


Kolozsvár, 2011

2011/1



Szerkesztõbizottság:
Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,
  Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely)
Marian Petcu (Universitatea Bucureşti)
Reinhold Stipsits (Universität Wien)
Rostás Zoltán (Universitatea Bucureşti)
Szabó Zsolt (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
Szíjártó Imre (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,
   Eszterházy Károly Főiskola, Eger)
Szijártó Zsolt (Pécsi Tudományegyetem)
Tudor Vlad (University of Georgia, USA)
Zirkuli Péter (Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete – INALCO, Párizs)

Főszerkesztõ: 
Cseke Péter

Szerkesztő:
Killyéni András

Korrektúra:
András Zselyke

Tipográfia:
Könczey Elemér

Műszaki szerkesztés:
Péter Árpád

A kiadványban megjelent képanyag a Magyar Testnevelés és Sportmúzeum, 
illetve az Apáczai Csere János Baráti Társaság tulajdona

Kiadja a     Támogatók

Postacím: Str. Napoca nr. 16., 400009 Cluj-Napoca, România
e-mail: info@medok.ro

Adószám: 18529617
Adományokat a RO74RNCB0113040737460001 (RON) és a
      RO47RNCB0113040737460002 (HUF) bankszámlaszámra, a 
      BCR Kolozsvári fiókjában fogadunk (BCR Agenþia Unirii Cluj)

Lapunk olvasható a http://medok.ro honlapon is.



Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ
 Szakály Sándor: Közös ügyünk: a magyar sport  4

ME.DOKUMENTUM
 Szikora Katalin: A magyar egyetemi és főiskolai
   sport története 1918-ig  5

 Killyéni András: A kolozsvári sporttelep felépítésének története  31

 Sallai András Loránd: A kolozsvári futballsajtó a labdarúgás 
         meghonosodási időszakában (1895–1914)  41

 Győr Béla: Erdély és Kolozsvár a magyar hivatásos katona
      olimpikonok életében  53

 Csillag Péter: Kolozsvár magyar futballélete (1940–1945)  61

ME.DIALÓGUS
 Kő András: Vízszintes és függőleges – néhány
       gondolat dr. Schmitt Pálról  73

KÖZELKÉP
 Szabó Lajos: „A szellem világbajnoka”  79

 Szakály Sándor: A modernkori olimpiák első magyar bajnoka  83

 Áros Károly: Az iskola és az ifjúsági egyesületek
        szerepe Háromszék sporttörténetében  89

KAMERA
 Lakatos Artur: A huligán motívuma kortárs fi lmekben  95

SZERKESZTÉSI ALAPELVEK  101
KOLOZSVÁR OLIMPIAI ÉRMES SPORTOLÓI  103
CONTENTS   106
CONŢINUT  107



ME.dok • 2011/1

4

Közös ügyünk: a magyar sport
Adalékok a magyar sport történetéhez – akár ezt a címet is adhatták vol-

na a szerkesztők eme kiadvány címéül, hiszen az ebben közreadott írások 
mind olyan ismeretekkel gazdagítják az érdeklődő Olvasó ismereteit, ame-
lyek a magyar sport történetéhez tartoznak.

Mert mi mindent tudható meg ebből a kiadványból? 
Többek között az, hogy miként is „indult útjára” a magyar egyetemi 

sport, hova nyúlnak a gyökerei, és kik voltak azok a későbbi olimpiai bajno-
kok, akik már egyetemistaként is komoly eredményeket értek el, illetve már 
egyetemistaként bajnokok lettek. Mert már az első modern kori olimpiai já-
tékokon, 1896-ban, Athénban bajnok lett egy magyar egyetemi hallgató, Ha-
jós (Guttmann) Alfréd, a műegyetem diákja, aki a modern kori olimpiai játé-
kok első magyar bajnoka.

Ki volt dr. Mező Ferenc, a bölcsészdiplomát szerző, Pölöskefőn szüle-
tett férfiú, aki a Nagy Háborúban tartalékos tisztként szerzett kitüntetései-
vel ugyanúgy kiemelkedett kortársai közül, mint az ókori olimpiai játékok 
történetének ismerőjeként. Olimpiai bajnok is lett a művészeti versenyeken 
1928-ban, Amszterdamban.

S miként indult és alakult Kolozsvár sportélete, kik szervezték azt, kik 
voltak a versenyzői a „kincses városnak”, hogy jött létre a sportsajtó, milyen 
volt a futballélet Kolozsvárott, és milyen erdélyi iskolák, versenyek voltak 
és maradtak meg az emlékezetben? Megannyi kérdés és megannyi válasz.

Vajon elgondolkodtunk-e már azon, hogy hány olyan sportoló öregbítet-
te a magyarság hírnevét a világban, aki hivatásos katona volt és egyben „Er-
délyország” szülötte? Vagy kik voltak azok, akik születésük réven nem, de 
szolgálati helyük, katonaiskolai tanulmányaik okán akár erdélyinek is tart-
hatták magukat?

Ismételten megannyi kérdés és ismételten megannyi válasz. Mert az írá-
sok szerzői nemcsak „kérdeztek”, de válaszoltak is. S e válaszok fontosak. 
Fontosak azért, hogy biztatást adjanak a határainkon kívül élő sporttörté-
nész, sportkedvelő barátainknak kutató- és feldolgozómunkájuk folytatá-
sához, és fontosak azért, hogy minél több hívet szerezzenek a magyar sport-
nak, Magyarország határain kívül és belül egyaránt. Mert a magyar sport is 
közös ügyünk, a magyarság ügye!

A történelem úgy alakította a magyarság életét, hogy a nemzet egy ré-
sze más országokban, kisebbségként éli meg és le az életét. Amikor a közü-
lük kikerült sportolók tiszteletére kúszik fel a zászlótartóra országuk zász-
laja és hangzik el az adott ország himnusza, mi nem feledhetjük el, hogy ők 
„nekünk is nyertek”, és azt sem, hogy mi „egy kicsit” nekik is szurkoltunk.

Legyen ez a kis kiadvány példa arra, hogy miként lehet és kell kö-
zösen dolgozni a sikerekért, mind a sportban, mind a tudományban, 
valamennyiünk, az egész magyarság javára.

