150 ÉVE SZÜLETETT
DR. PORTELEKY LÁSZLÓ
(1870-1953)

Dr. Porteleky László
Magyarország 1900. évi kardvívó bajnoka

A Porteleky Szatmár vármegyei kihalt nemesi család.
A Porteleki nevet viselő családok közül kettőről tudjuk, hogy az 1745. évi redemptió
(megváltás) időszakában Kisújszálláson éltek. Az 1782. július 5-én keltezett LiberFundi
(„váltság telekkönyv”) másolatában a birtoklapon a 183. sorszámon „Porteleki Mihály, a
199. sorszámon Porteleki István” neve olvasható.
A leszármazottak között kiemelkedett a 150 éve Kisújszálláson született dr. Porteleky
László ügyvéd, miniszteri tanácsos, kiváló sport- és közéleti ember, városi önkéntes tűzoltó főparancsnok.
Születésének 150. évfordulójára készülve – segítőtársaimmal együtt –, sokoldalú helytörténeti kutatómunkát végeztünk, amelynek során számtalan, eddig nem ismert dokumentumot találtunk Porteleky László és szűkebb-tágabb családja tagjainak életéről.
Az alábbi összeállítással szeretnénk adózni városunk híres szülöttje, egy igazi polihisztor
emlékének.
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Szülei

Testvérei

Az édesapa, idős Porteleky László (1841-1910), köztiszteletnek örvendő kántortanító,
orgonista-énekvezér, presbiter volt a református egyház szolgálatában.

A Porteleky család hölgytagjai gyakori vendégei voltak a fővárosi, a vármegyei, illetve
a helyi jótékony célú mulatságoknak, báli összejöveteleknek.

1841. november 6-án született Kisújszálláson, egyszerű birtokos szülőktől. (Apja
Porteleky Bálint, anyja Jónás Julianna.)

Porteleky Róza lelkészfeleség volt. Férje, (György Ferenc), korai halála után 8 évvel
újra férjhez ment.

Elemi iskoláit és az első négy gimnáziumi osztályt itt végezte a szülővárosában. A
Debreceni Református Főgimnáziumban érettségizett. 1860-ban teológus lesz, majd
1861-től tanítóságot vállal Nádudvaron, ezt követően pedig leánytanítóként hazakerül Kisújszállásra. Tizenkét évi tanítóskodás után orgonista-kántori oklevelét is megszerezte. A református gyülekezet énekvezéreként több mint 12 ezer embert kísért ki
utolsó útjára.

A kisújszállási ref. gimnázium 1913. évi évkönyvében említett dr. Jahraus Andorné
azonos Porteleky Róza személyével. (50 pengőt adományozott az iskola Ifjúsági Segítő
Egyesületének).

Id. Porteleky László 1910. április 12-én hunyt el, halálának oka: tüdőlob (tüdőgyulladás).
Az örökösei nevének emlékezetére a kisújszállási Főgimnáziumnál 100 korona jutalomdíj-alapítványt hoztak létre. A legidősebb gyermek, LÁSZLÓ, rendszeresen kiegészítette az alapítvány tőkéjét, pénzdíját.
Erről a Kisújszállás és Vidéke c. lap 1927. június 19-i számában Nyugtázás címmel az
alábbi hír jelent meg:
„Dr. Porteleky László néhai való édes atyjának nevét viselő gimnáziumi alapítványunk
tőkéjét, évek hosszú sora óta követett szokásához híven, ismét 10 Pengővel gyarapította,
év végi jutalmazásra pedig 5 Pengőt adományozott. Elárvult, értékükben fillérekre devalválódott alapítványainknak helyreállítása csakis az ősök nemes szándékának ilynemű
kegyeletes megértése alapján hajtható végre: sem az állam, sem az egyház erre nem
képes.”
Az édesanya Horkay Terézia (1840-1910) (szülei: Horkay Lajos és Aranyossy
Zsuzsanna). Első, Török József református leánytanítóval 1860-ban kötött házasságából három gyermek született: Dezső, aki 21 hónapos korában elhunyt, Ilona (férjezett neve Gyökössy Lajosné), valamint Erzsébet (férjezett neve Nagy Albertné). Török
József tanító még Erzsébet lánya megszületése előtt elhunyt.

Porteleky Mária tanítónő volt, 1896. decemberében házasságot kötött T. Szabó Károllyal (1867-1911), a helyi gimnázium tanárával. Elza nevű lányuk (1898-1983) Debrecenben szerzett tanítónői oklevelet, s haláláig Kisújszálláson élt. Ő volt a város sokak
által szeretett tanító nénije.
Károly fiuk (1905-1988) Sárospatak nagy tiszteletben álló főiskolai tanára, vívóedzője,
versenybírója volt.
A legfiatalabb gyermek, Katalin 1909. november 9-én született. 1912. április 25-én,kisgyermekkorában tüdőbetegségben elhunyt.
T. Szabó Károlyné Porteleky Mária határozott egyéniségű asszony volt, aki a férje
halála után erős akarattal, példásan nevelte gyermekeit. Lányával, Szabó Elzával, a
Porteleky család kisújszállási, Déli temetőben lévő közös sírhelyén nyugszanak.
Porteleky Sándor (1880-1915) a helyi gimnáziumban tanult, és itt tett érettségi vizsgát
is. Kiváló tornász és atléta volt, több országos versenyen nyert érmet ill. pályadíjat.
Jogásznak tanult. Csökmőn segédjegyző lett, mellette anyakönyvvezető-helyettesnek
is kinevezték, majd Sarkadkeresztúron jegyzőként dolgozott. Az első világháborúban
önkéntesként szolgált, hadapród, illetve zászlós rangban. Galíciában halt hősi halált.

Tanulmányai

Porteleky László leánytanító, kántor és néhai Török József özvegye, Horkay Terézia,
1867. dec. 17-én Kisújszálláson kötött házasságából négy gyermek született: LÁSZLÓ
(1870), Róza (1872), Mária (1877) és Sándor (1880).

A család legidősebb gyermeke, LÁSZLÓ, a kisújszállási hatosztályos református gimnázium elvégzése után az iglói főgimnáziumba ment továbbtanulni, amely iskola a tornát tűzte programjára. Porteleky László „1886-1888-ig volt az iglói helv. hitv. főgimná-
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zium növendéke, s ott is érettségizett”, - írta az Ország-Világ c. lap 1930. december 28-i
számában a 60 éves dr. Porteleky László ügyvédről.
Felsőfokú tanulmányait Budapesten, a Magyar Királyi Tudományegyetem jog- és államtudományi karán végezte. Két államvizsgát és két szigorlatot tett le, jogi doktori
címet szerzett, 1891. október 10-én avatták doktorrá. Később ügyvédi oklevelet kapott,
majd Budapesten irodát is nyitott.
Már joghallgató korában is ellátott háznagyi, szakestély- tisztségviselői feladatokat,
színielőadások szereplője, ünnepségek szónoka, ifjúsági rendezvények szervezője is
volt. Közéleti szerepléséről a Budapesti Hírlap 1894. márc. 25-i számában így írt:
„A Magyarországi Tornaegyesület Szövetsége koszorút helyez Kossuth Lajos ravatalára, testületileg részt vesz a temetésen. A tornászok körében Porteleky László úr gyűjtést
indított a Kossuth-szoborra.”
Porteleky László németül, franciául és angolul is beszélt.

