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A kolozsvári sporttelep felépítésé-
nek története a korabeli sajtó 
tükrében  

A huszadik század első évtizedében a kolozsvári sportélet óriási fejlődé-
sen ment át és a vidéki kisváros Erdély legnagyobb sportközpontja lett. Számos 
sportág aranykorát élte ekkor (atlétika, vívás, korcsolya), más sportágak pedig ek-
kor fejlődtek igen gyors iramban (labdarúgás, tenisz, torna). Hiányzott ugyan-
akkor egy szakszerű sporttelep, ahol számos sportot lehetett volna űzni a legma-
gasabb szinten. Somodi István az 1908-as londoni olimpiai játékokon ezüstér-
met nyert magasugrásban, ez pedig megadta a löketet egy terv előkészítésére, így 

Rezumat (Construcţia primului stadion din Cluj – în oglinda presei vremii)
În prima decadă a secolului 20, viaţa sportivă clujeană a trecut printr-o dezvoltare uriașă, Clujul devenind cel mai mare 

centru sportiv din Transilvania. A fost prima epocă de aur pentru mai multe sporturi (atletism, scrimă, patinaj), iar alte sporturi 
(cum ar fi  fotbalul, tenisul sau gimnastica) s-au dezvoltat într-un ritm alert. În același timp, Clujul ducea lipsa unor facilităţi 
sportive, unde diferitele sporturi puteau fi  practicate la cel mai înalt nivel. István Somodi a câștigat medalia de argint la Jocurile 
Olimpice de la Londra din 1908 în proba de sărituri în înălţime, și în urma acestui rezultat s-a început planifi carea construcţiei 
stadionului, în spatele parcului central. După fi nalizarea lucrărilor, arena sportivă a devenit una dintre cele mai moderne 
stadioane ale epocii, fi ind locul de antrenament și de concurs pentru practicanţii fotbalului, atletismului, gimnasticii și tenisului.
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Abstract  (How Cluj’s First Stadium Was Built - in the Mirror of the Contemporary Press)
In the fi rst decade of the twentieth century, the sport life of Cluj has undergone a major development. The small countryside 

city suddenly became the biggest sport center in Transylvania. It was the golden age for many sports (athletics, fences, skating), 
in the same time other sports started to develop at a very fast pace (football, tennis, gymnastics). At the same time, there was 
a lack of sports facilities. István Somodi won the silver medal at the 1908 London Olympic Games in high jump event, and 
this was a starting point to put a plan in place for building a new facility. In 1911 the modern stadium was built in the area 
behind the park, this was one of the most modern arenas of its time, and which become home to football, athletics and tennis 
tournaments.
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1911-re elkészült a Sétatér mögötti területen a városi Sporttelep, amely korának 
egyik legmodernebb arénája volt, és amely otthont adott a labdarúgásnak, atléti-
kának, tornának és tenisznek egyaránt.

  A kezdetek – az atlétika Kolozsváron

 Az atlétika csírája 1875-ben fogant meg Magyarországon, ekkor gróf Ester-
házy Miksa, a Monarchia angliai követe, Budapestre való visszatérése után az an-
gol atlétikai eszmék felkarolása mellett foglalt állást. Fáradozásainak eredménye-
ként 1875. április 8-án Budapesten megalakult a Magyar Athletikai Club (MAC), 
mely Magyarország első atlétikai egyesülete volt. A budapesti sportélet virágzása 
rányomta bélyegét a vidéki, kezdetleges sportéletre is, sportegyesületek alakultak 
országszerte: Kolozsváron, Zentán, Győrött, Körmenden, Szabadkán, Hódmező-
vásárhelyen stb. (Zuber, 1934)

Kolozsváron is megindult egy mozgalom, melynek célja az atlétika meg-
honosítása volt. Már 1875-ben Kolozsvárra érkezett dr. Molnár Lajos1, Esterházy 
követe, aki az atlétikai eszméket népszerűsítő előadásokat tartott. A kolozsvári 
sajtó örömmel köszöntötte, és sok sikert kívánt törekvései megvalósításához. Bár 
úgy tűnt, minden feltétel adott egy atlétika egyesület megalakulásához, erre még-
is évekig kellett még várni.

