SPORTOLÓINK VOLTAK…
Braun József (Csibi)
válogatott labdarúgó, banktisztviselő.

Született: 1901. febr. 26, Budapest
Már 13 éves korában a VAC ifjúsági játékosa volt. Két év múlva a Magyar
Testgyakorlók Köre (MTK) csapatába került, 1918. okt. 6-án játszott először a
válogatott csapatban. 1924-ben olimpiai csapatunk tagja. 27 alkalommal
húzhatta magára a címeres mezt.. Az MTK-val nyolcszor volt magyar bajnok.
1943 februárjában halt meg munkaszolgálatosként Korotec mellett, Ukrajnában.

Brüll Alfréd
nagytőkés, sportmecénás

Született: 1876. dec. 10, Budapest
A magyar sport, főleg a birkózás és a labdarúgás külföldön is ismert vezetője.
1924-ben a Nemzetközi Nehézatlétikai és Birkózó Szövetség elnökévé
választották. Ebben az időben a Magyar Birkózó Szövetségnek, 1905-től
feloszlatásáig pedig a Magyar Testgyakorlók Körének (MTK) elnöke, mecénása
volt. 1944-ben Auschwitzban halt meg.

Dávid Lajos
asztaliteniszező

Született: 1913.
Mint a BSE asztaliteniszezője 1930-1933. között nyolc világbajnoki érmet nyert,
négy aranyat, három ezüstöt, egy bronzot. Kétszeres magyar bajnok,
harminckétszeres válogatott. 1944-ben ismeretlen helyen halt meg.

Garai János
kardívó

Született: 1889. febr. 23, Budapest
Orvosi műszerkereskedő volt. 1923-ban magyar bajnokságot nyert. 1923–30
között a Nemzeti Vívó Club tagjaként 10 alkalommal volt válogatott. Az 1924-i
párizsi olimpiai játékokon a II. helyezést elért magyar kardcsapat tagja; ugyanitt

az egyéni kardvívásban bronzérmet nyert. 1925-ben Ostende-ban Európabajnoki címet szerzett. Tagja volt az 1928-i amszterdami olimpián győztes
csapatnak. 1930-ban Liège-ben az Európa-bajnokságot nyert csapat tagjaként
állt a győzelmi dobogóra.
Magyarország német megszállását követő napon hivatalában letartóztatták, majd
Mauthausenbe deportálták. Röviddel a háború vége előtt halt meg.

dr. Gerde Oszkár
kardívó

Született: 1883.júl.8, Budapest
Borsodi és Santelli mesterek tanítványa. A MAC kardvívója. 1908-ban és 1912ben a kardcsapat olimpiai bajnoka, az Olimpiai Társaság alapítója. Nemzetközi
versenybíró. A Kereskedelmi Kamara titkára. 1944.október 8-án halt meg
Mauthausenben.

Engel /Angyal, Szegedi/ György
úszó

Született: 1919.
A Szegedi Úszó Egyesület világrekorderes úszója volt 100 méteres
pillangóúszásban. A SzUE és az UTE színeiben ötször nyert magyar
bajnokságot mellúszásban. 1942-ben munkaszolgálatra hívták be. Ismeretlen
helyen és időben halt meg.

Kabos Endre
kardvívó

Született: 1906. nov. 5, Nagyvárad
A Tisza István Vívó Club és az Újpesti Torna Egylet színeiben versenyzett.
1931-ben az Európa-bajnokságon (Bécs) második, 1932-ben az olimpián (Los
Angeles) harmadik, 1933-ban (Budapest) és 1934-ben (Varsó) Európa-bajnok.
1936-ban a berlini olimpián a kardvívás bajnoka. Négy alkalommal (1931, 1933,
1934, 1935) az Európa-bajnok, két alkalommal az olimpiai bajnok (1932, 1936)
magyar kardcsapat tagja. 1936–37 között 28 ízben volt válogatott.
Zsidó származása miatt behívták munkaszolgálatosnak. 1944. november 4-én
éppen a Margit-hídon volt, amikor a hidat felrobbantották.

