Jekelfalussy Piller György
alezredes, olimpiai bajnok
(1899. június 19. – 1960. szeptember 6.)
Jekelfalussy Piller György kétszeres
olimpiai bajnok kardvívó. A magyar
sport egyik legendás emlékű bajnoka,
minden idők egyik legjobb magyar
kardozója.

Az

egri

születésű

sportember Pécsen hadapródiskolát
végzett.

1917. augusztus 17-én

avatták zászlóssá.
1918-ban

az

olasz

és

a

román

fronton is harcolt.
1918.

május

1-én

nevezték

ki

hadnaggyá.
1919-ben cseh hadifogságba esett a
Kárpátalján.
1923. szeptember 1-től főhadnagy.
1925-től Miskolcon a Magyar Királyi
13.

honvéd

gyalogezred

1899 - 1960

szakaszparancsnokaként teljesített katonai szolgálatot. 1925-1927-ig elvégzi a
Magyar Királyi Toldi Miklós Honvéd Sporttanár- és Vívómesterképzőt (SPOTI) és
ezután kezdte meg rövid, de annál sikeresebb sportpályafutását.
Az amszterdami olimpián még tőrvívóként vett részt, de kardvívásban emelkedett
a legjobbak közé, Borsody László vívómester tanítványaként. A Liege-ben (1931) és a
Bécsben (1932) rendezett Európa-bajnokságokon egyéniben és a csapatban egyaránt
aranyat érdemelt, majd Los Angelesben, az olimpián is kettős győzelmet aratott, a
csapatversenyek során veretlen maradt. Még két Európa-bajnokságon, Budapesten
(1933) és Varsóban (1934) segítette győzelemre a magyar csapatot. Budapesten, a
Margitszigeten sérülten ugrott be a már visszavonult Piller, és három csodálatos
győzelmet aratott az olaszok elleni döntőben. 12 szeres magyar bajnok a MAC

színeiben. Kivételes technikai repertoár, hallatlan jó taktikai érzék, és kötélidegek
jellemezték. A jó megjelenésű, szálfa termetű, délceg tartású elegáns vívónak
félelmetes híre volt a nemzetközi páston.
1927 és 1932 között tanár, a Magyar Királyi Toldi Miklós Honvéd Sporttanár- és
Vívómesterképző Intézetben.
1933. augusztus 16-tól nevezték ki testőr századosi rangban
a kormányzó mellé.
1937-1940

között

az

első

határőrkerület

parancsnok

helyettese.
1940-1944 között a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia
tanára volt.
1942. október 1-én nevezik ki alezredessé.
1944-1945 között a 21. gyalogezred zászlóalj parancsnoka
volt

a

keleti

hadszíntéren.

1945-ben Ausztriában szovjet hadifogságba esett, magasabb parancsra vették le a
szibériai fogolytáborba induló marhavagonról.
A világháború befejezése után edzősködni kezdett a
Vasasban, és a Vörös Meteorban. Mesteri tevékenységének
köszönhetően menekült meg a kitelepítéstől. Később a
kardozók szövetségi kapitányi tisztségével is megbízták. A
melbourne-i olimpia után részt vett az amerikai Sports
Illustrated magazin emlékezetes túráján, s végül családjával
1956-ban Los Angelesbe emigrált. 1958-ban vívómester lett a
Kaliforniai egyetemen. Amerikai tanítványai az egyetemi
bajnokságokat sorra megnyerték. Pannónia Athletic Club néven
iskolát alapított. Távozása után lefokozták honvéddé.
Súlyos, gyógyíthatatlan betegsége, 1960-ban ragadta el az élők sorából.
Sírja Amerikában, San Franciscóban van.
Piller felesége a Hadtörténeti Múzeumnak adományozta, férje olimpiai bajnoki érmeit
és trófeáinak egy részét.

