
Italo Santelli vívómester 
(1866-1945) 

 

1866. augusztus 15-én született az olaszországi 
Cariquenoban és 1945. február 8-án halt meg 
Budapesten. 1896-ban megnyerte a budapesti milleniumi 

vívóversenyen a mesterek kardversenyét és ennek 
köszönhetően meghívták a Magyar Atlétikai Clubba 
vívómesternek. A meghívást elfogadta, hamarosan iskolát 
teremtett és 1896-tól több mint 3 évtizeden át nagy 
szakértelemmel és lelkesedéssel oktatta-nevelte a 

magyar vívósport kiválóságainak egész sorát. A magyar 

kardstílus megújítója lett. Számos európa-, világ- és 
olimpiai bajnokunk sajátította el iskolájában a vívás 
fortélyait. Robbanékony temperamentum, tökéletességig 

csiszolt stílus és gyorsaság 
jellemezte. 

Habár Magyarországon élt és 
magyar ifjakat tanított, soha 
nem tanult meg Santelli 

tökéletesen magyarul. 
Egyfajta olasz-magyar 

keveréknyelven beszélt, 
melyet tanítványai titokban 
maguk között is használtak. 
Gerevich Aladár későbbi 

olimpiai bajnokunk így 
emlékszik a mester vívótermi mókásan hangzó instrukcióira: 

„- Kerem fiúcska – mondta a tizenhat éves Gerevichnek – állni terc. Én adni tempo. 
Mágán támadni. Rájtá! 

És Gerevich mint a villám támadott. 

- Neeem fiúcska – mondta a mester -, mágán lenni libamádár, nem tudni repülni. 
Mágán lenni kell hattyú mádár és kell repülni.” 

Képzelhetik, milyen nyelvi kifejezéseket tanulhattak a vívás mellett még a 
tanítványok a páston! 

Santelli a vívásból élt, de biztosította azt, hogy a kevésbé tehetős, de tehetséges 
gyerekek is kiváló vívókká válhassanak, köztük az előbb említett Gerevich Aladár is. 

Italo Santelli 

1900. évi párizsi nyári olimpia: Italo Santelli és Jean-

Baptiste Mimiague (Franciaország) 
fotó: Life in the Air Magazine 
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Emlékére Santelli-vándordíjat alapítottak, így a nyomdokaiba lépő ifjak 1955 óta 
vehetik át a Santelli-vándordíjat. 

Híres tanítványai: 

· Gerevich Aladár 
· Petschauer Attila 

· Gerde Oszkár 

olimpiai bajnok kardvívók. 

 

 
 

 
 

 

 

Italo Santelli és a Magyar kardcsapat, balról jobbra: Glykais Gyula, Széchy László, Gombos Sándor 

Középen: Italo Santelli mester, Kovács Andor, Garay János 
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EmEmlélékére Santelli-vándndorordídíjajat t alapítottak, így a nyomomdodokakaiba lépő ifjak 195955 5 ótóta a 
vevehehetitikk át a Santelli-vávándndorordíjat.

Híres tatanínítvtvánányayai:i:

· Gererevivichch A Alaladádár
· PePetstschchauauerer A Attttililaa

· GeGerdrde e Oszkzkárár

ololimimpipiai bajnok kardvívóvók.k.
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Gerevich Aladár és vívótársai Italo Santelli sírjánál a Kerepesi úti temetőben 

 

Forrás: Wikipédia; Dávid Sándor: I. S. (Népsport, 1966. 73. sz.); Keresztényi József: Emlékezés a 
Maestróra (Népszabadság, 1966. 66. sz.); 
http://www.oocities.org/giorgio_santelli_csaba_elthes/Italo_Santelli.htm 
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