Kemény Ferenc
NOB alapító tagja

Született: 1860.júl.17. Nagybecskerek
Egyetemi tanulmányait Budapesten és Párizsban végezte. 1891–1894-ben az
egri állami reáliskola igazgatója, 1894-től budapesti főreáliskolai tanár, címzetes
tankerületi főigazgató. 1920-ban nyugdíjba vonult. Főleg külföldi oktatásüggyel,
testneveléssel, a pacifizmus népszerűsítésével, tankönyvírással foglalkozott. A
Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar alapító tagja (1894–1907).
A nyilas-terror elől feleségével együtt 1944. november 21-én öngyilkosságba
menekült.

Mándi Imre
ökölvívó

Született: 1916.nov.22.
A Dombóvár, majd az FTC ökölvívója. Könnyű- és váltósúlyban versenyzett.
1937-ben az Európa-bajnokságon váltósúlyban ezüstérmet, 1935-1940 között öt
magyar bajnokságot nyer. A berlini olimpia 5. helyezettje.
Munkaszolgálatosként 1943-ban halt meg.

Petschauer Attila
kardvívó, újságíró

Született: 1904. dec. 14, Budapest
1928-ban Amszterdamban és 1932-ben Los Angelesben tagja az olimpiai bajnok
kardcsapatnak, 1928-ban második, 1932-ben ötödik helyre került az egyéni
kardversenyben. Az Európa-bajnokságok során 1930-ban Liège-ben és 1931-ben
Bécsben részese a kard csapatbajnoki győzelemnek, az egyéni versenyben 1926ban Budapesten és 1930-ban Liège-ben második, 1925-ben Ostende-ben és
1929-ben Nápolyban második, 1931-ben Bécsben harmadik. A Nemzeti Vívó
Club tagjaként 1928–1931 között 17 alkalommal volt válogatott, Az NSC
csapatával magyar bajnokságot is nyert. Visszavonulása után Az Est
munkatársaként dolgozott. Közismert, derűs tagja volt a művészvilágnak, alakja
körül számtalan anekdota támadt.
1942-ben munkaszolgálatra hívták be. Az ukrajnai hadszíntéren, Davidovkában
halt meg 1943. január 30-án.

Steiner Endre
sakkozó

Született: 1901.jún.24, Budapest
Steiner Lajos sakkozó testvére. Az 1920-30-as években az egyik
legeredményesebb magyar versenyző. Az 1927., 1928. és 1936. évi
sakkolimpián győztes, az 1930. és 1937. évin második helyezett magyar csapat
tagja. Budapest ostromakor munkaszolgálatosként gránáttalálat okozta halálát.

Székely András
úszó

Született: 1909.márc.5, Tatabánya
Úszó, műszaki tisztviselő. A Los Angelesben 1932-ben olimpiai harmadik
helyezést elért és Párizsban 1931-ben Európa-bajnokságot nyert 4x200 m
gyorsúszó váltó tagja, Európa 1931. évi 100 m gyorsúszóbajnokságának 2.
helyezettje Párizsban. A Tatabányai SC, az FTC és a BEAC színeiben
versenyzett. A II. világháborúban, mint munkaszolgálatos 1943 januárjában
Csernyigovban /Ukrajnában/ halt meg.

Werkner Lajos
kardvívó

Született: 1883.okt.23, Budapest
1905-től a MAFC /Műegyetemi Atlétikai és Futball Club/, 1906-tól a NVC
/Nemzeti Vívó Club/ kardvívója volt. Öt alkalommal szerepelt a magyar
válogatottban, tagja volt az 1908. évi londoni és az 1912. évi stockholmi
olimpián győztes magyar kardcsapatnak. Háromszor szerezte meg az egyéni
magyar bajnoki címet. Legjobb egyéni eredménye a londoni olimpián elért
hatodik helyezés. Sportpályafutását az első világháború kitörése szakította meg.
1914-ben részt vett a Magyar Vívó Szövetség megalapításában.
Gépészmérnökként később gyárigazgató és a Gyáriparosok Országos
Szövetsége igazgatósági tagja lett.
Munkaszolgálatosként 1943. november 12-én, a keleti fronton halt meg.

