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1912. március 10-én született 

Csíkszeredában a tusnádi Élthes Csaba 

vívómester, jogász, huszárhadnagy. 

1958-ban az Amerikai Egyesület 

Államokba emigrált, ahol a New York-i 

Atlétikai Klub és Vívó Klub edzője volt. 

Az Egyesült Államok olimpiai 

csapatának edzőjeként nyolc olimpián 

és több Pan American játékon vett 

részt 1964 és 1988 között. Ő edzette 

többek között Peter Westbrook olimpiai 

bronzérmes vívót és Jerry O'Conell 

színművészt. Második felesége, Élthes 

Mária (Baba) ma is New Yorkban él. 

Úgy emlékszik, hogy valamikor az 

1960-as években látogattak haza 

utoljára. „Tusnádra is elmentünk, mert 

az Élthesek onnan származtak, ott volt a házuk, a birtokuk - mondta. - Én úgy 

tudom, azért mentek ki '19-ben, mert nem akartak a románok alatt élni. Olyan 

időszak is volt, amikor vagonban laktak. Amikor Erdély visszakerült, 1940 után, már 

Budapesten meg voltak állapodva." Amint Élthes Baba mesélte, férjének minden 

idejét lefoglalta a vívás. Délután fél négyre, négyre ment a klubba edzeni, amikor a 

vívók a munkahelyükön végeztek, s kilencre jött haza, s ha pedig söröztek, akkor 10-

11-re." „A férjem nagyon erdélyi volt, nagyon erősen erdélyi, nagyon székely..." - 

hangsúlyozta többször is telefonbeszélgetésünk során. Élthes Csabát egyik budapesti 

látogatásakor, 1995. október 12-én érte agyvérzés (aznap indultak volna vissza az 

Egyesült Államokba), és november 18-án halt meg. Születésének századik 

évfordulója alkalmából részleteket közlünk egy, a jeles vívóról szóló cikkből, illetve a 

Élthes Csaba 

ÉÉlltthhes Csaba, vívómesstteerr
(1912-1995)
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1912. mámárcrciuius s 1010-én született 

Csíkszszererededábában a t tususnánádidi Élthes Csaba 

vívívóvómemesster, jogász, h hususzázárhrhadnagy. 

19195858-ban az Amerikakai i EgEgyeyesület 

ÁlÁllamokba emigrált, ahol a N Newew Y Yororkk-i 

Atlétikai Klub és Vívó Klub edzőjeje v vololt.t. 

Az Egyesült Államok olimpipiaiai 

csapatának edzőjeként nyolc ololimimpipiánán 

ésés több Pan American játátékékonon v vetett 

rérészszt t 1964 és 1988 közözötött.t. Ő Ő e edzette 

többbbekek k közözött Peter WeWeststbrbrooook olimpiai 

bronzézérmrmeses vívívótót é és s JeJerry O'Conell 

színművészszt.t. M Másásásododikik felesége, Élthes 

Mária (B(Bababa)a) m m ma a isis N New Yorkban él. 

Úgy y ememlélékskszik, hohogygy v v valalalamikor az 

19196060--as években látátogogatatattatatak haza 

ututoljára. „Tusnádra is elmenentütünknk, , memert 

az Élthesek onnan származtakak, otott t vovolt a házázázukukuk, , a a birtokuk - mondta. - Én úgy 

tudom, azért mentek ki '19-ben, m merert t nenem m akakartak a románok alatt élni. Olyan 

időszak is volt, amikor vagonban lakaktatak.k. A A Amimikokor r Erdély visszakerült, 1940 után, már 

Budapesten meg voltak állapodvdva.a." " AmAmint ÉlÉlththeses Baba mesélte, férjének minden 

ididejét lefoglalta a vívás. Délututánán f félél négyre, négyryre e mementnt a klubba edzeni, amikor a a 

vívívóvók k a munkahelyükön n vévégegeztztztekekek, s kilencre jött haza, s s haha p pedig söröztek, akkkkoror 1 100--

11-rere."." „A A férjem n nagagyoyon n erdélyi volt, nagyon erősen ererdédélylyi,i, nagyon szszékékelely.y..." -

hangsúsúlylyozoztata töböbbsbszözör r isis telefonbeszélgetésünk során. Élthes C C Csasasabábát t egegyiyik k bubudapesti 

látogatásasakokor,r, 1 19999995.5. október 12-én érte agyvérzés (aznap indulultatatak k vovolnlna vissza az 

Egyesültlt Á Állllamamokokbaba),), és november 18-án halt meg. Szüzüleletétésésénenek k századik 

évfofordrdululójója alkalmábábólól résészlzleteket közlünk egy, a jeles vívóvóróról l szszólóló cikkbőből,l, i illlletetveve a 

Élthes Csaba



vele készített interjúból Szabó Ádám fordításában - első ízben magyar nyelven. 

