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Előszó

Sok évtizedes adósságunkat szeretnénk pótolni ezzel a rendkí-
vüli kiadvánnyal.

A Vívó és Atlétikai Club (VAC) életének különleges áttekintése 
talán a legjobb lenyomata a modernkori magyarországi zsidó tör-
ténelemnek. Egy olyan klub története, amely maradandó és kima-
gasló örökséget hagyott az utókor számára. A VAC volt az első 
zsidó sportegyesület Magyarországon és az egyik első zsidó mul-
tisport egyesület az egész világon. A VAC-ban nevelkedett sportolók 
később számos magyar, európai és olimpiai bajnoki érmet szereztek.

Sajnálatosan kevés levéltári anyag maradt fent a klubról, rengeteg 
dokumentum megsemmisült vagy eltűnt a történelmi hányattatások 
során. A klub múltjából számos eseményt csak rekonstruálni lehe-
tett. A VAC-ot jelentős személyi veszteségek is érték az I. és a II. 
világháború alatt, talán nem is akadt olyan sportegyesület 
Magyarországon, amely ekkora veszteségeket szenvedett el.

A XX. század során a Vívó és Atlétikai Club működését mind a 
jobb-, mind a baloldali totalitárius rendszerek üldözték, ellehetet-
lenítették, betiltották.

Hiánypótlás ez a könyv – ilyen részletes, a VAC történetét ösz-
szefoglaló kiadvány még nem jelent meg.

Bízom benne, hogy a mű méltó helyére állítja vissza klubunkat 
a magyar sporttörténelemben, és bemutatja, hogy szakembereinek, 
sportolóinak milyen óriási szerepe volt több magyar sikersportág 
meghonosításában és elterjesztésében, valamint a későbbi olimpiai 
sikerek megalapozásában.

Jusztin Ádám, a Maccabi VAC elnöke
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Bevezetés

Ausztria és Magyarország 1867. évi kiegyezése után, a frissiben 
megalakult kormány egyik első törvényhozási aktusa volt az eman-
cipáció. Báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
zsidó egyenjogúság külön törvénybe iktatása mellett foglalt állást, 
amelynek az országgyűlés helyt adott, és az 1867. december 17-i 
ülésén elfogadta az emancipációs törvényt (1867: XVII. tc.):

„1. § Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden 
polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottnak nyilvánít-
tatnak.

2. § Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet ezennel 
megszüntettetik.”1

A törvény nemcsak a képviselőházban, hanem a főrendiházban 
is simán átment.

A megvalósuló jogi emancipáció felgyorsította a zsidó társada-
lom modernizációját, és az asszimilációra hajló zsidóság többsége 
előtt igazolódni látta az integrációs törekvések helyességét.

Ezzel egy időben a modern sportok megjelenése, a mai értelem-
ben vett sportélet kialakulása a múlt század második felében 
Magyarországon is egybeesett az iparosodással, polgárosodással, a 
modernizációval és ezekkel párhuzamosan a nemzettudat megerő-
södésével is. Ezek a folyamatok elsősorban a városi lakosságot érin-
tették, amelynek jelentős hányada ekkor még nem magyar anya-
nyelvű, hanem német vagy németül beszélő zsidó volt. A városi 
zsidóság főként kereskedelmi, pénzügyi és értelmiségi foglalkozá-
sokból élt, bár a modern sportok alapítóinak többsége a liberális 
nemesség soraiból került ki, természetes, hogy a polgárság és az 
értelmiség is igen hamar bekapcsolódott a tevékenységbe. 
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Ebben a multidimenziós asszimilációs folyamatban dr. Schuschny 
Henrik iskolaorvos és tanár 1895-ben megjelent cikke az Izraelita 
Magyar Irodalmi Társulat Évkönyvében mérföldkövet jelentett.

„A testi nevelés, ha czéltudatosan történik, fokozza nemcsak a 
testi erőt, de egyszersmind növeli az önbizalmat és az önérzetet. (...) 
Ha a magyar zsidó hazafiságán és műveltségén kívül egészséges, edzett 
testtel és önérzettel fog rendelkezni, akkor csak vallása lévén lesz kü-
lönbség közte és a haza más hazafias érzelmű lakója között. Akkor 
lesz csak igazán befejezve a mindnyájunk által oly melegen kívánt 
beleolvadás a nemzetbe.”2 

Schuschny az előbbi idézetben a magyarországi zsidó sport lé-
nyegét fogalmazta meg, de lássuk, mi is történt.

Az 1880-as években megindul a sport demokratizálódása, a csak 
úriembereknek fenntartott sportok művelői közé bekerülnek az al-
sóbb néprétegek tagjai is, a klubok tagsága szélesebb társadalmi 
alapokra kerül. A korábban alapított sportegyesületek közül a kizá-
rólagosan a tornát preferáló, más sportágaktól elzárkózó Nemzeti 
Torna Egylet, valamint a kizárólag érettségizett keresztényeket sora-
iba felvevő Magyar Atlétikai Club létezett. A Herkules című sportlap 
lapjain számos cikket olvashatunk, mely ezzel foglalkozik. Itt jelenik 
meg egy vezércikk 1885 őszén Zsidó sportegylet címmel, amely kifo-
gásolja, hogy arisztokratikus klubok nem vesznek fel zsidó szárma-
zásúakat tagjaik közé, de a keresztény polgároknak sem adnak teret.

A cikk lényege mégsem az antiszemitizmus bírálata, hanem a 
biztatás. A szerző szerint „Budapesten legalább ötezer oly intelligens 
zsidó fiatalember van, ki a sport bármely ágában hasznos erőnek 
bizonyulna, és íme, egész Budapesten a Nemzeti Torna Egyleten, a 
Fővárosi Vívó Klubon és a Vasparipa Egyleten kívül alig van sporte-
gyesület, amelynek zsidó tagja volna. Miért nem válnak ki a keresz-
tény világnak nem antiszemita tagjai és miért nem alkotnak a zsi-
dókkal társaságban oly sportegyesületeket, amelyekben sem vallási, 
sem társadalmi különbségeket nem ismernek.”3
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Bizonyára a cikkben leírtaknak is része volt abban, hogy a 
Nemzeti Torna Egylet sportolóinak egy csoportja egy engedély 
nélküli atlétikai verseny után megalakította a Magyar Testgyakorlók 
Körét, melyet számos kutató a világ első zsidó sportegyesületének 
tart. Az MTK lett a zsidó sportolók legfőbb bázisa, a legismertebb 
és legnépszerűbb azon klubok közül, amelyek nyilvánvalóan zsidó 
orientációval bírtak, annak ellenére, hogy soha nem volt deklaráltan 
zsidó klub. 

Ezekkel nagyjából egy időben – 1898-ban, dr. Schuschny cikké-
nek megjelenése után három évvel – Bázelben két Pesten született 
cionista vezető, Theodor Herzl és Max Nordau, a bázeli 2. Cionista 
Világkongresszuson meghirdették a „New Jew” és a „Muskelju- 
dentum” eszméit, amelyek útjára indították a zsidó sportegyesületek 
elterjedését, majd később a zsidó sportmozgalmak megszületését. 
Max Nordau beszéde különösen inspiráló volt:

„A középkori gettó zsidóságát szegény, szánalomra méltó embe-
rekké tették, akik soványak voltak és gyámoltalanok. 

Mi erő, levegő, víz és egy ország hiányában szenvedtünk, ahogy 
Arisztotelész a fizika elemeit meghatározta. A gettó szűk utcáiban 
elfelejtkeztünk a testmozgásról és arról, hogyan kell egyenesen állni. 
A nap sugarai nem hatoltak be a házakba, és teljes sötétség uralkodott.

A súlyunk megnőtt. Szabad az akaratunk. Senki nem fog megaka-
dályozni abban, hogy testünk ne gyógyuljon meg. Újjávarázsoljuk a 
fiatalságot. Széles mellkasuk lesz, izmos végtagjaik és bátor tekintetük. 
A bátorság népe leszünk. A sport a nevelés szempontjából fontos 
számunkra, hogy ne csak fizikálisan, de mentálisan is meggyógyul-
junk. Tanúi vagyunk az új, erős és egészséges fiatalság kibontakozá-
sának. Ők még nem teljesen olyanok, mint azok a zsidók, akik görög 
katonákkal és északi barbárokkal harcoltak. Mindezek ellenére egyre 
erősebbek lesznek! Éljen a sport! A zsidó sportklubok szaporodjanak 
és virágozzanak!”4
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Max Nordau úgy vélte tehát, hogy a zsidók az elnyomás, a get-
tóba zártság miatt gyengék, félszegek, önbizalomhiányban szenve-
dők, amin az izomerő fejlesztése, a sport és a zsidó sportklubok 
létrehozásának segítségével lehet változtatni. Az 1914 előtt – főként 
Közép-Európában – alapított közel száz cionista sportklub tagjai 
általában kék-fehér, Dávid-csillagos mezt viseltek, egyesületüknek 
legtöbbször az ókori zsidó múltat, annak hőseit idéző (Makkabi, 
Hasmonea, Bar Kochba, Samson) vagy az erőt, bátorságot sugárzó 
(Hakoah, Haggibor) héber nevet adtak. Ilyenek voltak, hogy csak a 
legismertebbeket említsem, a Bar Kochba Berlin, Hakoah Wien, 
Haggibor Praha. Erdélyben viszont alig volt olyan nagyobb város, 
ahol ne lett volna zsidó sportklub; ezek voltak a Kolozsvár Haggibor, 
Temesvár Kadimah, Máramarossziget Sámson, Nagyszeben Jehuda, 
Brassó Ivria, Nagyvárad Makkabea, Beszterce és Szatmár Bar Kohba, 
Marosvásárhely Kadimah, Gyulafehérvár Ezra, Déva Achdut.5

Volt azonban egy olyan deklaráltan zsidó, cionisták által alapított 
budapesti sportklub, amely a ritka kivételekhez tartozott. Ez volt a 
magyar elnevezéssel rendelkező, 1906-ban alapított Vívó és 
Athletikai Club (VAC).

NYOMDAI-SZASZGYURI-MAGYARSZÖVEG-1-88-ig-07-10.indd   10 2019. 07. 10.   14:29:34



A Vívó és Atlétikai Club története

„Kezét fel az égre, ki férfi, ki bátor,
Kit meg nem ijeszt a jövőbe, ha lát,
hadd zúgja, sikoltsa, viharozza a távol
Az ifjú titánok nagy harci dalát!”

(A VAC esküdala)6
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A kezdetek

Magyarországon a zsidó társadalom döntő többsége az asszimi-
lációt választotta a kiegyezés után, és ez kiemelten igaz volt a fővá-
rosi zsidóságra nézve. Pesten a cionista eszméknek nem nagyon volt 
támogatottságuk a zsidóság körében, értelmetlennek, érthetetlen-
nek és sokan felháborítónak tartották a zsidó szimbólumok de-
monstratív viselését, illetve a származás hangsúlyozását.

Magyarországon a cionizmus nem tudott mély gyökereket 
ereszteni, hasonlóan azokhoz az európai országokhoz, ahol a zsi-
dóknak nem kellett társadalmon kívüliként élniük. A századfordu-
ló idején az emancipációt követően zsidók és nem zsidók békes-
ségben éltek egymás mellett. A VAC nem azért jött létre később a 
századforduló elején, mert a származás kizáró tényező lett volna 
más klubok tagságánál. Sok tehetséges zsidó sportoló sportolt az 
akkor már működő Újpestben, az MTK-ban, az FTC-ben és más 
klubokban.

A századfordulón a magyarországi cionistáknak nem volt tehát 
könnyű dolguk, hiszen egy olyan, az asszimiláció iránt mélyen el-
kötelezett közegben igyekeztek híveket toborozni, amely sokszor 
ellenségesen viszonyult a mozgalomhoz. (Egy 1934-es, a magyar-
országi cionizmus múltját bemutató cikk szerint: „amikor megkezd-
tük munkánkat, a magyar zsidóság még csak »izraelita« volt, a »zsi-
dó« név a zsidóságon belül is szégyennévnek számított, mi szereztük 
vissza öntudattal és őszinte hitvallással a zsidóság számára a zsidó 
név becsületét”.) Ilyen körülmények között, 1903-ban alapították 
meg egyetemisták a Makkabeát, a cionista egyetemi hallgatók egye-
sületét, amelyhez hamarosan csatlakozott egy rendkívül agilis és 
kiváló szervezőkészséggel megáldott joghallgató, Dömény Lajos is, 
aki olyan sportklubot szeretett volna alapítani, amelyben a tagoknak 
nem kell levetkőzniük zsidó identitásukat, és a klub nevében is 
tükröződne a zsidósághoz való tartozás. A Makkabea keretében 
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eredetileg Zsidó Torna Clubot akartak alapítani, de az alapszabályt a 
hatóság nem fogadta el, hiszen a név felekezeti jellegre utalt (1914-ben 
felekezeti jellege miatt nem vette fel a labdarúgó-szövetség a Ceire 
Cion egyesületben alakult pozsonyi Makkabit, ugyanakkor az sem 
véletlen, hogy keresztény sportklubok sem születtek a századfordu-
lón.) Az alapítók ezért arra törekedtek, hogy a semleges név mellett 
megóvják a klub zsidó jellegét. Így választották a VAC-ot, mivel „a 
kezdőbetűk, megfelelő összetétel mellett, mogendovidot adnak”.7

A klub alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve, alapszabálya eltűnt, 
csak későbbi levéltári iratokból tudjuk azt, hogy alapító okiratát dr. 
Perl Soma ügyvédi irodájának papírjain keresztül terjesztették be 
1906-ban Budapest Székesfőváros Tanácsához.8

A klub első megválasztott elnöke dr. Perl Soma ügyvéd lett, al-
elnökei Kohn Dávid és Schey Hugó a kezdeti időkben, Schey Hugót 
később Dömény Lajos váltotta 1911-ben az alelnöki tisztségben. 
A klub titkára Zsoldos Andor volt, másodtitkára Sipos Jenő, főpénz-
tárosa pedig Beregi Ármin. Alpénztáros Schwartz Arnold, háznagy 
Déri Andor, a klub orvosa dr. Künsztler Mór, a klub ügyésze pedig 
Dömény Lajos. 

Az első hivatalos klubhelyisége, irodája a IV. kerületben, a Hajó 
utca 10. I. emeletén volt, a hivatalos tornaterme pedig, ahol a kez-
deti időkben az edzések folytak, a VII. kerületi Nyár utcai iskola 
tornaterme volt egészen 1911-ig.9

1911-től a VAC hivatalos helyisége, irodája átkerül a VI., Király 
utca 36. szám alá, a tornaterme pedig három évre a VII., Síp utca 
12. alatti iskolába, majd 1914-től a Wesselényi utca 44.-be.10

A VAC 1909-ben dísztagjává választja Max Nordaut, a 
Muskeljudentum atyját, aki köszönőlevelében a következőket írja a 
klubnak:

„Fölöttébb vigasztaló és felemelő érzés felnőni látnom egy olyan 
ifjú nemzedéket, amelyikben megvan az ambíció, hogy testi tehetség 
és ügyesség tekintetében is mérkőzzék minden más néppel, aminthogy 
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mi azt szellemi és erkölcsi képességek tekintetében mindenkor megte-
hettük.”11

A VAC már a kezdeti időkben túllépett a tornamozgalom hatá-
rain, és az első all-round zsidó sportegyesületnek tekinthető. Az 
egyesület alapítása után nagyon hamar megkezdte működését az 
asztalitenisz-, a birkózó-, a labdarúgó-, a torna-, a vívószakosztály, 
ezekkel majd a következő fejezetben foglalkozunk. A kezdeti idők-
ben a szakosztályok létrehozása és az egyesület fellendítése, illetve 
bekapcsolása a magyar sportéletbe szorosan összefügg Dömény 
Lajos dr., Schwarz Andor dr., Weisz Lipót dr., Bíró Andor dr., 
Goldmann Benő dr., Zsoldos Andor, Schey Hugó, Beregi Ármin, 
Zádor Béla, Kohn József és Babó Lajos munkásságával. 

A VAC sikeres megalakulása és fellendülése, illetve vendégsze-
replései nagy hatással voltak a környező országok zsidó sportmoz-
galmaira, a Hakoah Wien megalapítását is inspirálta a VAC.

Meisl Hugó, a későbbi legendás osztrák szövetségi kapitány írt 
cikket Zsidó nemzeti sportmozgalom címmel, amelyben leírja, mi-
lyen nagy hatást gyakorolt a VAC megalakulása, majd 1909-es bécsi 
látogatása a sportolni vágyó bécsi zsidó fiatalokra és mennyire 
inspirálta őket a Hakoah Wien létrehozásában. A deklaráltan zsidó 
sportegyesületeknek a jelentőségét abban látja Meisl, hogy tagjaik 
belépésük alkalmával fogadalmat tesznek a zsidó nemzeti eszme 
mellett, a zsidóságra nem vallásként, hanem nemzeti, faji szervező-
désként tekintenek már. Bármilyen társadalmi háttérből érkeznek 
is, már nem magyarként, osztrákként, németként, hanem elsősor-
ban zsidóként definiálják önmagukat.12

Az első világháború kitörése rendkívül érzékenyen érinti mind 
a VAC vezetőségét, mind a szakosztályait. Számos sportolója, veze-
tője vonul be katonának, és közülük sokan elesnek, köztük a száza-
dosként az orosz fronton hősi halált halt alapító, Dömény Lajos is. 
Annyian vonulnak be katonának, hogy az egyesület léte is veszély-
ben forog.
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A vezetőségben is átalakulások történnek ezek hatására, 1916-
ben dr. Perl Soma mellé kerül társelnöknek dr. Kassai Ferenc, aki 
az ügyvezetői teendőket látja el, alelnöknek dr. Dömény helyére dr. 
Kramer Ferencz, a tikári tisztségben pedig Balasa Jenőt dr. Jakobovits 
Sándor váltja.13

A cionista századok

1918-ban, közvetlenül az első világháború befejezése után, egy 
az európai zsidóság történetében egyedülálló szerveződés létreho-
zásában működtek közre a Makkabea és VAC katonaviselt alapítói, 
vezetői, mezei tagjai, Beregi Ármin vezetésével.