A fordulópontot dr. Baintner Hugó 2, a MAC volt titkárának 1883-as Ko-
lozsvárra történt költözése jelentette. Baintner maga köré gyűjtötte mindazokat, 
akik elkötelezetten harcolhattak az egyesület megalapításáért. 1885. január 15-én 
a belügyminiszter jóváhagyta a szabályzatot, így megalakulhatott a Kolozsvári 
Atlétikai Club (KAC).

A klub működésének legfontosabb részét a szervezett versenyek jelentet-
ték. Évente kétszer rendeztek nyilvános viadalt, emellett rendszeresen gyalogló-, 
illetve téli házi versenyeket is lebonyolítottak, amelyek népszerűek voltak a tagok 
és a közönség körében. A nyilvános viadal programjában szereplő versenyek kö-
zül az egyik kiemelt, úgynevezett bajnoki próba volt. Ha egy sportoló három, egy-
mást követő viadalon győzött ebben a próbában, illetve egy meghatározott ered-
ménynél jobbat ért el, elnyerte az egyesület bajnoki címét. 

A Kolozsvári Atlétikai Club legnagyobb gondját a korszerű atlétikapálya hiá-
nya jelentette. Az 1885–1889 közötti időszakban az egylet ideiglenesen kialakított pályá-
kon rendezte a viadalokat a Lövöldében, a Bonctani Intézet kertjében, Désen vagy Ma-
rosvásárhelyen. 1889-ben az egyesület bérbe kapott egy területet a Sétatéren, a Szamos 
és a sétányok között, a tóval egyvonalban. Itt alakították ki az első atlétikapályát.

Sajnos a KAC hanyatlásának kezdetekor, 1891-től a pálya elhagyatott 
lett, így 1893-ban az akkor igen virágzó kerékpáros egyesület kérte a pálya átadá-
sát átalakítás céljából. 1894-től itt működött Magyarország egyik legmodernebb 
kerékpárpályája, ahol a kor legjobbjai rendszeresen versenyeztek egymással. Saj-
nos ez a korszak is igen rövid volt, a fordulópontot az 1899-ben bevezetett kerék-
páradó jelentette. Már 1899-ben elhangzott néhány indítvány, miszerint a kerék-
párpályát le kéne bontani, a területet pedig a Sétatérnek visszaadni, és végül 1903 
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áprilisában a városi tanács döntésének értelmében ez meg is történt. (Ellenzék, 
1903. április 18.)

1902-ben megalakult a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club (KEAC), 
amely Magyarország harmadik egyetemi sportklubja volt. Egy modern kolozs-
vári sporttelep gondolata már ekkortól foglalkoztatta a kolozsvári sportvezető-
ket. Mindenki egyetértett abban, hogy szükség van egy olyan sportlétesítmény-
re, amely megfelel az európai sportélet magas nívójának és szabályrendszerének, 
ahol országos, de akár nemzetközi versenyeket is lehet rendezni. 

A kolozsvári sportegyletek viszont elsősorban a saját érdeküket követ-
ték: a KEAC atlétikapályát szeretett volna, a labdarúgók saját pályájukat követel-
ték, a céllövők a Lövölde felújításáért harcoltak, a tenisz kedvelői pedig újabb te-
niszpályák kialakítását kérték. Hiányzott az összhang az egyletek és sportveze-
tőik között, ezt a városvezetés kihasználta arra, hogy az anyagi befektetést kés-
leltesse.

 Somodi István eredményei és hatása a kolozsvári sportéletre

1908-ban dr. Somodi István kolozsvári magasugró, a KEAC atlétája a 
londoni olimpián ezüstérmet nyert magasugrásban. Eredményét az egész város 
ünnepelte, sikere pedig újra felvetette a városi sporttelep ötletét, ahol helyet talál-
janak az atléták, a labdarúgók és a teniszezők is. Ekkor a városi tanács is belátta, 
hogy szükség van az új sporttelepre, hiszen Kolozsváron is lehetne rangos verse-
nyeket rendezni. Példaként ott állt a sétatéri tó, amely 1908-tól Magyarország má-
sodik központja lett a korcsolyázás terén, és amely évről évre rangos események-
nek adott otthont.

Hiszen szégyen volt Somodival és a többi kolozsvári atlétával szemben, 
hogy az edzéseket olyan kertekben vagy udvarokon kellett elvégezniük, amelyek 
nem feleltek meg a feltételeknek, ahol a sérülésveszély igen magas volt. És Somodi 
így is képes volt szembeszállni a világ legjobbjaival.