/Rovatszerkesztő: Daczó Katalin/ 

 

Egy nagyon székely amerikai 

Élthes Csaba ténylegesen az egyik legnagyobb vívóedző, akit ez az ország 

ismerhetett. Magyarországról Jugoszlávián keresztül szökött ki 1957-ben, csak 

rettenthetetlen szívét és vívótudását hozva magával. Előbb New Jerseyben, a Szent 

Péter Kollégiumban kezdett edzeni, és néha besegített Giorgio Santelli termének 

edzéseibe is. Hamarosan felfedezték tehetségét, és 1960-ra ő lett az amerikai 

olimpiai válogatott edzője. 

[Élthes] Csaba nagyban befolyásolta a vívók fejlődését, és tanítványai hamar 

elkezdték uralni a mezőnyt. Csapata huszonöt év alatt 22-szer nyerte meg a 

bajnokságot, az utolsó 14 alkalommal zsinórban. [... ] Tanítványai nemzetközi téren 

is remekül szerepeltek. Csapatunk az 1960-as olimpián negyedik helyet szerzett. 

Több tanítványa, többek között Dasaro, Morales, Orban, Blum, Apostol és Losenczy 

világbajnokságokon és olimpiákon döntős volt. És végül a legnagyobb győzelem: 

Westbrook olimpiai érme. Edzési stílusa egyedi, és többször dicsérték Európa 

legnagyobb edzői. Kárpáti Rudolf az egyik legnagyobb vívómesternek nevezte. Élthes 

teljesítménye nemcsak a kardvívás területén érhető tetten, az általa edzett NYAC 

párbajtőrcsapata több országos bajnokságot és egyéni bajnoki címet nyert el. Két női 

tanítványa is országos bajnok lett. E sorok írója is sokat köszönhet vívóként [Élthes] 

Csabának.[... ] Innentől Élthes beszél: 

„Nyolcéves koromig szülővárosomban éltem, a régi Magyarország legészakibb részén, 

Erdélyben, a román határon. Édesapám (Élthes Zoltán - a szerk. megjegyzése) 

ügyvéd volt, nagyapám (Élthes Jakab - a szerk. megjegyzése) magas rangú bíró 

(1897 és 1901 között - haláláig - Csíkszereda polgármestere volt - a szerk. 

megjegyzése). A Versailles-i szerződés megszületése után, 1919-ben a családom 

Budapestre költözött. Ott jártam gimnáziumba, irodalmat, matematikát, 

tudományokat, történelmet, latint és más nyelveket tanultam. 

13 évesen apám azt mondta, hogy meg kell tanulnom vívni. Elsősorban nem azért, 

mert arra gondolt volna, hogy valaha bajnok lehetek, hanem mert tudta, hogy 

vevelele készített interjúbóból l SzSzababó ó Ádám fordításában -- elelsőső ízben magyar nyeyelvlvenen. . 

/Roovvaattsszzeerkesztő: DDaacczzóó KKatalin/n

Egy nagyon székely amerikai

Élthes s CsCsababa ténynylelegegesesen n az egyik legnagyobb vívóededzőző, , akakit ez azaz o ország 

ismemerhrhetetett. Magyarorsrszázágrgrólól Jugoszlávián keresztül l szszökökötött ki 1957-ben,n, c csasak k 

rerettttenthetetlen szívét és v vívívótótududásásátát hozva magávávalal. ElElőbőbb New Jerseyben, a Szezentnt 

Péter Kollégiumban kezdett edzdzeneni,i, é és s néha b besesegegítítetett Giorgio Santelli termének 

edzéseibe is. Hamarosan felfedezeztéték k tetehehehetstségégétét, és 1960-ra ő lett az amerikai 

olimpiai válogatott edzője.

[Élthes] Csaba nagyban befolylyásásololtata a vívívókók f fejejlődését, és tanítványai hamar 

elelkezdték uralni a mezőnytyt. . CsCsapapata huszonötöt é év v alalatt 22-szer nyerte meg g a a 

babajnjnokokságot, az utolsósó 1 14 4 alalkakalolommal zsinórban. [... ] ] T Tananítítváványai nemzetközözi i tétéreren n 

is rememekekülül szerepepeltltekek. CsCsapapatunk az 1960-as olimpiáián n nenegygyededik helyeyet t szszererzett. 