Az első világháború után felbomlott az Osztrák–Magyar 
Monarchia. 1918-ban megindult az oroszországi fogolytáborokból 
a magyar hadifoglyok hazaszállítása. Az elvesztett háború után a 
frontokról hazaözönlött, lerongyolódott, dühödt katonaság nyo-
morgó hozzátartozókat talált otthon. Állandó rovatuk lett 1918 
őszétől az Egyenlőségben és a Magyar Zsidó Szemlében a magyar 
falvak zsidó lakosai elleni, bántalmazásokkal egybekötött fosztoga-
tásoknak, amelyek néhány esetben halálos áldozatokkal is jártak. 
Előfordult, hogy a rend helyreállítására kiküldött katonák is részt 
vettek a fosztogatásokban. Amikor a zsidó szervek a károsultak 
listáját felterjesztették a belügyminisztériumhoz, számuk 6206-ra 
rúgott, a kárösszeg pedig elérte az 1 milliárd koronát. Ebben a za-
varos helyzetben, november elején, amikor megsokasodtak a pog-
romhírek, Friedrich István hadügyi államtitkár felhívással fordult a 
néphez, és önkénteseket kért a rend fenntartására.14 

A felhívásra a hadviselt cionista fiatalok válaszoltak. Beregi 
Ármin százados, valamint tiszttársai, akik eredetileg mindannyian 
a Makkabea cionista diákegyesület tagjai voltak, jelentkeztek a 
Honvédelmi Minisztériumban. Azzal a tervvel álltak elő, hogy több 

NYOMDAI-SZASZGYURI-MAGYARSZÖVEG-1-88-ig-07-10.indd   16 2019. 07. 10.   14:29:34



17

katonai századot állítanak fel (1500 részvevővel) a zsidó és nem 
zsidó lakosság védelmére. Amikor Friedrich meglátta a magas ki-
tüntetéseket viselő katonatiszteket, elkeseredetten mondta: „Nem 
tudok segítséget adni, nincsenek katonáim.” A küldöttség azonban 
elmondta neki, hogy nem kérni jöttek, hanem segítséget ajánlanak. 
„Mi megszervezzük a rendfenntartó századokat, csupán formális 
engedélyt és fegyvereket kérünk.” Friedrich azonnal megadta az 
engedélyt, és munícióval látta el a tiszti csoportot. Az Albrecht 
laktanyát bocsátotta rendelkezésükre, ez a mai tizenharmadik ke-
rületi Lehel térnél volt. A csapatok főparancsnoka maga Friedrich 
államtitkár lett, a parancsnok pedig Beregi Ármin. Az önvédelmi 
szervezet hivatalos neve „Önkéntes Karhatalmi Századok” volt, de 
általában mint „cionista századok” emlegették őket. A gárda ered-
ményesen működött, a felvidéki és erdélyi nemzetiségi területeken 
kívül a Nyírségben és Szegeden is eredményesen léptek fel a szer-
vezett csoportokban garázdálkodó fosztogatókkal szemben, egészen 
a gárda 1919. márciusi megszűnéséig.

(1919. február 18-án Friedrich bejelentette a „Nemzeti Gárda” 
felállítását. Kérte Beregit, hogy a Cionista Karhatalmi Századok 
olvadjanak be abba. Beregi ezt nem fogadta el, lemondott tisztségé-
ről, és 1919. március elsején feloszlatta a Századokat.)

Friedrich István nyilatkozatában kiemelte a Századok érdemeit a 
rend fenntartásában, és elutasította az antiszemita vádakat a későb-
biekben. Mert támadások érték Beregiéket is a századok létrehozása 
miatt, még a proletárdiktatúra előkészítésével is megvádolták őket.15

A húszas, harmincas évek aranykorától a betiltásig

Bereginek és alapító társainak a harcias cionista kiállása érezhe-
tő volt végig a VAC történetének első tizenöt évében. Beregi Ármin 
a Makkabea legfőbb szervezője volt, később a Magyar Cionista 
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Szövetség lelke lett, 1921-ben vándorolt ki Palesztinába. A VAC 
1920-as közgyűlésén Beregi Ármin mint alapító mondott beszédet, 
és ezt többször idézték: „A VAC fellépésével megszűnt az az anomá-
lia, hogy valamely sportegyletet tagjai miatt zsidónak mondjanak 
lekicsinylésből vagy gúnyból, mert íme előállt a Vívó és Atlétikai Club 
és azt mondta, vállalom a zsidó nevet, sőt nemcsak vállalom, hanem 
tágult tüdővel kiáltom oda a magyar társadalomnak: aki zsidó erőt 
és zsidó csapatot akar látni, idenézzen reánk, akik semmiből, csupán 
a szívből és egy szimbólumból valódi erőforrást teremtettünk.”16

Sem a zsidó többségi társadalom, sem a hitközség vezetősége 
nem támogatta a cionista eszméket, különösen érezhető volt ez, 
amikor a VAC elnökei a hitközség és a zsidó nagypolgárság promi-
nens személyiségei közül kerültek ki. Ilyen volt dr. Székely Ferenc 
bankelnök, hitközségi vezető vagy később dr. Kohn Zoltán vagy dr. 
Párkány Frigyes kormányfőtanácsos, képviselő.

A klub tehát egy olyan eszme propagálására született, amelyet 
a zsidó társadalom többsége elutasított, s ez alapjaiban határozta 
meg a támogatottságukat. Így nem meglepő, hogy a VAC és a hit-
község viszonya állandóan feszült volt, még akkor is, amikor a klub 
kvázi hitközségi irányítás alá került. Szemléletes példa erre, amikor 
1921-ben a klub és a Pesti Izraelita Hitközség elnöke, Székely 
Ferenc megjegyezte: „A VAC-nak célja a zsidó tömegsport és zsidó 
önérzet felemelése, és a VAC életébe semmi más célt bevinni nem 
lehet. (…) A tagok nagy része, sőt alapító része a zsidóság egy oly 
pártjához tartozik, amely az ő álláspontjától messze távol áll.”17  
(A cikk apropója az volt, hogy a VAC labdarúgócsapata feljutott az 
első osztályba.)

A VAC aranykora, mint a legtöbb cionista klubé, a húszas évek 
első felére tehető, legalábbis ami a leginkább reflektorfénybe kerülő 
sportágat, a labdarúgást illeti. Ugyan nagy tömegek nem látogatták 
a többnyire a Lóversenytéren megrendezett mérkőzéseit, de néhány 
évig így is stabil tagjai voltak az élvonalnak. Nem értek el olyan si-
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kereket, mint a nemzetközi hírnevet szerzett Makkabi Brno vagy az 
első osztrák profi bajnokságot megnyerő Hakoah Wien, de 1921 és 
1926 között, amikor a magyar labdarúgás a világ élmezőnyébe tar-
tozott, egy ötödik helyezést sikerült elérniük. (Bővebben erről a 
szakosztályok fejezetben olvashatnak.) Ugyanakkor a VAC-nak 
jelentős, ezer és kétezer fő közötti tagsága és több mint háromszáz 
igazolt sportolója volt mindkét nemben, s több sportágban is ko-
moly sikereket ért el. Legismertebb sportolói ugyan más klubszí-
nekben nyerték a későbbiekben olimpiai bajnokságaikat, mint Keleti 
Ágnes tornász, Kabos Endre kardvívó, vagy játszottak a korabeli 
magyar nemzeti labdarúgó-válogatottban, mint az egyik legértéke-
sebb és leggólerősebb játékos, Braun „Csibi” József, de több vízi- és 
kézilabdázója, tornásza és asztaliteniszezője is a sportág magyar, sőt 
nemzetközi élvonalába tartozott. Beregi Dóra, Gárdos II. György 
asztaliteniszezők, dr. Szalai József, dr. Tauber László, Sárkány István 
tornászok, Vajda László műugró vagy Serényi-Schlesinger István, 
Salgó Endre kézilabdázók – messze a teljesség igénye nélkül. Az 
egyesületbe felvételt nyerhetett bármilyen felekezetű egyén, ezzel 
többen éltek is a keresztény társadalomból, a klubban végzett híres 
sportszakmai munka miatt. A VAC tagjainak döntő többsége a di-
ákság, a közalkalmazotti, illetve a szakmunkásréteg tagjai közül 
került ki. Ez alól a vívószakosztály jelentett csak kivételt, mert tag-
jait zömében a nagypolgári értelmiség adta. A klub bevételei dön-
tően három forrásból származtak: a tagdíjakból, a jómódú klubve-
zetőinek, elnökségi tagjainak adományaiból és a hitközségi 
támogatásokból. Az egyesület sportolói fizetést nem kaptak, ez alól 
kivétel volt a profinak számító labdarúgócsapatuk a húszas években.

A VAC utánpótlása szempontjából jelentős esemény volt, amikor 
az intenzív ifjúsági és tömegsport létesítésére és gyakorlására ko-
rábban létrejött Kis VAC és a Remény S. C. fúziójából 1922 szep-
temberében létrejött a Remény VAC, amely nagy erővel folytatta, 
immáron egyesülve, a zsidó ifjúság sportra nevelését. A labdarú-
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gócsapatuk kiemelkedően szerepelt több éven keresztül az ifjúsági 
bajnokságban, és általában a felnőtt csapat mérkőzése előtt csapott 
össze aktuális ellenfelével. A fiataloknak rendszerint angol, német, 
francia nyelvtanfolyamokat és kulturális programokat szerveztek a 
sportolás mellett. A Remény VAC elnökei Singer József, Fülöp Jenő, 
alelnökei Réh Pál, Goldmann József, titkára Réh Miklós lettek, és 
egy negyventagú választmány is alakult az elnökség munkáját segí-
tendő, a csapat ügyeinek intézésére. 

A VAC-vezetésben mindig volt egy társadalmi elnök, aki a klu-
bot képviselte a külvilág felé, támogatókat próbált felkutatni, sokszor 
maga is jelentős anyagi támogatást nyújtott, ilyen volt dr. Perl Soma, 
majd dr. Székely Ferenc, dr. Kohn Zoltán, majd dr. Párkány Frigyes 
és Grosz Marcell. Ők rendszerint koruknak a társadalom szélesebb 
körében elismert, általában jómódú, nagy tekintélyű személyiségei 
voltak. A társadalmi elnök mellett volt az úgynevezett ügyvezető 
elnök „intézménye”, aki a klub mindennapi működését, adminiszt-
rációját menedzselte, és közvetlenül felügyelte a szakosztályok mű-
ködését. Ilyen volt a tízes években Kassai Ferenc, majd a leghosz-
szabban regnáló Kelecsényi (Klein) Elek korábbi honvéd százados 
és földbirtokos.

Kulturális élet

A húszas évek nemcsak a sport, hanem a kulturális élet terén is 
kiemelkedő periódusa volt a klubnak.

A VAC az 1923-as szezontól minden évben szervez a téli idő-
szakban bálokat, amelyen rendszeresen részt vesznek a főváros 
prominens zsidó származású személyiségei. Báljainak legfontosabb 
helyszíne a Vigadó épülete. 1923. január 28-án tartotta a klub az 
első bálját a Vigadó épületében, ahol a helyőrségi zenekar szolgál-
tatta a táncokhoz a zenét. A bált megelőzően a kor művészvilágának 
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a legjelesebb képviselői léptek fel, többek között Péchy Blanka, 
Gencsy Olga, Burián Károly, Kálmán Oszkár, Gaál Gyula.18

Minden csütörtökön este a VAC aktuális klubhelyiségében kul-
túresteket rendeztek. Kiemelten fontosnak tartották a zsidó hagyo-
mányok ápolását. Olyan neves zsidó közéleti személyiségek, mint 
Patai József, Beregi Ármin, dr. Richtmann Mózes, dr. Hevesi Simon 
főrabbi, voltak a kultúrest leggyakoribb előadói. 

A VAC száztagú vegyes énekkara Burger Lajos karnagy vezeté-
sével, aki a Pesti Izraelita Hitközség főtanácsosa is volt egyben, a 
húszas évek első felétől működött. Mellette Heim Éliás és Tenen 
Jakab főkántorok vezették az énekpróbákat. 

A VAC sajtóorgánuma 1922-től a Sport és Társadalom című újság 
volt. Példányaiból 1926 az utolsó év, amely forrásként felhasználha-
tó. 1924-től egy szünet is beáll az újság kiadásában, valószínűleg 
anyagi problémák miatt. Az újság financiális alapja főleg adomá-
nyokból és hirdetési bevételekből tevődött össze. Az újság elsősor-
ban a klub életével, eredményeivel foglalkozott. Olvashatunk cik-
keket a Makkabi klubokról, cionista vezetőkről, vallási témákról, a 
VAC tagjainak eredményeiről, a szakosztályok munkájáról. A szer-
kesztőség és a kiadó hivatala a VI., Teréz körút 27-ben volt. A lap 
főszerkesztője Deutsch-Dér Simon, a kiadóhivatal igazgatója 
Schwarcz Sándor, a lap főmunkatársa pedig Strasser József újságíró 
volt. Az újság Jugoszlávia egyes részein és Bécsben is kapható volt.19

A kulturális élet üde színterei voltak a VAC klubhelyiségei, ame-
lyeket bérelt a húszas évek elejétől, és amelyek kivétel nélkül kávé-
házak voltak. Ezek közül a Westend kávéházat, a Teréz körúton 
található Sorrento kávéházat, a Podmaniczky utca 8.-ban található 
István király kávéházat és a Terminus kávéházat említi a VAC ko-
rabeli sajtóorgánuma. A legjelentősebb, ahová a legtöbb eseményt 
szervezték, és amelyik egy ideig a klub irodájának is helyet adott, az 
a Sorrento kávéház volt, a VI. kerület, Teréz körút 19.-ben.
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A VAC 1926-ra létrehozza saját cserkészcsapatát, és bekapcso-
lódik a magyar cserkészmozgalomba. Cserkészcsapatának neve a 
„Vándormadár” lett, és intenzíven kezdenek foglalkozni a cserké-
szeten belül a fiatalok testi-lelki-szellemi nevelésével. Kulturális 
programokat, ügyességi versenyeket, táborokat szerveznek, és ki-
sebb szociális tevékenységeket is folytatnak. 

A klub első számú bázisa és edzőhelyisége a VII. kerületi 
Wesselényi u. 44. sz. alatti iskola tornaterme volt. Az épületben 
kapott helyet a klub központi titkársága is. A második legfőbb szín-
térnek az Abonyi utcai Zsidó Gimnázium tekinthető, amely a har-
mincas években épült. Ebben az épületben a kor színvonalához 
mérten korszerű tornaterem és udvar állt. A klub első számú után-
pótlásbázisa a Zsidó Gimnázium volt, de a Bethlen téri iskolából és 
a zsidó fiúárvaházból is toboroztak sportolókat. A VAC legjelentő-
sebb szakembere Dückstein Zoltán volt. Sokoldalúságát és munka-
bírását az is bizonyítja, hogy 1944-ig az egyesület három sportágá-
nak – kézilabda, kosárlabda és torna – vezetőedzőjeként is működött. 
Kitűnt szervező munkájával, pedagógiai tevékenységével és máig 
értékes sportszakmai munkáival. Tanítványai tisztelték humaniz-
musát. Sportszeretete nem ismert határokat, és még újságírással is 
foglalkozott, 1928-tól az Egyenlőség, az Esti Kurír, majd a Mai 
Nemzedék rovatvezetője volt. Mindezek mellett nemzetközi ver-
senybíróként is tevékenykedett. Dücksteint bízta meg a Makkabi 
Világszövetség a zsidó sportolók számára Palesztinában rendezett 
közös szabadgyakorlatok bemutatójának megtervezésével. A VAC 
tornászait egyébként többször is meghívták a húszas, harmincas 
években Makkabi-tornaversenyekre, tornaünnepségekre tornabe-
mutatókat tartani, ahol versenyen kívül vettek részt, mivel nem 
voltak a Makkabi Világszövetség tagjai. Népszerűségük óriási volt, 
az akkori Csehszlovákia területén, Brünnben és Prágában is indul-
tak a Makkabi Világszövetség által rendezett versenyeken. A húszas 
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években Szalai József, a harmincas években Sárkány István, Akarat 
Endre, Fehér György és Tauber László vett részt ezeken.20

A harmincas-negyvenes évek fordulójára, a már akkorra fellépő 
anyagi nehézségek ellenére is a klub szakosztályainak a száma már 
17 volt. Ezek a következők voltak; asztalitenisz-, atlétika-, birkózó-, 
boksz-, céllövő-íjász, evezős-, labdarúgó-, jégkorong-, kézilabda-, 
kosárlabda-, sí-, súlyemelő-, tenisz-, torna-, turista-, úszó-, vívó-
szakosztály, több mint ezer fő sportolóval. (A legsikeresebb szak-
osztályok történetével és sportolóival külön fejezetben foglalkozik 
a könyv.) Ezekben a nehéz időkben dr. Párkány Frigyes elnök, 
Kelecsényi Elek ügyvezető elnök, Halas Jenő elnökhelyettes, dr. 
Vilner Ferenc főtitkár és Szász Vilmos titkár, Feldmann Mihály, 
Grünwald Sándor végez többek között emberfeletti munkát az ül-
dözött klub megmentéséért.

