
Németh Árpád 

 
Polgári család gyermekeként született Kecskeméten, 1940-ben. Iskoláit is itt végezte, 
és itt került kapcsolatba a vívó sporttal már 10 éves korában. Nevelő mestere Gaál 
Tibor volt.  
18 évesen került Budapestre, és itt a BVSC-ben folytatta a versenyzést. Rajta kívül 
álló okok miatt nem vették fel az egyetemre. Kitanult egy szakmát, és így mint már 
munkásszármazású 1961-ben sikerült felvételt nyernie a Testnevelési Főiskola, vívó 
szakedző nappali tagozatára. 
 
A sors ajándéka, hogy 
olyan mesterektől 
tanulhatta meg a vívás 
rejtelmeit, mint Dr. Bay 
Béla (vezető tanár), 
valamint Szűts János 
(kard), Vass Imre 
(párbajtőr), Hátszegi 
József  (tőr), akik mind a 
Magyar Királyi Toldi 
Miklós Honvéd 
Sporttanár- és 
Vívómesterképző Intézet 
hallgatói voltak. 
 
1964-ben szerezte meg a 
szakedzői diplomát, majd 
hosszú éveket dolgozott 
Tunéziában és Kuvaitban, 
mint a nemzeti válogatott edzője, s közben négy évig a magyar párbajtőr utánpótlás 
kapitány feladatát is ellátta. 
 
Ma is aktív edzőként dolgozik, csupán a vívás iránti szeretetből a VASAS Sport 
Clubban. 
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