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Petschauer Attila

A tragikus sorsú bohém bajnok
PETSCHAUER ATTILA 1904. DECEMBER 14-ÉN SZÜLETETT BUDAPESTEN, A KIRÁLY UTCA 36. SZÁM 
ALATTI HILD HÁZBAN, GYEREKKORÁT A WESSELÉNYI UTCA EGYIK KÉTSZOBÁS LAKÁSÁBAN TÖL-
TÖTTE, OTT, AHOL APJA SZŰCSÜZLETE IS VOLT. A MADÁCH GIMNÁZIUM HATODIKOS TANULÓJA 
EGY SIÓFOKI NYARALÁSÁN FAKARDDAL JÁTSZOTT BARÁTAIVAL, ITT FIGYELT FEL RÁ A NYÁRI 
SPORTTELEP VEZETŐJE. KÉT HÉTIG OKTATTA A FIÚT, AKI ŐSSZEL MÁR JELENTKEZETT IS A GIM-
NÁZIUM VÍVÓCSAPATÁBA. AZ ISKOLA HÁROM LEGJOBB VÍVÓJA ELLEN KELLETT BIZONYÍTANIA 
RÁTERMETTSÉGÉT, Ő PEDIG A PÁR HETES NYÁRI GYAKORLÁS UTÁN KÖNNYŰSZERREL GYŐZTE LE 
A HÁROM ISKOLAI BAJNOKOT. 

Az anekdota szerint  a gimnázium háziversenyén 
megjelent Itallo Santelli, a századforduló óta Bu-
dapesten élő világhírű vívómester is, aki megjó-
solta, a fi úból „nagy sámpion” lehet. Petschauer 
először Lovas Gyula, majd Fodor Károly vívóiskolá-
jába került, végül a Nemzeti Vívó Club versenyzője 
lett, miközben maga Santelli is oktatta. 

1923-ban érettségizett, az Angol–Magyar Bank-
nál kapott állást. Egy visszaemlékezés szerint 
„nem vették túlságosan komolyan a munkáját”, a 
bank sportrajongó vezérigazgatója a Petschauer 
által szerzett dicsőségre vágyott. A sikerek nem 
is maradtak el, 1925-ben, 21 évesen szerezte első 
Európa-bajnoki érmét, Oestendében kard egyéni-
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ben harmadik lett, rá egy évre a budapesti Európa 
bajnokságon a második helyig jutott.

Jól szerepelt az 1928-as olimpiai kvalifi kációs 
versenyeken, Amszterdamban a magyar kardcsa-
pat a másik nagy európai vívóhatalom, az előző 
két olimpián győztes Olaszország ellen játszotta a 
döntőt. A bajnoki cím az utolsó párosításban dőlt 
el, Petschauer volt az egyetlen magyar, aki addig 
az összes mérkőzését megnyerte. Nem vallott ku-
darcot, ismét győzött, így a magyar kardcsapat 
1908 és 1912 után újra olimpiát nyert. Petschauer 
egyéniben is az aranyérem közelébe jutott, döntőt 
vívott, ahol azonban Tersztyánszky Ödön győzött. 

A csapatban nyújtott teljesítménye és az egyé-
ni ezüstérme elhozta számára a hírnevet, ő pe-
dig fürdött a népszerűségben. Örökké jókedvű 
volt, viccelődött, kiválóan tudott nyelveket utá-
nozni, anekdoták keringtek humoros eseteiről, 
még konferansziéként is próbálkozott. Kedvelte 
a művészvilágot, megfordult több kávéházi asz-
taltársaságnál, gyakran feltűnt a Fészek Klubban, 
legendás barátság fűzte Csortos Gyulához. 

Tovább aratta sikereit a páston, 1930-ban és 
1931-ben Európa-, 1932-ben Los Angelesben is-
mét olimpiai bajnoki címet szerzett a kardcsapat-
tal. Elvállalta, hogy tudósítsa a Színházi Életet, az 
olimpiai faluból gyakran átruccant Hollywoodba, 
képes útibeszámolói nagy sikert arattak. Az olim-
piáról nem tért haza, a később Oscar díjjal jutal-
mazott színész, Vígszínházból indult Lukács Pál 
(Paul Lukas) invitálására Hollywoodban maradt, 
ahol a hírek szerint az első Tarzan fi lmjével épp 
ekkor befutott Johnny Weissmüller társaságában 
fog „izgató kalandor- és sportfi lmeken” szerepel-
ni. Ma már tudjuk, a két, Magyarországon szüle-
tett olimpiai bajnok sportoló közül csak egyikük 
hódította meg Hollywoodot, Petschauer hamaro-
san hazatért Budapestre. 