1941-ben a zsidótörvények hatására kizárják a VAC szakosztá-
lyait a magyar nemzeti bajnokságokból. 1942-ben már egyetlen 
szakosztálya sem indul hivatalos versenyeken, és a klub alapszabá-
lyát is módosítani kell. Ennek ellenére az egyesület nem oszlott fel, 
hanem sportolói tovább edzenek, készülnek, több esetben titokban 
az alagsori tornatermekben a késő esti órákban, egészen 1944-ig.

A második világháború borzalmai érzékenyen érintik a VAC 
tagságát, több százan halnak meg a holokauszt alatt. A VAC több 
egykori tagja részt vesz azonban az ellenállásban és a zsidómentés-
ben. Legismertebb közülük dr. Tauber László egykori magyar nem-
zeti bajnok tornász, sebészorvos, aki a Nemzetközi Vöröskereszt 
kórházának volt főorvosa. Hősies helytállása emberként és orvos-
ként példaértékű volt. Számos gettóba kényszerített sorstársa életét 
mentette meg sebészként, illetve azzal, hogy hamis papírokat szer-
zett be az üldözötteknek, nemzetközi kapcsolatait felhasználva. 
A háború után Svédországba, majd az Egyesült Államokba emigrált. 
Sikeres, befutott idegsebészként jelentősen támogatta a háború után, 
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amíg lehetett, egykori szeretett klubját, a VAC-ot, illetve később 
szegényebb sorsú tagjait. 

A második világháború utáni évek

A VAC jelentős személyi és anyagi veszteségeket szenvedett el a 
második világháború során, ennek ellenére a holokausztot szeren-
csésen túlélő sportvezetők és edzők – név szerint Grosz Marcell, 
Kelecsényi Klein Elek, Dückstein Zoltán, Duxler József – vezetésé-
vel hamar nekiláttak a szakosztályok és a klubélet megszervezésének 
és újraindításának. Grosz Marcell elnök kétségbeesve próbálja fel-
kutatni a lehetséges támogatókat, zsidó szervezeteket, illetve zsidó 
tulajdonban lévő gyárak tulajdonosait, vezetőit. Egy ilyen kétségbe-
esett, anyagi segítséget kérő levél kiváló képet fest a VAC közvetlen 
második világháború utáni állapotáról. Ezt a levelet Grosz Marcell 
küldte a Goldberger Sámuel és Fiai R. T. igazgatóságának és üzemi 
tanácsának.

Ebben leírja, hogy a VAC 25 év óta komoly üldöztetésnek van 
kitéve, felszereléseiket, tárgyi állományukat az ostrom alatt kifosz-
tották vagy megsemmisültek, több sportolója életét vesztette, vagy 
hazatérve a világháború poklából, ingatlanát és ingóságait elve-
szítve nincstelenné vált. A tizenhét szakosztály több száz életben 
maradt sportolója, akik nagy része fizikai vagy szellemi mun-
kásember, nem tud tagdíjat fizetni, hogy sportolhassanak. Grosz 
és néhány egykori vezető próbál mindent megtenni, hogy újra 
működhessen a klub, de anyagiak híján ez nagyon nehéz vállalko-
zásnak tűnik. Ezért kérnek támogatást, hogy újra indulhassanak 
a szakosztályok és a sportolók méltó körülmények között újra 
sportolhassanak.21

Néhány szakosztály, mint a kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz 
már 45-ben benevez a magyar bajnokságokba, és lassan-lassan el-
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indul a sportélet. Ezekkel külön majd a szakosztályok történetét 
bemutató résznél fog foglalkozni a könyv.

1947-ből és 1950-ből is találni olyan leveleket, amelyben a VAC 
megköszöni a Makkabi Világszövetség invitálását a Makkabi 
Világjátékokra, de elsősorban bürokratikus és anyagi akadályokat 
vázol fel. Ebben leírja múltját, eredményeit, és egykor legerősebb és 
legeredményesebb zsidó klubként definiálja a VAC-ot. Szakosztályait, 
jelenlegi tevékenységét is említi, illetve azt, hogy az Országos 
Sporthivatalnak kell küldenie a hivatalos meghívót, amelyben fel-
kérné a Világszövetség a VAC-ot a harmadik Makkabi-játékokon 
való részvételre, amelyen szeretnének ott lenni.22 (Ezekből nem lett 
persze semmi később.) 

A kommunista rezsim több hónapos megfigyelés és zaklatások 
után, 1949 márciusában a Magyar Cionista Szövetséget feloszlatta, 
a Joint (American Jewish Joint Distribution Committee) tevékeny-
ségét folyamatosan megfigyeli és üldözi. A VAC legfontosabb anya-
gi és szellemi támogatottsága ezzel megszűnik. Hivatalos levél nem 
maradt fent a megszüntetéséről, de anyagi, illetve egyéb támogatá-
sok híján teljesen ellehetetlenül a működése. (A VAC-ot nem pusz-
tán sportegyesületként, hanem ideológiai alapon szerveződött cio-
nista/nemzeti és valláshoz is kötődő egyesületként tartja számon a 
kommunista rezsim a múltja miatt.)

A Budapest székesfőváros polgármestere számára írt jelentés, 
amely az egyesületek működése ellenőrzésének tárgyában, 1948-
ban kiadott körrendelet végrehajtására vonatkozott, talán az utolsó 
hivatalos dokumentumok egyike, amely fennmaradt a klubról. Ez 
a jelentés 1949 nyarán készült.

A hivatalos dokumentum alapján, 1949 augusztusában a sporto-
ló tagok létszáma 2000 fő volt, tornaterme a Wesselényi utca 44.-ben, 
hivatalos címe: VII. kerület, Erzsébet krt. 26. Tagdíjakból, adomá-
nyokból és a Joint havi 3000 Ft segélyezéséből tartotta fent magát, és 
az 1942-ben módosított alapszabály szerint működött a klub.
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2578 forint 42 fillér volt a pénztári állománya az egyesületnek 
1949. július 31-én. Az egyesület vagyonát leltári tárgyak, sportfel-
szerelések, valamint posta-takarékpénztári csekkszámlán kezelt 
pénztárkészlet képezi.23

A klub megszűnése után több sportolója távozik más fővárosi 
klubokba; főként a Budapesti Vörös Meteorba, a Postás SE-be, a VI. 
kerületi Madiszba, illetve rengetegen választják az alijázást és az 
emigrációt. 

Néhány egykori VAC-sportoló visszaemlékezése és a szájhagyo-
mány szerint Grosz Marcell elnök néhányadmagával próbálná új-
jászervezni a klubot az ötvenes évek elején, de ezt a regnáló kom-
munista hatalom megtiltja.
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A VAC legfontosabb utánpótlásbázisa, 
a Zsidó Gimnázium

NYOMDAI-SZASZGYURI-MAGYARSZÖVEG-1-88-ig-07-10.indd   27 2019. 07. 10.   14:29:35



NYOMDAI-SZASZGYURI-MAGYARSZÖVEG-1-88-ig-07-10.indd   28 2019. 07. 10.   14:29:35



29

A Vívó és Atlétikai Club története szorosan összeforrott a Pesti 
Izraelita Hitközség fiú- és leánygimnáziumának történetével. 
Nemcsak azért, mert a VAC hivatalos bázisaként használta az isko-
lák tornatermeit, és évekig saját irodája is volt az épületben, hanem 
számtalan sportolója került ki a gimnázium országos szinten is ki-
emelkedő sportköreiből, illetve több neves edzője és vezetője taní-
tott a gimnáziumban az évek során. Dückstein Zoltán, Perényi 
Tivadar, Zádor Jolán, Sárkány István, Tauber László, Salgó Endre, 
hogy csak néhányukat említsem. A gimnázium diákjai több torna-
versenyen is a VAC ifjúsági csapataként indultak. Persze, mint látni 
fogjuk a későbbiekben, több más budapesti sportklub is profitált a 
gimnáziumok tehetséges sportoló növendékeiből. Dr. Felkai László, 
a gimnázium egykori diákja és a Kármán Mór sportkör tagja dol-
gozta fel egykor a gimnázium történetét. Néhány mondatban sze-
retném ismertetni az alapításának körülményeit.

Gróf Apponyi Albert akkori kultuszminiszter hagyta jóvá 1909-
ben, a 40.917/1909 számú rendeletével, a gimnázium alapítását, 
hozzáfűzve, hogy a tanrendet és az órarendet úgy kell összeállítani, 
hogy más felekezetű tanulók is végezhessék a tanulmányaikat ott, 
vallási kötelességeik sérelme nélkül. Az alapító okiratot az Izraelita 
Hitközség akkori elnöke, dr. Weinmann Fülöp és a Freystädtler 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, Kohn Sámuel rabbi látta el kézje-
gyével.24 Már a következő évben 452 640 koronáért megvásárolták 
az iskola épületéhez szükséges telket az Abonyi és Bálint (a későbbi 
Szent Domonkos, majd Cházár András) utca sarkán. Lajta Béla 
neves zsidó építész tervei alapján 1913-ban el is kezdődött az épít-
kezés, azonban az első világháború 1914-es kitörésével évekre leállt. 
Majd csak az 1923–1924. évi tanévtől vehette birtokába a fiúgim-
názium az Abonyi utcai épületet, az alagsorban modern, új torna-
teremmel és a sportolásra is kiválóan alkalmas udvarral.25

1919 és 1923 között, az alapítvány kuratóriumának és dr. Feleki 
Béla hitközségi oktatási elöljáró szervezési munkájának nyomán, 
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átmenetileg a Wesselényi utca 44. szám alatti zsidó polgári iskola 
épülete fogadta be a fiúgimnázium induló osztályait, ezzel egy idő-
ben pedig a hitközség Síp utca 12. szám alatti leánypolgári iskolája, 
az iskolában külön intézményként funkcionáló leánygimnázium 
induló első osztályait. 

1924. október 31-én alakult meg a gimnázium Kármán Mór 
sportköre, melynek létrejöttét a 25754/XIII. számú miniszteri ren-
delet engedélyezte.

A gimnázium sportköre a torna-, a kosárlabda-, az atlétika-, a 
korcsolya és jégkorong-, a tenisz-, az asztalitenisz-, az úszó és vízi-
labda-, valamint a vívószakosztállyal működött. Címerében a bib-
liai Tiferes bachurim kocham („Erő az ifjúság dísze”) idézet volt ol-
vasható jelszóként.26

A sportkör, amely az évek során számtalan dicsőséget hozott az 
iskolának, első házi versenyét 1925 tavaszán rendezte, amikor Földes 
Ferenc lett az iskola legjobb atlétája. Miután az előző évben díjat 
nyertek az iskola tanulói a Bolyai főreáliskola úszó- és síkfutóver-
senyén, ez évben részt vettek a KISOK (Középiskolák Országos 
Kupája) versenyén, ahol később, az évek folyamán ugyancsak szá-
mos győzelmet, helyezést értek el. A sportkör tagjai az évtizedek 
alatt összességükben majd száz egyéni bajnokságot szereztek, amel-
lett majd háromszor ennyi helyezéssel büszkélkedhettek a különbö-
ző szintű (országos, kerületi, középiskolai, ifjúsági stb.) versenyeken. 
Ez több mint 400 bajnokságot és helyezést tesz ki. A legjobb ered-
ményeket a tornából érték el. Ebben a sportágban 49 egyéni bajnok-
ság, 109 helyezés gazdagította sikereik listáját. A csapatbajnokságok 
közül a kosárlabdázók álltak az élen 4 bajnoksággal és 29 helyezés-
sel. A sportkörnek mintegy száz tagja vett részt például csak az 
1926–1927. tanévben több mint tíz jelentősebb versenyen, ezeken 
szép sikereket mondhatva a magáénak.

A sportkör évenként rendezett háziversenyeket a különböző 
sportágakban, némely évben az iskola közelében fekvő Millenáris 
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pályán. Ez a sportlétesítmény gyakran adott helyet több más iskolai 
sporteseménynek, így például már az 1922–1923. tanévben a zsidó 
sportegyesület, a Vívó és Atlétikai Club női és férfiválogatott torna-
csapatának és a Kadima cserkészcsapat részvételével rendezett nagy-
szabású tornaünnepélynek, ahol atlétikai gyakorlatokat és versenyt 
is lebonyolítottak futásból és magasugrásból.

Eredményesen vett részt a fiúgimnázium, hála a kitartó sport-
köri munkának, a budapesti középiskolák közt folyó versenyeken. 
Az első sikereket Tauber László akkor II. osztályos tanuló érte el, 
aki a következő években is egyre több dicsőséget szerzett iskolájá-
nak, majd később klubjának, a Vívó és Atlétikai Clubnak. 1928. 
június 18-án a Kölcsey triatlon atlétikai versenyen első lett a 60 
méteres síkfutásban, második a labdahajításban, harmadik a távol- 
ugrásban. A gimnázium csapata, amelynek Tauber is tagja volt, a 
stafétában a második helyet szerezte meg. Második díjat nyert 
Freund Imre, az iskola V. osztályos tanulója a középiskolai kerületi 
atlétikai versenyen, ahol az iskola csapata a tornászbajnokságon 
harmadik lett. Díjakat nyertek a csapat tagjai más az az évi és a 
következő években tartott versenyeken is.

A következő tanévben Sonnenfeld László IV. osztályos tanuló a 
BSE asztalitenisz-versenyét nyerte meg, és a gimnázium csapata is 
aranyérmet szerzett az az évi magyar ifjúsági asztalitenisz-bajnok-
ságon. Az 1920-as években kezdték meg dicsőséges szereplésüket 
az iskola tornászai. Az évtized utolsó és a következő évtized első 
éveiben az iskola házi tornaversenyein a bajnokság szinte kizáróla-
gosan Tauber László és osztálytársa, Sárkány István között dőlt el.

A húszas évek végéhez fűződik az úszó és vízilabda-szakosztály 
tagjainak első sikere, amikor 1928-ban például a csapat harmadik 
lett a középiskolai bajnokságon.

Az atlétikában évenként egy-egy osztálynak majd a fele vett részt 
a sportkör rendszeres edzésein. Nem csodálható így, hogy ezekben 
az években Székely László, Elek István és mások értékes helyezése-
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ket értek el a középiskolák között rendezett versenyeken, többször 
nyerték meg a szakosztály tagjai a budapesti középiskolai csapatbaj-
nokságot és értek el egyéni helyezéseket.

Szépen szerepeltek a tanulók a KISOK gyorskorcsolyázó-verse-
nyén is, ahol az 1926–1927. tanévben Pártos Ernő az első, a csapat-
bajnokságban az iskola a harmadik helyen végzett. A Magyar 
Athlétikai Szövetség ez évi tömegfutóversenyén a tíztagú csapat a 
negyedik lett, és tíz érmet szerzett. A tízes csapat bajnokságot nyert 
a budapesti középiskolai kerületi atlétikai versenyen a magasugrás-
ban.

A középiskolai tornaversenyen, a gyűrűhintán ez évben első lett 
az iskola csapata, amelynek tagjai közt találjuk ismét Tauber László 
és Sárkány István, akkori V. osztályos tanulókat.27

Az iskola sportsikereiben oroszlánrésze volt Dückstein Zoltán 
testnevelő tanárnak (1894–1966), aki nemcsak a sportkör munkáját 
irányította, hanem az iskolában folyó testi nevelés egész programját 
is. A diákok közt is igen népszerű „Dücki” élete fő céljául tűzte ki, 
hogy testben és lélekben acélosan edzett, egészséges életmódot 
folytató, sportoló emberekké nevelje a rábízott fiatalokat. Tanári 
munkáját a hitközség polgári iskolájában kezdte meg, ahonnan 
1923-ban került a fiúgimnáziumhoz. Az új épületben már modern 
tornaterem állt rendelkezésére az edzéseken részt vevőknek. A fiatal 
tanár, aki egyébként Budapest tornászbajnoka, az 1924. évi párizsi 
olimpiai tornászkeret tagja volt, nemcsak a versenyzőket karolta fel 
és látta el szakszerű tanácsokkal, hanem támogatta a tömegsportot 
is, és igyekezett a tanulók minél szélesebb rétegeivel megkedveltet-
ni a sportot, mindenekelőtt a tornát. Az órákon a diákokhoz hason-
lóan kistrikóban, kisnadrágban és tornacipőben velük együtt végez-
te a bemelegítő gimnasztikát, annak ritmusát dúdolva. Tanítványaival 
nemegyszer vett részt társas összejöveteleken. Nevéhez is fűződik a 
kosárlabda- és a kézilabdasport megteremtése és bemutatása a VAC 
csapatával Magyarországon. Több olimpiai játékon (1932-ben Los 
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Angelesben, 1936-ban Berlinben, 1948-ban Londonban) és világ-
bajnokságon képviselte hazáját mint a magyar tornászcsapat veze-
tője és mint versenybíró. Közéleti tevékenysége elsősorban a Vívó 
és Atlétikai Clubhoz kötötte, de titkára volt egy időben a 
Magyarországi Tornaegyletek Szövetségének (MOTESZ) is. A tor-
nasport történetével foglalkozók máig fontos forrásmunkaként 
használják a Művészi és versenytorna című könyvét.

Az iskolában a Dückstein Zoltán és Perényi Tivadar tanárok 
vezetésével folyó testi nevelés természetesen nem szorítkozott a 
sportkör tevékenységére. Szorgos munka, gyakorlás, testedzés folyt 
a testnevelési órákon is. A kitűnően felszerelt és, mint említettük, 
külön szertárral, zuhanyozóval, öltözővel is rendelkező tornatermen 
kívül a sportolás rendelkezésére állt a gyönyörű nagy udvar is.

