
Filotás Ferenc ezredes, vívómester 

 

Debrecenben született, 1874. március 19-én.  

Érsekújváron, Vácott, Bécsújhelyen, Marosvásárhelyen és 
Budapesten állomásozott. 

Borsody Lászlónál, a Ludovikán tanult vívni. 

Az 5. kassai huszárezred parancsnoka volt. 

Egy hosszabb kórházi kezelés után a Honvédelmi 
Minisztériumban, a ló ügyi osztály tisztviselője, majd 
főnöke lett. 

1903-ban indult a MAC vívóbajnokságán, ahol 6. helyezést 
ért el. 

1904-ben a Nemzeti Sportlap vívóversenyén indult. 

1905-ben tőrvívásban, második helyet ért el. 

1907-ben a Keresztessy emlékversenyen tőrvívásban 3. helyt, kardvívásban 8. 
helyezést ért el. 

1910. március 20-án megalakítja a Marosvásárhelyi vívóegyletet, mint a 
marosvásárhelyi kadétiskola tanára. 

1911-ben vívóakadémiát rendez Marosvásárhelyen ahol maga is nagy sikerrel fellép. 

1920-ban a MOVE vívóakadémiáján bemutatót vív. 

Magyarország 1920-as tőrvívóbajnokságán 3. helyet szerez. 

1921-ben a Wesselényi vívóklub kardvívóversenyén 3. helyet 
szerez. 

Egymásután 13-szor nyerte meg az ezred, a dandár és a 
hadosztály tiszti vívóversenyét.  

Magyarország 1922-es tőrvívóversenyén 2. helyezést ér el. 

1926-ban a tőrvívóbajnokságon a 6. helyet szerzi meg. 

Az 1928-as Magyar Női Vívóklub olimpiai próbaversenyén, Ő az 
egyik versenybíró. 
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1922-ben ezredesként vonul nyugdíjba. 

 

A MAC-ban is vívott. 

Nyugdíjazása után megválasztották a Magyar Vívószövetség elnökévé. 

Jelentős szakirodalmi tevékenysége, nagyszámú, a vívással foglalkozó cikke jelent 
meg a korabeli lapokban. 

19192222-ben ezredesként vovonunul l nynyugdíjba.

A MAC-baban n isis v vívívívootttt.

Nyugdíjazázásasa u utátán n memegvgválasztották a Magyar Vívószövetség elnökökévévé.é.

Jelentntősős s szazakirodalmlmi i tetevévékekenysége, nagyszámú, a vívássssalal f fogoglalalkozó cicikkkke e jejelent 
memeg g a a kokorabeli lapokbaban.n.


