
Szűts János alezredes, vívómester 

  

1904. október 22-én született. 

1922. február 4-én avatják tisztté, 1937-től 
vívómester. A Toldi Miklós Honvéd Sporttanár- és 
Vívómesterképző Intézet vívómestere kard 
szakágban, Borsody László fővívómester mellett. 

22 évesen került Borsody László fővívómester 
mellé. 1930-ban egy éven át az olasz 
mesterképző intézet hallgatója. 1936-ba mestere 

nyugdíjba vonulásakor Ő veszi át a helyét a Toldi 
Sporttanári és Vívómesterképző Intézet kard 
szakán. 1938-ban fél éves Párizsi tanulmányúton 
járva, tanítja a kardvívást és tanulja a párbajtőr 
és tőrvívást.  

 

1945-ben Francia hadifogságba esik, és megjárja a hírhedt és rettegett Francia 
hadifogolytábort. Két társával – Imréghy Bála őrnaggyal és Somodi Béla tiszttársával 
- vívóakadémiát szervez ahol bemutató vívásokat tartanak a fogolytáborban. A 
belépti díj egy szál cigaretta, amit tovább cserélve élelemhez jutottak. 

Hazatérve teljes vagyonát elveszti és feleségétől elválik, mely nagyon megviseli. 

Hazatérése után, az újraalakuló Magyar Néphadsereg állományába kerül.  

1948-ban a válogatott, kardvívó keret edzője volt. 

Az 50-es években a Katonai Testnevelési Főiskolán tanár, valamint ezzel egyidőben a 
Vörös Meteornál vívóedző, később a Honvédnál oktat kardvívást. 

Kitüntetései: Erdélyi Emlékérmet kap, mert részt vett az Erdélyi bevonulásban. 

Élete utolsó 3 évében Parkinson-kór támadja meg. 

Kedves tanítványa Pézsa Tibor fogadja be, és 1976-ban bekövetkező halálakor Ő 
rendezi temetését, teljes katonai tiszteletadás mellett. 

Híres tanítványai: 

� Gerevich Aladár olimpiai bajnok 
� Kovács Pál olimpiai bajnok 

� Berczelly Tibor olimpiai bajnok 

� Papp Bertalan olimpiai bajnok 
� Keresztes Attila olimpiai bajnok 

� Örley Szabolcs junior világbajnok 

� Pézsa Tibor olimpiai bajnok 

és még számos kiváló vívónk. 

 

1904 - 1976 

SSzzűűtts János alezrreeddeess, vvívómester

1904. okoktótóbeber r 222222--énén született.

1922. fefebrbruáuár r 44--énén avatják tisztté, 1937-től 
vívómemeststerer. AA ToToldldi MiMiklklósós Honvéd Sporttanár- és 
Vívóvómemeststererkéképző InIntétézzetet vívómestere kard 
szszakakágágbaban, Borsody L Lásászlzló ó főfővívívómester mellett.

2222 é évesen került Borsodody y LáLászszlóló fővívómester 
memellé. 1930-ban egy évévenen á át t az olaszsz  
mesterképző intézet hallgatója. 19193636-baba mesteterere 

nyugdíjba vonulásakor Ő veszi át a a h helelyéyét t a a ToToldldi i 
Sporttanári és Vívómesterképző I Intntézézetet kard d 
szakán. 1938-ban fél éves Párizsi tananululmámánynynyútútonon 
járva, tanítja a kardvívást és tananululjaja a a pápárbrbajajtőtőr r 
és tőrvívást. 

19194545--beben Francia hadidifofogsgságágbaba esik, és megjárja a híhírhrhededt és rettegett F Frarancnciaia 
hadidifofogogolylytábort. KéKét t tátársrsávávalal – Imréghy Bála őrnaggyal é és s SoSomomodi Béla titiszszttttárársásával 
- vívóvóakakadadémémiát szszerervevez z ahol bemutató vívásokat tartananakak a a f fogogolytytábábororban. A 
belépti dídíj j egegy y szszszálál c cigigararetta, amit tovább cserélve élelemhez jutututotottatakk..

Hazatérve teteljljeses v v vagagagyoyonát elveszti és feleségétől elválik, mely nagagyoyoyon n n memegvgviseli.

Hazatétérérésese u utátán, azaz ú újrjraaaalakuló Magyar Néphadsereg állománynynyábábába a kekerül.l. 

19194848-baban n a válogatototttt,, kakardrdrdvívívó keret edzője volt.

AzAz 5 500-es években a Katononaiai T Tesestnevelési Főiskolán tanánánár,r, v valalamint ezzel egyidőbőbenen a a 
VöVörös Meteornál vívóedző, k késésőbőbb b a Honvédnál oktatatattt kakardrdvívást.