Több tananítítváványnynya,a,a, t töböbbebek k között Dasaro, Morales, Orban, Blulum,m,m, A Apopostolol é és s LoLosenczy

világbajnokskságágokokokononon és olimpiákon döntős volt. És végül a legnananagygyobobb b győzelem: 

Westbrooook k ololimimpipiaiai é érmrme. Edzési stílusa egyedi, és többsbszözözör r didicscsérértéték k Európa 

legngnagagyoyobbbb edzői. KáKárprpátáti i RuRuRudolf az egyik legnagyobb vívómómómesesteternek nevezeztete. . ÉlÉlththes 

teteljljesesítítménye nemcsak a a k karardvdvívás területén érhető tetetettttenen, az általa edzett N NYAYAC C 

pápárbajtőrcsapata több orszszágágosos b bajajnonokságot és egegegyéyéyénini b bajajnoki címet nyert el. Két n nőiői 

tanítványa is országos bajnok leletttt. . E E sosorok írójójója a a isis s sokat köszönhet vívóként [Élthes] 

Csabának.[... ] Innentől Élthes beszélél::

„Nyolcéves koromig szülővárosombbaann éélltteemm,, aa rrééggi Magyarország legészakibb részén, 

Erdélyben, a román határon. ÉÉddeessaappám (ÉÉlltthheess ZZoltán - a szerk. megjegyzése) 

üüggyvéd volt, nagyapám ((ÉÉlltthheess JJakab - a szerkk. mmeeggjjeegyzése) magas rangú bbíírróó 

((11889977 és 1901 közöötttt - hhaaalllááláig - Csíkszereda poollggáárrmmestere volt - aa sszzeerrkk. 

meggjjeeggyyzzése). A VVeerrssaaiillllees-i szerződés megszületése uttáánn,, 119919-ben aa ccssaalláádom 

Budapeessttrree kkööllttöözzöötttt. Ott jártam gimnáziumba, irodddaaalllmmmaatt,, mmaattematikát, 

tudományookkaatt, tttööörrtténelmet, latint és más nyelveket tanultam.

13 éveesseenn aappáámm aazztt mmondta, hogy meg kell tanulnom vívni. EEllssőőssoorrbaann nneemm azért, 

meerrtt  aarrrra gondolt vvoollnnaa, hogy valaha bajnok lehetek,, hhaanneem mert tuddttaa,, hhoogy 



szükségem lehet rá. Apám valószínűleg felmérte, hogy miután végzek, tartalékos 

tisztként, jogi végzettséggel, ha akarom, ha nem, felsőbb körökben fogok forogni, 

ahol megtörténhet, hogy párbajba keveredem és így meg tudom védeni magam. 

A párbaj 

A párbaj Európa életéhez tartozott azokban az időkben. Annak ellenére, hogy illegális 

volt, kilenc órakor, miután a rendes vívóórák lejártak, bizonyos ügyeket így 

rendeztek. Nem lehetett kiszámítani, hogy mi válthat ki egy párbajt - az okok 

lehettek politikaiak, párton belül történt megjegyzések, női ügyek, de az is előfordult, 

hogy akaratod ellenére keveredtél bele egy ügybe. Ha megtörtént a kihívás, kártyát 

cseréltünk, találkoztunk a megadott időben és párbajoztunk. A párbajt mindenki 

komolyan vette. A kihívást el kellett fogadni, ha nem akartad társaid tiszteletét 

elveszteni. A legjobb módja annak, hogy elkerülj egy párbajt, az volt, ha 

legyőzhetetlen párbajozó hírében álltál. Természetesen nem ölésre ment a dolog. Bár 

éles kardokkal küzdöttünk, ezek túl könnyűek voltak ahhoz, hogy megfelelő 

behatolásra alkalmasak legyenek. A csuklók és a nyak be voltak kötve védőkkel, de 

az arcot, a hátat és a mellkast meg lehetett vágni az éles fegyverekkel. Ha valaki úgy 

érezte, hogy súlyos sértés áldozata lett, a csukló- és nyakvédőktől el lehetett 

tekinteni. Nagyon súlyos esetekben a szúrás is engedélyezett volt, és ez adott 

esetben halálhoz is vezethetett. 

Nem szerettem vívni, de tudtam, hogy az ebbéli tudás fontos, ha ezekben a körökben 

akartam mozogni. A párbaj elfogadása arra is jó volt, hogy az embereket udvariassá 

tegye, kétszer meggondolta mindenki, mielőtt valami rosszat szólt volna valakire. 