Budapest, 2011. április 22. (Nagypéntek)  Prof. dr. habil Szakály Sándor,
 egyetemi tanár, a Magyar Olimpiai Akadémia alelnöke
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A magyar egyetemi és főiskolai 
sport története 1918-ig

SZIKORA KATALIN

Az egyetemi testkultúra kezdetei

Az „egyetemi testkultúra” egyidős az első egyetemekkel. Legelső-
ként az európai történetírás az itáliai egyetemeket tartja számon (Bolo-
gna, Padova), majd sorra alakultak Anglia, Franciaország, Németalföld és 
a német fejedelemségek (Oxford, Cambridge, a párizsi Sorbonne, Utrecht, 
Leuven, Göttingen, Heidelberg,) valamint a hazánkhoz közelebb eső kö-
zép-európai (a csehországi Prága, a lengyelországi Krakkó, illetve az észt-
országi Tartu) egyetemei. 

Eleinte ezek az intézmények az egyházi, „papi” teendők ellátására ké-
pezték ki a tanítványokat, az ún. „világi” igények és az azoknak megfelelő 

Rezumat (Istoria sportului universitar maghiar până în 1918) Organizarea educaţiei fi zice în 
instituţii de învăţământ a început după Compromisul austro-ungar din 1867. În această perioadă, au 
fost înfi inţate numeroase asociaţii sportive pentru studenţi. Prima dintre ele a apărut la Budapesta 
în anul 1887, sub denumirea Egyetemi Athlétikai Club (Clubul Atletic Universitar), care mai apoi 
s-a transformat în  Budapesti Egyetemi Athletikai Club (Clubul Atletic Universitar din Budapesta). 
La cumpăna secolelor a apărut asociaţia sportivă Műegyetemi Athletikai és Football Club (Clubul 
de Atletism şi Fotbal al Universităţii Tehnice), care a sprijinit în special fotbalul. În anul 1902 s-a 
înfi inţat la Cluj asociaţia sportivă a Universităţii din Cluj, sub denumirea Kolozsvári Egyetemi 
Athletikai Club (Clubul Atletic Universitar din Cluj). 

Cuvinte cheie viaţa sportivă studenţească, Clubul Atletic Universitar din Budapesta, Clubul de 
Atletism şi Fotbal al Universităţii Tehnice, Clubul Atletic Universitar din Cluj

Abstract (History of sport in the Hungarian schools and universities until 1918)
After the 1876 Compromise the organization of physical education is schools became possible. 

A series of sport clubs offered sport opportunities for university students. In 1887 in Budapest the 
fi rst university sport club, the University Athletic Club was founded, it was the predecessor of the 
University Athletic Club of Budapest. In the turn of the century the Polytechnic Athletic and Football 
Club was established, which endorsed primarily the football. The university sport association of 
Kolozsvár, the Kolozsvár University Athletic Club. Furthermore, numerous sport associations and 
clubs were established by universities, which played a dominant role in the sport life of the regions.

Keywords sport, universities, University Athletic Club of Budapest, Polytechnic Athletic and 
Football Club, Kolozsvár University Athletic Club

Dr. Szikora Katalin, egyetemi docens 

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest
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ismeretek elsajátítására csak a XIII–XIV. századtól 
helyeződött hangsúly. Az ún. 7 szabad művészet (1. 
latin, görög grammatika, 2. szónoklás (retorika), 3. 
a logikus előadás tudománya (dialektika), 4. számo-
lás (aritmetika), 5. mértan, (geometria), 6. csillagá-
szat (asztronómia), 7. egyházi zene („musica”) alap-
elemeinek az elsajátítása után került sor az ún. filo-
zófiai tudományok megismerésére. A XIII. század-
tól a legmagasabb szintig eljutó hallgatók érdeklő-
désüknek megfelelően már jogi vagy orvostudomá-
nyi ismeretekkel egészítették ki tanulmányaikat. 
Ezek elvégzése után ekkor már már nem volt fon-
tos, hogy az e végzettséggel rendelkező értelmisé-
gi („természetesen” csak férfiak), jogász vagy orvos 
„papi” teendőket is ellásson, a gazdasági fejlődés, 
az igények növekedése egyre inkább megkövetelte, 

hogy teljes munkakészségét állítsa az államigazgatás, a jogszolgáltatás, eset-
leg a betegek gyógyítása szolgálatába. Ez az új „értelmiségi (művészi)” mun-
kakörben dolgozó réteg nem volt egységes, társadalmi helyzetük hosszú szá-
zadokon keresztül bizonytalan volt. Nagyban függtek egy-egy jómódú me-
cénás, netán a királyi udvar vagy az egyház megbízásaitól. A világi értel-
miséginek, művésznek meg kellett találnia a helyét a társadalomban, el kel-
lett azt ismertetnie kortársaival, s ez nem bizonyult könnyű feladatnak. Az 
egyes történeti periódusokban ez az „elismerés” mindig másképpen, hosz-
szabban, vagy rövidebben történt, de e réteg „tudását” egyetlen korszak, ve-
zető, ”uralkodó osztálya” sem hagyhatta figyelmen kívül.

Ez az új világi, értelmiségi réteg volt az, amely a modern értelemben 
vett testkultúrára, testgyakorlatokra felfigyelt, s nemcsak saját maga is űzte, 
gyakorolta, hanem ennek hasznát az egészségre, a jellemre, az erkölcsre és a 
„fegyelemre”, amely az állandó háborúskodások miatt elengedhetetlen em-
beri tényező volt – folyamatosan hangoztatta.

Az európai kora középkori testfelfogásban, értelmezésben a testi neve-
lés az egyházi nevelés része volt. A reneszánsz, majd a felvilágosodás indí-
totta el azt a folyamatot, amely révén a „szellemi” és a „testi” nevelés foga-
lomköre hol jobban, hol kevésbé, de eltávolodott egymástól, bár minden tör-
téneti korszakban voltak kiváló tudósok, művészek, „politikusok”, akik en-
nek „egységére” hívták fel a figyelmet.