Kitüntetései: Erdélyi Emlékérmetet k kapap, , memert résztztzt v vetett t az Erdélyi bevonulásban.

Élete utolsó 3 évében Parkinson-kókór r tátámamadjdja a memeg.g.

Kedves tanítványa Pézsa Tibor fogagadjdja bebebe, ésés 1976-ban bekövetkező halálakor Ő 
rendezi temetését, teljes katonai titiszszteteleletatadádás s memellllett.

Híres tanítványai:

� Gerevich Aladárr ololimimpipiaiai bajnok
� Kovács Pál ololimimpipiaiai b b bajajnok

�� Berczelly TiTiboborr ololimimpiai bajnok

�� PaPapp Berertatalalann ololimpiai bajnok
�� KeKerereszsztetes s AtAttitila olimpiai bajnok

� ÖÖrlrleyey S Szazabobolcs junior világbajnok
� PéPézszsaa TiTiTibobor olimpiai bajnok

és mégég s százámomos kikiváválóló v vívónk.

1904 - 1976



A Toldi Miklós Honvéd Sporttanár- és Vívómesterképző Intézet vívómesterei 1943-ig: 

� Szűts János vívómester 

� Beke Zoltán vívómester 

 

� Ádám Béla segédvívómester 

� Zombori Gyula honvéd vívómester gyakornok 

� Niederkirchner Ödön honvéd vívómester gyakornok 

� Varga Mihály honvéd vívómester gyakornok 

� Resulovics Mehmet honvéd vívómester gyakornok 

� Balogh Béla honvéd vívómester gyakornok 

� Vass Imre honvéd vívómester gyakornok 

� Vitéz Váradi József honvéd vívómester gyakornok 

� Képes Pál honvéd vívómester gyakornok 

� Somos Béla honvéd vívómester gyakornok 

� Puskás Bertalan honvéd vívómester gyakornok 

 

ad 
Anekdoták Szűts Jánosról 

„Az első vágásig” 

Szűts János mestert az iskolázás végén, szinte provokálni kellett, hogy kedves 
tanítványaival vívjon egyet-egyet. Kezdőknél ez természetesen szóba sem jöhetett, 
csak haladó vívóknak volt esélye erre az óriási kitüntetésre. Az ilyen „provokatív” 
kérés után nagy hajlandóság volt rá, de mindig volt egy feltétele. Érvényes találati 
felületként, a kéz könyöktől lefelé eső részét nevezte meg és hárítani csak pengével 
lehetett, ellépéssel nem. Idős korát meghazudtolva félelmetes gyorsasággal vágta a 
„bévül-fölül”-t. Természetesen a kézvágás összes variációját nagy biztonsággal és 
pontossággal használta, olyannyira hogy az akkor már olimpiai- és világbajnok Pézsa 
Tibor sem tudott ellene sokszor győzni. Egy pillanatnyi kihagyás vagy tétovaság, és 
az alig kezdődő asszó már végig is ért a villámgyors találat utáni kézfogással. És 
hiába volt a hivatkozás a kihagyásra, figyelmetlenségre, dekoncentráltságra, a 
szerencsés kiválasztottnak várni kellett a következő iskoláig. 

 

ad 

A A ToToldldi Miklós Honvéd SpSpororttttananár- és Vívómesterképzőző I Intntézézet vívómesterei 19194343--igig::

�� SzSzűts János vívóvómemestster

� BeBekeke Zoltátán n vívívóvómester

� ÁdÁdámám B Béléla a sesegégédvívómester

�� ZoZombmbori GyGyulula a hohonvnvéd vívómester gyakornok

�� NiNiederkirchner ÖdÖdönön h hononvéd vívómester gyakornrnokok

� Varga Mihály honvévéd d vívívóvómemester gyakornok

� Resulovics Mehmet honvnvédéd v vívívómómester gygyakakorornonok

� Balogh Béla honvéd vívómesesteter r gygyakakakorornonokk

� Vass Imre honvéd vívómester gygyakakorornonokk

� Vitéz Váradi József honvédéd v vívívómómesester r gygyakakorornok

� Képes Pál honvéd vívómómesesteter r gyakornok

�� Somos Béla honvévéd d vívívóvómemester gyakornok

�� PuPuskás Bertalalan n hohonvnvédéd vívómester gyakornok

AAnneekkddoták Szűtss JJáánnooosssról

„A„Az első vágásig”

