Maďarští hráči v Makabi Brno
Ferenc (Hires) HILZER
(* 21. 11. 1902 Budapest – † 28. 4. 1957 Trento)
Začal s fotbalem v budapešťském klubu
Törekvés SE v roce 1913 a hrál zde až do roku
1923, kdy přestoupil do brněnského Makabi.
Zde hrál až do roku 1924. V tomto roce
přestoupil do hamburského klubu Union 03
Altona. V roce 1925 přišel do turínského
Juventusu a až do roku 1927 zde hrál na postu
útočníka. Vrátil se potom do Budapešti, kde
působil v MTK Hungaria (1927–1932), hrál
i ve švýcarském Young Fellows Zürich (1932–
1933) a francouzském US Saint Servain–
Malouine (1933–1935) a hráčskou kariéru
ukončil v III. kerület TVE Budapestv roce 1935,
pár zápasů odehrál ještě v klubu Integrál
Dunátuli Atlétikai Club Györ. Následně se
věnoval trenérské práci, především v italských klubech: AC Mantova (1935–1936), US Salernitana (1936–1938 a 1940–
1941), US Anconitana Bianchi (1938–1939), AC Liguria Genova (1939), Giovanni Calciatori Vigevano (1940), GS Baratta
Battipagliese (1941–1942), AC Perugia (1942–1943), US Lecce (1945–1946), FS Sestrese Sestri Ponente (1946–1947),
AC Benevento (1949–1950), US Palmese (1951–1952), US Aosta (1954–1955) a AC Trento (1956–1957) kde také
ukončil svoji životní pouť. Za maďarskou reprezentaci odehrál 33 zápasů a vstřelil 14 branek.
László HORVÁTH
(* 3. 9. 1901 Sándorfalva – † 3. 7. 1981 Budapest)
S fotbalem začínal v roce 1921 v budapešťském klubu III. kerület TVE Budapest, odkud
přešel v roce 1924 do brněnského Makabi, aby se v roce 1925 vrátil do svého mateřského
klubu, ve kterém, s roční přestávkou (1926), hrál až do ukončení své aktivní činnosti, který
však již nesl nový název III. kerületi TVAC. Maďarsko reprezentoval pouze v jednom utkání
v roce 1926, kdy vstřelil také svou jedinou reprezentační branku.

János (Hunyady, Hungler II. nebo i Csungi) HUNGLER
(* 19. 12. 1900 Budapest – † 24. 3. 1970 Budapest)
S fotbalem začal v budapešťském klubu Ferencvárosi TC v roce 1920
na postu obránce, na rok (1924) si odskočil do brněnského Makabi,
a hrál zde až do roku 1930, kdy odešel do USA, kde hrál za klub Fall
River Marksmen FC. V roce 1932 se vrátil zpět do svého mateřského klubu
a v roce 1933 odešel do budapešťského klubu Budai 11 kde ukončil svoji
hráčskou kariéru. Maďarsko reprezentoval v osmi utkáních, nevstřelil ani
jednu branku.
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