Itt tartották tavasszal és ősszel a tornaórák nagy részét, amelye-
ken a svédtornán és egyes atlétikai számok gyakorlásán kívül gyak-
ran szerepeltek labdajátékok. 

A tornatanárok okos, rugalmas óravezetése, határozott, szaksze-
rűen kidolgozott testnevelési programja bizonyosan szintén hozzá-
járult ahhoz, hogy amint azt az évenként végzett orvosi vizsgálatok 
igazolták, a növendékek nagy része fizikailag jó állapotnak örvendett, 
csak mintegy egyharmaduknál észleltek a vizsgálatok során kisebb 
rendellenességeket (rövidlátás, harántsüllyedés stb.). A fiúgimnázi-
um első éveiben dr. Waldmann Fülöp, majd halála után dr. Földes 
Zsigmond, a leánygimnáziumban ez időben dr. Troffler Auguszta 
orvosnő vezetésével folytatott gondozás igazolja, hogy a diákok tes-
ti, fizikai állapota nem maradt el a főváros többi középiskolájában 
észleltektől, sőt, némely vonatkozásban felül is múlta azokat. A test-
nevelés alól a tanulók mintegy 5%-a kapott évenként felmentést.28

1925 novemberében alakult meg a leánygimnáziumban Zádor 
Jolán testnevelő tanár vezetésével a dr. Feleki Béla sportkör. Heti 3 
órában tartottak sportköri foglalkozásokat. Torna-, úszó-, turiszti-
kai, korcsolyázó-szakosztályának tagjai közül többen indultak és 
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értek el sikereket az évek során különböző versenyeken. Az 1925–
1926. tanévben például a KISOK magasugróversenyén díszoklevél-
lel tüntették ki az iskola csapatát, győzelmet arattak a növendékek 
a középiskolai úszóversenyen. Emléklapot kaptak a résztvevők az 
1927–1928. tanévben is több iskolai sportversenyen. Az iskola ud-
varán ez évtől télen este 5–8 óra között jégpálya állt a tanulók ren-
delkezésére. Az 1928–1929. tanévben a kerületi tornaversenyen az 
iskola negyven növendéke szerepelt, akik közül harminc nyert ér-
met. Helyezéseket értek el az iskola tanulói ez évben atlétikai ver-
senyeken is. Az 1930-as évektől egyre inkább szaporodtak a házi 
tornaversenyek, nőtt a foglalkozások időtartama, és rendszerint 
részt vettek a VAC dísztornáján is a Városi Színházban.

Fővárosi, sőt országos viszonylatban az ifjúsági szervezetek közül 
a legnagyobb dicsőséget az iskolának a mintegy hatszáz tagot szám-
láló Kármán Mór sportkör tagjai szerezték. A tagok négy korosz-
tályra osztva változatlanul az atlétikai, a torna-, az úszás-, a vízipó-
ló-, a kosárlabda-, a kézilabda-, a korcsolya-, a jégtorna-, a hoki-, a 
sí-, a tenisz-, az asztalitenisz-szakosztályban tevékenykedtek. 
Szorgalmasan folytatták az edzést hetenként rendszerint szombat 
esténként is az iskola tornatermében, ahol néha megjelentek a ma-
gyar sportélet neves nem zsidó alakjai is, mint például Pelle István 
olimpiai bajnok és mások. 

A tárgyalt időszaknak már az első évében, 1929–1930-ban gyű-
rűhintán első lett a MOTESZ ifjúsági bajnokságán, majd a KISOK 
Budapest kerületi tornaversenyén is Tauber László, akkor VI. osz-
tályos tanuló. Ugyanő ezután három éven keresztül megszakítás 
nélkül győzött Magyarország ifjúsági tornaversenyén a gyűrűhin-
tán, első lett az összetett tornászbajnokságon, tagja volt 1930-ban a 
magyar válogatott tornászkeretnek. Bajnokságot nyert az iskola 
csapata az ugyancsak a KISOK által rendezett vízipóló-bajnokságon, 
és Magyarország ifjúsági asztalitenisz-bajnokságán Sonnenfeld 
László V. osztályos tanuló.

NYOMDAI-SZASZGYURI-MAGYARSZÖVEG-1-88-ig-07-10.indd   34 2019. 07. 10.   14:29:35



35

Dückstein egyik legkiválóbb tanítványa, Sárkány István 17 
évesen országos ifjúsági bajnok lett, 18 évesen pedig Budapest 
felnőtt bajnokságán nyert tornaversenyt. Második helyezést ért el 
Sárkány István a Városi Színházban 2400 néző előtt a Frankfurt–
Budapest–Debrecen városok közt folyó tornaversenyen. Mint a 
magyar nemzeti válogatott csapat tagja középiskolásként 1931-ben 
részt vett ugyanott az olaszok elleni versenyen, majd 1934-ben a 
budapesti tornász-világbajnokságon. Többször lett ezután is baj-
nok a gyűrűn, a korláton és a nyújtón. Alig néhány hónappal a 
Mauthausenből való felszabadulását követően, 1946-ban tagja volt 
a háború után rendezett első, Magyarország és Ausztria közti 
nemzetközi versenyen a győztes tornászcsapatnak, egyben egyéni 
bajnokságot is nyert. 

A Kármán Mór sportkör tagjai különben is ezekben az években 
érték el legnagyobb sikereiket a versenyeken. Tauber László az 
1930–1931. tanévben ismét bajnokságot nyert, ezúttal a Budapest 
kerületi középiskolai versenyen a lólengésben, és elnyerte ez évben 
a Magyarország ifjúsági tornászbajnoka címet is. 1931-ben lett 
Budapest ifjúsági bajnoka a műszabadgyakorlatban, Sipos István 
pedig ugyanitt a lovon.

Az 1932–1933. tanévben a Duna Sport Club házi úszóversenyén 
Rosenfeld Jenő VIII. osztályos tanuló első lett. A fiúgimnázium 
szerezte meg ez évben a bajnokságot a Budapest kerületi középis-
kolai kosárlabdaversenyen, helyezéseket ért el az asztalitenisz-, a 
gyorsúszás-, a gyorskorcsolyázás- és a tornaversenyeken. Elek István 
VII. osztályos tanuló első lett a KISOK 1933. évi gyorskorcsolyá-
zó-versenyén, valamint középiskolai bajnok 500 és 1500 méteren 
szintén gyorskorcsolyázásban. Pártos Ernő ugyanebben a sportág-
ban ugyancsak középiskolai bajnok lett.

A kézilabda- és kosárlabdasportban többször nyert az iskola 
csapata bajnoki címet a középiskolások versenyein. Ugyancsak 
többször lett első az iskola csapata Budapest középiskolai bajnok-
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ságain, egy ízben az országos ifjúsági bajnokságon mint a VAC 
ifjúsági csapata, helyezéseket ért el a KISOK versenyein. A közép-
iskolások gólrekordere egy évben Noeh Ignác és Salgó Endre lett. 
Ez utóbbi majd az 1936. évi berlini olimpiai játékokon a negyedik 
helyezett magyar válogatott tagjaként a csapat legjobbjának bizo-
nyult. Az 1930–1931. tanévben érte el a sportkör vívószakosztálya 
a legjobb eredményt, amikor Vajna László Budapest középiskolai 
vívóbajnoka lett.

Az 1933–1934. tanévben az iskola küldöttei a KISOK I. osztályú 
asztalitenisz-versenyén második helyet szereztek, az ifjúsági páros-
versenyen elsők lettek, a Budapest versenyen pedig Csángó György 
győzött. Hasonlóan első helyen végzett egy tanuló a tornaversenyen 
korláton, második a nyújtón, harmadik a gyűrűhintán és a lóugrás-
ban.

Az 1934–1935. tanévben majd kétszázan vettek részt a sportkör 
tagjai közül a KISOK versenyein. Itteni eredményeiket annak is 
köszönhették, hogy szorgalmasan gyakoroltak nemcsak az iskola 
tornatermében, hanem a KISOK Erzsébet királyné úti pályáján is.

Országos bajnokságot szerzett 1935–1936-ban egy-egy tanuló 
az országos tornaversenyen a lóugrásban és a függeszkedésben, 
továbbá az asztalitenisz-versenyen, valamint a csapat a hátúszósta-
fétában.

Újabb sikereket hozott a gimnáziumnak az 1937–1938. eszten-
dő. Ekkor a kézilabdacsapat a Magyar Kézilabda Egyesület 
Szövetségének ifjúsági bajnokságán első helyet, a KISOK kézilab-
da-bajnokságában ezüstérmet szerzett. A csapat tagjai voltak 
Szántó Jenő, Hamvasi Huba, Elfer Zoltán, Pelikán László, Grünfeld 
György, Hajós Barna, Rosenbaum Miklós, Kertes Béla, Morvai 
György VIII. osztályos tanulók,  Österreicher László, Szoffer 
László VII. osztályos, Lauber György, Kunstadter György VI. 
osztályos tanulók. Szintén második helyet szereztek meg a zsidó 
gimnazisták a KISOK úszóversenyén az úszóstafétában. Teniszben 
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a Winter György–Kun György páros aratott sikert a Budapest 
középiskolai párosbajnokság megnyerésével. Végül érdemes meg-
említeni a Budapest legjobb sportoló diákja címért folyó versenyek 
eredményeit. Ez a jelenlegi kiváló sportoló, kiváló tanuló díjnak 
felel meg. Az iskola tanulói tíz év leforgása alatt ötször nyerték el 
ezt a címet a harmincas években. Tauber László tornász nyitotta 
a sort 1929–30-ban, őt követte kétszer Gergely Mihály János, majd 
Singer Gábor (1934–35) és Hajós Barna (1937–38).29

Nem kevesebb, mint 155 tanuló nyert valamely sportágban 
középiskolai bajnokságot, az elsőket az 1926–27. tanévben. 
Onnantól 145 győzelem és 272 helyezés, nagyjából másfél évtized 
alatt. Az iskolában érettségizettek 20%-a nyert valamilyen sport-
ágban magyar középiskolai bajnokságot. Dückstein Zoltánnak és 
kollégáinak tehát hatékonyan működött az iskolai utánpótlás „mű-
helye”.

Az 1930-as évek legvégén és a 40-es évek elején a sportkör már 
messze nem tudta hozni azokat az eredményeket, mint fénykorában. 
Ennek részben erősen politikai okai is voltak, hiszen annak ellené-
re, hogy a Kármán Mór sportkör foglalkozásain 450 diák vett részt 
heti 15 órában, a sportkör már csak kizárólagosan háziversenyeket 
rendezhetett. A zsidóellenes rendelkezések folytán más iskolákkal 
már nem mérhették össze erejüket, illetve hivatalos bajnokságokban 
már nem szerepelhettek. Az utolsó sikereiket az 1940. évben érték 
el, amikor Salgó György, az úszó és vízilabda-szakosztály tagja lett 
Magyarország ifjúsági mellúszóbajnoka. A fiúcsapat kosárlabdában 
országos középiskolai bajnok lett, a teniszcsapat szintén, de gyors-
korcsolyában és asztaliteniszben is dobogósok voltak a gimnázium 
sportolói.

A második világháborút követően, a súlyos személyi és tárgyi 
háborús veszteségek ellenére, lassan kezdett újraszerveződni a 
sport- és diákélet. Polgár Géza cserkészvezető, akit egyúttal a 
Magyar Cserkészfiúk Egyesülete is társelnökének választott, már 
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1945 nyarán tábort szervezett a 297. számú báró Eötvös József cser-
készcsapat és a sportkör tagjainak.

1946 áprilisában a tanulók részt vettek a VAC negyvenéves ju-
biláris ünnepségén, majd később a VAC Jom Hanoar ünnepélyes 
tornabemutatóin is.

1946-ban Dückstein Zoltánt kinevezték a Testnevelési Főiskola 
tanárának, ettől kezdve már nem tanított főállásban a gimnázium-
ban.

Az 1946–47. évi tanévben találhatunk némi adalékot a sportkö-
rök működéséről, az újra induló dr. Feleki Béla sportkör tanulói a 
KISE (középiskolai bajnokság) úszóversenyén több számban lettek 
másodikak. A KISE tornaversenyen egy harmadik helyet szereztek. 
Ezzel egy időben Kemény László tanuló a KISE gyorskorcsolyaver-
senyének győztese lett.30
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Asztalitenisz

Az egyesület egyik legsikeresebb szakosztálya az asztalite-
nisz-szakosztály volt. Az alapító Dömény Lajos maga is kiváló játé-
kos, nagy szerepet játszott a sportág magyarországi meghonosítá-
sában és elterjesztésében. Az asztalitenisz-szakosztály fénykora a 
harmincas évekre tehető, annak ellenére, hogy már igen korán el-
kezdte működését a klubon belül. A legsikeresebb bajnoki évei 1937 
és 1938 voltak, amikor Gárdos György férfi egyéniben magyar 
bajnok lett, Benkő Károly és Schmiedl Jenő pedig férfi párosban 
nyerte meg a bajnokságot. (Schmiedl még négy bajnokságot nyert 
párosban a pályafutása során, de már az Újpest színeiben.)

Beregi Dóra korának egyik legkiválóbb asztaliteniszezője volt, 
igazi párosspecialista. Női párosban 1937-ben Gaál Magda (Duna 
SC), 1938-ban Ferenczy Ida (Duna SC) oldalán nyert bajnoki címet. 
Vegyes párosban ugyanebben a két évben Földi Ernő (Duna SC), 
majd a legendás Barna Viktor (Duna SC) oldalán szintén bajnoki 
címet nyert.

Vegyes párosban még Schmiedl Jenő egy bronzérmet szerzett 
1937-ben, dr. Bíróné Sipos Annával (Pénzintézeti SL) az oldalán.

A nemzeti csapatbajnokságban a VAC 1936 és 1942 között egy 
arany-, két ezüst- és két bronzérmet szerez. 

1939–40-ben és 1940–41-ben is megnyeri a női csapatbajnoksá-
got az asztalitenisz-csapat, két korábbi bronz- és egy ezüstérem után. 
Kiváló játékosai voltak ennek a csapatnak Grünwald Sándorné, 
Singer Rózsi és Vermes Béláné személyében.

A második világháború után, rögtön 1945-ben elkezdi a szak-
osztály a munkát, és a nemzeti csapatbajnokságon ezüstérmet sze-
reznek. Az utódok a háború után igyekeztek a nyomdokaiba lépni 
a rendkívül sikeres háború előtti versenyzőknek, az 1948-ig műkö-
dő szakosztálynak. Alsóbb, felsőbb osztályokban Vidor, Temes, 
Bihari, Surányi, Várkonyi és társaik is remekül helytálltak, és több 
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bajnoki címet nyertek. Ennek a csapatnak a gerincét a háború előt-
ti ifjúsági bajnokcsapat adta.31

Kézilabda

1922. november 4-én Dückstein Zoltán, az Ifjúsági Testnevelés 
című lapban, néhány pontatlansággal leközli a Cséfay Sándortól 
kapott cseh házená nevű játék szabályainak a német nyelvből for-
dítását, magyarázatokkal ellátva.

Még ebben az évben a megyeri homokdombok mellett, a 
Központi Intéző Bizottság irányításával egy házibajnokságot ren-
deznek. Április 9-én pedig a VAC–VII. kerületi SC labdarúgó-mér-
kőzése előtt, Dückstein szervezésében a VAC tornaszakosztályainak 
tagjai tartanak bemutatót az új sportágból. Ezek voltak az első moz-
zanatai a mai értelemben vett kézilabda sportág elődjének 
Magyarországon.32 

A VAC kezdettől fogva szerepet játszott a sportág népszerűsíté-
sében és elterjesztésében, magyarországi meghonosításában. 
Dückstein a kézilabdázás első nem hivatalos szakoktatója is volt 
egyben. (1947-ben írja meg majd a Kézilabdázás című szakkönyvét.)

1928-ban és 1934-ben a férficsapat országos nagypályás bajnok-
ságot nyert. Az 1928-ban bajnokságot nyert csapat tagjai: Auspitz 
István, Dückstein Zoltán, Dückstein Antal, Görög Béla, Jeszenszky 
Sándor, Landauer Tibor, László Tibor, Müller Pál, Petschauer László, 
Rottkel Sándor, Schwartz Ferenc, Schwartz Gyula, Székely Gyula, 
Székely László, Wachsman György.

Az 1934-ben bajnokságot nyert csapat tagjai: Acél György, 
Auspitz István, Bátki László, Binét Tibor, Bodor György, Breuer 
Anman Andor, Máté Tibor, Noeh Ignác, Rottkel Sándor, Salgó 
Endre, Schlesinger István, Stevermann Antal.

A klubból a következők képviselték Magyarországot nemzetkö-

NYOMDAI-SZASZGYURI-MAGYARSZÖVEG-1-88-ig-07-10.indd   42 2019. 07. 10.   14:29:36



43

zi mérkőzéseken és többen közülük az 1936-os berlini olimpián is: 
Andor-Auspitz István (2x, 1933–34), Endrei-Engel György (1933), 
Farkas Freund Imre (1933), Forrai-Frisch Andor (3x, 1933–35), 
Máté Tibor (7x, 1935–38), Salgó Endre (9x, 1933–39) és Serényi-
Schlesinger István (10x, 1935–36).

1938 márciusában a VAC megnyeri az első magyar teremkézi-
labda-bajnokságot, a BSZKRT és az Elektromos előtt. A VAC női 
csapata harmadik lett. Ez azonban nem volt hivatalos bajnokság.

Kosárlabda

1932-ben rendezik meg az első szervezett, ám nem hivatalos 
kosárlabda-bajnokságot, amelyet még palánk nélkül játszottak. Ezt 
a nem hivatalos bajnokságot a VAC csapata nyerte meg. A végső 
sorrend a következő lett: 1. VAC 11, 2. KEAC 11, 3. BSZKRT 7, 4. 
MTK 5, 5. TFSC 4, 6. NTE 4, 7. MAFC 0 ponttal.

