
 

Halász Zsiga főhadnagy 

 

Nagykörös 1856. február 19. – Nagykörös 1937. június 
22. 

Sztrakay Norbertnél tanult vívni. A MAC-ban 

vívómesterként dolgozott. 

Olaszországba utazva Genovába sokat tanult az ottani 
vívómesterektől. 

1878-ban Angliába küldik, hogy ott ökölvívást tanuljon 

1895-ben az első országos vívóversenyen a mesterek tőr 
kategóriáját úgy nyeri meg, hogy „egy szúrást sem 
kapott”. A kard kategóriában ezüstérmet szerzett. 

Elutazott Bécsbe, hogy megnézze Luigi Barbasetti híres 
olasz vívó bemutatóját. 

Az 1896-os Milleneumi vívóversenyen a mesterek kategóriájában 5. helyezést ért el. 

1897-ben Italo Santelli szerződtetése miatt, (habár felajánlották, hogy dolgozzon 

mellette) lemondott és visszavonult saját termébe, melyet néhány év után bezárt. 
Ezután a budapesti Református Főgimnáziumban dolgozott, mint tornatanár. Barátai 

unszolására újra megnyitotta 
magántermét az Andrássy úton. Az 
ünnepélyes megnyitón Ő, és fiai is 
felléptek. Termében karddal magyar 

stílust, tőrrel pedig a francia modor 

szerint oktatott. 

 

1905-ben Halász vívótermében és 
elnöklete alatt zajlott le az első magyar 
vívómester vizsga. 

1912-ben a Vigadóban rendezett vívóversenyt és estélyt. 

Később visszaköltözik szülővárosába Nagykörösre. 

A vívásról számos cikke jelent meg. 

Halász Zsiga és tanítványa Iványi Gyula 
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SzSztrtrakakayay Norbertnénél l tatanunullt vívni. A MAC-baban n 

vívívóvómesterként dolgozott.

Olaszországba utazva Genovábába a sosokakat tanultlt a az z otottani 
vívómesterektől.

1878-ban Angliába küldik, hogy ott ö ökökölvívívásást t tatanunuljon

1895-ben az első országos vívóverersesenynyenen a m mesestetererek k tőr 
kakategóriáját úgy nyeri megeg, , hohogygy „egy szúrúrásást t sesem m 
kakapopott”. A kard kategóriábábanan e ezüzüststérmet szerzett.

Elututazazotott t Bécsbe, hohogygy m megegnézze Luigi Barbasetti híreses 
olasz vívívóvó b bememutatatójójátát.

Az 1896-osos M Mililleleneneneumumi vívóversenyen a mesterek kategóriájában 5.5.5. h helelyeyezézést ért el.

1897-beben n ItItalalo o SaSantntelellili szerződtetése miatt, (habár felajánlnlototottáták,k, hohogygy d dololgozzon 

melllletettete)) lelemondotott t ésés v viisssssszavonult saját termébe, melyeeet t t nénéháhányny év ututánán b bezezárárt. 
EzEzuutátán n a budapesti ReRefoformrmátátátusus Főgimnáziumban dolgozozototottt,, mimint tornatanár. B Bararátátaiai 

unszolásárárára a a újra megnyititotottata 
magántntnterermémét az Andrássy úton. AzAz 
ünnenenepépépélylyes megnyitón Ő, és fiai is 
fefefellllllépéptetek. Termében karddal magyar 

stststílust, tőrrel pedig a francia modor 

szszererinint t oktatott.

1905-ben HaHalálász vívótermébeben n ésés 
elnöklete alatatt t zazajljlotott le az elsőső m magagyayar 
vívómester vizsga.a.

1912-beben a a ViVigagadódóbaban rendezett vívóversenyt és estélyt.

Később v visisszszakakölölöltötözizik k szülővárosába Nagykörösre.

A vívívávásrsrólól számos cikkkke e jejelelent meg.

Halálászsz igig nyny yi yuZsZsigiga és tananítítváványnya a Iványi Gyula
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