanna: vivilálágbgbajajnonokság, kard, csapatbann 3.3.

·· 191970 Ankara: vivilálágbgbajajnonokság, kard, csapatban 2.

· 19197171 Bécs:: vivilálágbgbajajnokság kard, csapatban 2.

1989. júliusus 1 1. ésésés 1 199995. július 29. között a Vasas SC elnöke.

A Vasas elnökeként egyik megegeghahahatátárorozózójaja l letett t a a 70-es, 

80-as évek hazai sportéleteteténénénekek. Meszénénánánakak n nem 
csak a sport terén voltak k érérérdedememei. Ő taní

sp
totta a memeg g a a íí

pópókert sokaknak BuBudadadapepeststen, így magánanak k a a 
nynyugugalmazott énekekekeskskskénént póker-guruvá híresededetett t 
KoKordrda a a GyGyörgynek isisis.

Kerepepesisi ú útiti t tememetetőbőben helyezték örök nyugalomra.

Kardvívívóvó v válálogogatató ó ememlékversenyt neveztek el róla.

AzAz 1 196965-ös páririzszsi 
vivilálágbgbajajnokskságág::

Meszénéna a MiMiklklósós, , PaPawlwlowowski, 
HoHorvrvátáth h ZoZoltltánán

Meszéna Miklós
(1940-1995)