A VAC csapata az első hivatalos nemzeti kosárlabda-bajnokság-
ban az ezüstérmet szerzi meg 1933-ban a Közgazdasági Egyetem 
mögött és a BSZKRT előtt. A másodosztályban a VAC második 
számú csapata szintén második helyezést ér el a KEAC mögött és a 
BBTE előtt.33

1934-ben az 5., ’35-ben a 6. helyen végez, 1936-ban 4., ’37-ben 
az 5. helyen.

Majd az 1941-es kitiltásáig rendszerint a 7. helyen végez egymás 
után az első osztályú magyar nemzeti bajnokságban.

A második világháború után is egy egészen kiváló csapat szer-
veződik Dückstein Zoltánnak köszönhetően, aki újjászervezi a szak-
osztályt a kézilabdával együtt, gyakorlatilag a világháború befejezé-
sének évében. Az első osztályú alapcsapat tagjai: Klein Rolf, Benedek 
Péter, Dückstein Andor, Felkai Andor, Faludi Öcsi, Kornfeld György, 
Krausz Endre, Pajor Iván. Később a másodosztályban, a szakosztály 
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utolsó éveiben a csapat a Soós Oszkár, Benedek Péter, Felkai Andor, 
Máy Tamás, Kornfeld György, Dános Endre összetételben állt fel. 
1945–46-ban a nyolcadik, ’46–47-ben a tízedik helyet szerezte meg 
az első osztályú bajnokságban. Ezek voltak a legjobb eredményei a 
második világháború utáni rövid történetében. 

Labdarúgás

A VAC labdarúgó-szakosztálya 1907-től kezdi el hivatalos mű-
ködését, benevezve a harmadosztályú magyar bajnokságra. 

A VAC labdarúgócsapata 1907–8-tól a harmadik osztályban 
szerepel, majd 1910-től kerül fel a második osztályba, két klub 
visszalépése okán. Itt a következő néhány évben tartósan megmarad 
zömében a középmezőnyben. Első nemzetközi mérkőzéseit 1911-
ben játssza testvérklubjával, a Hakoah Wiennel, és 4 : 1, ill. 3 : 2 
arányban győz. 

A VAC ifjúsági csapata 1914-ben megnyeri ugyan az Ékszerész 
serleget, de ugyanebben az évben a hadba vonult tagjainak hiánya 
folytán az egyesületet a megszűnés szele is megérinti, a háború 
éveiben csak vegetál a szakosztály, az 1916–17. évi hadibajnokság 
küzdelmeiből vissza is lép a csapat.34

A háború befejeztével a megmaradtak újra megpróbálják fellen-
díteni a sportéletet, de az első világháborúban elesett vagy megrok-
kant vezetők és sportolók hiánya erősen rányomja bélyegét a szak-
osztályok működésére is. Egy kisebb csoda, hogy két év alatt, többek 
között Szabó Andor szakosztályi elnök áldozatos munkájának kö-
vetkezményeként, a VAC 1920–21-ben megnyeri a második osztá-
lyú bajnoki címet, és feljut az első osztályba. A döntő mérkőzésen 
a feljutásért: VAC–BSE 3 : 1.

A bajnoki küzdelmeken kívül az egyesület megpróbál bekapcso-
lódni a nemzetközi futball vérkeringésébe is, és a 20-as évek elejétől 
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több nemzetközi túrán vesz részt, Lengyelország, Ukrajna, 
Csehszlovákia, Olaszország, Portugália területén. (A VAC nemzet-
közi mérkőzéseiről, ellenfeleiről, eredményeiről a labdarúgó-rész 
végén találhatnak majd egy összeállítást.) 

A VAC futballcsapata tehát 1921–22-ben első osztályba került, 
és a tizenkét csapat közül a hatodik helyen végzett. 1922 őszén a 
következő alapfelállásban játszanak: Fischer – Grosz, Singer – 
Grünblatt, Móra, Hermann – Greif, Breier II., Boros, Jocke, Léby. 
A keret tagjai voltak még Breier I., Engel Vilmos, Klopfer, Weisz, 
Boross II. Edzőjük Schlosser Imre volt. Schlosser a Ferencvá- 
ros, majd az MTK legendás játékosa, a magyar nemzeti csapat 
gólvágója elképesztő népszerűségnek örvendett mind a játékosok, 
mind a VAC szurkolói körében. Bajnoki mérkőzéseiket a 
Lóversenytéren játszották, az edzéseket, edzőmérkőzéseket pedig 
egy időben az Amerikai úti, illetve az Üllői úti FTC-pályán ren-
dezték meg.

A következő idényben, 1922–23-ban a hatodik, 1923–24-ben az 
ötödik, 1924–25-ben pedig a hetedik helyen végez a csapat az első 
osztályban.35 

Ezzel az 1901–26 közötti első amatőr korszak 14. legsikeresebb 
klubja volt a VAC.

Az 1925–26-os, utolsó amatőr bajnokságban aztán már végig a 
kieső zónában tanyázik, és élet-halál harcot vív a BEAC-cal, illetve 
az Erzsébeti TC-vel, immáron Deutsch Árpád edzővel. 1926-ban az 
egészen áprilisig nyeretlen VAC szédületes menekülésbe kezdett, és 
utolsó öt meccsén (III. ker. 2 : 1, KAC 2 : 2, UTE 2 : 1, FTC 2 : 1, 
MTK 0 : 0) veretlen maradt. A csapat sikereiért – mint kiderült – 
nem csak a játékosok, de a vezetők és szurkolók is mindent megtet-
tek, sőt, még annál is többet. A profizmus bevezetése előtti bajnok-
ság nagy botránya felszínre hozta az álamatőr-korszak minden 
visszásságát.

A presztízsen túl pénzügyi okokból is fontos volt az első osztály-
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beli tagság. Az élvonalban sokkal magasabb nézőszámok mellett 
zajlottak a mérkőzések, mint a második osztályban. Egy átlagos 
bajnokira 2000-3000 néző látogatott ki, de az FTC és az MTK elle-
ni meccseken nem volt ritka a 10 000 néző sem. 1926 tavaszára el-
döntött tény volt a profizmus bevezetése is, első osztályú profi stá-
tusra pedig azoknak a csapatoknak volt esélyük, amelyek az utolsó 
amatőr szezonban is első osztályúak maradtak.

Április közepén, tizenhét nyeretlen mérkőzés után a VAC végre 
sikeresen abszolválta a III. kerület elleni összecsapást, de a tudósí-
tásból kiderült, hogy a meccs előtt városszerte elterjedt a hír, misze-
rint a kerület „lefekszik” a VAC-nak. A mérkőzést követő héten az 
MLSZ-hez írásbeli feljelentés érkezett vesztegetésről.

A következő fordulóban a Kispest ellen 2 : 2-re végzett a VAC, 
ám ekkor még hátravolt a bajnokság három legerősebb csapata el-
leni mérkőzésük. Az UTE ellenit is gyanús körülmények között 
abszolválta a csapat, utána vizsgálat is indult. 

A hátralévő két fordulóban a VAC megverte a már bajnok FTC-t, 
amelynek ez volt a szezonban a második veresége, az utolsó fordu-
lóban pedig elég volt egy döntetlen a motiválatlan MTK ellen – és 
a VAC össze is gyűjtötte a bennmaradáshoz és a profi ligához szük-
séges pontokat. 

Persze a kieséstől fenyegetett másik két egyletet sem kellett fél-
teni. Az ETC és a BEAC is minden követ megmozgatott, hogy el-
kerülje a kiesést.

Időközben a labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága, miután 
bebizonyosodott, hogy a VAC centere, Breuer II. Árpád a III. kerü-
let elleni meccs előtt pénzt ajánlott Mayherr Ferenc óbudai hátvéd-
nek, a VAC labdarúgóját örökre eltiltotta. Az UTE–VAC-meccsnek 
még komolyabb következményei lettek. A vizsgálatok során kide-
rült, hogy a VAC-os Csángó Jenő és Deutsch Árpád 6 millió koronát 
ajánlott a lila-fehérek négy játékosának: Buza Lajosnak, Török 
Józsefnek, Markó Istvánnak és Szulik Józsefnek. Szulik és Markó 
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azonnal jelentette az esetet az UTE vezetőségének, és a mérkőzésen 
is remekül játszottak. 

A fegyelmi bizottság példás ítéleteket hozott. Csángó Jenőt a 
VAC-ból mint felbujtót minden futballtisztségtől és a pályák láto-
gatásától is örökre eltiltotta. Deutsch Árpádot, a VAC edzőjét, aki 
korábban éppen az UTE tagja volt, vesztegetési bűnsegédi vétségben 
találták bűnösnek, játékjogát örökre felfüggesztették. Buza Lajost 
másfél évre, Török Józsefet pedig egy évre tiltották el, miközben 
tudomásul vették, hogy az UTE kizárta a klubból a játékosokat. Az 
ítélet legérdekesebb része a Vívó és Atlétikai Clubot sújtó egyéves 
felfüggesztés volt, ilyen szigorú büntetéssel azóta sem marasztaltak 
el egyetlen magyar futballklubot sem. A csapat pontjait elvették, de 
a megbundázott mérkőzések eredményét nem változtatták meg, és 
újrajátszást sem rendeltek el.36 

A VAC-ot érintő egyéves felfüggesztés csak az amatőr VAC-ra 
vonatkozott. 1926 nyarán lehetőség nyílt professzionális csapatok 
alakítására, és a profikra nem vonatkoztak az amatőrökre kirótt 
eltiltások. A VAC immár Városi AC néven a profi másodosztályban 
indulhatott, legjobb játékosai pedig a korábbi üzleti partnerrel kö-
zösen létrehozott csapatba, a III. kerületi TVAC-ba nyertek felvételt. 

A VAC a későbbiekben már nem tudta megismételni eredmé-
nyeit, a másod-, illetve harmadosztály között ingázott. Fenyves 
Mihály is ikonikus alakja volt még ennek a korszaknak, aki Schlosser 
Imre mellett kezdett intéző-edzőként, majd a szakosztály-vezetősé-
gig vitte. A BLSZ (Budapesti Labdarúgó Szövetség) születésénél és 
megszervezésénél is bábáskodott.

A VAC III. kerületi TVAC-ként működik tovább 1927-től, utol-
só említést 1949-ben találunk a csapatról.
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VAC-játékosok a nemzeti válogatottban és a nemzetközi vizeken:

A VAC játékosai közül a kiváló reflexszel megáldott Fischer Lajos 
kilencszer, Grósz II. Dezső kétszer szerepel a magyar nemzeti válo-
gatottban. Mindketten az Egyesült Államokba szerződtek 1926-ban, 
és ott is telepedtek le.

Braun „Csibi” József a VAC neveltjeként, de már az MTK színe-
iben mutatkozhatott be a magyar válogatottban, és a korszak egyik 
legnagyobb sztárja lett.

1923 és 25 között a klub több játékosa is külföldi profi klubokba 
igazol. Az első számú célpont a Makkabi Brno volt, ahol Köves Kvasz 
István, Czeizler Andor, Fischer Lajos, László Győző, Weisz Gyula 
és Weisz József is megfordul. Boros Endre 1926-ban a Fortitudo, 
majd AS Roma játékosa lesz.

Végezetül tekintsük át a VAC nemzetközi mérkőzéseit a csapat 
fénykorában, a húszas években:

1922-ben:
VAC: ZSOLNAI SE 6 : 0, TRENCSÉNI FC 3 : 0 
1923-ban:
VAC: KS ŁÓDŹ 3 : 1, 6 : 1, TARNOVIA 6 : 0, JUTRZENKA 

5 : 1
1924-ben:
VAC: SK ŁÓDŹ 2 : 1, 3 : 3, MAKKABI KRAKÓW 2 : 2, WISŁA 

KRAKÓW 2:0, CZARNI LEMBERG 4 : 2, HASMONEA 4 : 0, 5 : 1, 
CS GLORIA, FIUME 1 : 0, CS OLYMPIA, FIUME 1 : 1 

1925-ben:
VAC: INTERNAZIONALE 1 : 2, CASA PIA 4 : 2, VITÓRIA 

(SETÚBAL) 1 : 2, BELENENSES (SETÚBAL) 2 : 1, LISSZABONI 
VÁLOGATOTT 0 : 0, VITÓRIA (SETÚBAL) 4 : 0, FC PORTO 5 : 
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2, HASMONEA (LEMBERG) 1 : 0, 2 : 0, BRATISLAVA–LIGETI 
kombinált 0 : 2, BRATISLAVA–MAKKABI kombinált 1 : 2, FC 
PARDUBICE 3 : 2.37

Nehézatlétika

A VAC birkózó- és súlyemelő-szakosztályai kiemelkedő ered-
mények nélkül működtek, és egyféle tehetségkinevelő, illetve tö-
megsport-funkciót láttak el. Főként különböző házi és területi ver-
senyeken indultak. A birkózószakosztály vezetője és támogatója 
éveken keresztül Székely Károly mérnök volt. Az ökölvívó/
boksz-szakosztály növendékeivel a 30-as években, az akkor még 
maga is ökölvívó-versenyző Adler Zsigmond és Kaltenecker József 
foglalkozott az Abonyi utcai gimnázium tornatermében. Itt volt 
Adler fiatal növendéke a később a Magyar Ökölvívó Szövetség el-
nökeként megismert Sermer György is. Adler Zsigmond a második 
világháború után a legendás Papp Laci edzője volt, aki háromszor 
nyert olimpiai bajnokságot.

Torna

Bár az egyesület tornaszakosztálya már az 1906-os alapítás után 
néhány évvel megkezdte működését, azonban a fellendülése és a 
magyar tornasport élmezőnyéhez való felzárkózása az első világhá-
ború utáni évektől indul be, elsősorban Szalai József megjelenésével. 
Az első világháború okozta veszteségek nemcsak a VAC-ot, de az 
egész Magyarországi Tornaegyletek Szövetségét (MOTESZ) megté-
pázták. A szervezet elnöksége 1920-ban megbízza a szövetség akko-
ri művezetőit, Bábel Rezsőt és Kmetykó Jánost, hogy szervezzék 
újjá a válogatott tornászcsapatot. A szövetségi tevékenység rendkívül 
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hatékony támogatást kapott néhány egyesülettől, amelyek a VAC 
mellett a BBTE, NTE, BTC, OTE voltak. Ezek az egyesületek orszá-
gos versenyeket, valamint sikeres dísztornákat kezdtek szervezni, 
demonstrálva agilitásukat és életképességüket. A MOTESZ is újra 
elindította a versenyzési kedv ösztönzésére az egyéni és csapatbaj-
nokságokat, valamint a szokásos vándordíjas versenyeket. Az edzési 
és versenyzési lehetőségek megvoltak, azonban az utánpótlás, vala-
mint a versenyzők száma eléggé foghíjasnak bizonyult. Dückstein 
Zoltán szerint legalább 6-8 év kellett volna, hogy magasan képzett 
tornászokat neveljenek ki az első világháború utáni generációból, 
addig azonban a szövetség nem várhatott. A folytonosság ilyen hosz-
szú megszakítása végzetes lehetett volna a versenytornára, mert a 
különböző népszerűségre jutó és rohamosan terjedő sportok között 
teljesen eltűnt, megsemmisült volna a tornasport Magyarországon. 
Hogy nem így történt, az két kiváló tornásznak köszönhető: egyrészt 
a Budapesti Torna Egylet (BTC) versenyzőjének, Pászti Elemérnek, 
másrészt a VAC tornászának, Szalai Józsefnek. 1921 és 1927 között 
a MOTESZ által rendezett egyéni tornászbajnokság eme két klasszis 
tornász párharcáról szólt. Mindkettő gyakorlatait a teljesen kifogás-
talan végrehajtás jellemezte.38

Dückstein Zoltán így beszélt a két tornászról:
„Mindketten még fénykorában látták az olasz Bragliát, aki a mű-

vészi tornában új lehetőségeket teremtett, és az egész versenytornára 
ösztönző hatással volt. Sokat tanultak tőle. Mindkettő gyakorlatait a 
teljesen kifogástalan végrehajtás jellemezte. Testtartásuk a legegysze-
rűbb, feszes, elegáns, mozgásuk harmonikus, szemet gyönyörködtető, 
„kivasalt” volt, anélkül hogy merevség látszatát keltette volna. Szalai 
gyakorlatai széles skálájúak voltak. Csodálatos elképzeléseit való-
színűtlennek tetsző orientációs képességgel valósította meg. Nem is-
mételte önmagát, versenygyakorlatait évről évre új és eredeti motívu-
mokból állította össze. Gyakorlatait az egyéni összeállítás, kockázatok 
vakmerő vállalása jellemezte. Sebezhető oldala a ló volt.”39
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A VAC legnépszerűbb és legnépesebb szakosztályának a torna 
bizonyult, amely Galambos Jenő irányításával a Nemzeti 
Tornacsarnokot bérelte, és a BTC (Budai Torna Club) mellett soká-
ig az ország legeredményesebb szakosztálya volt, a nők a Wesselényi 
u. 44.-ben edzettek.

„Este 1/2 8 van, a Nemzeti Tornacsarnokban Dückstein mester 
vezényszavára néhány pillanat alatt vigyázzállásban áll 70 tornász. 
Gyönyörű látványt nyújt a szabadgyakorlatozás és amint ezt nézzük, 
meg kell hajolni a két mester, Dückstein Zoltán és Szalai József nagy 
tudása előtt, mely magán viseli a külföldi tapasztalatokat és a legna-
gyobb fokú hozzáértést.”40

Dückstein Zoltán és Szalai József, akik a svédtornát tanították, 
a következőkben határozták meg az előnyét az eddig tanított német 
irányzattal szemben. 