Szolgálatai
1, A Honvédelmi Minisztériumban
Dr. Porteleky László 1892-től csaknem 17 éven át (16 év 5 hónap 4 nap) a Magyar
Királyi Honvédelmi Minisztériumban szolgált különböző tisztségekben, polgári állományban. Munkáját fogalmazó gyakornokként kezdte, majd miniszteri segédfogalmazó lett 1895-ben. Ebben a tisztségében 1500 aranyforint volt az éves jövedelme.
A későbbiekben miniszteri segédtitkár, majd miniszteri titkár lett. Mint honvédelmi
miniszteri osztálytanácsos vonult nyugdíjba 1907-ben.
A Minisztertanács 1911. május 10-i ülésén Porteleky László dr. miniszteri osztálytanácsos részére a rendes nyugdíján felül kegydíjat (azaz jóakaratból adott jutalmat)
hagyott jóvá.
A Budapesti Hírlap 1913. január 12-i számában – a rövid hírek között – a kegydíj
konkrét összegét is közölték: „Porteleky László honvédelmi miniszteri osztálytanácsos
nyugdíját is fölemelték 3328 koronáról a Minisztertanács kegyelméből 3840 koronára.”

2, A császári és királyi hadseregben
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet Múzeum Levéltára Bécsi Kirendeltségéből kapott korabeli dokumentummásolatokból adatokat, tényeket ismerhettünk
meg Porteleky Lászlónak a cs. és kir. hadseregben teljesített szolgálatairól.
1888. október 4-én besorozták az állandó hadseregbe, és 2 katonaévre a cs. és kir. 32.
gyalogezredbe. A tényleges katonai szolgálatba lépésének az ideje: 1892. október 1.
Szolgálata során eredményes tartalékos tiszti vizsgát tett 1893-ban. Ezt követően kinevezték tartalékos hadnaggyá, és áthelyezték a cs. és kir. 15. tábori ágyúsezredhez.
Az 1895-99. közötti időszakban három fegyvergyakorlaton, éleslövészeten vett részt.
Katonai szolgálatának a területei és főbb helyszínei a következők voltak: Komárom,
Gattendorf, Köbölkút, Concurrenz, Dél-Stájerország és Krajna.
Felettesei a fegyveres és polgári állományú szolgálatait kitüntetésekkel is elismerték.
Többek között megkapta a Fegyveres Erő Jubileumi Emlékérmet; A Civil Állami Közalkalmazottak Jubileumi Emlékérmét.
A magyar királyi 1. honvéd huszárezredben 1901 és 1906 között szolgált.
Az első világháború időszakában a szerb fronton is harcolt. A Pester Lloyd 1916.
március 26-i, 59. számában megjelent királyi rendelet alapján jónéhány hadnagyot –
köztük dr. Porteleky Lászlót – a király hadnagyból népfelkelő hadnaggyá nevezte ki
a háború teljes időtartamára. Ezen időszak szolgálataiért megkapta a Károly-csapat
kereszt Háborús Emlékérem a Kardokkal Kitüntetést, (viselését 1947-ben törvényileg
szüntették meg).
Porteleky László a katonai szolgálatból emléklapos népfelkelő honvéd huszár századosként szerelt le.

3, Zala vármegye kormánybiztosaként
Ferenc József 1905 januárjában nem az országgyűlési választásokon győztes pártszövetséget, hanem uralkodói jogával élve Fejérváry Géza bárót, a darabont testőrség parancsnokát kérte fel a kormányalakításra. A kabinetet országszerte ellenszenv fogadta.
Zala vármegyében a közgyűlés hangsúlyozta, hogy semmilyen címen kinevezett kormányközeget nem tekint törvényesnek.
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A belügyminiszter 1906. február 1-én Porteleky László dr. miniszteri segédtitkárt
teljhatalmú kormánybiztosnak nevezte ki. A megyeszékhelyre február 22-én érkező
kormánybiztos „kellő” fogadtatásban részesült. A közgyűlés termét lezárták és lepecsételték, a megyeházára gyászlobogót tűztek. Az ellenállás gyengítése érdekében a
kormánybiztos megpróbálta befolyásolni a megye és a város vezetőit, tisztségviselőit,
kevés sikerrel.
Mint megtörtént epizód maradt fenn ebből az időből a következő anekdota:
„Bród Ignác nagykanizsai borbély segédjét egyik izgatott hangulatú napon a vasúti
állomásra hívták, hogy ott két idegen átutazó urat kell megborotválni. Valaki azonban
figyelmeztette a segédet, hogy a két titokzatos úr közül az egyik alighanem Porteleky
kormánybiztos, aki nem akarja levetni inkognitóját, azért hivatja a borbélyt az állomásra.
A segéd, aki az egyik atléta formáju úrban valóban Portelekyt vélte felismerni, megkérdezte:
- Nem Porteleky úrhoz van szerencsém?
- De igen – felelte az mosolyogva.
A segéd erre megborotválta a másik urat, aztán összepakolta a rekvizitumait, és menni
készült.
-

Hát engem nem borotvál meg? – kérdezte csodálkozva Porteleky.
Nem. Ajánlom magamat! – volt a borbélysegéd válasza.
De, hiszen csak tréfáltam. Nem vagyok én Porteleky, kereskedelmi utazó vagyok.
Azt mindenki mondhatja! – vágott vissza a borbély, és feleletet sem várva eltávozott.”

(Forrás: Barbarits Lajos: Nagykanizsa. Magyar városok. Monográfia IV. 1929. Nagykanizsa a politikában. 150. oldal)
Portelekyt 1906. március 24-én Szulyovszky Dezső teljhatalmú királyi biztos váltotta
fel.
A Budapesti Hírlap 1906. április 25-i számában A zalai kormánybiztos címmel a következőket írta:
„Porteleky László dr. honvédelmi miniszteri titkárt, aki a Fejérváry-kormány alatt Zala
megyében kormánybiztosságra vállalkozott, ma három hónapra szabadságolták, s e
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három hónap elteltével nyugdíjazni fogják. Porteleky László dr. ma levelet írt nekünk,
amelyben kijelenti, a kormánybiztosság alól elvi okokból, a maga sürgetésére mentették fel.”
„Porteleky László dr. miniszteri segédtitkárt, volt Zala-megyei kormánybiztost számfeletti titkárává nevezte ki a honvédelmi miniszter”, – írta a Keszthelyi Hírlap 1906.
ápr. 15-én. Porteleky László dr. az emlékeiről nyilatkozva Az Est című lapnak erről az
időszakról röviden csak ennyit mondott: „Fejérváry Géza kedvence voltam, és a darabont-korszak után kiüldöztek a hivatalból.”