Az itáliai humanisták közül Pier Paolo Vergerio, Vittorino da Feltre, 
Aeneas Silvius Piccolomini, a későbbi II. Pius pápa, illetve Hieronymus 
Mercurialis tevékenysége – mind elméleti, mind gyakorlati téren – emel-
kedett ki a testgyakorlatok fejlesztése terén. Gondolataik népszerűek voltak 
az itáliai egyetemek diákjai között, ahol több európai (köztük magyar) diák 
is megfordult. A nyugat-európai egyetemek életére Rotterdami Erasmus, 
Thomas Morus, Franc,              ois Rabelais, Michel Montaigne művei sem maradhat-
tak hatás nélkül, a testi nevelés fontossága valamennyiüknél felmerült. Az 
„új típusú” életszemlélet átvétele a reformáció elterjedésével (Luther, Kál-
vin, Melanchton tanai) gyorsult fel. A testi nevelés filozófiai megközelítésé-

Az európai kora középko-
ri testfelfogásban, értelme-
zésben a testi nevelés az 
egyházi nevelés része volt. 
A reneszánsz, majd a felvi-
lágosodás indította el azt a 
folyamatot, amely révén a 
„szellemi” és a „testi” ne-
velés fogalomköre hol job-
ban, hol kevésbé, de eltá-
volodott egymástól, bár 
minden történeti korszak-
ban voltak kiváló tudósok, 
művészek, „politikusok”, 
akik ennek „egységére” 
hívták fel a fi gyelmet.
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ben voltak ugyan különbségek az említett szerzők között, azonban az ambí-
ciónak, az akaratnak, a mozgásnak, az aktivitásnak a társadalmi „hasznos-
ság” katonai, pedagógiai, egészségügyi szempontjaiból elsődlegességet tu-
lajdonítottak.

Az itáliai és a nyugati illetve közép-európai egyetemek tehát a szellemi 
és a testi nevelés központjai, végzett diákjai az új gondolkodásmód elterjesz-
tői lettek Európában. A labdajátékok, a vívás, a tánc, a lovaglás, majd a lövé-
szet és a torna előfutárának mondható akrobatikus ugrások voltak a közép-
kori ifjak által leginkább kedvelt testgyakorlati ágak.

Az újkor hajnalán (XVI–XVII sz.) megjelentek az első kísérletek az isko-
lai testnevelés bevezetésére, amely az egyetemeket, főiskolákat az ún. „szak-
emberképzés” szempontjából érintette. (Meg kell azonban jegyezni, hogy 
ez egy hosszan elhúzódó folyamat volt, s valójában csak a XVIII. század-
tól konkretizálható. Magyarországon az 1777-ben kiadott iskolaügyi rende-
letet a Ratio Educationis említi először) Az igény azonban hol halványab-
ban, hol erősebben területektől és az egyetemi autonómiák sokszínűségétől 
függően ismét és ismét felmerült. A „kollégiumi” iskolatípusok „egyikében- 
másikában” meg-megjelent az a pedagógiai igény, hogy a tanulók a szünetek-
ben illetve a délutáni foglalkozásokon testgyakorlatok végzésével „szakítsák 
meg a szellemi képzés monotóniáját, mely pozitív hatással lehet az oktatási 
nevelési folyamat egészére”. Angliában John Locke, Richard Mulcaster, né-
met területen a filantropisták, pl. Johann Christoph Guts-Muths,  Francia-
országban Jean Jacques Rousseau, Svájcban Johann Heinrich Pestalozzi vol-
tak e gondolat úttörői. Külön ki kell emelni Johannes Amos Comenius ez irá-
nyú munkásságát, amely sajnos sokáig követetlen maradt Közép-Európában.  

A modern sportágak kialakulása és hatása az egyetemek sportéletére

A XVIII–XIX. század sportéletére két nagyobb „sportirányzat” kiala-
kulása volt a jellemző, mely alapvetően hatott a XIX. sz. végére megjelenő 
„internacionalizálódás” következtében a világ szinte valamennyi országá-
nak testkultúrájára, s ezen belül egyetemi sportjára is.

A meghatározó, a versenyszemléletű, teljesítményorientált ún. „angol 
sport irányzat” volt, mely az angol kolonializmus nyomán az egész angol-
szász világban elterjedt (Amerikai Egyesült Államok, az angol gyarmatok, 
majd domíniumok), s mindez követendő példaként, modellként is szolgált 
a kialakuló európai nemzetállamok többségében. Ennek a szemléletmód-
nak az elterjesztésében alapvető szerepet játszottak az angol egyetemek, fő-
iskolák (college-ek). Maga a „sport” szó is Angliá-
ból terjedt el, értve alatta azt az életvitelt, életmó-
dot – kiegészülve az „íratlan” szabályok betartá-
sával, a fair play és a handicap fogalmaival, – me-
lyet a sporttörténet az ún. gentleman sportszem-
léletként tart számon. A magas fokú szellemi és fi-
zikai teljesítményre való törekvés, az egész életen 
át folytatott fizikai aktivitás jellemezte ezt a szem-

A labdajátékok, a vívás, a 
tánc, a lovaglás, majd a lö-
vészet és a torna előfutárá-
nak mondható akrobatikus 
ugrások voltak a középkori 
ifjak által leginkább kedvelt 
testgyakorlati ágak.
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léletet, melyet a növekvő számú egyetemi hallga-
tóság az egyre nagyobb jelentőségű „intellektuá-
lis” központokban, az egyetemi „campusok”-on, 
„alma materekben” alapozott meg. Angliának 
ugyanis szüksége volt olyan fizikailag, szellemi-
leg jól felkészült katonákra, hivatalnokokra és ke-
reskedőkre, akik az „angol koronát” egész életü-
kön át mélyen átérzett hivatástudattal szolgálták, 
s ezzel biztosították Anglia „világhatalmi” törek-
véseit. Majd a kivándorlások során számuk meg-
sokszorozódott, így hatásuk is erősebbé vált, az 
egyes „gyarmati” országokban. Az egész világon 

jól ismert angliai egyetemek mellett (Oxford, Cambridge) a sport vonatkozá-
sában egy közép-angliai kisváros iskolája vált világhírűvé. A Rugby College 
rektoraként tevékenykedett ugyanis Thomas Arnold (1795–1842), akinek ne-
véhez fűződött az ún. „angol polgári sportpedagógia” kidolgozása. Koncep-
ciójában az iskola, a „templom”, a sportpálya és a (bentlakásos) kollégium 
szoros egységet képezett, s egy „college campus” létrehozása véleménye sze-
rint elképzelhetetlen volt valamelyik tényező elhagyása (netán „megspórolá-
sa”) esetén. Elképzeléseit – mely a következő évtizedekre követendő példává, 
modellé vált – Charles Kingsley (a westminsteri apátság kanonokja) fejlesz-
tette tovább az „angol keresztény ifjú ideál” felvázolásával. Nézeteik szerint 
„… a sport a versengés, a saját ügyességére utalt ember virtuskodása társada-
lomépítő gyakorló terület az ifjúság számára. A felnövekvő nemzedék az it-
teni küzdelemben kicsinyben edződik hozzá az élet nagy arénájához. Az is-
kola, a templom, az internátus és a sportpálya együttes ráhatásával célratö-
rő és következetes nemzedék alakítható ki, amely a világ minden táján kép-
viselni tudja önmaga és hazája érdekeit.”  