„Azt a nagy energiát, törhetetlen ambíciót pedig, amellyel a 
nagy napra készül, egyenesen csodálni tudjuk! Távol a fejlett sportéle-
tet élő fővárostól, szinte teljesen magára hagyatva, társ nélkül, valami 
rossz kis udvaron csöndben dolgozik a mi Somodink a maga és a ma-
gyar sport dicsőségére!” (Sport Hírlap, 1910. október 10.)

A Sport-Világ sportlap már 1910 tavaszán jelezte a kolozsváriak azon 
óhaját, hogy egy modern sporttelepet hozzanak létre a Ferencváros Torna Club 
készülő stadionjának terve alapján. Nagy tervek, nagy remények voltak ezek, de 
Kolozsváron óriási igény volt szakszerű infrastruktúrára.

„Kolozsvár városa ugyanis egy nagyszabású sporttelepet léte-
sít, melynek építésével Pobuda Tivadar (Ferenczvárosi Torna Club tag-
ja) mérnököt bízta meg. A sporttelep építéséhez még e hónapban hoz-
záfognak ugyan, de ez csak őszig készülhet el. Az új telepet valameny-
nyi kolozsvári egylet használni fogja és a pálya kezelése egy klubközi 
bizottságra bízatik.” (Sport-Világ, 1910. március 5.)
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„Az új pályák közül a legnagyobbat és legmodernebbet a Fe-
rencvárosi Torna Club építi. Már a jövő héten megkezdődnek az első 
kapavágások s talán ez évben kész is lesz a pálya, melynek leírásáról 
külön cikkben lesz szó lapunkban. Kolozsvár városa építi a másikat. 
Teljesen a ferencvárosi mintára, csak kisebb arányban. E héten kez-
dődnek meg ennek az építési munkái is.” (Sport-Világ, 1910. július 25.)

Úgy tűnt, a terv igen hamar megvalósul, hiszen a város törvényhatósági 
bizottsága hetvenezer korona támogatást szavazott meg a kivitelezésre. Sőt, köz-
benjártak a belügyminiszternél is, megszerezvén jóváhagyását a tervekre. (Újság, 
1910. május 14.)

Bár a munkálatok késtek, a fővárosi sportsajtó igen optimistán fogadta a 
helyi híreket. Amit nem vettek akkoriban  gyelembe, hogy az építkezéshez a vá-
rosi tanács pályázatot kellett, hogy hirdessen, így minden munkálat 1911-re toló-
dott. A városi tanácsban felvetették, hogy az új sporttelepet a Sétatér mögött, a fás 
berek és a Lövölde helyén építsék fel. A terveket 1911-től lehetett előkészíteni, hi-
szen ekkor járt le a szerződés erre a területre a városi kincstár és a tűzifa-kiter-
melők között.

A sporttelep tervét Kovács Gyula városi mérnök készítette el a Ferencvá-
ros Torna Club pályájának mintájára, a munkálatok is az ő irányítása és felügyele-
te mellett zajlottak. 1911 szeptemberére elkészült a sportlétesítmény. Kovács Gyu-
la  gyelembe vette a labdarúgók észrevételét, hogy a pályát ne kelet–nyugat irány-
ba tegye, mert így délutánonként az egyik csapat mindig a nappal szemben ját-
szott volna (elsősorban Koncz Rudolf korabeli labdarúgó beszélgetett sokat a ter-
vezőmérnökkel és osztotta meg addigi tapasztalatait a labdarúgópályákkal kap-
csolatban).

Az új pálya így észak–dél fekvésű lett, a nyugati oldalra került a fatribün, 
a keleti oldalra pedig az állóhelyek. A tribün 1500 férőhelyes volt, alatta meleg-hi-
deg vizes zuhanyú fürdő, illetve minden kolozsvári egyesületnek saját öltözője 
volt. A pálya mögött hat teniszpályát alakítottak ki, a tribün mögött pedig egy kis 
lakóházat építettek a sporttelep felügyelőjének részére.

A fővárosi sportsajtó nagy érdeklődéssel követte az eseményeket, és szá-
molt be az előkészületekről. Íme, néhány gondolat, amely a kolozsvári törekvések 
jelentőségét emelte ki.