Ügyvédi tevékenysége
Dr. Porteleky László, Budapesten jól működő ügyvédi irodát működtetett. A további
ügyvédi tevékenységéről Az Est c. lap 1935. április 12-i számában így nyilatkozott:
„Jött a háború, s az azt követő forradalmi időszak, nem lehetett megélni. Hazajöttem
Kisújszállásra…
Régi házunkban az Arany János út 3 szám alatt irodát nyitottam. Most 65 éves vagyok,
s éppen úgy szaladgálok faluról-falura, mint a legfiatalabb fiskális.”
Bár az ügyvédi iroda nem sokat hozott a konyhára, Porteleky László rokonszenves,
szerény, mélységesen emberséges természete révén köztiszteletnek örvendett. Sokan
így emlegették; „A szegények ügyvédje.”
A Porteleky-család birtokában volt egy karikatúra, amelyen a híres olasz származású
vívómesterével (a későbbiekben barátjával) Santelli Italóval, a maestróval asszózik.
Porteleky jobbkezében a kardját, balkezében ügyvédi aktatáskáját szorongatja. „Elgondolkodtató, hogy mikor ért rá az örök sportoló abba a táskába belenyúlni hivatali,
később az ügyvédi munkáját intézni?” – írja az első magyar kardbajnokra emlékező
soraiban Syposs Zoltán.

A „Pesti gavallér”
Porteleky László a századfordulót követően életének „fénykorában” otthonosan mozgott a pesti társasági életben. A feleségével és a lányaival gyakori résztvevői, meghívott
vendégei voltak a közösségi, jótékony célú összejöveteleknek, estélyeknek, báloknak.
A mozgás, a cselekvés embereként „Pest gavallérjaként” is emlegették. Az igencsak
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mozgalmas napjai sorában többször előfordult, hogy egyesületi sportbarátaival, újságírókkal, különböző tisztségviselő urakkal vagy politikusokkal is vitákba, esetenként
feljelentések során még bírósági perekbe vagy rendőrségi kihallgatási ügyekbe is belekeveredett.
A viták hevességében, ha más lehetőség nem adódott a békülésre, az éles pisztoly, a
kardpárbajok világától sem riadt vissza. Erről gyakorta beszámoltak a korabeli újságok híradásai is.
Például a Pesti Napló 1903. okt. 14-én Véres kardpárbaj, Aradról címmel így számolt
be:
„Porteleky László ismert vívó Aranyossy Benő önkéntessel párbajt vívott, melyben
Aranyossy súlyos sérülést szenvedett. A kardpárbaj előtt pisztolypárbaj volt, és a golyó
Aranyossy feje mellett röpült el. A párbaj oka ismeretlen.” – szólt a rövid hír.

Porteleky Lászlóval, aki elmesélte neki a szobor születésének történetét, s benne az ő
szerepét.
A témáról Az Est c. lap 1935. április 12-i számában (14. oldal) Petschauer Attila, a
kor kiváló kétszeres olimpiai kardvívó bajnoka, sportújságíró, erről is megkérdezte a
századforduló sokoldalú, úgynevezett „allround” sportemberét.
- „Ön volt Stróbl Alajos modellje?
- A Rudas fürdőben úszkáltunk minden nap. Egyik reggel megszólított a mester:
„Ismerem magát. Tegyen nekem egy szívességet. Most mintázom Arany János
szobrát és Toldi Miklós karját az Ön karjáról szeretném megmintázni.” Szíves
örömest tettem eleget a mester kívánságának. Örülök, hogy a karomból szobor
lett.”

A Magyar Nemzet című lap 1900. áprilisi számában arról írt, hogy Porteleky László dr.
és Füzesséry Árpád dr. két ismert sportférfiú párbajozott. A párbaj középnehéz magyar kardokkal harcképtelenségig zajlott. Már az első összecsapáskor harcképtelenek
lettek mindketten.

Dr. Porteleky László ügyvéd szobájának egyik legbecsesebb dokumentuma az íróasztala fölé függesztett Arany János szobor fotója volt, Stróbl Alajos egykori Toldi-modelljének írt meleg köszönő soraival.

Füzesséry a jobb felső karjára, Porteleky a kézfejére kapott lapos vágást. Az orvos javaslatára a párbajt beszüntették, mely után az ellenfelek nem békültek ki, - adta hírül a
lap. Porteleky úr, mint kardvívó bajnok, és első osztályú versenybíró, több alkalommal
volt más-más párbajok vezetője, vagy a párbajozók valamelyikének a segédje. Egy ilyen
esetben 1905-ben a miniszterelnök fiának, ifj. gróf Tisza Istvánnak volt a segédje, aki
Horváth Iván joghallgatóval vívott véres kardpárbajt.

A „Sportpolihisztor”

A Toldi-szobor modellje
Porteleky László hatalmas, daliás termetű, rendkívüli testi adottságokkal bíró, fegyelmezett, határozott egyéniség volt. (38 cm nagyságú felkarokkal bírt). Mint kidolgozott
izomzatú sportolót Stróbl Alajos szobrászművész az Arany János-szobor Toldi alakjának megmintázásakor modellként alkalmazta. Akkor Porteleky László a budapesti
Jogtudományi Egyetem negyedéves hallgatója, a Magyar Athlétikai Club (M.A.C.),
egyik legeredményesebb amatőr versenyzője volt.
Ezt a tényt néhány újságcikk, visszaemlékezés is alátámasztja, így pl. Veres Andor budapesti lakos írása, amely a Magyar Nemzet c. lap 2002. április 2-i számában jelent
meg, az Olvasóinktól c. rovatban. Az idős úr leírja, hogy 1938-ban ismerkedett meg
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Porteleky László a századforduló körüli évtizedek egyik legeredményesebb sportembere. A rendszeres sportolással már gimnazista kora óta foglalkozott. Minden szabadidejét a tornateremben, edzéssel töltötte. Budapesten jogász egyetemi hallgató korában
lett a Magyar Atlétikai Club (M.A.C.) tagja, jeles versenyzője, titkárként az egyik vezetője, majd később az egyesület örökös tagjának is megválasztották. A sportkrónikákban először 1888-ban bukkant fel a neve, amikor második lett a 100 méteres síkfutásban. Egy évvel később mint tornász és vívó nagyszámú közönség előtt mutatkozott be,
sikerrel. Két évvel később, 1892-ben a Neptun Evezős Egyesület színeiben Bécsben a
juniorok között a kormányos négyes csapat tagjaként első helyezést ért el.
Az elkövetkező évtizedekben szinte minden korabeli sportágban kiváló teljesítményt
nyújtott: vívott, evezett, úszott, birkózott, ökölvívott, teniszezett, súlyt dobott, diszkoszt vetett. A M.A.C. színeiben védőként még a futballal is megpróbálkozott. Egy-egy
hazai vagy nemzetközi viadalon több sportágban is rajthoz állt, s ritkán maradt le a
dobogóról.
Kevesen mondhatják el önmagukról azt, amit ő: több sportágban nyert nemzeti magyar bajnoki címet. Öt versenyszámban (pentatlon) 1896-ban, súlydobásban 189811
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lett a Magyar Atlétikai Club (M.A.C.) tagja, jeles versenyzője, titkárként az egyik vezetője, majd később az egyesület örökös tagjának is megválasztották. A sportkrónikákban először 1888-ban bukkant fel a neve, amikor második lett a 100 méteres síkfutásban. Egy évvel később mint tornász és vívó nagyszámú közönség előtt mutatkozott be,
sikerrel. Két évvel később, 1892-ben a Neptun Evezős Egyesület színeiben Bécsben a
juniorok között a kormányos négyes csapat tagjaként első helyezést ért el.
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nyújtott: vívott, evezett, úszott, birkózott, ökölvívott, teniszezett, súlyt dobott, diszkoszt vetett. A M.A.C. színeiben védőként még a futballal is megpróbálkozott. Egy-egy
hazai vagy nemzetközi viadalon több sportágban is rajthoz állt, s ritkán maradt le a
dobogóról.
Kevesen mondhatják el önmagukról azt, amit ő: több sportágban nyert nemzeti magyar bajnoki címet. Öt versenyszámban (pentatlon) 1896-ban, súlydobásban 189811