Szűts János mestert az iskolázázásás v végégén, szszszininintete provokálni kellett, hogy kedves 
tanítványaival vívjon egyet-egyet. K Kezezdődőknknélélél e ez z természetesen szóba sem jöhetett, 
csak haladó vívóknak volt esélye erre azazaz ó ó óriási kitüntetésre. Az ilyen „provokatív” 
kérés után nagy hajlandóság volt r rá,á, d de e mimindndigig volt egy feltétele. Érvényes találati 

ye ly  „prly  „

felületként, a kéz könyöktől lefefelélé e esőső r részét neneveveztzte meg és hárítani csak pengével 
lehetett, ellépéssel nem. Idősős k kororátát meghazudtololvava f félélelmetes gyorsasággal vágta a a 
„b„bévévül-fölül”-t. Természetetesesenen a a kézvágás összes v varariáiácicióját nagy biztonsággalal é és s 
popontntosossággal használta,a, o olylyanannynynyira hogy az akkor mámár r ololimimpipiai- és világbajnokok P Pézézsasa 
TiTibobor r sesem tudott ellenene e sosokskszor győzni. Egy pillanatnyi kikihahagygyás vagy tétovavasáság,g, és 
az alilig g kekezdzdődő asasszszó ó mámár végig is ért a villámgyors talalálálatat u utátáni kézfofogágássssalal. És 
hiába vovoltlt a a h hivivatatkokozázás a kihagyásra, figyelmetlenségre, d d dekekononcecentntráráltltsáságra, a 
szerencsésés k kiviválálasasztztotottnak várni kellett a következő iskoláig.



„Katonásan, udvariasan, pontosan” 

A Testnevelési Főiskolán, Bay Béla a vezető, nem véletlenül választott három TOLDI-
s vívómestert: Vass Imrét (párbajtőr), Hatz Ottót (tőr) és Szűts Jánost (kard).  

A Szűts János által vezetett órák nyolckor kezdődtek. A mester pár perccel nyolc előtt 
bejött a terembe és háttal az osztálynak az ablakhoz ment. Ekkor már tudták a 
tanulók, hogy sorakozó van. 8 óra 00.-kor megfordult és az osztály elé lépve a 
napostól jelentést kért. Utána végig szemlézte egyenként az osztály tagjait, akin 
kivetnivalót talált rákérdezett. Osztálynak tagjai nem tudták csak sejtették vagy csak 
érezték, hogy pontosan úgy járt el, ahogy régen a TOLDI-ban a katona 

növendékekkel. Civil ruhában is lesütött róla a katonatiszti magatartás, a rend, a 
fegyelem, amit sohasem adott fel egy pillanatra sem. A két háború közti 
katonatisztekbe belenevelt illemtanóra udvariassági szabályait az ’50-es ’60-as 
évekbe is megőrizte. Mindig kalap levéve köszöntötte az érkezőt, vagy az utcán az 
ismerőst. Ha hölgy volt, akkor kalap levétel után még meg is hajolt. 

ad 
„ A döntő dönt” 

Az egyik fontos verseny előtti utolsó edzés végén, Pézsa Tibor mester megkérdezte 
tanítóját: Mester jön a hétvégi versenyre? 

Régi vágású udvarias köhintés volt a válasz. A Selejtezőkön Szűts mesternek nyoma 
sem volt, hiába kereste a szemével Pézsa. Az elődöntőben is hiába várta, hogy 
megjelenik a nézőtéren. A döntő előtt azonban 10 perccel Szűts mester, kifogástalan 
öltönyben és nyakkendőben leült a nézőtérre. 

A győztes mérkőzés után oda ment Pézsa, Szűts mesterhez: 

- „Miért csak a döntőre jött ki mester? Nem gondolja, hogy kieshettem volna 
hamarabb is?” 

- „Az teljességgel lehetetlen.” jött a válasz és hamiskás mosollyal a szeme 
sarkában a mester visszaült. 

ad 

„ A Cigi” 

Pézsa Tibor edzésre menvén odalépett az előtérben, fotelban ülő és olvasgató 
mesteréhez. 

- „Mester, van egy száll cigi a bal felső kettesben?” 

„K„Katatonásan, udvariasasanan, , popontosan”

A TeTeststnenevevelési Főiskskololánán, , Bay Béla a vezető, nem véletlenünül l váválalasztott háromom T TOLOLDI-
s vívómemesstetertrt: VaVassss I Imrmrét (párbajtőr), Hatz Ottót (tőr) és Szűtűts s JáJánonost ( (kakardrd).). 