„Elismeréssel s örömmel adunk hírt Erdély fővárosának ne-
mes áldozatkészségéről s hisszük, hogy az új sporttelep megvalósításá-
val Kolozsvár és Erdély kissé elhanyagolt sportélete csakhamar roha-
mos fejlődésnek indul.” (Sport-Világ, 1911. július 29.)

„Mert tudnunk kell, hogy Kolozsvár ma is gócpontja, szelle-
mi vezetője Erdélynek. Ami ott bevett divat, az csakhamar divattá lesz 
a sok kicsi erdélyi városkában is. Amit ott a  atalok megszoknak, meg-
szeretnek, az elvándorol Erdélyország minden zege-zugába. Amit most 
Kolozsvár művel , az arányaiban olyan hatalmas nemzetmentő mun-
ka, amilyent eddig Nagy-Magyarországon egy város sem produkált.” 
(Nemzeti Sport, 1911. szeptember 3.)
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 A felavatástól az első világháború kitöréséig (1911–1914)

1911 szeptemberére befejeződtek a munkálatok, az ünnepélyes megnyitó 
szervezése is jól haladt: Kolozsvár impozáns ünnepre készült, pont olyanra, ami-
lyenre a sporttelep sikerült.

„Maga a sporttelep gyönyörű látványt nyújt, hatalmas sötét-
kékre festett tribünje több, mint ezer néző befogadására alkalmas, a 
footballpálya teljesen füves, az athletikai futópálya salakos, a kor min-
den igényének megfelelően, modernül berendezve. Kolozsvár város 
építtette ezt a sporttelepet és ezzel megmutatta, hogy egy városnak mi-
képp kell a sportot támogatnia.” (Herkules, 1911. szeptember 20.)

A pálya felavatását 1911. szeptember 16–17-én rendezték – az ünnepélyes 
megnyitó után országos atlétikaversenyt, majd labdarúgó-mérkőzést rendeztek. 
A város elöljárói mellett az eseményen részt vett a honvédelmi, valamint a közok-
tatási miniszter képviselője, illetve Magyarország legjobb atlétái 21 sportegyesü-
letből. Itt volt Bodor, Jankovich, Horner, Mudin, Déván, és természetesen a ko-
lozsvári kedvencek, Somodi István és András.

Sajnos a megnyitót beárnyékolta a rossz idő, a kiemelkedő eredmények 
elmaradtak, a hangulat viszont fantasztikus volt. 

„Szegény kolozsváriaknak igazán nem volt szerencséjük 
nagyarányúra tervezett pályamegnyitó versenyükkel. Minden feltétel 
meg volt hozzá, hogy nagy sikerű legyen: a város által fejedelmi bőke-
zűséggel létesített pálya, a nagyszámú kiváló versenyző, lelkes hangu-
lat, de Jupiter Pluvius megnyitá az ég csatornáit és egész délután zuho-
gott a sűrű, hideg, őszi eső, tönkretéve az óriási fáradsággal és körülte-
kintéssel létrehozott versenyt.” (Nemzeti Sport, 1911. szeptember 24.)

Fekete-Nagy Béla alpolgármester a város nevében átadta a sporttelepet 
a KAC elnökének, báró Jósika Samunak, ezután pedig elkezdődtek a pályaavató 
versenyek. Az atlétikaversenyek után labdarúgó-mérkőzés zárta a versenyeket, a 
Budapesti–Csepeli Atlétikai Club csapata 4-1 arányban legyőzte Kolozsvár válo-
gatottját.

A Herkules sportlap tudósításában kiemelte a kolozsváriak elkötelezett-
ségét a sport iránt. Hasonlóan fontos kiemelni, hogy a sporttelep része volt egy 
hosszabb folyamatnak, amelynek következtében elkészült a korcsolyapavilon, az 
egyetem saját tornatermet alakíttatott ki, illetve saját tornatanárt alkalmazott. 

„A sport iránti nagy szeretet és lelkesedés egy oly felejthetet-
lenül szép ünnepet hozott létre Kolozsvárott, mely a megjelent sport-
emberek emlékében hosszú ideig fog élni. Szép és impozáns volt, Ko-
lozsvár egész társadalma, élén a város vezetőivel, mindent elkövetett, 
hogy az ünnep a szép sporttelephez méltó legyen.” (Herkules, 1911. 
szeptember 20.)