ban, kardvívásban 1900-ban. A Pesti Hírlap 1896. május 15-i számában arról tudósított, hogy „ma avatták fel a kiállítási versenypályát az óbudai tornaegylet által rendezett
torna-és atlétikai versennyel.”
„A nap hőse Portelekya M.A.C. tagja volt, aki az ötösverseny (pentatlon) aranyérmét,
tiszteletdíját nyerte el. Az ötös versenyben 16-an indultak, amely állt: távolugrásból,
súlydobásból, egykörös futásból (402 m), gerelydobásból, birokversenyből a két legjobb gerelydobó között. Győztes lett Porteleky László, aki Gillemot Ferencet (B.T.C.)
győzte le félórás birkózás után.”
A vívással fiatal egyetemista korában kezdett megismerkedni. Előbb Keresztessy Lajos,
majd Halász Zsiga mesterek vívótermeit látogatta. Santelli Italo olasz vívómestert az
1896-évi első első olasz-magyar vívóversenyt követően 1897-ben a M.A.C. szerződtette,
így a maestro lett a harmadik vívómestere. Az említett millenniumi olasz-magyar vívóversenyen az amatőrök tőrvívó versenyét Horthy Miklós, a későbbi kormányzó nyerte
meg. A kardvívásban az amatőrök és mesterek között is olasz győzelem született.
A Kis Újság 1936. július 29-i számában Porteleky a legemlékezetesebb versenyére így
emlékezett:
„1900-ban kiírják az első magyar kardbajnokságot, amelyen aztán elértem legszebb
eredményem. Kardban első helyezéssel elnyertem Magyarország kardvívóbajnoka címét.”
Ugyanezen a versenyen a tőrvívás döntőjébe is bejutott, ahol Mészáros Ervin győzött,
ő ezüstérmes lett.
A jeles eseményről az országos lapok is beszámoltak:
„Porteleky László vasizom atléta. Mindig higgadt, semmi fölösleges mozgást nem tesz,
de vágásai gyorsak, mint a villám és biztosak. Középtermetű, karcsú férfi, a rokonszenves egyéniségénél fogva közszeretetnek örvend. Különben honvédelmi miniszteri fogalmazó és néhány hónap óta boldog férj.” – írta róla a Pesti Hírlap 1900. április 30-án.
A díjak átadásáról is részletesen beszámoltak a lapok.

Porteleky László olimpikon is volt (súlydobásban és kardvívásban), de lemaradt két
újkori olimpiáról is. (A nevezéseket nem küldték el).
A versenyszerű sportolást orvosai tanácsára 66 éves korában fejezte be. 65 évesen még
részt vett a nagykun városok Nagykun Sport Liga versenyein, és két fegyvernemben is
(kard, tőr) első lett.
Nemcsak versenyző, de sokoldalú sportszakember is volt. A sportszerű küzdelmek,
az új sportági versenyszabályok bevezetésének és alkalmazásának a híve, támogatója
volt. Több országos, megyei, egyesületi választott sporttisztséget is betöltött. Például:
Sportegyesületek szövetségeinek a titkára, a Nagykun Sport Liga versenyek társelnöke,
egyesületi igazgató, torna és vívás sportágakban országos versenybizottsági tag, első
osztályú versenybíró, klub-elnök stb.
Véleménye szerint a kardvívás a magyar szellemhez közel áll.
„Az a testi és szellemi adottság, ami a víváshoz szükséges, legjobban a magyarokban
van meg.”
A kardvívás iránti elkötelezettségét jól tükrözik a következő sorai:
„Ami a szobrásznak a véső, ami festőnek az ecset, a zeneművésznek a hangszer, az a
vívónak a kard.”
Porteleky László gyermekeit is a sport, a vívás szeretetére nevelte. Amatőr sportolóként a versenyeken nyert sok-sok érmet, oklevelet, értékes díjakat a gyermekei örökölték. Unokája közlése szerint napjainkban ezekből kevés maradt meg.
Portelekey Lászlóról elmondható, hogy korának igazi „sportpolihisztora” volt. A barátai méltán nevezték tréfásan „Sporteleky”-nek.

Közéleti szereplései

„A versenybíróság este fél tízkor osztotta ki a díjakat. A bajnokok bajnoki oklevelet és
aranyérmet kaptak. Porteleky és Mészáros, mint bajnokok még külön Bothmer Jenő
báró huszárkapitány 1-1 szép díját kapták. Vitőrben (tőrvívásban) Porteleky a kultuszminiszter 2-ik díját vehette át”- írta a sportoldalán a Pesti Hírlap.