A karrier kezdete 

A vívás az iskolában nem az én sportom volt, én a vízilabda-kapitány voltam, emellett 

gerelyt és diszkoszt hajítottam, aktívan eveztem, síztem és pingpongoztam. 1933-

ban, amikor 18 éves lettem, a budapesti egyetemre mentem jogot tanulni. Akkor 

döntöttem a vívás mellett. Az egyetemen oktatott a három legnagyobb 

magyarországi edző egyike: dr. Gerentsér László. Szerencsés voltam, hogy a 

másik kettővel is volt lehetőségem dolgozni és még többet tanulni tőlük. Ez a két 

edző: Italo Santelli - Giorgio apja, akinek volt egy saját terme is - és Borsody 

László volt - az utóbbi edzett a Magyar Tisztek Klubjában és a Magyar 

Vívóakadémián. 

sszzüükksségem lehet rá. AAppáámm vvaalószínűleg felmérte, hhooggyy  mmiután végzek, tarrttaalléékkooss 

tiszzttkkéénntt,,  jogi végzeettttssééggggel, ha akarom, ha nem, felsőőbbbb kköörröökben fogookk ffoorrooggni, 

ahol mmeeggttöörrttéénnhheett,, hhooggy párbajba keveredem és így meg tudoomm vvééddeennii mmaaggaam.

A párbajj

A párbaajj EEuurróóppaa éélleettééhheez tartozott azokban az időkben. Annakk eelllleennéérree, hhooggyy illegális

voltt,, kkiilleenncc órakoorr,, mmiiuuttáán a rendes vívóórák lejárttaakk, bbiizzoonnyos üüggyyeekkeett így 

reennddeezztek. Nem lehetteetttt kkiisszzáámítani, hogy mi váltthhaatt kkii  egy párbajt - azz ookkookk 

lleehettek politikaiak, pártonn bbeellüüll ttöörrttént megjegyzzéésseekk, nnőői ügyek, de az is előfordduulltt,, 

hogy akaratod ellenére kevereddttééll bbeellee egy üüggyybbee. HHa megtörtént a kihívás, kártyát 

cseréltünk, találkoztunk a megadootttt iiddőőbbbeen ééss párbajoztunk. A párbajt mindenki 

komolyan vette. A kihívást el kelllleetttt ffoogggaadnnii,, hha nem akartad társaid tiszteletét 

elveszteni. A legjobb módja aannnnaakk, hogyy eellkkeerrüülj egy párbajt, az volt, ha 

lleeggyőzhetetlen párbajozóó hhíírréébbeenn áállltál. Természetteesseenn nneem ölésre ment a dologg.. BBáárr  

éélleess kkardokkal küzdööttttüünnkk, eezek túl könnyűek vvoollttaakk  aahhoz, hogy mmeeggffeelleellőő 

behaattoolláássra alkalmmaassaakk lleeggyyenek. A csuklók és a nyak bbee vvoollttaakk kötve vvééddőőkkkkeel, de 

az arcoott,, aa hhááttaaattt ééss  aa mmellkast meg lehetett vágni az éles fegyyyvvveeerreekkkkeell. HHaa  vvalaki úgy 

érezte, hooggyy  ssúúúlllyyyooss sértés áldozata lett, a csukló- és nyakvvvééédddőőkkttőőll el lehetett 

tekinteennii. NNaaggyoonn ssúúllyyoos esetekben a szúrás is engedélyyyeeezzeetttt vvoolt, ééss eezz adott 

esseettbbeenn hhalálhoz is vveezzeetthhheeetteett.

NNeemm szerettem vívni, de ttuuddttaamm,, hogy az ebbéli tudásss  fffooonnttoos, ha ezekben a köröökkbbeenn 

akartam mozogni. A párbajj eellffooggaadddááássa arra is jó vvvoolltt,, hhogy az embereket udvariassáá 

tegye, kétszer meggondolta minddeennkkii,, mmielőtttttt  vvvaallaami rosszat szólt volna valakire.

A karrier kezdete

A vívás az iskolában nem az én sppoorrttoomm vvoolltt,, éénn aa vízilabda-kapitány voltam, emellett 

gerelyt és diszkoszt hajítottamm,, aakkttíívvan eveztteemm,, ssíízztem és pingpongoztam. 1933-

bbaan, amikor 18 éves letttteemm, aa bbudapesti egyetemmrree mmeentem jogot tanulni. AAkkkkoorr 

ddöönnttööttttem a vívás mmeelllleetttt. Az egyetemen oktaattootttt aa három leggnnaaggyyoobbbb 

magyyaarroorrsszzági eddzzőő eeggyyiike: dr. Gerentsér László. Szeerreennccsséés voltaamm,,  hhoogy a 

másik kkeettttőővveell iiss  vvoolltt lehetőségem dolgozni és még többet tttaaannnuullnnii ttőőllüükk. Ez a két 

edző: Itaalloo SSaaannntteelli - Giorgio apja, akinek volt egy saját termmee iiss -- ééss Borsody

Lászllóó vvoolltt - aazz uuttóbbi edzett a Magyar Tisztek Klluubbjjáábbaan ééss aa MMagyar 

VVíívvóóaakkaaddémián.VVííí



Egyik évben bekerültem az egyetemi válogatottba. 1936-ban én lettem az első számú 

vívó és 1938-ban több országos versenyen szerepeltem és a nemzetközi porondon is 

nagy sikerrel vívtam. 