Ez a modell – melynek kritikai megjegyzései a kortársak és az utókor ré-
széről is a női nevelés (sport) háttérbe szorítását, illetve a magas „tandíjat” 
érintették – nemcsak Anglia, Skócia, Wales és Írország, hanem az európai 
kontinens, pl. Franciaország nevelési (közéleti) szakembereinek az érdek-
lődését is felkeltették. Pierre de Coubertin, a nemzetközi olimpiai mozga-
lom megalapítója a XIX. sz. második felében többször is járt tanulmányúton 
Angliában (Rugbyban is), s az ott tapasztaltakat kívánta saját hazájában is 
népszerűsíteni, elfogadtatni. Hasonlóan elragadtatással írt az angol egyete-
mi élet szerveződéséről – melyben a diákok is kezdeményező, önszervező-
dő szerepet kaptak – a XIX. század első felében Angliában járt két magyar 
arisztokrata: gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós.

T. Arnold, Ch. Kingsley és angolszász követői nem voltak a „kötele-
ző” egyetemi testnevelés hívei. A mozgás, a fizikai aktivitás, a sportágak 
életmódszerű gyakorlása az angol társadalom arisztokrata és egyre növek-
vő számú középosztálya rétegeinek „mindennapi szabad” tevékenysége volt, 
külső ráhatások nélkül. Az egyetemi életben is a sport a napi 24 óra része 
volt, s nem egy 1–2 óráig elvégzendő, kötelező minősítéssel járó „tantárgy”. 
A minősítést a versenyeken elért eredmény, a társadalmi, szakmai „ranglét-

Hasonlóan elragadtatással 
írt az angol egyetemi élet 
szerveződéséről – melyben 
a diákok is kezdeménye-
ző, önszerveződő szerepet 
kaptak – a XIX. század első 
felében Angliában járt két 
magyar arisztokrata: gróf 
Széchenyi István és báró 
Wesselényi Miklós.
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rán” elfoglalt hely, a személy környezetének „elismerő” véleménye és nem 
utolsósorban a „kisportolt”, esztétikus alkat jelentette.

Az egyetemek, college-ok oktatási programja eltérő volt, a helyi sajátos-
ságok, a fenntartó intézmény, elsősorban az állam és az egyház, illetve ma-
gánszemélyek, vagy gazdasági csoportosulások érdekei alakították azokat. 
A XIX. sz. végétől már „főfoglalkozású” testnevelő tanárokat alkalmaztak 
az egyes egyetemek, s a hallgatók egyetemi éveik alatt választhattak a sport-
ágak közül. Az angol, skót, wales-i campusok „hatalmas” kiterjedésűek vol-
tak, a brit szigetek éghajlatának megfelelő, jó minőségű füves pályákkal, va-
lamint evezős, regattapályákkal rendelkeztek, ahol elsősorban a szabadtéri 
sportágak (krikett, labdarúgás, rögbi, atlétika, gyeplabda, evezés, golf) vol-
tak a legnépszerűbbek a diákok körében.

Ez a sportszemlélet a XIX. sz. végére általánossá vált az ún. „angol-
szász” világban. Az angol „gyarmatok”, majd domíniumok újonnan alapí-
tott egyetemei, főiskolái ezt a modellt követték, kisebb-nagyobb mértékben 
figyelembe véve a helyi sajátosságokat. (India, Egyiptom)  

Az előbbiektől eltérő módon alakult az európai „kontinens”, tehát Né-
metalföld, Skandinávia, Franciaország, a széttagolt Németország, hatásuk-
ra pedig Közép-Európa egyetemi sportélete. A napóleoni háborúk évei alatt, 
mely elsősorban a német „fejedelemségeket”, illetve Poroszországot érintet-
te közvetlenül (Anglia „háborúi” nem az „anyaországban” folytak), sajátos 
katonai befolyást tükröző ún. nemzeti torna mozgalmak alakultak ki, me-
lyek mindegyike, szakmai szempontból a filantropisták által kidolgozott ún. 
gimnasztikára épült. A dán Franz Nachtegall, a svéd Peer Henrik Ling és 
fia, Hjalmar Ling, a svájci Johann Heinrich Pestalozzi és a német Johann 
Christoph Guts-Muths voltak a filantropizmus legismertebb európai képvi-
selői. 

Az európai kontinensen „mozgó” nagy létszámú hadseregtestek had-
műveleti irányítása egészen más elemeket igényelt, mint a sok helyen be-
vethető, rugalmas, azonnali, önálló döntéseket igénylő, magas haditechni-
kájú, de egységeiben kisszámú angol gyarmati hadsereg hasonló szempont-
jait tekintve.

Az „egyszerre, vezényszóra” mozgó nagy létszámú hadsereg kiképzési 
gyakorlatához jó alapot adhatott a filantropisták által kidolgozott gimnasz-
tika anyag. Johann Gottlieb Fichte német filozófus (1762–1814) 1804-ben ki-
adott „Aforizmak a nevelésről” c. művében ezt írta: „naponta tornagyakor-
latokkal képezzék, tegyék harmonikussá a testet 
és a testmozgást, olyan gyakorlatokkal, amelynek 
a célja, hogy a test engedelmeskedjék a léleknek, 
s hogy azt erőssé és kitartóvá tegyék”. Az együt-
tesen, vezényszóra mozgó fegyelmezett, katonai 
egységek hatékonysága megmutatkozott a napóle-
oni háborúk során (1805–1815). 

Tehát az európai kontinens ( a brit szigete-
ket  kivéve) nyugati és középső részén a testneve-
lés és a sport vonatkozásában a katonai szempont-
okra helyeződött a hangsúly, a modern sportágak 

A napóleoni háborúk évei 
alatt, mely elsősorban a né-
met „fejedelemségeket”, il-
letve Poroszországot érin-
tette közvetlenül (Anglia 
„háborúi” nem az „anyaor-
szágban” folytak), sajátos 
katonai befolyást tükröző 
ún. nemzeti torna mozgal-
mak alakultak ki.
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közül pedig a Friedrich Ludwig Jahn által kidol-
gozott német tornarendszer lett a legnépszerűbb. 

Az egyes nemzeti vagy területi sajátosságok 
természetesen kimutathatóak, így a dán vagy a 
svéd tornarendszer, mely az egészségügyi szem-
pontokat jobban szem előtt tartotta, mint a német, 
vagy a szláv területek „Sokol” (jelentése sólyom) 

mozgalma, mely alapjait a német torna adta, de már a nacionalizmus határát 
súroló – néha át is lépő – nemzeti jelleget kapott. Ennek a „rendszernek” leg-
népszerűbb sportágai a torna, az úszás, és a korcsolyázás voltak. 