Porteleky László jó kapcsolatteremtő, közösségszervező ember volt. Történésekben
igen gazdag életútja során a közéletben – ismereteink szerint – több mint félszáz különböző tisztséget, megbízatást, önkéntes közösségi feladatot vállalt, látott el. Nemcsak
a szülővárosában, Kisújszálláson, hanem Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, továbbá országos szinten is. Ezekből következzék néhány példa: a Magyar Athlétikai Club
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(M.A.C.) versenyzője, versenybírója, igazgatóságának tagja, választmányi titkára, örökös tiszteletbeli tagja; A Fejérváry Géza által vezetett „darabont kormány” Zala vármegyei kormánybiztosa, a Magyar Országos Torna Szövetség titkára, a Pannónia Evezős
Club egyik igazgatója, a MOVE vívó Szövetség képviselője, a Magyar Úszó Egyesület választmányának sportbizottsági tagja, Orbán hegy- és környéke Érdekeltségének
Egyesületi elnöke, az Egyetemi ifjúság tizes bizottságának tagja, Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye Tűzoltó Szövetségének alelnöke, tiszteletbeli járási tűzrendészeti felügyelő, a
Nagykun Sport Liga versenyek társelnöke, alapító tagja, versenyzője, vármegyei tiszti
főügyész a református egyház főügyésze, esküdtszéki elnök; presbiter; a Kisújszállási
Öreg Diákok Szövetségének alapító tagja; a Városvédő- és Szépítő Egyesület alapító
és bizottsági tagja; a Kisújszállási Országos pásztorünnep egyik főrendezője (1932),
az 1936. évi Országzászló helyi avatási ünnepségének szónoka, választmányok tagja,
népünnepélyek, bálok, majálisok szervezője stb.
Az országos, a vármegyei és a helyi újságokban gyakran voltak olvashatóak az írásai, a
közéleti eseményekhez kapcsolódóan a neve is.
Önálló életrajzi írása, könyve nem jelent meg. Unokája közlése szerint fennmaradt egy
kézzel írott notesza. Ebben az első világháborút követően kialakult európai országok
jövőbeni együttműködésének a szükségességéről írta le a gondolatait.
Idősebb korában sem felejtkeztek el róla az újságok. „Hetvenéves az első magyar kardvívóbajnok” címmel köszöntötték a születésnapján.

A tűzoltóparancsnok

Erre utal az, hogy Porteleky parancsnokot először tiszteletbeli járási tűzrendészeti
felügyelővé, majd a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tűzoltó Szövetség alelnökének
nevezték ki.
A tűzoltó szervezet helyi parancsnokaként kiemelkedő munkát végzett. Adományokból, rendezvényeik bevételeiből megújította az egyesület technikai felszereltségét.
Évente több alkalommal tűzoltók versenyét, díszbemutatókat, majálisokat, bálokat,
népünnepélyt, közösségi összejöveteleket szervezett.
Ezen rendezvényekről rendszeresen beszámoltak a Nagykunság, illetve a Kisújszállás
és Vidéke c. helyi újságok is.
Porteleky főparancsnok a tüzek oltásában, a rendezvényeken a rendezői, felügyeleti
feladatok megszervezésében, irányításában személyesen is részt vett.
Erőteljes, határozott utasításaival minden zajt elnyomott, nagy fizikai ereje, fegyelmezettsége, a testület előtti kiállása imponáló és lelkesítő volt a legénységre.
A Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Testület anyagiak hiányában az 1934-35. évben komoly válságba került. A Kis Újság 1935. október 1-i száma már arról írt, hogy a negyvenhárom éve működő intézmény közgyűlésén kimondták a tűzoltótestület feloszlatását.
Ezt követően dr. Csiky Ferenc közigazgatási tanácsnok újra szervezte a testületet. Az
önkéntes tűzoltókat rábírta a további működésre, és Porteleky László dr. után ő lett a
Kisújszállási Önkéntes tűzoltók parancsnoka.
A Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009. évben Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjban részesült. Ebből az alkalomból a helyi önkormányzat Kisbíró című lapja 2009. május 9-i számában a következőket írta:
„Tavaly a Tűzvonalban című havilapban megjelent egy írás a kisújszállási önkéntes
tűzoltókról. Ebben idézték Porteleky László hajdani egyesületi elnök 1926-ban leírt
gondolatait, melyeket a mai tagok is magukénak éreznek:

A Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1892. február 10-én jött létre, amikor Gaál
Kálmán polgármester aláírta a Tűzoltó Egyesület Alapszabályát. A testület első parancsnoka Rásky Mihály református tanító, tornatanár, kiképzett tűzoltó-altiszt volt.
Az 1924. év végén bekövetkezett halála után dr. Porteleky László lett a tűzoltó főparancsnok. A tűzoltó egylet 1926. április 25-én tartott közgyűlésén az 1925. évi munkáról szóló beszámolót már ő terjesztette a testület elé. Az egyesület titkára Szűcs Albert
volt. Ebben az időszakban az egyletnek 23 tűzoltó, 57 pártoló és alapító tagja volt. A
várostól kapott 7 millió korona pénzügyi segélyt felszerelésre fordították. Az egyesület
széleskörű társadalmi elismerésnek örvendett nemcsak a városban, hanem a vármegyében is.

„A Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Testület fennmaradásának és továbbfejlődésének
nem állhatja útját semmi akadály. Létjogosultságában, tehát önmagában hordozza azt
az erkölcsi erőt, amely minden nehézséggel, legyen az anyagi, személyi, vagy bármilyen természetű, a jövőben képes lesz megküzdeni.”
A 110 éves Kisújszállási Tűzoltó Egyesület is példaképének tekintette dr. Porteleky
Lászlót, s ezért 2002-ben ő lett a városi tűzoltó laktanya névadója
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A 110 éves Kisújszállási Tűzoltó Egyesület is példaképének tekintette dr. Porteleky
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Életének utolsó szakasza
Porteleky László 1939. júliusában a Felvidékre, felesége szülővárosába, Nyitrára (ma
Szlovákia) költözött. „A régi sportember most gazdálkodással fog foglalkozni” –írta
Az Est c. lap.
A Szeretet c. helyi újságban Török Imre református esperes is elbúcsúzott a szülővárosát elhagyó családtól.
Porteleky László és felesége időskori életszakaszának a történéseit az unoka, dr. Derzsenyi Tibor ügyvéd így foglalta össze:
„Az édesanyámtól, Porteleky Margittól tudom, hogy a nagyszülőket kb. egy évnyi ott
tartózkodást követően a szlovák hatóságok az ország elhagyására kényszerítették. Csak
minimális ingóságot hozhattak magukkal. A magyarországi vagyonukat felélték, illetve eladták, így „földönfutókká” váltak, jórészt gyermekeik anyagi támogatására szorultak. A szülők előbb Galgagyörkön, majd végül Csőváron, a Mikszáth Kálmán u. 18.
szám alatt laktak. Idősen, bölcs megbékéléssel barátkozott az elmúlással.”
Dr. Porteleky László nyugalmazott miniszteri tanácsos 1953. február 20-án Csőváron
hunyt el. A halotti anyakönyvi bejegyzés szerint halálának oka: aggkori végkimerülés.
83 évet élt. A csővári evangélikus egyházi temetőben van eltemetve, a sírja látogatható.