A Szűts JáJánonos s áláltatal l vezetett órák nyolckor kezdődtek. A mester párár p p perererccccelel nyolc előtt 
bejött a t tereremembebe é és s háttal az osztálynak az ablakhoz ment. E Ekkkkoror m márár tudták a 
tanulók, h hogogy y sosorarakkozozó ó van. 8 óra 00.-kor megfordult és azaz o oszsztátályly e elélé lépve a 
napopoststólól j jelelenentést k kérért.t. U Utátána végig szemlézte egyenkéntnt a az z ososztztály tatagjgjaiait,t, akin 
kivevetntnivivalalót talált rákékérdrdezezetett.t. Osztálynak tagjai nem tududtáták k cscsakak sejtették v vagagy y cscsak 
érérezeztéték, hogy pontosanan ú úgygy  járt el, ahogy régégenen a a TOLDI-ban a kakatotonana 

nönövendékekkel. Civil ruhábábanan i is s lelesütött róla a kakatotonanatitiszti magatartás, a rend,d, a a 
fefegyelem, amit sohasem a adodotttt f felel egy pillalananatrtra a sem. A két háború köztzti i 
katonatisztekbe belenevelt illememtatanónórara udvdvarariaiasssságági szabályait az ’50-es ’60-as 
évekbe is megőrizte. Mindig kalap lelevévéveve k kösöszözöntntötte az érkezőt, vagy az utcán az 
ismerőst. Ha hölgy volt, akkor kalap lelevévétetel utután még meg is hajolt.

„ A A dödöntntő dönt”

Az egygyikik f fonontotos veversrseneny y elelőtti utolsó edzés végén, Pézsa TiTibobor r memester m megegkékérdezte 
tanítóját:t: M Mesesteteter r r jöjöjön n a a hétvégi versenyre?

Régi vágágásású ú ududvavavaririasas köhintés volt a válasz. A Selejtezőkön SzSzűtűtűts s mememeststerernenek nyoma 
sem vovoltlt, , hihiába kekererestste e a szemével Pézsa. Az elődöntőbőbenenen i is s hihiába vávártrta,a, hogy 
megegjejeleleninik a nézőtéreren.n. A A A d döntő előtt azonban 10 perccecel l l SzSzSzűtűts s mester, kifofogágáststalalan 
ölöltötönynyben és nyakkendődőbeben n leleleülült a nézőtérre.

A A győztes mérkőzés után odada m menent t PéPéPézsa, Szűts m m mesesteterhrhez:

- „Miért csak a döntőre jött kkii mmeesstterr??? NNeemm gondolja, hogy kieshettem volna 
hamarabb is?”

- „Az teljességgel lehetetlleenn.”” jjöötttt a vváállaasszz és hamiskás mosollyal a szeme 
sarkában a mester visszzaaüülltt..

„ A Cigigi””

Pézsa Tiboborr edededzézézésrsre menvén odalépett az előtérben, fotelbann ülülő ő ésés olvasgató 
mesteréhéhezez..

- „M„Mester, van egegy y szszáláll cigi a bal felső kettesben?”



- „Van” jött a flegmatikus válasz apró mosollyal kisérve. Majd jött a folytatás: 

- „Öngyújtód sincs ugye?” 

A fenti jelenet 1 éven keresztül minden nap megismétlődött. 

Körülbelül egy év múlva hamiskás mosoly kíséretében megelőzve a helyiségbe belépő 
Pézsa Tibort csak ennyit mondott: 

- „Leszoktam a cigiről” 

Pézsa ennyit kérdezett: 

- „Mester maga azért szokott le a cigiről, hogy ne kelljen nekem adjon egy 
szállat?” 

Válasz: 

- „Az hogy leszoktam a cigiről nem azt jelenti kérlek, hogy nem találunk valamit 
a bal felső kettesben!” 

ad 

„Tantusz” 

Szűts János híres volt pontosságáról, másodpercre elkezdett tanításáról. Egy 
alkalommal a Testnevelési Főiskolán tartott vívómester képző órán odament hozzá 
egy tanítványa: 

„Szűts mester szerintem az ön órája nem pontos” 

Válasz: 

- „Kedves XY kartárs (merthogy mindenkit kartársnak hívott, nem volt hajlandó 
kimondani az elvtárs szót). Van önnél egy tantusz?” 

Az igenlő válasz után odamentek egy telefonhoz. 

- „Legyen kedves nekem tárcsázni a pontos időt!” 

Majd karóráját maga elé emelve a telefonkagylót mind kettejük füléhez tartva 
meghallgatták a gépi hangot. Másodpercre egyezett az órájával. 

A tanítvány elvörösödve, szégyenkezve távozott, Szűts János szeméből csillogó 
mosolytól kisérve. 