A „kontinens” egyetemei és főiskolái is a XIX. sz. végére egyre több 
helyen alkalmaztak „főfoglalkozású” testnevelőket, de szemléletüket a 
filantropisták által bevezetett kötelező, „tornaóra” jellegű, a szemeszteren-
kénti ellenőrzést javasló gondolkodás jellemezte. Természetesen az európai 
„kontinens” néhány egyetemén is megjelentek, azok az Angliában járt arisz-
tokraták, értelmiségi szakemberek, akik az „angol utat” tartották célraveze-
tőbbnek (pl. Coubertin), de a legtöbb esetben az ún. „különc, anglomán” ki-
sebbséghez tartoztak.

Az európai tornamozgalomban tehát az ún. „gyakorlatozás” rendszere 
alakult ki, mely eltért a fogadásokkal övezett, vetélkedésre és az állandó ver-
senyzésekre épülő angol szemlélettől. A két irányzat különbségei a szakmai, 
sportpolitikai, iskolai tantervi anyagokban is megmutatkoztak. 

A XX. századi egyetemi versenysport fellendítője: az Amerikai Egye-
sült Államok 

A modern sportmozgalom fentebb említett irányzatai, de elsősorban az 
ún. „angol versenyszemlélet” befolyásolta a XIX. sz. végétől egyre markán-
sabban és sajátosan alakuló, a világ sportéletére egyre jelentősebb befolyás-
sal bíró észak-amerikai sportéletet, s azon belül az egyetemi testnevelést és 
sportot. A gomba módra szaporodó állami és magánegyetemek angol min-
tára szerveződtek, de a növekvő hallgatóság – Észak-Amerika „olvasztóté-
gely” jellege miatt (a bevándorlások következtében a lakosság sokszínűsé-
ge, majd az ún. amerikai identitás kialakulása) – más igényekkel lépett fel, 
mint az „óhazában”. Ehhez kellett alkalmazkodnia az egyetemi sportélet-
nek is. Eleinte az egyéni sportágak voltak a legkedveltebbek (atlétika, eve-
zés), de a hallgatók számának növekedésével a csapatsportágak és azon be-
lül is a labdajátékok vívták ki az első helyet a hallgatók szimpátiájában. A 
csapatsportágak nem nélkülözhették az edző (coach) irányító szerepét, így 
egy új szakma körvonalai kezdtek kialakulni az amerikai egyetemi életben. 
Megjegyzendő, hogy az edzőket már az első időszaktól kezdve „egyenjogú” 
egyetemi nevelőként kezelték. A rögbiből kialakuló amerikai futball, a kri-
kettből kialakuló baseball, a kosárlabda színesítették az amerikai egyete-
mi sportéletet. Az egyik legpatinásabb új-angliai egyetem, az Amherst el-
nöke, W. A. Stearns 1859-ben így nyilatkozott az egyetemi sport szükséges-
ségéről. „Mire a második év véget ér sok hallgató egészségileg összeroppan. 
A testedzés nem az egyedüli módszer ennek megakadályozására, de feltét-

A csapatsportágak nem 
nélkülözhették az edző 
(coach) irányító szerepét, 
így egy új szakma körvo-
nalai kezdtek kialakulni az 
amerikai egyetemi életben. 
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lenül az elsők között szerepel. Ha módszeresen meg lehetne oldani, hogy 
minden hallgató naponta bizonyos testedzést végezzen, akkor mély meggyő-
ződésem – melyet megfigyelésre és tapasztalatra alapítok – nemcsak életet 
menthetnénk és egészséget őrizhetnénk meg, hanem biztosítva lenne a jó-
kedv, az elevenség és a tanulmányok egy magasabb szintje, valamint a ma-
gasabb szintű intellektuális élet is”. Ezen az egyetemen alapítottak először 
testnevelési tanszéket is, melyet az egészség felügyelettel, egészségtan-okta-
tással kötöttek össze.

Alapvető kérdés volt a létesítmények számának növelése illetve szín-
vonalának emelése. Ez a folyamat az 1880-as évektől gyorsult fel a legjobb 
hírű amerikai egyetemeken. (Yale, Harvard, Princeton, Rutgers, Berkeley, 
Stanford, Columbia, Springfield (a kosárlabda szülőhelye), stb, de hamaro-
san követték őket a kisebb-nagyobb állami, illetve magánegyetemek is. 

A XIX. század utolsó évtizedeiben az USA egyetemein és főiskoláin ko-
moly viták zajlottak a sportfejlesztés, a XX. sz. sportkoncepció-kérdéseiről. 
Az egyes irányzatok integrálódása – hozzájárult ehhez a nemzetközi olim-
piai mozgalom és az olimpiai játékok integráló hatása is – az Egyesült Ál-
lamokban és Kanadában elég gyorsan és korán bekövetkezett, így az ameri-
kai egyetemi sport a XX. század elején sok kérdésben évtizedekkel megelőz-
te Európa legszínvonalasabb nemzeti egyetemi, főiskolai sportéletét is. Ezt 
a gyors fejlődést segítette elő a szervezeti keretek kialakulása és a tudomá-
nyos munka bekapcsolása az egyetemi sportéletbe. Az 1903-ban megalakult 
Amerikai Testnevelés Társaság, majd 1905-ben a tudományos munka fej-
lesztésére létrehozták az Amerikai Testnevelési Akadémiát. E szervezetek 
kutatási eredményeiket, melyek kiegészültek az ún. versenysport területén 
kívül, a munkaidő utáni rekreáció, a munkahelyi testnevelés, a nők sportja, 
a gyermekek és az idősek sportja kutatásával elsősorban az egyetemi életben 
hasznosították. Az egyetemi testnevelési intézetek, tanszékek száma roha-
mosan emelkedett, s ebben szerepe volt a testnevelő tanárképzés egyre nö-
vekvő igényének is.

1905. december 28-án (13 vezető egyetem és főiskola képviselőinek kez-
deményezésére) 62 egyetem és főiskola küldöttei a főiskolai versenyek sza-
bályainak kialakítására – több esetben a labdajátékok mérkőzéseit agresz-
szív, brutális jelenetek zavarták meg – és az egye-
temek közötti egyéb sportkoordináció biztosítá-
sára megalapították az Egyesült Államok általá-
nos főiskolai sportszervezetét. A szervezet a mű-
ködési engedélyt 1906. március 31-én kapta meg. 
Mai napig használatos nevét – National Collegiate 
Athletic Association (NCAA) – 1910-ben vette fel. 
Az első országos főiskolai bajnokságokat azonban 
csak 1921-ben, már az első világháború befejezé-
se után szervezték meg. (Ez a szervezet hatott a 
legnagyobb kezdeményező erővel a Magyar Egye-
temi és Főiskolai Sportszövetség megalakulására 
is (1907), melyről a későbbiekben részletesen lesz 
szó).