Porteleky Magdolna.
A lánygyermek Budapesten született, 1903. február 5-én. Tanulmányait a Magyar Királyi Állami Erzsébet nőiskolán végezte, ill. a Gyakorló Felsőbb Leányiskolai Nevelőintézetnek volt a hallgatója. Kisújszálláson kötött házasságot 1924. július 8-án dr.
Szirmay Lajossal. Erről a Nyírvidék c. lap júl. 13-án a következő hírt közölte:
„Szirmay Lajos királyi törvényszéki bíró f. hó 8-án esküdött örök hűséget Kisújszálláson Porteleky Magda úrleánynak, dr. Porteleky László ottani ügyvéd, ny. miniszteri
osztálytanácsos és neje Jurenák Ilona kenderesi földbirtokos bájos lányának. Az esküvő fényes keretek között folyt le a református templomban. Ahol úgyszólván az egész
város előkelő úri közönsége megjelent, hogy tanúja legyen a boldog frigynek. Az ifjú
pár az esküvő után Tátralomnicra utazott, ahol hosszabb ideig fognak tartózkodni.”
Porteleky Magdolna férje, dr. Szirmay Lajos törvényszéki bíró 75 évet élt.
A Szirmay házaspárnak három gyermeke született: Klára, Magdolna és Judit.
Dr. Porteleky Lászlóné Jurenák Ilona 59 éves korában hunyt el Budapesten, a Kerepesi
temetőben búcsúztatták, majd Szentesre szállították, ahol a családi sírboltban helyezték örök nyugalomba. „A megboldogultban dr. Szirmay Lajosné, született Porteleky
Magdolna szekszárdi törvényszéki bíró felesége, az édesanyját gyászolja”, - írta a Tolna
Megyei Újság 1937. aug. 20-i számában.

Feleségek, gyermekek, unokák

A második házasság

Az első házasság

Porteleky László a válását követően hamarosan újra nősült. 1905. aug. 20-án Nyitrán
feleségül vette Szécsy Valériát (1886-1959). (Édesapja Szécsy Ferenc dr. ügyvéd, édesanyja Hamar Janka).

(Porteleky László magánélete)

Porteleky László első házasságát 1899. október 2-án Budapesten kötötte.
A feleség, Jurenák Ilona, 1878. július 19-én született a Békés vármegyei Pusztaszenttornyán. (Édesanyja Polgár Emma, édesapja Jurenák Sándor földbirtokos). A házasság
nem volt hosszú életű, a törvényes válásra 1905. február 7-én került sor Budapesten.
E házasságból két gyermek született:
Porteleky György (1900.10.14.), aki a halotti anyakönyv szerint agyi érgörcsben halt
meg Budapesten 1900.10.17-én, és
16

A feleségről nem sokat lehet tudni. Elsősorban a gyermekei nevelésével foglalkozott.
Vele kapcsolatban igen érdekes adatra lelhetünk a Pesti Napló 1931. júl. 10-i helyszíni
képes riportjában:
„Tíz éve Kisújszálláson lakik Porteleky László dr. nyugalmazott miniszteri tanácsos,
ügyvéd. Akinek a felesége dr. Porteleky Lászlóné, Szécsy Valéria egész Magyarországon ismert spiritiszta médium. Kisújszálláson spiritiszta-kört szerveztek és tartanak
fenn” - írja az újság.
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A Porteleky-házaspár gyermekei
Porteleky László második házasságából négy gyermek született. A legkisebb lányuk,
Marika, 13 éves korában betegségben meghalt. A többiek életútjuk során igen sikeresek voltak. A legidősebb lányuk,Valéria, okleveles gyógyszerész, tőrvívóbajnok, a testvére, Ferenc, jogász, törvényszéki bíró, költő, kard-és tőrvívóbajnok, Margit tanítónő,
operaénekes, elismert előadóművész.
Porteleky Valéria (1909-1959) okleveles gyógyszerész, tőrvívóbajnok. A kisújszállási
Református Főgimnázium kitűnő tanulója volt. Mivel ő győzött az iskolai szépségkirálynő választáson, a város képviseletében részt vehetett az országos versenyen. Ifjúsági
színművészeti előadásokon is megcsillantotta képességeit. A Pesti Napló c. lap írt arról,
hogy kétezren jelentkeztek, de csak 37 főt vettek fel moziszínésznek, köztük Porteleky
Valit is.
Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem gyógyszerész karán az 193334-es tanévben fejezte be. Kitüntetéssel vizsgázott, Hajdú József volt az oktató gyógyszerésze. Okleveles gyógyszerészként vehette át a diplomáját 1934. május 24-én.
„Porteleky Vallyt eljegyezte kisjeszeni Jeszlanszky Elek, tiszaderzsi főjegyző”, - írta a
Nagykunság című helyi lap 1930. II. 22-én. Az eljegyzésüket azonban felbontották, ez
derült ki a Magyarság című lap 1932. május 28-i híradásából, amely Valéria házasságkötéséről így számolt be az olvasóknak:

Porteleky Ferenc dr. (1911-?), jogász, kinevezett törvényszéki bíró, költő, országos
kardvívóbajnok. A Kisújszállási „Horthy” Reálgimnázium kiváló tanulója és sportolója. Tanulmányai során többször kapott ösztöndíjat, jutalmat. Tagja volt a kisújszállási
203. számú cserkészcsapatnak.
„A pályázati dolgozatával III. helyezést ért el, amelynek témája egy napos kirándulás
tervezetének az elkészítése volt” - olvasható a Magyar Cserkészet Szövetségének hivatalos lapja 1928. májusi számában.
A fennmaradt iskolai tablókép szerint az 1928-29-es tanév végén érettségizett. A Gimnázium Értesítője szerint jeles eredménnyel tett vizsgát. Az ifjúság nevében a tanévzáró ünnepségen ő búcsúzott az alma matertől.
Ferenc az 1929. évben kezdte meg a felsőfokú tanulmányait Budapesten, a Magyar
Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudományi karán. Jogszigorló,
majd ügyvédjelölt volt 1934-ben.
1939. április 29-én kinevezték a budapesti büntető törvényszékhez bírósági joggyakornoknak. A katonai szolgálatot 1943-ban tartalékos tüzér hadnagyként teljesítette.
1943. július 1-el katonai tartalékos hadbíró főhadnaggyá nevezték ki.
Az édesapjától ő is örökölte a sportolás, a vívósport szeretetét. Például 1937-ben az országos rendőrtiszti kardvívóversenyen ezüstérmes lett. Egyetemista korában lett tagja
a SDG-nek. (SoliDeoGloria), a Református diákmozgalomnak.

„Porteleky László dr. ny. miniszteri tanácsos és neje, Szécsy Valéria leányát Valériát
1932. május 25-én vezette oltárhoz a váci püspöki palota várkápolnájában Holzheim
Béla (1904), a váci püspöki uradalom főintézője. Az esketési szertartást a vőlegény
nagybátyja Hannauer István, a váci püspök végezte.”

Felesége, dr. Porteleky Ferencné született Pál Anna, kinevezett földrajz-történelem
szakos középiskolai tanár volt Nagyváradon. Egy lányuk született, Anikó, (jogász), aki
ma már nem él.

A házasságukból két gyermek született; Györgyi (tanár), és Béla (mérnök).
Az édesapjához hasonlóan Valéria is kiváló élsportoló, országos tőrvívóbajnok volt.
Férjezetten is vívott kecskeméti színekben - írja 1934-ben a helyi közlöny. A nagykun
városok Nagykun Sport Liga versenyein, vívóakadémiákon az édesapjával együtt versenyezve értek el érmes helyezéseket.