„A svéd torna az anatómia és élettan tanításának legpontosabb 
betartásával megállapítja, hogy a test növekedésének milyen mozgás 
felel meg, minden izomcsoportot sajátos rendeltetésének megfelelő-
en céltudatos működésbe hoz, végeredményben az egész szervezetet 
arányosan megerősíti, az ízületek mozgóképességét nagyobbítja, 
az inak feszülő képességét fokozza, és ruganyosságot is ad a test-
nek.”41

Mint említettük korábban, az 1921. évben a háború kitörése óta 
eltelt 7 év szünet után először került ismét kiírásra az országos 
bajnokság. A csapatversenyben ló volt a szer. A bajnokságot a 
BTC csapata nyerte 127,90 ponttal a VAC 118,55 pontjával szem-
ben.

A következő bajnoki versenyt 1922-ben még mindig csekély 
részvétel jellemezte. A csapatbajnokság eredménye: 3. VAC 119,90 
ponttal (Dückstein Z., Berger M., Schwartz Gy., Garai P., Radó R., 
Nemes Gy., Szalai J.).

Az 1924. évi országos csapatbajnokságot ismét a BBTE nyerte, 
ezúttal lovon. A VAC a 4. helyen szerepelt 106,95 ponttal. Az egyé-
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ni bajnokságot első ízben rendezte a MOTESZ, és valamennyi fősze-
ren, nyújtón és gyűrűhintán is Szalai lett a győztes.

1923-ban Szalai József (VAC) férfi összetettben országos bajnok 
lett.

Az 1925. évi bajnokságon a VAC második lett 124,45 ponttal 
(Dückstein, Schwartz A., Schwartz Gy., Berger, Héber, Müller, 
Szalai).

Az 1926-os országos bajnokságon korláton mérettettek meg a 
csapatok. A VAC I. a második helyet hozta el (Dückstein, Schwartz 
Gy., Hirschfeld, Müller, Chirer, Seiden, Szalai). A VAC II. csapat 
ötödik lett. Az egyéni bajnokságot valamennyi tornaszeren (nyújtó, 
gyűrűhinta, korlát, ló) külön és az összetett versenyben is Szalai 
József nyerte.

Az 1927. évi országos bajnokságon drámai küzdelem folyt az 
idősebb generáció részéről küzdőtérre álló Szalai és a fiatal Pelle 
között. Az összetett verseny eredménye: Pelle István BTC 187 pont 
és Szalai József VAC 183,5 pont. A csapatverseny nyújtón került 
eldöntésre. A VAC harmadik lett (Dückstein, Békéssi, Farkas, 
Müller, Schwartz Gy., Seiden, Szalai).

Az 1928. évi országos bajnoki versenyen a VAC A  ötödik, a VAC 
B  hatodik helyen végzett. 1929-ben a VAC csapata harmadik lett. 
A 299,50 pontot Dückstein, Müller, Stern, Kallós, Schwartz Gy., 
Schwartz Z. és Geiringer szerezték.

1929-ben Landau Tibor országos bajnok lett függeszkedésben.
Az 1930-ban harmadik helyezett VAC tagjai: Szalai dr., Spieg- 

ler, Farkas, Földes, Kardos, Stern és Seiden voltak. 488,50 pontot 
értek el.

1931-ben az első osztályú csapatbajnokságon a VAC összetettben 
harmadik. Ugyanebben az évben Magyarország első ifjúsági bajno-
ka Sárkány István lett. Az 1932. évi egyéni tornászbajnokságon 
Schwartz függeszkedésben második. Az első osztályban a VAC 
csapata nyújtón harmadik, lovon második és függeszkedésben har-
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madik lett. Az országos ifjúsági egyéni bajnokságot ismét Sárkány 
István nyerte el az Izraelita Gimnázium/VAC színeiben.

Az 1933. évi országos első osztályú csapatbajnokságon a VAC 
korláton harmadik, gyűrűn második és függeszkedésben első he-
lyezett. Az egyéni bajnoki versenyen összetettben Sárkány István 
negyedik helyezést ért el. Az országos ifjúsági bajnokságon a VAC 
harmadik helyen végzett, egyéniben pedig Grünfeld József első 
helyet szerzett.

1934-ben Sárkány István korláton országos bajnok lett.
A férfi csapatbajnokságban még 1936-ból és a háború után 1946-

ból sikerül egy bronzérmet szereznie a szakosztálynak. Meghatározó 
tornásza volt a VAC-nak a harmincas évek második felében a ko-
rábbi ifjúsági magyar bajnok, a később kiemelkedő sebészorvosi 
karriert befutó dr. Tauber László. 

Szalai József, aki az 1912-es stockholmi és 1928-as amszterdami 
olimpián is képviselte a magyar színeket, később a háború után 
tornaszövetségi elnök és a Magyar Olimpiai Bizottság vezetőségének 
a tagja is lett. Az 1936-os berlini olimpián ötödik helyezést elérő 
Sárkány István később évtizedeken keresztül látta el az országos 
tornaszövetség szakvezetői tisztét, nemzetközi versenybíró is volt 
egyben. Sárkány felesége, Keleti Ágnes is a VAC-ban kezdte torna-
karrierjét, és később minden idők legeredményesebb magyar spor-
tolónőjeként öt olimpiai bajnoki címet szerzett. 

Úszószakosztály (műugrás, úszás és vízilabda)

Dr. Jakobovich Sándor volt a VAC úszószakosztályának megte-
remtője és legfőbb szervezője, míg a húszas években ki nem vándo-
rolt Palesztinába. (Itt a Jeruzsálemi Angol Rendőrség fogalmazója 
lett.) Az úszó- és vízilabdaedzések egyaránt a Császár fürdő női 
uszodájában zajlottak, ezt bérelték a klub szakosztályai. A mérkő-
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zéseket a Rudas fürdő úszómedencéjében rendezték.42 A VAC ki-
emelkedő versenyzője volt Glück Teddy hátúszó, aki a magyar ifjú-
sági bajnokságot is megnyerte a húszas években. Mellette Weisz 
Miklós magyar ifjúsági bajnok mellúszó több nemzetközi versenyt 
is nyert a VAC színeiben ebben a korszakban. 

A vízilabdacsapat 1923-ban érte el a legkiemelkedőbb eredmé-
nyét, amikor az első osztályú bajnokságban a három legerősebb 
csapat, a Komjádi Béla által vezetett III. kerület, a Ferencváros és 
MAC mögött a negyedik helyet szerezte meg.1924-ben és 25-ben 
egyaránt az ötödik helyen végeztek. Az ezt követő években az alsóbb 
osztályban indultak, nem tudták tartani a lépést a világklasszisokkal 
teletűzdelt nagy fővárosi klubokkal és a vízilabda népszerűségének 
terjedése révén a feltörekvő vidéki csapatokkal.43 A tehetséges játé-
kosokra azonnal lecsaptak a tehetősebb fővárosi klubok, ahol a já-
tékosok előmenetele jóval gördülékenyebben ment, mint a kis csa-
patoknál.

A húszas években kiemelkedő játékosai voltak a csapatnak: 
Somos, Nádler, Türy, Róbert. A később a Ferencvároshoz szerződő 
Türy István a magyar nemzeti válogatottnak is tagja volt, Róbert 
Istvánnal egyetemben.

A műugró Vajda László 1924-ben és 25-ben a VAC színeiben 
nyerte meg a magyar műugróbajnokságot, mielőtt a Ferencvárosba, 
majd onnan külföldi klubokba igazolt volna.

Álljon itt egy tudósítás az 1925-ben rendezett magyar bajnoki 
műugródöntőről:

„Az időjárás nem kedvezett az OTE versenyének. Az eredmé-
nyeiben szép sikerű verseny egész ideje alatt esett az eső és távol 
tartotta a közönséget. A műugróbajnokság ebben az évben nagy 
küzdelmet hozott a tavalyi bajnok Vajda László és Nagy Károly 
között. A verseny minimális különbséggel dőlt el a plasztikusabban 
ugró Vajda javára. Az ugrások folyamán állandóan változott a pon-
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tozó tabella. Hol Vajda, hol Nagy volt minimális előnyben. Vajda 
megérdemelten nyerte a bajnokságot, mert az öt műugró-bíró közül 
négy az első helyre helyezte. Nagy kár, hogy még ezen a héten 
Lausannéba utazik tanulmányainak folytatására és így nem találko-
zik a francia bajnokkal, aki a francia gárdával egyetemben Budapestre 
jön. Bízunk abban, hogy Nagy Károly is, aki tavaly óta óriásit fejlő-
dött, megállja a helyét a francia ugróval szemben. Az bizonyos, hogy 
ilyen izgalmas műugró verseny még Magyarországon nem volt.”44

Magyarország 1925. évi műugróbajnoksága:
Bajnok: Vajda László (VAC) 123 pont. 2. Nagy Károly (FTC) 

122,2 pont. 3. Lenhardt Ernő (OTE) 111,6 pont. Indult még 
Grünzweig Imre (Egri TE). – A kihirdetés tévesen történt, mert 
Vajda 127, míg Nagy 122,6 pontot ért el.

Vívás

A Wesselényi utca 44. szám alatti polgári iskola tornatermében 
az 1910-es évektől folyt az intenzív vívóélet. A húszas évek elejétől 
heti három alkalommal olyan kiváló vívómesterektől sajátíthatta 
el a szép számú jelentkező a vívás fortélyait, mint Santelli György 
(Giorgio), a legendás Italo Santelli fia, vagy Perényi Vilmos és 
Neumer. Szakosztályvezetői Zsoldos Andor és Fodor György vol-
tak, további fontos szakemberei dr. Weiszberger Andor és Haas 
Ignác.

Érdekességként megemlíthetjük, hogy a klub felnőtt dolgozó 
tagjainak akkoriban havi kétszáz koronába, főiskolai hallgatóknak 
pedig havi száznegyven koronába került a vívás oktatás díja.45

1926-tól 1930-ig volt a klub vívónövendéke, majd versenyzője a 
legendás Kabos Endre, a később három olimpiai bajnoki címet el-
nyerő kardvívó. 
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Interjúk egykori VAC-tagokkal
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Keleti (született Klein) Ágnes 
A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett ötszörös olimpiai baj-

nok magyar tornász; a magyar tornasport legeredményesebb ver-
senyzője, 46 alkalommal nyert magyar bajnokságot és hétszeres 
csapatbajnok.

Egy tehetséges, jól nevelt csellista kislány, aki egy elit keresztény 
gimnáziumba jár Budapesten a harmincas években, hogy kerül kap-
csolatba a tornával, illetve a Vívó és Atlétikai Clubbal?

Én nem a Zsidó Gimnáziumba jártam, hanem a Budapesti Evan-
gélikus Gimnáziumba. Az Evangélikus Gimnázium nagyon szigorú 
és patinás iskola volt, különböző helyen, más-más épületben volt a 
leány- és a fiúgimnázium. Különösen a Városligeti fasorban lévő 
fiúgimnázium volt híres, itt tanult Herzl Tivadar, a zsidó állam 
megálmodója is tizenkét éves koráig. Szóval a gimnáziumban is 
kitűntem a tornaórákon, Erzsi néni, a fiatal tornatanárnő mindig 
velem mutattatta be a gyakorlatokat, és megdicsért, tehetségesnek 
tartott. Az Evangélikus Gimnázium fegyelmi szabályzata tiltotta a 
külön egyesületben történő sportolást, ezért egy ideig beértem azzal, 
hogy csak a délutáni sportkörbe jártam hetente két alkalommal. 
Tizenöt éves koromban azonban merész lépésre szántam el magam, 
beiratkoztam a Zsidó Gimnáziumban működő Vívó és Atlétikai 
Club tornász szakosztályába.

Itt a főedző Dückstein Zoli bácsi volt. Felesége, Ida, szintén va-
laha tornász volt, magyar bajnok, az alacsony nyújtón edzett a lá-
nyokkal. Abban az időben a női torna még a férfitorna nyomdoka-
iban járt. Az egyesületben kedvesen fogadtak, bevettek a csapatba, 
bár a többi lány idősebb és tapasztaltabb volt nálam. Nagyon vidám 
és jó hangulatot teremtett Dücki bácsi és felesége, kiváló pedagógu-
sok is voltak a szakmai tudásuk mellett.
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Ám mégis viszonylag hamar továbbállt, és a Nemzeti Torna 
Egyletben folytatta…

Igen, mert láttam, hogy jó néhány csapat jobb nálunk, és elha-
tároztam, hogy átmegyek a Nemzeti Torna Egyletbe. Dückiék meg-
értették a döntésemet.

A Nemzeti Torna Egylet a Szentkirályi utcában volt. Tornater-
mének talaja éppúgy fűrészporos volt, mint a Zsidó Gimnáziumé, 
ezt nem szerettem, viszont a tornát magasabb szinten művelték, és 
itt a lányok velem egykorúak voltak. Különösen boldog voltam, 
amikor a szintén ott edző berlini olimpiai csapat tagjai mindenféle 
új gyakorlatra tanítottak. Megismerkedtem Mészáros Gabival, az 
1936-os olimpiai válogatott tagjával, akinek klasszikus szép mozgá-
sát csodáltam; Gulyásné Köteles Erzsivel, aki már tizennégy évesen 
a jövő csillagának számított; később tíz évig csapattársak voltunk. 
Együtt tornáztam Gamaufné Tóth Judittal, valamint Csillik Margit-
tal is, aki a háború után a válogatott tornászcsapat edzője volt egé-
szen a helsinki olimpia befejezéséig. Tőlük többet tanultam, mint 
az edzőnktől, Keresztes Jóska bácsitól, aki már öreg volt, de hálás 
vagyok neki, mert ő tanított meg buzogányozni. 

A Nemzeti Torna Egyletből Vali néni, a válogatott edzője és a 
lányok hamarosan átvittek a Testnevelési Főiskolára. Micsoda öröm 
volt a pompás teremben edzeni! Ekkor már befejeztem a gimnázi-
umot, és szűcsinas voltam. Hetente háromszor jártam a Testneve-
lési Főiskolára, ahol szorgalmasan készültünk az olasz–magyar 
nemzetek közötti mérkőzésre. A válogató versenyen bekerültem az 
első nyolcba, de mégsem vehettem részt a versenyen, mert a magyar 
bajnok, Csillik Margit figyelmeztette a Torna Szövetséget, hogy egy 
zsidó nem lehet csapattag a fasiszta olaszok ellen. Akkor már 1940-
et írtunk, megjelent a második zsidótörvény is, amely megtiltotta a 
zsidóknak az egyesületi tagságot, így természetesen nem vehettem 
részt.
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És akkor megint jött a VAC mentőövként, ahol későbbi férje, a 
kiváló tornász, Sárkány István is tevékenykedett. 

Igen visszatértem a VAC-ba, Sárkány Pista tartott még edzéseket 
a Bethlen téri elemi iskola tornatermében, de azután a Clubot meg-
szüntették. Utána néhány hónapig illegálisan tornáztunk a zsidó 
elemi iskola Wesselényi utcai alagsori tornatermében, de 1942-ben 
ennek is vége lett. 

Akkor mélyült el a kapcsolatuk?

Sárkány Pistát már 1937-ben is ismertem, amikor először ott 
tornáztam. Akkor ő volt az egyesület sztárja, magyar bajnok a nyúj-
tón, az 1936-os olimpiai tornászválogatott tagja, és mindezen kívül 
jóképű és kedves fiatalember. Felfigyelt rám, ügyesnek tartott, én 
tizenhat éves voltam, ő huszonnégy.

Az edzés végén odajött hozzám, és megkérdezte, hogy hazakí-
sérhet-e. Beleegyeztem. Szép lassan sétáltunk, amikor az Andrássy 
út 77. szám alatti házhoz értünk (akkor ott laktunk), meg akart 
csókolni. Nem engedtem, sőt egy gyors mozdulattal eltaszítottam 
magamtól. Utána évekig nem láttam.

Legközelebb 1942-ben találkoztunk. Ahogy már mondtam ko-
rábban, a Wesselényi utcai zsidó elemi iskola alagsori tornatermé-
ben. A zsidótörvény értelmében itt is csak titokban tornázhattunk. 
Az alagsor sötétsége nem zavart, inkább örültünk neki, mert így 
nem fedeztek fel bennünket. Pista itt kezdett el velem komolyan 
dolgozni; főleg erőgyakorlatokat végeztetett velem.

Ebben az időben kezdett elmélyülni kapcsolatunk, amelynek az 
apám korábbi tiltakozása ellenére házasság lett a vége. Az is rásegí-
tett, hogy meghallottam azt a pletykát, miszerint a férjes nőket nem 
viszik el, ezért 1944-ben feleségül mentem Pistához. Tíz évig tartott 
ez a házasság. 
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A holokauszt során sajnos édesapja az auschwitzi koncentrációs 
táborban halt meg, édesanyja és nővére Raoul Wallenberg révén me-
nekült meg, Ön Juhász Piroska álnéven bujkálva, a férje meg munka-
szolgálatosként élte túl a háború borzalmait. Mi történt Dückstein 
Zoltánnal?

Zoli bácsival a háború után a Testnevelési Főiskolán találkoztam, 
akkor már kollégák voltunk. Szerencsésen túlélte a holokausztot. Ő 
a kosárlabda és kézilabda, én a torna tanszéken tanítottam. Sajnos 
csak rövid ideig dolgoztunk együtt, mert a fia disszidálása miatt 
nekik is el kellett hagyniuk Magyarországot, ugyanis az ötvenes 
években ilyen esetekben a szülőket internálással büntették. Az öreg 
amúgy sem szerette a kommunista diktatúrát. Bandi fiuk Ausztriá-
ban sakkbajnok lett, és később nagyon jó állása volt a bankban. 
Szüleit azonban nem segítette sem akkor, sem később. Hiába álltak 
nagyon rosszul Dücki bácsiék anyagilag, akkor már Izraelben, mert 
oda disszidáltak. 