Ha módszeresen meg le-
hetne oldani, hogy minden 
hallgató naponta bizonyos 
testedzést végezzen, akkor 
mély meggyőződésem – 
melyet megfi gyelésre és ta-
pasztalatra alapítok – nem-
csak életet menthetnénk 
és egészséget őrizhetnénk 
meg, hanem biztosítva len-
ne a jókedv, az elevenség 
és a tanulmányok egy ma-
gasabb szintje.
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A magyar iskolai testnevelés kezdetei

Magyarországon az iskolai testnevelés első lépései az ún. reneszánsz 
időszakhoz kötődnek. Hunyadi Mátyás budai és visegrádi udvarában több 
itáliai írástudó is megfordult (Galeotto Marzio, Antonio Bonfini), de mellet-
tük a hazai világi értelmiség is kiemelkedő szellemiségű volt, pl. Janus Pan-
nonius (Csezmiczei János) vagy éppen a kor legképzettebb „intellektusa” Vi-
téz János (később esztergomi érsek). Mindegyikük tett utalást – a reneszánsz 
szemléletet követve – az általános nevelés folyamatában a testnevelés fontos-
ságára. Az e korszakból származó legbecsesebb latin nyelvű írott forrásunk, 
mely ezt a kérdést is említi, Aeneas Silvius Piccolomini, a későbbi II. Pius 
pápa „Értekezés a gyermekek neveléséről” című „tanulmánya”, melyet 1450-
ben írt V. László cseh és magyar király nevelője, Vendel Gáspár számára.

A magyar pedagógiai szakirodalomban a testi nevelés fejlesztésének út-
törői közé a Gyulafehérvárott és Kolozsvárott tanító Apáczai Csere János, 
illetve a sárospataki kollégiumban 1650–54 között tevékenykedő Johannes 
Amos Comenius tartozott. Apáczai hollandiai tanulmányainak hatásá-
ra legfontosabb művében, a Magyar Enciklopédiában az egészség megőrzé-
se szempontjából említi a testi nevelés fontosságát. Rövid élete során soha 
nem szűnt meg harcolni a magyar ifjúság tunyasága és elpuhultsága ellen. 
„Megutálván a henyélést, szeresd a munkát – tanácsolta egy tanulásban el-
csüggedt ifjúnak – „fuss mindentől, ami az embert kényessé teheti. Hálj 
örömestebben száraz deszkán, avagy kemény kövön, mint lágy párnán vagy 
gyenge ruhán… Ha melyedben vagyon még elevenség, ha szívedben virtus-
nak csak szikrája maradt, távul, távul légyenek minden lágy, könnyű, ké-
nyes dolgok, keményeket, keményeket keress, tűzön, vízen, kősziklákon, ha-
vasokon járj-kelj!” írta.

Comenius magyarországi tevékenysége alatt élesen bírálta a magyaror-
szági nevelésügy egész rendszerét. Természetesen mindezt Bécsből irányí-
tották, s a Habsburg-uralkodóknak ekkor még nem igazán volt érdekük a 
magyarországi közállapotok javítása. De a protestáns szemléletű Comenius 
a „belenyugvó kisembert” is bírálta, mikor ezt írta a magyarországi vi-
szonyokról:

„… ti magatok döntitek ügyetlen cselekedeteikkel és szokatlan tunya-
ságtokkal hazátokat romlásba. Tekintsetek más népre, kik balgaságuk miatt 
elvesztek! A ti hátramaradástoknak az oka az esztelenség, amivel nem ér-
titek meg a háború és a béke igaz mesterségét. Békében nem gondoskodtok 
az utódokról: sok gyermek születik, de nem ügyelnek rá, hogy azok életké-
pesek legyenek. Hogy kevés öreget látunk, annak oka a rossz táplálkozás. A 
magyarlakta vidékeken hiányzik az orvos és a patika. A rossz gazdálkodás 
az oka a nagy szegénységnek. Az esztelenség az oka a gyűlölködésnek, a vi-
szálykodásnak, a törvények megsértésének, a sok igazságtalanságnak is. – A 
rossz nevelés – az ifjúságot nem eleven tevékenységre nevelik itt;  itt semmit 
alaposan nem tanulnak, nem tudnak és nem akarnak -, a tunyaság és ügyet-
lenség az oka a nagy szegénységnek és nyomorúságnak, ezekből ered viszont 
a lopás, rablás, útonállás.”
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A Nagy oktatástan c. művében lefektetett 3x8 órás időbeosztást a 
pansophiai iskola (az egyetemes bölcsesség iskolája) tantervének elkészíté-
sében is szem előtt tartotta. A testnevelés, a játék a 8 óra „pihenőidőben” ke-
rült volna sorra elképzelései szerint, mindhárom (alap, közép, felsőfok) isko-
latípusban. (Ez az „angolszász felfogás” irányában mutatott). De Comenius 
mondta ki azt is, hogy a nevelés (a testi nevelés is) az embert egész életén 
(csecsemőkor, gyermekkor, ifjúkor, felnőttkor) át végig kell, hogy kísérje.  
Sőt a lányok nevelésére is – biológiai adottságaikat figyelembe véve - hason-
ló figyelmet javasolt.

Apáczai és Comenius munkásságukkal mondhatni „messze megelőz-
ték” kortársaikat a korszerű pedagógia, a nevelés kérdéseiben. Műveik azon-
ban két évszázadra feledésbe merültek, hogy majd a XVIII. század végén is-
mét nagy hatással legyenek a már az ún. felvilágosodás szellemében átala-
kuló új európai államrendszerek politikai, s azon belül a kulturális és az ok-
tatásügyi „reformokra”.

A felvilágosult abszolutizmus magyarországi uralkodói (Mária Teré-
zia, II. József) az új gondolkodásmód és a polgári fejlődés eredményekép-
pen nagyobb figyelmet fordítottak az állami nevelésügyre. Az 1777-ben ki-
adott Ratio Educationisban, az első magyar oktatásügyi törvényben a sokol-
dalú nevelés igényét fogalmazták meg a törvényalkotók. Köztük komoly sze-
repe volt a magyar Ürményi Józsefnek.