Az olimpia egyúttal utolsó nagy sikere volt. 
Különös, hogy vívópályafutása során csak csapat-
ban termett számára babér: a kétszeres olimpiai 
és Európa-bajnok Petschauer egyéniben egyetlen 
bajnoki címet sem szerzett (sőt: magyar bajnoki 
aranyat még csapatban sem). Kortársa, a későbbi 
mesteredző, Bay Béla szerint: „Attila azért nem 
tudott egyéniben a dobogó felső fokára állni, 
mert borzasztóan nagy volt az önérzékenysége. 
A csapatban megosztotta a felelősséget társaival, 
egyéniben viszont az motoszkált a fejében: Jaj, mi 
lesz, ha kikapok!” 

1932 őszén letette a vívómesteri vizsgát, és ko-
moly versenyen nem is indult többé. Ráadásul 
megszűnt banki állása is, így új foglalkozás után 
kellett néznie. Az Est karolta fel, a lapnál Beszél-
jünk őszintén címmel saját rovatot kapott, ahol 
éveken át közölte népszerű, szókimondó cikkeit.

Életét hol vicces, hol tragikus legendák, anek-
doták övezik, a róla született írások tele vannak 
különböző, sokszor egymásnak ellentmondó meg-
állapításokkal – nincs ez másképp utolsó évével 
sem. Olimpiai bajnokként védettnek gondolta ma-
gát, sokakhoz hasonlóan őt sem óvták meg koráb-
bi sportsikerei. 1942 nyarán kapta meg behívóját, 
az 1928-as olimpia után kapott Signum Laudist és 
az 1932-ben kapott Magyar Érdemkeresztet feltűz-
ve érkezett a városparancsnokságra. Itt azonnal 
szembesült a valósággal, teljes védtelenségével: 
a később háborús bűnösként kivégzett Muray 
(Metzl) Lipót letépte jelvényeit, és orvosi vizsgá-
lat nélkül egy indulásra kész századba osztotta be. 
Petschauer a keleti frontra került, itt egy szemta-
nú szerint „vízhordó volt a konyhán, inkább top-
rongyos, öreg koldusnak, mint kardvívó olimpiai 
bajnoknak nézett ki”. Sz erencsétlenségére szadis-
ta tisztek kegyetlenkedéseinek volt kitéve, ráadá-
sul egyik kínzója – bár ez nem bizonyított – 1928-
as olimpiai csapattársa, a lovaglásban versenyző 
Cseh Kálmán alezredes lehetett. Cseh egyik, front-
ról írott levelében megemlítette egykori sporttár-
sát: „Petschauer Attilában volt egy kis akarat, de 
amikor a szakaszvezető jól felpofozta és a fejét trá-
gyalébe dugta, alaposan megszelídült. Most esze 
nélkül dolgozik.” 

Mai ismertsége elsősorban Szabó István Nap-
fény íze című fi lmjének köszönhető, amelyben 
részint róla mintázták Sors Ádám karakterét. A 
megrázó képsorokra alighanem minden néző 
emlékszik, a meztelenre vetkőztetett, fára felló-
gatott vívóbajnokot addig locsolják vízzel, míg 
halálra fagy. A történetet Kárpáti Károly birkózó 
olimpiai bajnoknak tulajdonítják (aki azonban 
nem láthatta saját szemével a kegyetlen kivég-
zést, hiszen nem járt a fronton), de több forrás 
is utalt a kikötözésre és locsolásra. Ma azonban 
már tudjuk, ha e különösen kegyetlen kínzást el 
is szenvedte, halálát közvetlenül nem ez okozta. 
1943. január 14-én ugyanis Petschauer szovjet 
fogságba esett, és az ott kitört kiütéses tífuszjár-
vány áldozata lett, 38. évét alig betöltve, január 
30-án hunyt el. 