A háború kitörése után, 1941-ben hadnagyként szolgáltam a Harmadik Lovas Huszár 

Alakulatnál az orosz fronton. Csapatomat hat hónap múlva visszahívták, és jogi 

diplomámnak köszönhetően a belügyminisztériumhoz kerültem. A háború befejezése 

után a győztes oroszok módszeresen lecseréltek mindenkit a minisztériumban. Végül 

engem is kirúgtak. Ez volt a Sztálin-korszak legrosszabb időszaka. 

Az egymást követő eseményeknek köszönhetően fokozatosan a vívás lett a 

legfontosabb tevékenységem, és abból is tartottam fel magam. Az oroszok le akartak 

számolni a vívással, mert burzsoá sportnak tartották, de aztán a magyarok 

huszonnégy olimpiai érme miatt inkább úgy döntöttek, hogy inkább megtaníttatják 

maguknak a vívást. Bay Béla volt az első vezetője a Magyar Vívó Szövetségnek [...] 

Ebben az időben éledt fel újra a magyar vívás. 1951-ben kérdezte meg tőlem 

George Pilar (Jekelfalussy Piller György), hogy szeretnék-e vívóedző lenni, és 

elkezdtem vívást tanítani az egyik budapesti klubban. Két éven belül a tanítványaim 

országos sikereket kezdtek elérni. 1953-ban megkaptam az edzői, '56-ban a 

„szakértői" oklevelet. Ebben az évben szólt Pilar, Gerevich és dr. Boros, hogy 

készüljek, mert el fognak vinni Tatára, az olimpiai csapat edzőtáborába, ahol én is 

partner- és társedző lennék a csapatnál. Végül nem így lett. Utolsó pillanatban 

szóltak, hogy nem kell menjek, Bay Béla lecserélt egy másik edzővel. Tudtam, hogy 

nem vagyok persona grata a kommunistáknál, de nem tudtam semmit tenni ez ellen. 

A helyzetem kezdett reménytelen lenni és világossá válni, hogy a rezsim nem szeret 

engem. Azután lezajlott a magyar forradalom a maga tragikus végkifejletével, és a 

helyzet csak rosszabbodott. Tudtam, hogy el kell hagynom az országot. 

Újvilág - új élet 

1957-ben elmenekültem Magyarországról Jugoszláviába, ahol egy internálótáborba 

kerültem. Ott húztam le 8 hónapot, aztán jöttek az amerikaiak és többünket elhoztak 

az Egyesült Államokba. 

1967 (így írja a dátumot, de valószínűleg téved - a fordító megjegyzése) október 7-

én már Amerikában voltam, be voltam jelentve a New York-i Szt. George Hotelbe, 

másnap elköszöntek tőlem, és végre szabad voltam. De hova menjek? Féltem 

EEggyyiikk évben bekerültemm aazz eeggyyetemi válogatottba. 193366-bbaann én lettem az elsőő sszzáámmúú 

víívvóó ééss 11938-ban tööbbbb oorrsszágos versenyen szerepeltem ééss aa nneemmzetközi poorroonnddoon is 

nagy ssiikkeerrrreell víívvttaamm..

A háború kkiittöörrééssee uután, 1941-ben hadnagyként szolgáltam a Harrmmmaaaddiikk LLovas Huszár 

Alakulattnnááll aazz oorroosszz ffrronton. Csapatomat hat hónap múlvvaa vviisssszzaahhíívvttáákk,, és jogi 

diplloommáámmnnaak köszöönnhheettőőeenn a belügyminisztériumhoz kerrüülltteemm..  AA hháborúú bbeeffeejjeezzéése 

uttáánn  aa győztes oroszokk mmóóddsszzeerresen lecseréltek minddeennkkiitt aa minisztériumbann. VVééggüüll 

eenngem is kirúgtak. Ez volt aa SSzzttáálliinn-korszak legrosssszzaabbbb  iiddőszaka.

Az egymást követő eseményyeekknneekk kköszöönnhheettőőeenn fokozatosan a vívás lett a 

legfontosabb tevékenységem, és abbbbóóll iis tttaaarrttoottttaam fel magam. Az oroszok le akartak 

számolni a vívással, mert burzssooáá ssppooorrttnnaakk tartották, de aztán a magyarok 

huszonnégy olimpiai érme miattt iinnkkáábbbb úgy ddöönnttöötttteek, hogy inkább megtaníttatják 

mmaaguknak a vívást. Bay BBééllaa vvoolltt az első vezetőőjjee aa MMaaggyar Vívó Szövetségnekk [[.....]]  

