
Schlotzer Gáspár és Schlotzer József vívómesterek 

Osztrák helyőrséghez vezényelve teljesítettek 
szolgálatot.  

A Bécsújhelyi Vívóakadémiát végezték el. 

1908-ban Gáspár a londoni olimpiai csapattal első 
ízben tartott közös edzéseken dolgozott. 

1909 márciusában, mint vendég Schlotzer Gáspár 
részt vett Italo Santelli jótékonysági nemzetkőzi 
vívóakadémiáján a fővárosi Vígadóban 

1910 Gáspár, Santelli mester mellett oktat a MAC 

keretén belül a Nemzeti lovarda helységében. 

1914-ben a Ferencvárosi Torna Clubnál (FTC), már 
mint nagytekintélyű vívómester dolgozott. 

1920 februárjában a MOVE-ban vívtak bemutató 
mérkőzést. 

1920 után magyarosították nevüket Törpényire. 

1923-ban megjelent Schlotzer Santelli 

vívóakadémiáján, melyen a Viener Atcletic Club 

(WAC) csapatával mérték össze tudásukat. Versenyen kívüli számként nagy fölénnyel győzte 
le az osztrák Lohsert. 

Schlotzer Gáspár éveken át oktatta Schenker Zoltán alezredest a tőrvívás rejtelmeire. 

Eckl Viktor (RAC), Gáspár tanítványaként 1927-ben megnyerte az országos junior 
tőrversenyt. 

Elek Maca a későbbi világbajnok is nála kezdte a vívótanulmányait. 

1930-ban a soproni vívóklub vívómester Schlotzer József lett. 

Gáspár, Terstyánszky Ödönt is oktatta. 
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