„Az államnak olyan polgárokra van szüksége – olvassuk a „Ratio” 
CCXXIV. fejezetében, akik bármely terhet elvállalnak, testüket az év bár-
mely szakában az időjárás viszontagságainak és szeszélyeinek kiteszik, s vé-
gül akiket ereje vesztett, elpuhult természetük el nem éktelenít. Azért ön-
ként meg kell nekik engedni, hogy az esztendő bármely szakában a tér és a 
szabad levegőt élvezhessék, hogy séta közben társaloghassanak és az ilyen 
összejövetelek alkalmával maguk eszeljék ki üdülésük csínját-módját szóval, 
hogy játsszanak. De gondos előrelátással ügyelni kell majd, hogy a lelki fel-
üdülés éppúgy, mint az iskolai elfoglaltság, a fő céllal mindig összhangban 
legyen, azért szükséges lesz a játékok fajait, helyét és idejét meghatározni és 
mindenben határozott rendet és szabályokat megállapítani.”

A testneveléssel 7 paragrafusban foglalkozott a törvény, de csak az 
„ajánlott” tantárgyak közé és a mindenkori iskolai autonómia hatáskörébe 
sorolta. 

Testnevelés és sport a reformkori Magyarországon

Jelentős változás következett be a „reform-
kor” első éveitől. (1825) Az Angliát is megjárt 
arisztokraták, pl. báró Wesselényi Miklós és gróf 
Széchenyi István ugyanis elragadtatással írtak 
műveikben az angol sportszemléletről, az egyete-
mi sportról. Magyarországon azonban ennek ele-
inte a gyakorlatban vajmi kevés visszhangja volt. 
Széchenyi csónakdája, mely a dunai evezős életet 
kívánta fejleszteni, népszerűsíteni, állandó gon-

A felvilágosult abszolutiz-
mus magyarországi ural-
kodói (Mária Terézia, II. Jó-
zsef) az új gondolkodás-
mód és a polgári fejlő-
dés eredményeképpen na-
gyobb fi gyelmet fordítottak 
az állami nevelésügyre. 
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dokkal küzdött a nem megfelelő látogatottság miatt. Növekedett azonban az 
„elméleti” (előbb német, majd magyar nyelvű), a testnevelést és a sportot (az 
iskolai testnevelést, illetve az egyes sportágakat) népszerűsítő, illetve azt 
már tudományosan elemző szakmunkák száma. Elsősorban a pedagógusok 
(Pestalozzi tanítványa Váradi Szabó János, Tavasi Lajos) és az orvosok (Kiss 
József, Bene Ferenc) jártak élen ezen a területen. 

A Nyugat-Európához mérten kis létszámú egyetemi ifjúság („természe-
tesen” csak férfiak) szabadidejében elsősorban a vívóintézeteket látogatta, 
melynek első „fecskéi” a kolozsvári Viadal iskola – alapította Bölöni Farkas 
Sándor, védnöke Wesselényi Miklós –, illetve a pesti Nemzeti Vívóintézet – 
alapítója Keglevich Ignác – voltak. Rajtuk kívül Chappon Alajos, Keresztessy 
József vívómesterek megbecsült tagjai voltak a társadalmi elitnek, hírük 
külföldre is eljutott. A „tornaiskolák” nyitottabbak voltak a női társadalom 
felé is, az 1833-ban Clair Ignác alapította „Pesti Gimnasztikai Iskola” már 
ún. (női) „tornamestereket” is képzett tanfolyamain. A torna sportág eleinte 
a középfokú képesítéssel bíró tanítók között volt igazán népszerű.   

Az 1848. július 20-án, tehát már a forradalom és szabadságharc napjai 
alatt összeült I. magyar tanügyi kongresszus az iskolai testnevelés kötelező 
tantárgyként való bevezetését határozta el a különböző iskolatípusokban. Ez 
a tény újabb problémát vetett fel, mégpedig a főiskolai szintű testnevelő ta-
nárképzés elindításának a szükségességét. Az ügy a szabadságharc leverésé-
vel néhány évtizedre háttérbe szorult, s az 1867-es osztrák–magyar kiegye-
zés után került ismét a szakmai és a közérdeklődés középpontjába. 

Törekvések a szervezett, (klubjellegű) egyetemi sportélet létrehozásá-
ra (1867–1897)

Magyarországon ebben az időszakban három nyugat-európai értelem-
ben vett egyetem létezett: Budapesten a Tudományegyetem és a Műegyetem, 
illetve a kolozsvári egyetem. Emellett számos városban kollégiumok, akadé-
miák, líceumok láttak el ún. „felsőoktatási” feladatokat az egyes szakterüle-
teken. (Gazdasági, agrár, tanítóképzés, művészeti ágak stb.)

Az egyetemi testnevelés és sport esetében is – mint ez erre a korszak-
ra általában jellemző volt – egy kiemelkedő gondolkodású személyiségre, 
egyben mecénásra volt szükség az első konkrét lépések megtételében. Ester-
házy Miksa gróf, nagy elődeihez, Széchenyihez és Wesselényihez hasonlóan 
Angliában és Amerikában járva vált a modern sport hívévé és hirdetőjévé. 
Nevéhez fűződött az atlétika sportág magyarországi meghonosítása, az első 
atlétikai klub a MAC (Magyar Athletikai Club, 1875) létrehozása. Az egye-
temi sport népszerűsítésében és annak konkrét megvalósításában is elévül-
hetetlen érdemek szerzett. Példája révén (is) olyan korábbi megdönthetetlen 
„dogmák” kerültek múlt időbe, hogy az „érettségi után már nem szükséges 
a testgyakorlás”. Az egyre erősödő civil, polgári társadalom igényeként egy-
re másra jelentek meg Magyarország nagyvárosaiban a torna, az atlétikai, az 
úszó, a korcsolyázó, az evezős, a kerékpáregyletek, klubok. Az egyleteknek, 
kluboknak pedig szükségük volt – miután pénzbeli „állami” támogatást nem 
kaptak – egy folyamatosan tagdíjat fizető polgári rétegre. E tekintetben nagy-
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ban számítottak az egyetemi ifjúságra is, hiszen az angol mintára szervező-
dő klubok modellje azt mutatta, hogy a fiatalon elkezdett sportolási szoká-
sok végigkísérik az egyént egész életén keresztül. A névválasztásnál – „egy-
let”, vagy „club” – a választott sportágak jellege dominált. Amennyiben az 
angol „sportágakat” (atlétika, labdajátékok) kívánta előtérbe helyezni a ve-
zetés, akkor a club nevet választotta (pl. MAC, Kolozsvári Athletikai Club, 
KAC), amennyiben a torna dominált az egylet szó került be a hivatalos név-
be. (pl. Nemzeti Torna Egylet, NTE, Újpesti Torna Egylet, UTE). A „sok-szak-
osztályos” sportegyesület, – melyben mind az atlétika, labdajátékok, mind 
a torna, úszás, birkózás jelen volt – modellje a XIX–XX. század fordulójára 
alakult ki, nevében is ötvözve a két (angol „sport”, német „torna”) irányzatot. 
(pl. Ferencvárosi Torna Club, FTC 1899)     