EEbbbbeenn az időben éleeddtt ffeell úújjra a magyar vívás. 11995511--bbeenn kérdezte megg ttőőlleemm 

Geoorrggee Pilar (Jeekkeellffaalluussy Piller György), hogy szeerreettnnéékk-e vívóeddzzőő lleennnni, és 

elkezdtteemm vvíívvááássstt  ttaannííttaani az egyik budapesti klubban. Két éveeennn bbeellüüll aa ttaanníítványaim 

országos ssiikkeerreekkkeeett kezdtek elérni. 1953-ban megkaptam azz eeeddzzőőii, '56-ban a 

„szakéérrttőőii" ookkllevveelleett.. EEbbben az évben szólt Pilar, Gereviccchhh ééss ddr. BBoorrooss, hogy 

kéésszzüülljjeekk, mert el ffooggnnaakkk vvvinni Tatára, az olimpiai csapppaaattt eeddzzőőtáborába, aahhooll éénn is 

ppaarrttnner- és társedző leennnnéékk aa csapatnál. Végül neeemmm ííggyy lett. Utolsó pillanaattbbaann 

szóltak, hogy nem kell menjjeekk, BBaayyy Béla lecseréélllttt eeggyy másik edzővel. Tudtam, hogyy 

nem vagyok persona grata a kommmmuunniissttááknááálll,,, ddee nem tudtam semmit tenni ez ellen. 

A helyzetem kezdett reménytelen lennnni ééss vviilágossá válni, hogy a rezsim nem szeret 

engem. Azután lezajlott a magyyarr ffoorrrraaddaalloomm aa maga tragikus végkifejletével, és a 

helyzet csak rosszabbodott. Tuuddttaamm,, hhogy el keellll hhaaggyynom az országot.

ÚÚjjvilág - új élet

11995577--bben elmenekülteemm MMaaggyarországról Jugoszláviábbaa,, aahhool egy internálóóttáábboorrbba 

kerüülltteemm.. OOtt húzttaamm llee 88 hónapot, aztán jöttek az amerikaaiiaakk ééss ttöbbünkkeett eellhhoztak 

az Egyeessüülltt ÁÁllllaammookkbbaa.

1967 (ígyy íírrjjaa aaa dddáátumot, de valószínűleg téved - a fordító meggjjeeggyyzzééssee)) október 7-

én máárr AAmmeeriikáábbaann vvooltam, be voltam jelentve a New Yorkk--ii SSzztt.. GGeoorrggee HHotelbe, 

mmáássnnaapp elköszöntekk ttőőlleemm,, és végre szabad voltam. DDee hhova menjekk?? FFéélltteem 



kimenni az utcára. Szerencsére találkoztam magyarokkal és segítettek nekem munkát 

keresni. Az első munkám a St. Peter kollégiumban volt. El kellett jutnom Brooklynból 

New Jersey-be mindenféle angoltudás nélkül. Egy hamuzógyárban kaptam munkát. 

Kevés volt a fizetés, de tudtam belőle lakást bérelni, ételt venni és néha egy-egy pár 

cipőre is félretenni. Krőzusnak éreztem magam, mert Magyarországon abban az 

időben családi ereklyét kellett eladnod ahhoz, hogy megvehess egy pár cipőt. Szép 

lassan több tanítványom lett, Giorgio Santelli engedte, hogy tartsak kardedzéseket a 

klubjában. Ez nagyon jó volt nekem, dolgozhattam Pallaghy-vel, Worth-szel, Bob 

Blummal, Kwartlerrel, és a csapat meg is nyerte az országost. Nagy pillanat volt 

nekik. Ehhez meg kellett verjenek egy csapatot, ahol Pilar legjobb tanítványai vívtak: 

Magay (a magyar olimpiai aranyérmes válogatott tagja), Örley és Dömölky, ők 

mind emigráltak Amerikába. Ez nem miattam volt, mert ők Giorgio tanítványai voltak, 

de besegítettem nekik és szerették az óráimat. Ezután elkezdtem edzeni a Vívó 

Klubban, és nem sokkal utána a New York-i Atléta Klubban. Végre letelepedtem, és 

jól éreztem magam új hazámban. 

A család 

Mindennek, amit mondtam, köze volt ahhoz, hogy hogyan nőttem fel, éltem és 

dolgoztam. Ezek mellett természetesen velem is megtörtént, ami mindenkivel 

normális körülmények között: ismerősök, barátok, szerelem, házasság és gyerekek. 