Ferenc kedvtelésből évtizedeken át foglalkozott a költészettel. Háromszáz különböző
témájú verset írt, azoknak a kisebb része vallásos témájú. Az első verseskötetét – saját
költségén – 1996-ban jelentette meg. A verseskötet széljegyzetében az olvasható, hogy
kétszer megözvegyült. Idősebb korában Nyíregyházán élt. Élete ezen időszakának a
történései, illetve a halálának a körülményei nem ismertek.

Házasságának 27. évében hosszas betegség után hunyt el. Az édesanyja és ő is 1959ben, Béla fia 2016-ban halt meg. Mindhárman a váci alsóvárosi római katolikus temetőben nyugszanak, közös családi sírhelyen.

Porteleky Margit (1917-2012) tanítónő, operaénekes, elismert előadóművész. A Kisújszállási Református „Horthy” Reálgimnázium jó tanulója, az iskola érettségi tablója szerint az 1934-35. tanévben végzett növendéke. Felsőfokú tanulmányait a Cinkotai Magyar
Királyi Állami Tanítóképzőben folytatta, ahol tanítónő képesítést szerzett. „Községünk
népművészete” címmel írta meg 189 oldalas díjnyertes szakmai tanulmányát.
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„Porteleky László dr. ny. miniszteri tanácsos és neje, Szécsy Valéria leányát Valériát
1932. május 25-én vezette oltárhoz a váci püspöki palota várkápolnájában Holzheim
Béla (1904), a váci püspöki uradalom főintézője. Az esketési szertartást a vőlegény
nagybátyja Hannauer István, a váci püspök végezte.”

Felesége, dr. Porteleky Ferencné született Pál Anna, kinevezett földrajz-történelem
szakos középiskolai tanár volt Nagyváradon. Egy lányuk született, Anikó, (jogász), aki
ma már nem él.

A házasságukból két gyermek született; Györgyi (tanár), és Béla (mérnök).
Az édesapjához hasonlóan Valéria is kiváló élsportoló, országos tőrvívóbajnok volt.
Férjezetten is vívott kecskeméti színekben - írja 1934-ben a helyi közlöny. A nagykun
városok Nagykun Sport Liga versenyein, vívóakadémiákon az édesapjával együtt versenyezve értek el érmes helyezéseket.

Ferenc kedvtelésből évtizedeken át foglalkozott a költészettel. Háromszáz különböző
témájú verset írt, azoknak a kisebb része vallásos témájú. Az első verseskötetét – saját
költségén – 1996-ban jelentette meg. A verseskötet széljegyzetében az olvasható, hogy
kétszer megözvegyült. Idősebb korában Nyíregyházán élt. Élete ezen időszakának a
történései, illetve a halálának a körülményei nem ismertek.

Házasságának 27. évében hosszas betegség után hunyt el. Az édesanyja és ő is 1959ben, Béla fia 2016-ban halt meg. Mindhárman a váci alsóvárosi római katolikus temetőben nyugszanak, közös családi sírhelyen.

Porteleky Margit (1917-2012) tanítónő, operaénekes, elismert előadóművész. A Kisújszállási Református „Horthy” Reálgimnázium jó tanulója, az iskola érettségi tablója szerint az 1934-35. tanévben végzett növendéke. Felsőfokú tanulmányait a Cinkotai Magyar
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1940-ben a Néptanítók Lapjának az írói között olvashatjuk a nevét. A testvéreihez hasonlóan ő is kiváló sportoló volt. 1937-ben IV. éves növendékként megnyerte az iskola
teniszversenyét. Kitüntetéssel elvégezte a kereskedelmi akadémiát, majd a Zeneművészeti Főiskolát, a budapesti Operaház tagja, országosan ismert előadóművész lett.
A kisújszállási Szeretet című újság 1943. augusztusi számában a 4. oldalon „Nevezetességek Kisújszállásról” címmel az alábbi fényképes beszámolót közölte Margitról:
„Városunk nevezetességéhez tartozik még a kis énekművésznő, Porteleky Margit is, aki
hazánk különböző nagyvárosaiban lépett már fel, sőt a rádióban is hallottuk művészi szólóéneklését. Városunk szülötte ő. Egykori szépemlékű orgonista kántorunk id.
Porteleky László unokája, s a most is a minisztériumban működő dr. Porteleky László tanácsos lánya. Iskoláit, a kereskedelmi akadémiát, s a tanítóképzőt is kitüntetéssel
végezte. De nagy zenei tehetsége, és kiváló hangja művésznővé kvalifikálják. Ma már
az Operaház nagy színpadán énekel, s közben tanul folyton, képezi magát szüleinek,
szeretteinek boldogságára s nekünk – szülővárosának – dicsőségünkre.”,- írta Török
Imre református esperes, a lap szerkesztője.
A II. világháború befejezését követő években a közalkalmazottak részére hozott törvények, rendelkezések nem kedveztek az előadóművészeknek sem. Erre utalnak az
alábbiak is.
A Színészek Igazolóbizottsága által fegyelmi jellegű büntetéssel sújtott tagok (73 fő)
névsorában Porteleky Margit neve is olvasható. Három hónapra eltiltva 1945. IX. 13.
(jogerős). Az elítéltek többsége a Népbírósághoz fellebbezett az ítélet ellen. A Világ
című lap 1946. július 31-i számában arról olvashatunk, hogy a budapesti Operaház 378
fős művész személyzetéből 55-en kerültek B-listára. Köztük volt Porteleky Margit is,
az Operaház énekkarának tagja.

Porteleky Margit férje Derzsenyi Tibor dr. jogász volt. Gyermekük, dr. Derzsenyi Tibor (65) nyugdíjas ügyvéd, Veszprémben él. A nagyapjához hasonlóan fiatal korában ő
is aktívan sportolt, öttusázó volt. Napjainkban a szellemi sport híve, bridzsezik. Elvált,
felesége Derzsenyiné Balajthy Zsuzsa, tanár. Fiuk, Derzsenyi Dávid művészettörténész, jelenleg Budapesten él.
Derzsenyi Tiborné Porteleky Margit 2012-ben hunyt el, 95 évet élt.
Porteleky Marika (1925-1938). A Porteleky-házaspár legfiatalabb gyermeke, akinek
a beceneve Mucika volt. A polgári leányiskola III. éves tanulója volt, amikor súlyosan
megbetegedett. A debreceni kórházban hosszabb ideig ápolták. A szülők, a testvérei,
az orvosai gondoskodása, igyekezete ellenére nagyon fiatalon, 13 éves korában vesegyulladásban, a debreceni gyermekklinikán elhunyt. A gyászjelentés szerint a római
katholikus egyház szertartása szerint Debrecenben temették el.
A Porteleky Marika halálát követő év nyarán a házaspár Kisújszállásról a szlovákiai
Nyitrára, a feleség szülővárosába költözött.