A Sport-Világ sportlap is üdvözölte a pályaavatót, ám igen szűkszavúan, 
az eredményekre összpontosítva. Kiemelte viszont, hogy nagy pompával szervez-
ték meg a kolozsváriak az eseményt.
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A kolozsvári sporttelep felavatása után lehetőség nyílt nagyszabású isko-
laközi versenyek rendezésére. 1913-ban, illetve 1914-ben, dr. Szabó Dénes egyete-
mi tanár, a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club elnöke javaslatára rangos iskola-
közi versenyeket rendeztek. A verseny kezdetekor az egyes iskolák csapatai egyé-
ni mezbe öltözve végigvonultak a pályán a nézők előtt, az előtornász vitte a csa-
pat zászlóját az élen.

Ezután megkezdődtek a különböző versenyek. Kötélmászásban, rúdmá-
szásban, különböző futásokban, váltóban, valamint a magasugrásban is bajnoko-
kat avattak. A versenyek labdajáték-vetélkedővel fejezőtek be (füleslabda, kótya és 
labdarúgás). Dr. Szabó Dénes vándordíjat is alapított: az iskolaközi versenyek ösz-
szetett eredménye alapján a legtöbb pontot gyűjtő iskola csapata átvehette az ál-
tala adományozott selyemzászlót. A vándordíjhoz azt a kikötést tette, hogy az az 
iskola, aki háromszor egymás után, vagy megszakítással ötször elnyeri a zászlót, 
azt végleg megőrizheti. E vándordíj mellett az alsóbb osztályosok számára ezüst-
serleget is adományozott az egyetemi tanár.

 Következtetés helyett – az avatástól eltelt százhét év vázlatos története

A két világháború között a sporttelep rangos atlétikaversenyek színhe-
lye volt, hiszen a Somodi István vezette KAC, illetve az Universitatea is híres atlé-
tagárdával büszkélkedett. 1940 után a magyar állam anyagi hozzájárulásával, il-
letve önkéntes egyetemisták segítségével rendbe tették a labdarúgópályát. (Képes 
sport, 1941. július 29)

1941. szeptember 11-én, fennállásának 30. évfordulóján, a homokos lab-
darúgópályát modern füves pályára cserélték, mivel a magyar labdarúgó-szö-
vetség szabályzata szerint csak gyeppel borított pályán lehetett bajnoki mérkő-
zéseket rendezni. A KAC labdarúgócsapata meghálálta a befektetést, hiszen az 
1943/44-es magyar bajnoki idényben harmadik, ugyanakkor a magyar kupában 
második lett. 1959-re a régi lelátó már kicsinek bizonyult, ekkor bontották le és 
épült fel egy év múlva a betonteknő. A kilencvenes évek közepén az atlétikapályát 
is modernizálták, majd 2008-ban a stadion lebontásáról és újraépítéséről döntöt-
tek. 

Ma a 2011-ben átadott Cluj Arena áll az eredeti sporttelep helyén. Saj-
nos ennek felépítésekor felszámolták a teniszpályákat, amelyek közel száz évig lé-
teztek ugyanazon a helyen, és ahol a világ kiválóságai (például Henri Cochet, Bill 
Tilden, Kehrling Béla) is játszottak a húszas és harmincas években.
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JEGYZETEK 

1  Dr. Molnár Lajos (Csíkszereda, 1857–Székelyudvarhely, 1905. június 
8.) sportszakíró; Pesten végzett jogot, egyetemi évei alatt a Reform lap újságíró-
ja volt. 1875 novemberére készítette el első munkáját, az Athletika című tanul-
mányt, majd négy évvel később, 1879-ben, megjelent az Athletikai gyakorlatok 
szakkönyve. Első munkáját 18 évesen írta, míg a másodikat 22 évesen. Fiatalsága 
ellenére tevékenysége az atlétika terén ezzel véget is ért. (Mező, 1931)

2  Dr. Baintner Hugó (?–?) sportvezető; 1882-ben a Magyar Athletikai 
Club (MAC) titkára volt, majd miután 1884-ben Kolozsvárra nevezték ki, részt 
vett a KAC alapításában és vezetésében, illetve ökölvívást is tanított. Az atlétika 
fejlesztése s az ökölvívás terén elért eredményeiért a KAC 1889-ben választmányi 
elismeréssel és ezüstéremmel tüntette ki. (Killyéni, 2006)