1945-ben házasodtam meg, első feleségem Ingeborg Gundisch volt, Magyarország 

1943-as tőrbajnoka. Született két lányunk: a nagyobbik, Adrian 1947-ben, a második, 

Esther 1950-ben. Adrian műépítész lett, férjes, Ausztriában él és van két gyereke - 

két unokám. Esther fogorvos Nyugat-Németországban és szintén házas. Ingeborgtól 

'54-ben váltam el, a két lány értelemszerűen az anyával tartott. Minden nyáron 

hazamegyek Magyarországra és meglátogatom a gyerekeimet és unokáimat. Semmi 

gond nincsen közöttünk, én vagyok az apjuk és megértettük mindannyian, hogy a 

dolgok változnak az emberek között. 

Azóta újranősültem, jelenlegi feleségemet, Babát még Magyarországról ismertem. Itt 

találkoztunk újra és összeházasodtunk. Minden évben kétszer elmegyek Európába és 

meglátogatom Magyarországot. Sokáig álmodtam arról, hogy visszavonulásom után 

visszamegyek Budapestre. Aztán láttam, hogy a rezsim menynyire megváltoztatja az 

embereket, a gondolkodásukat, hogy mennyire óvatosak, hogy kinek és mit mond-

kkiimmeenni az utcára. Szeerreennccsséérree találkoztam magyarokkkkaall ééss segítettek nekem mmuunnkkáátt 

kerreessnnii.. AAz első munnkkáámm aa St. Peter kollégiumban volt. Ell kkeelllleetttt jutnom Brrooookkllyynnból 

New JJeerrsseeyy--bbee mmiinnddeennféle angoltudás nélkül. Egy hamuzógyyáárrbbaann kkaappttaamm mmunkát. 

Kevés volltt aa ffiizzeettééss,, de tudtam belőle lakást bérelni, ételt venni éésss nnééhhaa egy-egy pár 

cipőre iiss ffééllrreetteennnnii. KKrrőzusnak éreztem magam, mert Maggyyaarroorrsszzáággoonn aabban az 

időbbeenn ccssaalláádi erekkllyyéétt kkeelllleett eladnod ahhoz, hogy meggvveehheessss eeggy pár cciippőőtt. SSzzép 

laassssaann több tanítványomm lleetttt,,  GGiiorgio Santelli engedtee,, hhooggyy tartsak kardedzéésseekkeett aa 

kkllubjában. Ez nagyon jó vvoolltt nneekkeem, dolgozhattttaamm PPaallaghy-vel, Worth-szel, BBoobb 

Blummal, Kwartlerrel, és a csaappaatt mmeegg is nnyyeerrttee aaz országost. Nagy pillanat volt 

nekik. Ehhez meg kellett verjenek eeggyy ccsaaapppaattoott,, ahol Pilar legjobb tanítványai vívtak: 

Magay (a magyar olimpiai aranyyéérrmmeess vvváálooggaattoott tagja), Örley és Dömölky, ők 

mind emigráltak Amerikába. Ez neemm mmiiattam vvoolltt, mmeert ők Giorgio tanítványai voltak, 

ddee besegítettem nekik ééss sszzeerreettttéék az óráimatt. EEzzuuttáánn elkezdtem edzeni a VVíívvóó  

KKlluubbbbaan, és nem sokkkaall uuttáánnaa a New York-i Atléta KKlluubbbbaann.. Végre letelepeddtteemm, ééss 

jól éérreezztteem magamm úújj hhaazzáámban.

A csaláádd

Mindennekk,, aammiittt  mmondtam, köze volt ahhoz, hogy hogyan nőőőtttttteeemm  ffeell, éltem és 

dolgozzttaamm.. EEzekk mmeelllleett természetesen velem is megtöörrrtttééénntt,, aamii mmiinnddenkivel 

noorrmmáálliiss körülményeekk kköözzzöööttt: ismerősök, barátok, szereellleeemm,, hháázasság és ggyyeerreekkeek. 

11994455-ben házasodtam mmeegg,, eellsső feleségem Ingeborrrggg GGuunndisch volt, Magyaroorrsszzáágg 

1943-as tőrbajnoka. Születettt kkéétt llááánnnyyunk: a naggyyyooobbbbbiikk, Adrian 1947-ben, a másoddiikk,, 

Esther 1950-ben. Adrian műépíttéésszz lleetttt,, férjjjeeesss, AAusztriában él és van két gyereke -

két unokám. Esther fogorvos Nyugatt-Néémmeeetttoországban és szintén házas. Ingeborgtól 

'54-ben váltam el, a két lány érrtteelleemmsszzeerrűűeenn aaz anyával tartott. Minden nyáron 

hazamegyek Magyarországra ééss mmeegglláátogatomm aa ggyyeerekeimet és unokáimat. Semmi 

ggoond nincsen közöttünkk,, éénn vvaaggyyok az apjuk és mmeeggéérrtteettük mindannyian, hooggyy aa 

ddoollggookk változnak az emmbbeerreekk kközött.