Forrás:
- HM Hadtörténeti Intézet Múzeumi Levéltára Bécsi Kirendeltsége.
- Arcanum Digitális Tudománytár (ADT).
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok
- Kisújszállás Város Története (A legrégebbi időktől 2012-ig) 2013. 448. oldal
- Dr. Derzsenyi Tibor (Dr. Porteleky László unokája) által szolgáltatott adatok
Kisújszállás, 2019. december hó
Ari Géza

(Megjegyzés: A listázás a világháborúkat követően nagyarányú, az 1. világháború
után 20-30 ezer, a 2. világháború után 94 ezer közalkalmazott létszámcsökkentését
jelentette. A listázásokról bizottságok döntöttek. Eszerint az „A” = megbízható; a „B”=
elbocsájtható, de egy éven belül visszavehető; C = megbízhatatlan (politikailag), nem
visszavehető. (Forrás: Wikipédia).)
Porteleky Margitnak a későbbiekben, amikor visszavették az állásába, előadóművészként gyakran volt hallható önálló műsora a Magyar Rádióban. A Szabad Nép Újságban olvasható például az 1948. dec. 6., az 1949. szeptember 7., illetve az október 7-i
rádióműsorban: „Porteleky Margit énekel”. Önálló hanglemeze is megjelent. (A családja és az ismerősei körében Cucinak becézték).
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Ari Géza ny. tanár és Dr. Derzsenyi Tibor ny. ügyvéd
Kisújszállás, 2019. március 2.

Porteleky László súlydobó magyar bajnok 1898

Ország - világ c. lap 1930. (másolat)

A Magyar Athletikai Club 1897. évi őszi viadala (Divald fényképe)
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A Porteleky család sírhelye
a kisújszállási Déli temetőben

Dr Porteleky László (1870-1953)
sírhelye a csővári temetőben

Porteleky László Tűzoltólaktanya - Kisújszállás, Nyár u. 2.
24

Magyarország első kardvívó bajnoka
1900

A Toldi-szobor modellje, M.A.C. atlétája
1890-1893

A Magyar Athlétikai Club (M.A.C) 1898. tavaszi viadala a Millenáris pályán.
Porteleky súlyt dob. (Forrás: 50 éves Pesti Hírlap Jubileumi Albuma)
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Hírcsokor régi, korabeli újságokból
Párbaj. Füzesséry Árpád dr. tartalékos
tüzérhadnagy és Porteleky László
dr. tartalékos tüzérhadnagy állottak
a Nemzeti Lovarda fölött levő átléta
klubbi vivóteremben tegnap este fél tiz
órakor egymással szemben. Füzesséry
részéről Tótvárady-Asbóth István és
Enyedy Zoltán huszárfőhadnagyok,
Porteleky részéről pedig Bothmer Jenő
báró huszárkapitány, majd visszalépése
után Zlinszky István és Székely György
voltak segédek... A felek mindjárt az
első összecsapásnál harczképtelenekké
lettek, a mennyiben Füzesséry a jobb
felső karján, Porteleky pedig jobb
kezefejére kapott lapos vágást.
Erre az orvosok megállapitották a
harczképtelenséget, mire Székely dr.,
a ki a párbajt vezette, beszüntette a
viaskodást.
Párbaj után a felek nem békültek ki.

Iványi Gyula mellett a kor másik
kiemelkedő kardforgatója Porteleky
László, „a mozgás, a cselekvés embere”.
Korabeli kollégáink pedig egyszerűen
csak Pest gavallérjaként emlegették.
Stróbl Alajos egyébként róla mintázta
Arany János szobrának Toldi alakját.
S, hogy miért kívánkozik Porteleky
„Toldi” László neve ezekre a hasábokra?
Az 1900-ban kiírt első magyar bajnokság
győztesét tisztelhetjük benne.

A VI. Nagykun Kupa győztese:
Kisújszállás
Befejeződtek a VI. Nagykun Kupa
küzdelmei. A viadalt Kisújszállás
versenyzői nyerték meg Karcag és
Mezőtur előtt.
Dr Porteleky László portréja idős korában,
(olaj, vászon 50,5×60,5 cm) az 1930-as években készülhetett.
A portré szerzője ismeretlen. Családi hagyaték.
A festmény fényképét Derzsenyi Dávid dédunoka küldte.
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A befejező nap részletes eredménye:
Vívás
Tőrcsapat: 1. Vikol Karcag, 2. Porteleki
dr. Kisújszállás, 3. Vay G. Kisújszállás
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Porteleky László még mindig aktív.
A Bihari Tenis és Vívó Club f. hó
25-én tartotta Berettyóujfalun a
biharvármegyei női és férfi tőr- és
kardbajnokságért folyó versenyét.
E versenyen a kisujszállási vívók is
résztvettek dr. Porteleky László, NagyMagyarország volt vívóbajnokával az
élükön.
Kardcsapatversenyben
Kisújszállás
csapata I. helyre, tőrcsapatban II. helyre
került.
A verseny legérdekesebb pontját
azonban a nyilvános ökölvivási verseny
képezte, melyen a m.a.c. tagjaival
azonban a budapesti torna-klub tagjai
állottak ki.
A nehéz sulyuak csoportjában az
elsőséget dr. Porteleky László (a
m.a.k. tagja) nyerte el, mig a második
Schwartzmayer Lajos (a bp. tornaklub
tagja) lett.

Balatoni Károly és Porteleki László,
az ökölvívás magyar uttörői
a kilencvenes évek végén.

Az egyetemi olvasókörben ma este hat
órakor szavaló-estély lesz. Öten: Patyi
István, Jakabfalvy Gusztáv, Márkus
Miksa, Pichler Győző és Porteleki
László szavalnak. Műsoron van Arany
János két balladája is.
Porteleky László dr. résztvett a szolnoki
vívóakadémián. A Szolnoki VC
pénteken vívóakadémiát rendezett,
amelynek
különös
jelentőséget
kölcsönzött Porteleky László dr.-nak,
az 1900-ban elsőízben megrendezett
magyar kardbajnokság győztesének
részvétele.
Az 57 esztendős daliás bajnokot
meleg ünneplésben részesítette úgy
a nagyszámú közönség, mint az
akadémián résztvevő fiatal vívógárda.
Az akadémia keretében Porteleky László
dr. - aki tőrt balkézzel, kardot jobbkézzel
vív - a közönség zajos tetszésnyilvánítása
mellett Tary Gizellával tőrasszót,
Uhlyarik dr.-ral pedig kardasszót vívott.
Vívóakadémia Kisújszálláson.
1927. május 27-én este dr. Porteleky
László Magyarország 1900. évi
kardbajnokának égisze alatt vívó
akadémiát rendezett Kacsics Pál
vívómester nevesebb növendékeivel.
Elsőrangú munkát produkáltak Békés
László, Tóth Gyula, Kluger Erzsi, de
a többiek is sok elismerést szereztek
kiváló mesterüknek.