Dücki bácsit tanfelügyelőnek nevezték ki, azt hiszem, Negevbe. 
Tel-Aviv egyik szép külvárosában kaptak lakást, Zoli bácsi innen 
járt dolgozni a távoli Negevbe. Majd később feleségével, Balázs 
Idával, tornaiskolát nyitottak.

1956-ban Melbourne-ben ért fel pályafutása csúcsára: talajon 
megvédte az olimpiai bajnoki címét, továbbá aranyat nyert gerendán, 
felemás korláton, valamint Bodó Andrea, Kertész Alíz, Korondi Mar-
git, Köteles Erzsébet és Tass Olga társaként a kéziszercsapattal. Az 
olimpia után közvetlenül hívták Izraelbe?

Nem, a melbourne-i olimpia után 1957-ig Ausztráliában éltem, 
ahol édesanyám és testvérem is élt, itt fél éven át civilként dolgoz-
tam, majd onnan jöttem egy európai útra vissza, és innen hívtak el, 
hogy tartsak egy tornabemutatót az V. Maccabi-játékokon. Írtam 
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Dücki bácsinak, aki akkor már Izraelben élt, tőle kérdeztem: men-
jek-e Izraelbe bemutatózni? Azt válaszolta: ha bemutatózni akarsz, 
hozz magaddal tornaszert. És egyet ne felejts el, hogy itt szép lehetsz, 
de okos nem! Mindenben igaza volt! 1957 nyarán már Izraelben 
voltam. Ott végre nem hiába dolgoztam keményen. Én alapoztam 
meg a versenyszerű tornasportot. 1958-tól 1980-ig voltam a veze-
tőedzője a női tornászválogatottnak.

Visszagondolva olimpiai sikereire, nem tudok elmenni azon tények 
mellett, hogy érmeinek száma akár a duplája is lehetne, ha nem sérül 
meg 48-ban a londoni olimpia előtt, illetve ha a második világháború 
miatt nem marad el két olimpia is. Ezekben a periódusokban volt a 
legideálisabb életkorban mint tornász, szokott ezen még gondolkodni?

Nem, már nem érdekel. Utazhattam! Mindig utazásokra vágy-
tam, az volt a legfontosabb. Kinyílt a világ előttem, megnyíltak a 
távlatok, bejártam a világot, sikereket értem el, két szép, csodálatos 
fiam lett! Sikerült nagyjából minden, amit elterveztem, minden 
akadályozó történelmi körülmény ellenére is.
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Kornfeld György
A Zsidó Gimnáziumból egyenes útja vezetett a VAC-ba, ahol 

első osztályú kosárlabdázó lett. Az 1930-as születésű 88 éves 
Kornfeld György mérnök 1956-ban disszidált, jelenleg Párizsban él 
a családjával. 

Pontosan mikor kezdtél el sportolni a Vívó és Atlétikai Clubban?

A háború utáni éveket, a 40-es évek második felét töltöttem a 
VAC-ban. Akkor még nem Makkabi klub volt, nem volt semmi-
lyen köze a Makkabi Világszövetséghez. A Zsidó Gimnáziumba 
jártam, ahol a legendás Dückstein Zoltán volt a tornatanár. 
A háború után nem sokkal, ha jól emlékszem, a Testnevelési 
Főiskolára ment tanítani. A Zsidó Gimnáziumban sok kiváló egye-
temi oktató, illetve tanár tanított a háború előtt, mert a numerus 
clausus törvény miatt, a származásuk miatt el kellett jönniük az 
egyetemekről, és csak itt taníthattak. 45 és 51 között azért még a 
VAC-ban elég komoly sportélet folyt. A kosárlabda kiemelt sport-
ága volt a klubnak, a klub megszüntetéséig, majdnem végig az 
első osztályban játszott. 50–51-ben szüntette meg végleg a klubot 
a kommunista rezsim.

A legendás Ralph Klein is ott játszott abban az időben, 47–48 és 
50 között.

Igen, Németországból jött át a háború alatt az édesanyjával és 
két testvérével. A papáját kint deportálták. A legkedvesebb csapat-
társam volt, a legjobb játékosa a csapatnak.

Kikre emlékszel még?
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Benedek Péter, aki a tagja volt a magyar válogatott keretének, a 
48-as londoni olimpián is benne volt a 14 fős keretben, de az olim-
piára csak tizenkét főt vittek ki, így ő nem jutott ki végül. 

Volt-e abból az időből valamilyen emlékezetes mérkőzés, amely 
megmaradt benned?

1946-ban játszott a VAC egy mérkőzést amerikai tisztviselők 
ellen, van is erről a mérkőzésről képem. A mérkőzés bírói Hepp 
Ferenc és Tarr István voltak, akik mindketten komoly pályafutást 
futottak be. Hepp a Testnevelési Főiskola tanára és a kosárlabda-szö-
vetség vezető tisztségviselője is volt. Tarr István is magas pozíciókat 
töltött be a szövetségben később. 

Az 1940-es években dr. Hepp Ferenc a FIBA technikai bizottságá-
nak elnöke volt.

Igen, nemzetközi szinten is jegyzett sportvezető volt. Szóval az 
amerikaiak elleni csapatban játszott Dückstein fia is, Andor, azután 
Pajor Iván, aki később Bécsbe ment ki, Benedek Péter, dr. Dános, 
Szemző György, Krausz Endre, Felkai Andor.

Tudsz valamit a későbbi sorsuk alakulásáról? Ha jól tudom, kö-
zülük a legtöbben disszidáltak 56-ban. 

Igen, Dückstein Andor Ausztriában lett háromszoros sakkbaj-
nok. Már Párizsban hallottam, hogy játszott Botvinnikkel, Szpasz-
szkijjal és a legtöbb nagymesterrel. 92 éves, és még él. 

Pajor Iván kosárlabdázóként és teniszezőként is első osztályú 
játékos volt, Bécsbe ment ki. Dr. Dános Izraelben orvos, Krausz 
Bandi szintén Izraelbe ment ki, ő már meghalt, mint ahogy Felkai 
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Andor is, aki a női kosárlabdacsapat edzője és a zsidó kórház igaz-
gatója volt akkor.

A női csapat: Felkai Andor húga is itt játszott, ő később 
Hollandiába ment, Delikátné lett, a VAC-os vízilabdázó felesége; 
jelenleg Amszterdamban élnek.

Mi volt az akkori első osztályban vitézkedő kosárlabdacsapatnak 
– amelyben te is meghatározó játékos voltál – az alapfelállása?

A férficsapatunk – erről képeim is vannak egyébként – a követ-
kező alapemberekkel lépett pályára anno: Klein Rolf, Benedek Péter, 
Dückstein Andor, Faludi Öcsi, Krausz Endre és jómagam, Korn- 
feld György. 

Első osztályban játszottunk zömében, még totómeccseket is, 
például, ötezer néző előtt az FTC-vel a Népstadionban. A negyvenes 
évek legvégén mentünk le a második osztályba, akkor már Klein 
Rolf nem játszott. 1949–50 körül. Az akkori csapatunk sem volt 
rossz azért: Soós Oszkár, Benedek Péter, Felkai Andor, Máy Tamás, 
Kornfeld, Dános. 

Egyébként érdekességként megemlítem, hogy kézilabdáztunk is. 
Dückstein Zoltán keze alatt multisportoktatás folyt, ugyanúgy Klein 
Rolf is kézilabdázott velünk. Serényi István, a sokszoros válogatott, 
berlini olimpikon kézilabdázó is velünk edzett sokszor.

Anyagilag nem volt nagyon rózsás helyzetben a klub, a tagdíjak 
mellett volt valamilyen bevételi forrása a VAC-nak?

Nem nagyon. Szegény volt az egyesület, a sportolók, edzők fize-
tést nem kaptak, még az első osztályúak sem. Mindenki dolgozott 
vagy tanult a sport mellett. Egy támogatóra emlékszem, úgynevezett 
mecénásra, dr. Tauber Lászlóra, az egykori kiváló tornászbajnokra. 
Ő az Egyesült Államokba emigrált, és orvosként nagy karriert futott 
be. Magánklinikái is voltak. Ő támogatta a VAC-ot a háború után.
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Milyen szakosztályokra emlékszel még abból az időből?

Sok helyen olvastam korábban, hogy a VAC végérvényesen meg-
szűnt a második világháború alatt, és végleg bezárta kapuit. Hát 
nem! Dehogy szűnt meg! Nem csak a kosárlabda, hanem számos 
szakosztály működött és virágzott a kosárlabdán kívül is. Tisztán 
emlékszem a pingpongra, atlétikára, úszásra, vízilabdára. Weinber-
ger Józsi barátom is a klub kiemelkedő játékosa volt.

Kikre emlékszel még a szakemberek, edzők közül?

A fő emberek közül volt egy Duxler József nevű tanár, aki a 
Kölcseyben tanított, és később a Magyar Asztalitenisz Szövetség 
főtitkára, vezetője lett. Farkas Gizi többszörös világbajnoknak ud-
varolt. Ő is hozott, szervezett embereket, játékosokat a VAC-nak. 
Például Molnár Istvánt is Duxler hozta le hozzánk, aki kézilabda-
kapus volt. Ő nem volt zsidó, de a Kölcseybe járt ő is, és ügyes volt.

Hogy alakult a privát életed később, 56 után?

1956-ban végeztem a Műegyetemen hídmérnökként. Itt ismer-
tem meg a feleségemet is, aki szintén mérnök. 1956-ban disszidál-
tunk Párizsba. És jól tettük, életem egyik legjobb döntése volt, hogy 
akkor eljöttünk Magyarországról. Már itt, Franciaországban alapí-
tottunk családot, és teremtettünk megfelelő jó egzisztenciát.
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Szepesi György
Minden idők legnagyobb magyar rádiós riportere, egykori ma-

gyar és nemzetközi sportvezető, a VAC egykori kosárlabdázója.

Mikor és hogyan került kapcsolatba a VAC csapatával, annak 
ellenére, hogy nem a Zsidó Gimnáziumba járt?

Valóban nem oda jártam, hanem a Könyves Kálmán Gimnázi-
umban jártam öt osztályt, majd a hatodikat már a Berzsenyiben 
kezdtem, miután beköltöztem a szüleimmel a Sas utca 23.-ba. Ké-
sőbb itt is érettségiztem. A kosárlabda és a labdarúgás sportágakat 
űztem. A VAC-ról már a harmincas évek elején is hallottam, mert 
egy Mélesz nevű osztálytársam nagybátyja játszott a labdarúgócsa-
patában. 

Én csak 1941-től kezdtem sportolni ott.

Gondolom, ebben akkor már szerepet játszottak az antiszemita 
törvények. 

Igen, pontosan. Az 1941-es XV. törvénycikk értelmében a zsidó 
származású sportolóknak tilos volt egyesületekben sportolniuk. 
Ebben az embertelen és megalázó helyzetben a VAC volt az egyetlen 
lehetőségünk a rendszeres sportolásra. Így kerültem én is ehhez a 
tradicionális zsidó sportegyesülethez.

Mire emlékszik vissza az egyesülettel, illetve a körülményekkel 
kapcsolatban? Meddig tudott itt versenyszerűen sportolni?

Kezdetben a Wesselényi utcai tornateremben, majd az Abonyi 
utcai Zsidó Gimnáziumban tartottuk az edzéseket, Dückstein 
Zoltán vezetésével. Kiváló csapatunk volt: Szőke, Rózsa, Felkai, 
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Rozenthal, Knöpfler, a Warscher testvérek, és elsősorban Serényi 
Pista, aki kézilabdában sokszoros magyar válogatott volt, 1936 olim-
pikonja. Az első osztályban játszottunk, a BEAC, BSZKRT, MÁVAG 
csapataival többek között. Ezek voltak a menő egyesületek kosár-
labdában akkoriban. 1942 tavaszától a VAC-ot kitiltották a bajnok-
ságból. Mindennek ellenére a csapat nem oszlott fel, hanem tovább 
edzettünk. Krausz nevű sporttársunk szervezte a csapatot és vezet-
te az edzéseinket. Megrendeztünk egy pünkösdi tornát az Abonyi 
utcai gimnáziumban. Máig jóleső emlék, hogy elfogadta meghívá-
sunkat Királyházi, Kassai Ervin, Király István, Zsíros és Kuncze 
Gábor nagybátyja, Kuncze Géza is, aki a kosárlabdázás egyik elin-
dítója és meghonosítója volt Magyarországon.

1942-től 1943-ig tehát csak magunk között játszottunk. Heti két 
edzéssel készültünk arra, hogy az üldöztetések végeztével azonnal 
tudjunk indulni a bajnokságban. A sport nagyon fontos életelem 
volt számunkra, mert az edzések alatt egyenrangú sportembereknek 
éreztük magunkat.

Milyen volt egyébként a VAC körüli atmoszféra a mérkőzéseken? 
A gyűlölködést érezték korábban?

Nagyon is! Számomra a VAC-cal szembeni atmoszféra elvisel-
hetetlen volt, mindenhol zsidóztak, de a legfájóbb, hogy „Ria! Ria! 
Hungária!” rigmusú szurkolás is hangzott el velünk szemben. 
A „mocskos zsidóknál” is jobban fájt ez. Elvitatták a nemzethez 
való tartozásunkat, és idegenként tekintettek ránk. Mai napig nem 
nagyon tudtam ezt a fájó sérelmet feldolgozni.

Ekkortájt indult el újságírói pályafutása is, ha jól tudom.

Igen, pontosan 1942. január 18-án a Népszavában jelent meg a 
legelső cikkem. Szocdem újság volt, ekkor már tagja voltam a szo-

NYOMDAI-SZASZGYURI-MAGYARSZÖVEG-1-88-ig-07-10.indd   69 2019. 07. 10.   14:29:37



70

ciáldemokrata párt V. kerületi belső szervezetének egészen 1948-ig. 
Ott voltam az egyesülési kongresszuson is.

A holokauszt során mi történt önnel és családjával?

Apámat is és engem is behívtak munkaszolgálatra. Én Kelet-
Magyarországon és Ukrajna területén, apám csak itthon 
Magyarországon dolgozott. Nekem két nagyon emberséges pa-
rancsnokom volt, és a századomból, az V/2. századból egy munka-
szolgálatos bajtársam sem halt meg, mindenki túlélte, pedig végig-
jártuk Ukrajnát. A nyilas hatalomátvétel előtt egy nappal, 1944. 
október 14-én szélnek eresztettek bennünket. Rengeteg keresztény 
születési bizonyítványt gyártottunk, és hamis papírt osztottunk 
szét. Többeket megmentettünk ezekkel a papírokkal, csak az apá-
mat nem tudtam.

Gyötör a gondolat, hogy ha csak két nappal hamarabb értem 
volna haza 44 novemberében, akkor apámat nem vitték volna el a 
haláltáborba.

1944. november 5-én vitték el apámat Komárom mellől, 
Szőnyből, két nagybátyámmal együtt, és később 48 évesen halt meg 
Buchenwaldban. (Halálának idejét és helyét jóval később a Jad 
Vasemban találtam meg.) Szerettem volna felhozni Pestre, hogy 
megmentsem, de késtem két napot. Nem tudom megbocsátani 
magamnak ezt soha.

A második világháború után hogy alakult sportolói karrierje?

1945-ben átigazoltam a VI. kerületi MADISZ kosárlabdacsapa-
tába. Itt játszottam, majd a Magyar Rádió csapatában futballoztam 
alsóbb osztályban, igazolt játékosként. A legtöbb egykori VAC-os 
csapattársam elment, disszidált a háború után vagy 56-ban. Én nem 
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mentem el innen, pedig Palesztinába, illetve Izraelbe mehettem 
volna többször is. Mindig is magyarnak tartottam magam, izraelita 
vallású magyarnak. Nem szerettem a zsidó megnevezést. Nekem itt 
van a hazám.
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Weinberger József
Az 1933-ban született Weinberger József, aki 1956-ban hagyta 

el Magyarországot, jelenleg São Paulóban él, közvetlenül a második 
világháború után kezdett el a VAC-ban sportolni. 

Hogyan kerültél kapcsolatba a VAC-cal és egyáltalán a vízilabdá-
val? Gondolom, a Zsidó Gimnázium ebben szerepet játszott.

Az 1940-es évek elején, zsidó gyerekként a Zsidó Gimnáziumba 
jártam, a Szent Domonkos utcába, mert az volt a gimnázium fiú 
része. Az Abonyi utcai részébe jártak a lányok. Az első osztályt itt 
végeztem, majd a Wesselényi utcai zsidó ipari technikumban fejez-
tem be az iskolát már a háború után. Az iskola államosítása után.

A háború vége előtti időben volt kapcsolata a VAC-nak az isko-
lával, amennyire emlékszem, élénk sportélet folyt, és volt átjárás az 
iskola és a VAC között. Háború után már nem nagyon. Ezen én az 
1947-től kezdődő időszakot értem.

Dückstein Zoltánra emlékszel?

Igen, de engem Perényi tanított testnevelésre, ő is legendás sport-
nevelő volt. „Tróger” volt a beceneve egyébként.

Az uszodába is ő irányított le?