Azóttaa úújjrraannősültemm,, jjeelleennllegi feleségemet, Babát még Magyyaarroorrsszzágról issmmeerrtteem. Itt 

találkozzttuunnkk úújjrraa ééss öösszeházasodtunk. Minden évben kétszer eeelllmmmeeggyyeekk EEuurópába és 

meglátoggaattoomm MMMaaaggyyarországot. Sokáig álmodtam arról, hogy viisssszzaavvoonnuulásom után 

visszaammeeggyyeekk Buuddaappeessttre. Aztán láttam, hogy a rezsim menyynnyyiirree megvváállttoozzttatja az 

emmbbeerreekket, a gondollkkooddáássuukat, hogy mennyire óvatosakk,, hhooggyy kinek és mmiitt mmoonnd-



hatnak. Akkor kezdtem el tényleg értékelni Amerikát és a szabadságot. Még mindig 

szeretek hazamenni, látni a gyerekeimet és a barátaimat, de én mondom, két hét 

elég, alig várom már, hogy visszajöjjek Amerikába. Gondolkoztam azon is, hogy 

Párizsban éljek, de nekem nincs még egy olyan 

hely, mint New York. 

Edzői karrierem folyamán soha nem arra 

gondoltam, hogy ki tehetséges és ki nem, mert 

mindig úgy gondoltam, hogy vívásban nincsen 

reménytelen eset. Bárki jó vívó lehet, hogyha 

van jó edzője, élvezi a vívást és kitartóan 

gyakorol. A vívás technikai sport, és nem igaz, 

hogy csak néhány kiválasztott lehet jó vívó. Ez 

volt mindig az elvem, és ez alapján próbáltam 

mindenkiből, aki hozzám jött, jó vívót faragni. 

Azt kell mondjam, hogy ez nem volt mindig 

könnyű, de több olyan nevet tudnék említeni, aki nagyon szerény tehetséggel jött 

hozzánk, és mégis eljutott az olimpiára.” 

Ez Élthes Csaba credója, ebben foglalta össze a tanulói iránti odaadását [...]. Csaba, 

az American Fencing köszönt téged! Sokat köszönhetünk neked - légy nyugodt, amit 

tettél, mindig értékelve lesz! 

Lejegyezte: Albert Axelrod American Fencing Magazine 1987. január-február, 38-as 

kötet, 3-as szám 

Élthes Csaba idős korában 

hhaattnnaak. Akkor kezdtemm eell ttéénnyyleg értékelni Amerikát ééss aa sszabadságot. Mégg mmiinnddiigg 

szeerreetteekk hazamennii,, llááttnnii a gyerekeimet és a barátaimaatt, ddee één mondomm,, kkéétt hét 

elég, aalliigg vváároomm mmáárr, hogy visszajöjjek Amerikába. Gondoollkkoozzttaamm aazzoonn  iiss, hogy 

Párizsban éljek, de nekem nniinnncccss mméég egy olyan 

hely, mint New York.

Edzői karrierem foollyyaammáánn soha nneemm aarra 

gondoltam, hogyy kkii tteehheetséges és ki nemm,, mmeerrtt 

mindig úgy ggoonnddoollttaam, hogy vívásban ninccsseenn 

rreemményteelleenn eesseet. Bárki jó vívó lehet, hogyha 

vvaann jjjóó  eeddzzőője, élvezi a vívást és kitartóan 

ggyyaakkooorrool. AA vvívás technikai sport, és nem igaz, 

hhooggy csaakk nnééhháány kiválasztott lehet jó vívó. Ez 

volt mindig aazz eellvveemm, és ez alapján próbáállttaamm  

mindenkiből, akii hhoozzzzáámm jött, jó vívót ffaarraaggnni. 

Azt kell mondjam, hhooggyy eezz nem vvoolltt mmindig 

könnyűű, ddee ttööbbbbb oollyyaann nevet tudnék említeni, aki nagyon szzzeeerréénnyy tteehheettssééggel jött 

hozzánk, ééss mméégggiiisss eeljjutott az olimpiára.”

Ez Élththeses CsCsababa crcrededójója,a, ebben foglalta össze a tanulói iránti o odadadaadadásásátát [ [.....].]. . Csaba, 

azaz A Amemerirican Fencing kököszszönönönt téged! Sokat köszönhetünk nenenekeked d - légy nyugogodtdt, , amamit 

tetettttélél, mindig értékelve leleszsz!!

Lejegyezte: Albert Axelrodd AAmmeerriiccaaannn Fencing Maaagggaazziinnee 1987. január-február, 388-ass 

kötet, 3-as szám

ÉlÉlththeses Csaba idős s kokorárábabann


