Izecseszkul Leó
(1859-1928)
A fővárosban tevékenykedett, mint vívómester.
A szegedi piarista gimnáziumban volt tanár, 1889-ben. Itt volt tanítványa a későbbi
híres vívómester Gerentsér László.
A Szabadkai torna-egyelt 1884-es versenyén versenybizottsági intéző és a bajnoki
kardvívás résztvevője. A szabadkai torna-egyesület egyleti vívómestere.
A szabadkai (Palics) tornaegylet 1885. február 2-án tartott országos torna és atlétikai
versenyén, bajnoki kardvívásban 2. helyezést ért el.
1885 Palicsi versenyek: "...Bajnoki kardvívás. Négy pár lépett sorompóba, majd
azután a négy párból kivált négy győztes: Csernovics Agenor, Fellegi Antal,
Izecseszkul Leo és Vermes Lajos küszködött a bajnokjelöltségért. Előbb Csernovics
Agenor és Izecseszkul Leo állottak szembe és szabályos mérkőzésük, elegáns
tartásuk egvaránt szép látványt nyújtott; heves küzdelem után Izecseszkul Leo
leverte ellenfelét. ... Erre következett a döntő viadal Izecseszkul és Fellegi között,
mely végeredményében hosszú és kétes tusakodásuk után teljesen egyenlő chanceok
mellett (5 «volt» 5 ellen), Fellegi Antal javára dőlt el."
1887-ben: Szabadkán feleségül veszi Csernyus Klementinát. A Szabadkai Vívótársulat
tagja. Izecseszkul Leo az „Achilles Egylet“ tagja, vívótermet nyitott Szabadkán.
Működésének amateur jellege van.
Az 1894. szeptember 12-ei, híres Sztrakay-Fodor kardpárbaj Izecseszkul Leó kerepes
úti vívótermében zajlott.
1894-1916 között MÁV hivatalnok. Először számtiszt, ellenőr majd főellenőr
beosztásban dolgozott.
1895 körül fővárosi vívótermet nyitott.
1895-ben a Budapesti Tornaklubnál vívómester.
1896 Magyar kardvívás: Izecseszkul Leó és Vizy Károly vívómesterek Kerepesi úti
vívótermükben vívótanfolyamot tartottak, mérsékelt tandíj ellenében.
1897-98-ban a Stáhly úton működtetett vívótermet.
Az 1908-ban Fodor Károly vívótermében vívómesterként dolgozik.
1908-ban a Magyar Vívómesterek Egyesületének nagyképű, lealacsonyító
nyilatkozatától kijelentéseitől elhatárolódó levelet a Hivatásos Vívók Egyesülete
nevében Fodor Károly, dr. Gerentsér László és Izecseszkul Leó Írták alá.

1909-1912-ben a Hivatásos Vívók Egyesületének alelnöke.
Gyászjelentés, Budapesti Hírlap 1928: Izecseszkul Leó nyug. m. kir. államvasúti
felügyelő szeptember 3-án életének 69. évében meghalt.
1930. Pesti Hírlap - A kard és a jellem: " Harminckilenc évvel ezelőtt történt... Magyar
Gábor igazgató úr, aki kívülről a legszigorúbb, belül azonban a legszelídebb piaristája
volt Magyarországnak, kihirdette az osztályban, hogy aki a kardvívást meg akarja
tanulni, az a jövő hétfőn délután öt órakor jelentkezzék Izecseszkul Leó vívómester
úrnál a Tisza-szálló nagytermében (....) Az első vívólecke óriási meglepetés volt ránk
nézve, mert Izecseszkul mester, aki főfoglalkozására nézve vasúti főtisztviselő volt,
megmagyarázta nekünk, hogy azért kell jól megtanulni vívni, hogy ne párbajozzunk.
A vívás a lovagiasságnak iskolája, már pedig aki valóban lovagias ember, az nem sért
meg senkit, sőt az életben azt lehet tapasztalni, hogy a valóban lovagias felfogású
emberekbe nem is igen szoktak belekötni (...) Izecseszkul mester azonban egész
gondolkozásunkat hamar megváltoztatta. Úgy emlékszem rá, hogy a legnyíltabb,
legegyenesebb és legfinomabb, de amellett a legöntudatosabb emberek egyike volt,
akikkel valaha találkoztam. Ha jól emlékszem az apja valaha katonatiszt volt, az
anyja egy Máriássy bárónő. A piarista atyák egész nyugodtan rábízhatták, hogy ő
neveljen bennünket lovagiasságra. Nem sokan voltunk a vívóleckéken, pedig a
honvédtisztek is velünk együtt dolgoztak(...) Vizy Károly főhadnagy (későbbi
vívómester) volt a legügyesebb.(...) ... Izecseszkul mester legelőször spaukolt
bennünket: hogy a vívásban a legfőbb kellék az úri gondolkodás."
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