Nem. Nem emlékszem pontosan, az uszodába hogy keveredtünk 
le a barátaimmal, de én is úszóként kezdtem, mint szinte mindenki. 
Aztán egyik nap szóltak, hogy kellenek játékosok a csapathoz, len-
ne-e kedvünk vízilabdázni. Onnantól vízilabdaedzésre jártunk, és 
tizenöt éves koromtól stabilan játszottam már a csapatban. Magas, 
erős, jól úszó gyerek voltam.
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Hogyan emlékszel vissza a VAC akkori csapatára?

A VAC a második világháború után, az országos vízilabda-baj-
nokság második osztályában vitézkedett, ott stabil csapatnak szá-
mított. Érdekességként megemlítem, hogy többször a Császár lelá-
tóján nézte a meccseinket Szusza Ferenc, a legendás labdarúgó vagy 
a serdülő Kárpáti György. A VAC megszűnéséig játszottam a csa-
patban. Szinte biztos, hogy 1950-ben már nem volt VAC.

A vízilabda nem volt olyan erős a VAC-ban, mint pl. a kosárlab-
da, amelynek komoly hagyományai voltak, és az első osztályban 
vitézkedett. Benedek, Klein, Kornfeld kiváló játékosok voltak abban 
az időben.

Emlékszel arra pontosan, hogyan szüntették meg a klubot? Voltak 
előjelek?

Nem, egyik napról a másikra megszűnt, a többi zsidó és cionis-
ta egyesülettel egyetemben. Többen átmentek más csapatokba. 

Fiatalon benne voltál-e bármilyen cionista szervezetben?

Igen, az egyetem előtt a Hasomár Hacair nevű cionista szervezet 
tagja voltam. Sok ismerősöm a Dror-ban volt tag. Ez volt talán a két 
legismertebb.

Alijázás itt köztetek szóba került?

Nem nagyon emlékszem. Jól éreztük magunkat a felszabadulás 
után, sportoltunk, jó közösségben voltunk, szerettünk együtt lenni 
és itt élni. Nem volt nagyon téma. Előadások hangzottak el 
Palesztináról, illetve az ottani lehetőségekről, de nagyon fiatalok 
voltunk, nem nagyon fogtuk fel az egészet. A klubhelyiség a Király 
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utcában volt. Bár kétségtelen, hogy a VAC nemcsak egy sportklub 
volt, hanem zsidó identitású fiatalok összejöveteli helye a sport 
mellett.

A második világháború alatt mi történt veletek, hogy éltétek túl a 
borzalmakat? 

Anyámmal gettóban voltunk, édesapámat elvitték munkaszol-
gálatra, azonban annyira legyengült a szervezete az éhezéstől és 
betegségektől, hogy a visszajövetele évében el is hunyt. 

44-ben anyámmal egy nap épp a Vadász utca felé mentünk, a 
svájci követséghez tartozó védett épületbe, ahol anyám próbálta 
volna elintézni, hogy a sárga csillagos házból átmehessünk egy vé-
dett házba. Amikor a követség előtt álltunk és várakoztunk a tömeg-
ben, egyszer csak leállt egy teherautó az egyik oldalon, majd egy 
teherautó a másik oldalon, és elkezdték felpakolni rá a zsidókat. Egy 
rendes magyar gój embernek köszönhetően menekültünk mi meg, 
aki ott állt az utcában, és egy szemben lévő kapubejáróra mutatva 
mondta, hogy menjünk be oda gyorsan. Majd látva tétovázásunkat, 
oda is terelt bennünket a kapualjhoz, amely egy átjáróház volt, mely 
korábban kis piacféleségként üzemelt. Bementünk, a másik oldalon 
pedig kijöttünk. Így menekültünk meg.

Ismersz valakit, aki jelenleg is él az egykori csapatból? 

Nyéki Imre, akivel együtt jártunk a zsidó ipariba, és együtt vízi-
labdáztunk is a VAC-ban. Ő magyarosított, Kohn Izsó volt az ere-
deti neve. Ő még élhet, fia Nyéki Aurél, azt hiszem, úszó volt, majd 
edző lett. Ők itt élnek Magyarországon, nem mentek ki korábban. 
Delikát János, Pásztor Tamás Hollandiában élnek, ők is kortársaim 
voltak, a VAC-ban pólóztak.
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’56-ban miért határoztad el, hogy kivándorolsz az országból?

A Műegyetemet elvégeztem, és fiatal mérnökként nem tudtam, 
mi lesz a forradalom után, milyen irányban mennek majd a dolgok, 
óriási bizonytalanságot éreztem, sem kommunizmusra, sem fasiz-
musra nem vágytam már. 56 október végén mentem át többedma-
gammal Ausztriába.

Emlékszem, minden magyar zsidó az USA-ba vágyott, ott abban 
a hideg, csípős őszi időben óriási sorok álltak a konzulátus előtt. 
Nekem viszont volt rokonom Uruguayban, azt pedig mindenki 
Dél-Amerika Svájcának tartotta, hát odamentünk egy kisebb hol-
landiai kitérő után. Ott éltem három évet, majd átjöttem a nagyobb 
lehetőségeket kínáló Brazíliába, ahol megtaláltam a számításaim, és 
megnősültem, itt születtek a gyerekeim is. Egy rokonom hívott át 
ide is, akit korábban magyar kommunista párttagsága miatt vissza-
küldtek az USA-ból, aztán Brazíliába emigrált. Hát, ez volt az én 
történetem.
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Beregi Ármin (1879–1953): mérnök, cionista vezető, aki család-
ja révén személyesen ismerte Theodor Herzlt. Bisseliches Mózessel 
együtt alapítottak több cionista szervezetet: a Makkabea az egyete-
mi hallgatók, az Ivria a középiskolás diákok, a Júdea az alkalmazot-
tak, a Debóra pedig a cionista nők szervezete lett. Beregi Ármin 
1911 és 1918 között a Magyarországi Cionista Szövetség elnöke volt. 
1921-ben mérnökként részt vett Tel-Aviv egyik gyárának felépíté-
sében – ekkor gyűjtötte azokat a régészeti leleteket, melyeket később 
a múzeumnak ajándékozott. 1935-ben alijázott, Jad Elijáhuban 
utca viseli a nevét.

Braun „Csibi” József – Braun József, Barna (Budapest, 1901. 
február 26. – Harkov mellett, 1943. február): labdarúgó, banktiszt-
viselő, az MTK jobbszélsője. Már 13 éves korában a VAC ifjúsági 
játékosa volt. Két év múlva Jimmy Hogan edző invitálására a Magyar 
Testgyakorlók Köre csapatába került. 1918. október 6-án játszott 
először a válogatott csapatban. 1924-ben az olimpiai csapat tagja 
volt. Utolsó válogatott mérkőzésére 1926-ban került sor. A címeres 
mezt 27 alkalommal ölthette magára, magyar színekben 11 gólt 
szerzett. 1921-ben súlyos sérülést szenvedett, kitartásának köszön-
hetően még visszatért, de 25 éves korában végleg fel kellett hagynia 
a labdarúgással. Korának legjobb labdarúgói között tartották szá-
mon. Az MTK-val nyolc bajnokságot nyert. 1943-ban munkaszol-
gálatosként halt meg.

Dömény Lajos, Deutsch (Ádánd, 1880 – ?, 1914. szept. 7.): 
politikus, ügyvéd. Szülei Deutsch Sándor és Ehrlich Ida.1904-ben a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen jogi doktorátust szerzett, 
1904-ben Budapesten ügyvédi irodát nyitott. 1902-ben ismerkedett 
meg a cionista eszmékkel, s rövidesen a magyarországi mozgalom 
vezetője lett. 1903-ban Bokor Árminnal megindította az első ma-
gyar cionista lapot, a Zsidó Néplapot, majd megteremtette a Zsidó 
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Nemzeti Alapot (Keren Kajemet), s annak magyarországi vezetője 
lett. 1906-ban megszervezte a Vívó és Atlétikai Clubot (VAC), az 
első és egyetlen magyar zsidó sportegyesületet. A VAC asztaliteni-
szezőjeként a magyarországi asztaliteniszsport egyik kezdeménye-
zője, egyik első magyarországi versenyzője. 1913-ban alapította a 
Kadimát, az első magyar zsidó cserkészcsapatot. 1914-ben bevonult, 
századosként szolgált az első világháborúban, az orosz fronton esett 
el.

Dückstein Zoltán (Bp., 1894. jún. 6. – Tel-Aviv, 1962. nov. 12.): 
testnevelő tanár. 1912-ben a budapesti Izraelita Gimnáziumban 
érettségizett, és testnevelő tanári oklevelet szerzett, 1913-tól 1914-ig, 
majd 1922-től 1944-ig ugyanott tanított. Az első világháborúban 
hadnagyként szolgált, 1916-ban hadifogságba esett. 1920-ban 
Zsoldos Andorral újjászervezte az első és egyetlen magyarországi 
zsidó sportegyesületet, a Vívó és Atlétikai Clubot (VAC). 1922-ben 
irányításával mutatta be a VAC női csapata a kézilabdajáték egyik 
változatát, amit ő tenyérlabdának nevezett. 1922-ben a VAC első 
magyar kézilabdabajnok csapatának tagja, 1923-tól a VAC műve-
zetője és tornaversenybíró. 1928-ban, 1932-ben és 1936-ban a ma-
gyar olimpiai tornászcsapat hivatalos vezetője és versenybírája, 
1930-ban és 1934-ben a torna-világbajnokságokon a magyar válo-
gatott hivatalos vezetője, tolmácsa és versenybírája. 1944-ig a VAC 
kézilabda-, kosárlabda- és torna-vezetőedzője és sportigazgatója; 
tanítványa volt Keleti Ágnes is. 1945-től 1948-ig a Testnevelés 
Főiskola (TF) tanára, az első kézilabdaszakkönyv szerzője. 1948-ban 
a magyar olimpiai tornászcsapat vezetője. 1951-ben kivándorolt 
Izraelbe, ahol feleségével, Balázs Idával, Tel-Avivban tornaiskolát 
vezettek. Újságíróként 1928-tól az Egyenlőség és az Esti Kurír mun-
katársa, majd a Mai Nemzedék rovatvezetője.
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Herzl Tivadar, Theodor Herzl (Pest, 1860. május 2. – Edlach, 
1904. július 3.): politikus és író, a Zsidó Állam megálmodója, a cio-
nista politika atyja, a Cionista Világszervezet megalapítója. Párizsban 
érte az igazi nagy megrázkódtatás: ő tudósította lapját a Dreyfus-
ügyről, és megtapasztalta a per kapcsán erőteljesen megnyilvánuló 
antiszemitizmust. Ennek hatása alatt született meg a Der Judenstaat 
(A Zsidó Állam) című értekezése, amely 1896. február 14-én jelent 
meg nyomtatásban, és amelyben javaslatot tett, hogy a világ minden 
táján élő zsidók térjenek vissza Palesztinába, az ősi hazába, ahonnét 
annak idején elűzték őket. Az első cionista kongresszust, amely 
1897-ben volt, Herzl Tivadar szervezte, és később elnökké is válasz-
tották. Ezt a tisztséget egészen haláláig viselte. II. Abdul Hamid 
szultánnál elérte, hogy engedélyezze a zsidók letelepedését 
Palesztinában. Herzl 44 éves korában halt meg szívbajban. Holttestét 
végakaratának megfelelően Izrael állam megalakulása után 
Jeruzsálembe vitték, és a róla elnevezett Herzl-hegyen kialakított 
Nemzeti Panteon díszsírhelyén temették el.

Kabos Endre (Nagyvárad, 1906. november 5. – Budapest, 1944. 
november 4.): háromszoros olimpiai bajnok kardvívó. A Margit híd 
felrobbantásakor vesztette életét 38 éves korában. Már Los 
Angelesben tagja volt az aranyérmes csapatnak. Egyéniben harma-
dik lett. Berlinben, az egyéni versenyben a dobogó legmagasabb 
fokára lépett, és a csapatgyőzelemből is kivette részét, elegáns, nyu-
godt, taktikus vívásával. A balkezes versenyző hat EB-aranyat is 
szerzett, négyet csapatban, kettőt egyéniben. Magyar bajnokságot 
azonban csak csapatban nyert, bár a szakértők véleménye szerint a 
magyar kardvívás legjobbjainak egyike volt. Los Angeles után hosz-
szabb időre szegre akasztotta fegyverét, munkanélküli volt, majd 
zöldséges üzletet nyitott, végül Aschner Lipót, az UTE mecénása 
segítette álláshoz. A háborús évek közeledtével a megkülönböztető 
törvények miatt már nem léphetett pástra.

NYOMDAI-SZASZGYURI-MAGYARSZÖVEG-1-88-ig-07-10.indd   81 2019. 07. 10.   14:29:37



82

Keleti (Klein) Ágnes (Budapest, 1921. január 9. –): a Nemzet 
Sportolója címmel kitüntetett, ötszörös olimpiai bajnok tornász a 
magyar tornasport legeredményesebb versenyzője, minden idők leg-
sikeresebb magyar női sportolója, aki 46 alkalommal nyert magyar 
bajnokságot, és hétszeres csapatbajnok. 1957-ben Izraelben telepe-
dett le, ahol megteremtette a nemzeti tornasportot. 1958-tól 1980-ig 
az izraeli tornászválogatott edzője volt, 1983-tól 1988-ig izraeli 
kluboknál edzősködött. 1957-től 1980-ig az izraeli Testnevelési 
Főiskola tanáraként is tevékenykedett.

Max Simon Nordau – eredeti nevén Südfeld Simon Miksa 
(Pest, 1849. július 29. – Párizs, 1923. január 23.): magyarországi, 
majd franciaországi német nyelvű zsidó újságíró és orvos. 23 éves 
koráig Pesten élt, ahol orvosnak tanult, majd újságíró lett. Herzl 
Tivadarral együtt ő alapította meg a cionista mozgalmat. Számos 
cionista konferencia elnöke, illetve alelnöke volt. A „Muskeljudentum” 
atyja, a zsidó sportmozgalom elindítója. Orvoslással, filozófiával és 
irodalommal is foglalkozott. 1926-ban újratemették a Trumpeldor 
temetőben, Tel-Avivban.

Sárkány István (Torda, 1913. augusztus 5. – Budapest, 2009. 
november 28.): többszörös magyar bajnok tornász a VAC színeiben. 
Sárkány már az 1936-os berlini olimpián is szerepelt, amelyen csa-
patban hetedik lett. Visszavonulása után pontozóbíróként, edzőként 
és szövetségi főtitkárként dolgozott.

Szalai József dr. (Kővágóörs, 1892. december 18. – Budapest, 
1990. november 29.): sportoló, sportvezető. A budapesti tudomány-
egyetemen jogi doktorátust szerzett, majd 1915-től a székesfőváros-
nál dolgozott. Kerületi elöljáró, 1949-től az V. kerületi tanács elnö-
ke, majd a Fővárosi Sportlétesítmények Vállalat igazgatója, a Magyar 
Tornaszövetség elnöke és a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 
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Tízszeres magyar tornászbajnok, 1912-ben és 1928-ban részt vett a 
stockholmi és az amszterdami olimpián. 1984-ben Olimpiai 
Érdemérmet kapott.

Schlosser Imre (Budapest, 1889. okt. 11. – Budapest, 1959. júl. 
19.): labdarúgó. 1904-től a Ferencvárosi Torna Club (FTC) színeiben 
szerepelt, és részese volt a csapat minden sikerének. 1906-ban első 
alkalommal válogatott, azután még 68-szor tagja a válogatott tizen-
egynek. 1915-ben átlépett a Magyar Testgyakorlók Körébe. Később 
Budapesten, Norrköpingben és a krakkói Wisła edzőjeként műkö-
dött. 1925-ben a bécsi WAC-hoz mint játékos szerződött, és a 
Brigittenauer AC edzését is vállalta. Külföldről való hazatérése után 
visszament az FTC-hez, melyben 1926–27-ben ismét bajnokságot 
nyert. A VAC labdarúgócsapatával a húszas évek elején másodosz-
tályú bajnokságot nyert.

Szepesi György, született Friedländer György (Budapest, 1922. 
február 5. – Budapest, 2018. július 25.): sportújságíró, magyar és 
nemzetközi sportvezető. 1945-től a Magyar Rádió munkatársa. 
Egyedi lelkesedése, sajátos közvetítési stílusa kiemelték a többiek 
közül. 1953-ban ő kommentálta a rádióban az Anglia–Magyarország 
mérkőzést. A Nemzeti Sport szerint ő volt az „Aranycsapat tizen-
kettedik játékosa”. Minden idők legnagyobb sportbemondójának 
tartják. 1978–86-ig az MLSZ elnöke volt. 1982-től 94-ig a FIFA-vb 
tagja. 1995-ben megkapta a NOB Olimpiai Érdemrend ezüst foko-
zatát. 2005-ben lett Budapest díszpolgára, és ugyanebben az évben 
kapta meg a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

Székely Ferenc (Schlesinger) (Ala, Fejér megye, 1858. január 9. 
– Budapest, 1934. ?): bankigazgató, közgazdasági író, illetve kir. ud-
vari tanácsos, 1892-ben az akkor alapított Belvárosi Takarékpénztár 
vezérigazgatójává, majd elnökévé választották. Vezérigazgatója, 
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majd alelnöke lett az Angol–Magyar Banknak. Több hazai pénzin-
tézet és iparvállalat elnöki, a Pesti Lloyd Társulat alelnöki tisztét is 
betöltötte. 1910-ben az uralkodótól udvari tanácsosi címet kapott. 
1919–1921-ig volt a Pesti Izraelita Hitközség elnöke. Az Országos 
Izraelita Patronage Egyesületnek megalapításától, a Ferenc József 
Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának 1927-től elnöke, 
az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak megalapításától pénztár-
noka volt. Az első világháború előtt ő indította meg a magyar zsi-
dóság egységesítését célzó mozgalmat.
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