-- „Van” jött a flegmgmatatikikusus válasz apró mosollyal kikisésérvrve.e. Majd jött a folytatatásás::

- „Ö„Öngyújtód s sinincscs u ugye?”

A fenti jejelelenenet t 1 1 évévenen keresztül minden nap megismétlődött.

Körülbelülül e egygy é év v múmúlvlva hamiskás mosoly kíséretében megelőzvzve e a a hehelylyiiséségbgbe belépő 
Pézsa TiTiboborrtt cscsakak e ennnnyiyit t momondott:

-- „Leszoktam a cciiggiirrőőll”

PéPézsa ennyit kérdezett:

- „Mester maga azért szookkootttt llee aa ciggiirrőőll,, hhoogy ne kelljen nekem adjon egy 
szállat?”

Válasz:

- „Az hogy leszoktam a cciiggiirrőőll nneem azt jelleennttii kkéérrllek, hogy nem találunk valamiitt 
a bal felső kettesbbeenn!!””

„Tantusz””

Szűts JáJánonos s híreres s vovoltlt pontosságáról, másodpercre elkekekezdzdzdetett t tatanínítátásásáróról. Egy 
alkakalolommmmalal a Testntnevevelelésésési i i Főiskolán tartott vívómester k képépépzőző ó órárán odamamenent t hohozzzzá 
egegy y tatanínítványa:

„SSzűts mester szerintem azz öönn óórráájjaa nem pontos”

Válasz:

- „Kedves XY kartárs (merthogy y mindndndenenenkit kartársnak hívott, nem volt hajlandó 
kimondani az elvtárs szót)).. VVaann öönnnnééll eeggyy ttaantusz?”

Az igenlő válasz után odamentntekek e egygy telefonhoz.

-- „Legyen kedvess nneekkeemm  tttáárcsázni a pontos időtt!!”

Majdjd k kararóráját magaga a elelé é emelve a telefonkagylót mindnd k ketettetejük füléléhehez z tatartva 
meghalallglgatattáták a gégépipi h hanangot. Másodpercre egyezett az órájávaval.l.l.

A tanítvánány y elelvövövörörösödve, szégyenkezve távozott, Szűts János s szszszememébéből csillogó 
mosolytótól l kikisésérvrve.e.



ad 

 

Zongora előadás 

Miután Szűts János hazaköltözött albérletéből Pézsa Tibortól, gyakran volt hivatalos 

hozzájuk vasárnapi ebédre. 

Az egyik ilyen alkalommal Pézsa mester megkérte feleségét Bánfi Ágnest, hogy 
szerezzen örömet zongora játékával az idős mesternek. 

Ágnes asszony eleinte szabódott, de ekkor Szűts János közbe szólt: 

„Kedves Ágnes, rendkívül megtisztelő lenne a számomra ha az ön gyönyörű zongora 
játékát élvezhetném.” 

Ennek hatására Ágnes játszani kezdett több zongoradallamot. S minthogy nem volt 

gyakorlatban, az egyik Choppen műbe belesült. 

Szűts János mester, igazi régi vágású katona tiszt volt, ezért megszakította a 
zongorázást. Hangos tapsolás után csak ennyit mondott: 

„Rendkívül élveztem a játékát!   Köszönöm!” 

ad 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 

Szűts János sírja 

Zongora a elelőaőadádáss

Miututánán SzSzűtűts János s hahazazakököltözött albérletéből Pézsa Tiborortótól,l, g gyayakrkran vololt t hhiivavatatalos

hohozzzzájájukuk vasárnapi ebébédrdree.

AzAz egyik ilyen alkalommamal l PéPézszsa a mester megkékértrte e fefeleségét Bánfi Ágnest, hohogygy 
szerezzen örömet zongora játékékávávalal a az z idős mesesteternrnekek.

Ágnes asszony eleinte szabódott, dede e ekkkkoror S Szűzűtsts J János közbe szólt:

„Kedves Ágnes, rendkívül megtisszztteellőő lleennnnee aa sszzáámomra ha az ön gyönyörű zongora 
játékát élvezhetném.”

EnEnnek hatására Ágnes jájátstszazanini k kezezdett több zongororaadadallllamamot. S minthogy nemem v vololt t 

gygyakakororlatban, az egyik C Chohoppppenen műbe belesült.

Szűtűts JáJánonos meststerer,, igigazazi régi vágású katona tiszt vololt,t, e ezézértrt megegszszakakítítototta a 
zongorázázásást.t. H Hananangogos s tatapsolás után csak ennyit mondott:

„Rendkívüüll ééllvveezzzttteeemm a játékát!   Köszönöm!”

Szűts János sírja


