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1904-ben „Útmutató a tisztek biztonságos és sikeres 

párbajvívásához” címmel Esztergomba könyvet adott ki. 

1912-ben a „Becsületbeli ügyek lebonyolítása” címmel 

könyvet jelentetett meg. 

Széles látó körrel foglalkozott műveiben a vívás és párbaj 

részleteivel, alapos tudással buzdította és lelkesítette 

tiszttársait e sportok művelésére. Könyvében ő maga 

őszintén megírta, hogy nagy részben a Magyar Atlétikai 

Szövetség, oktatási elveit akarta bevinni a hadseregbe. 

Az 1904-ben megjelent vívószakkönyve, a legnagyobb 

sikert aratta. Több ezer példány fogyott el belőle és a vezető katonai körök 

egyöntetű dicséretében volt része. Különösen Németországban fogyott, ami azért 

volt nagy dolog, mert belőle a német tisztikar alaposan megismerhette a magyar 

vívást és sportviszonyokat. 

 

A fiatal katonatiszt azonban nemcsak elméletileg volt buzgó apostola a vívásnak, 

hanem gyakorlatban is rendkívüli aktivitást fejtett ki. 1902 év óta Ő rendezte az 5. 

pozsonyi hadtestben a nagysikerű hadtesti vívóversenyeket, amelyeken Frigyes 

főherceg védnökölt. Ezt a tevékenységét a felsőbb hadvezetés egy ritka kitüntetéssel 

ismerte el, „írásbeli dicséretet” kapott. 

A lelkes szervezéssel egy nagyfontosságú intézményt hozott létre a hadseregben, az 

5. Hadtest Vívóegyletét. Habár a bécsújhelyi Militar und Fecht Kurse évről-évre 

nagyszámú kiváló vívót nevelt, a vívás a hadseregben egészében véve még sem volt 

olyan népszerű, aminek az volt a fő oka, hogy a kisebb helyőrségekben levő 

tiszteknek nem volt módjuk gyakorolni vívómester híján. 

A Bartunek által kezdeményezett hadtesti vívóklub e hiányon volt hivatva segíteni. A 

mintául alakult hadtesti vívóklubnak van egy központja: Pozsony és minden 

helyőrségben fiókszervezete. Az 5. hadtest ily mintaklubjának már is 800 tagja volt, 

mérsékelt tagdíj mellett. Tekintettel arra, hogy a hadtestparancsnok, Frigyes 

főherceg nagy támogatója volt a vívósportnak. Az 5 hadtesti vívóklub is az ő 
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támogatásával alakult meg. Azzal a szándékkal, hogy mintául szolgáljon a 

későbbiekben.  

Bartunek József, az első világháborúban az orosz fronton teljesít szolgálatot ahol 

hadifogságba esik. 
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