A századforduló magyarországi sportéletének sajátos kísérő „zöngéje” 
volt az ún. torna-atlétika ellentét. A két alapsportág szervezetei, klubjai, szö-
vetségei, az általuk befolyásolt sajtó állandó vitájával – mely a sportáguk „el-
sőbbrendűségéről” szólt – szembesült a sokszor ebben a kérdésben még ta-
nácstalan, elsősorban városlakó polgár. (NTE, Magyarországi Tornaegyle-
tek Szövetsége, lapja a Tornaügy, majd a Nemzeti Sport vs. MAC, Magyar 
Athlétikai Szövetség, lapja a Sportvilág) E vita végül is csak az 1910-es évek-
ben csendesedett le, – melyben mint korábban említettük – szerepe volt az 
újkori olimpiai mozgalom integráló hatásának is.

A „vidék”, a falvak „sportja” eleinte az ún. népi játékokra épült, melyek 
azonban lassan kiszorultak a „modern” sportéletből, s legfeljebb az iskolai 
testnevelés tantervi gyakorlatanyagába kerültek be.  

Esterházy Miksa a MAC megalakulása után közvetlenül az egyeteme-
ken igyekezett híveket szerezni az új sportágnak, az atlétikának, s 1878-ban 
– Londonból – intézkedett „hogy a tavaszi viadalon egyetemi verseny is ren-
deztessék kizárólag tudományegyetemi és műegyetemi polgárok számára”. 
A kis számú nevezés híján azonban ez meghiúsult, és a következő évek sem 
hoztak több sikert ezen a téren. 1885-től a sportsajtó propagandaszerepe erő-
södött fel, miután ha nem is mindennapi, de havi gyakorisággal jelentek meg 
cikkek az egyetemi sport, testnevelés hasznáról, szükségességéről. Porzsolt 
Kálmán a Herkules című lap 1886. március 21-i számában (mely egyébként 
a Porzsolt testvérek (Kálmán és Jenő) tulajdonában volt) „Az egyetemi ifjú-
ság testgyakorlása” címmel írt cikket. Külföldi példákra hivatkozva (Anglia, 
Németország) javasolta, hogy az egyetemek a földszinti tantermeiket torna-
termekké alakítsák át, s csak ez, illetve a szabadtéri sportpályák létesítése je-
lent plusz kiadást számukra, mert az ott dolgozó szakembereket – ahogy kül-
földön is teszik – a hallgatók „tandíjából” fizetnék. Felhívta a figyelmet arra 
is, hogy eddig a külföldről hozzánk érkezett sportszakemberek meglepetés-
sel tapasztalták az egyetemista fiatalok csekély számát a magyar sportpályá-
kon. Cikkét azzal fejezte be, hogy Budapest és Kolozsvár egyetemeinek fia-
talságát, olyan nemes versenyeken szeretné látni majd vetélkedni, mint Ox-
ford és Cambridge ifjait. Ehhez pedig segítséget kért és várt Berzeviczy Al-
bert miniszteri tanácsostól is, aki a VKM-ben felügyelte „a felsőbb tanin-
tézetek” ügyeit. (Berzeviczy Albert a következő évtizedekben a MOB és az 
OTT elnökeként jelentős személyisége lesz a magyar sportéletnek.)
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Kuszkó István, a kolozsvári sportélet jelentős személyisége szintén tol-
lat ragadott, és a Herkules 1886. augusztus 29-i számában a tanévkezdés 
ürügyén írt hosszabb cikket az „Egyetemi ifjak testképzése” címmel. Véle-
ménye szerint az egyetemnek és az államnak is nagyobb részt kell vállalnia 
ebben a feladatban. Érdekes megállapítása, hogy „Az egyetemi ifjak nagyobb 
része midőn már megszerezte a diplomát, leszámolt egészségével. Arcának 
üde pírja, mely az egészség lenyomata, tagjainak ruganyossága, izmainak 
arányos ereje, testének viharok szeszélyeivel dacoló edzett volta egészség-
telen lakásokban, kocsmákban és kávéházakban pazaroltatott el a test tét-
lensége mellett. Elérkezett az idő a testképzés ügyének felkarolására, verse-
nyek, díjak kitűzésével.” S  amennyiben ez megvalósul, akkor az ifjak „test-
ben erősödni fognak, erkölcseikben megtisztulnak, életkedvük fokozódik, 
kerülni fogják a testrongáló időtöltéseket, megapad az életuntak, öngyilko-
sok száma, erejüknek tudatához jutva kifejlődik bennük az igazi, lovagias 
szellem, s a nevetséges, olykor szomorú végeredményű párbajozás lassan 
megszűnik” – vélte Kuszkó István. 

Megalakul Budapesten az Egyetemi Athlétikai Club (EAC) 

A Tudomány- és Műegyetemi Olvasókör, amely később Egyetemi Olva-
sókör néven működött, 1886-ban felvetette a programjába a testedzést, és 
megegyezést kötött a Nemzeti Torna Egylettel, hogy tagjai „mérsékelt áron” 
tornaoktatást kapjanak. Az első órán kb. 80 hallgató jelent meg. A bemuta-
tó órán – melyet Bokelberg Ernő, az NTE „művezetője” vezetett olyan tekin-
télyes „ férfiúk” is résztvettek, mint Hegedűs Sándor országgyűlési képvise-
lő, az NTE elnöke, Szomjas Lajos, az Olvasókör elnöke, dr. Fodor József or-
vosprofesszor, az egyetem későbbi rektora. Fodor Józsefre oly mértékben vol-
tak hatással a látottak, hogy 1886 őszén rektori székfoglaló előadásában is 
hosszan foglalkozott az egyetemi ifjúság testnevelésének kérdésével. „Min-
denáron eszközöket kell teremteni a test gyakorlására. Néhány tettreképes 
ifjú egyesületet alapíthatna a test fejlesztésére és e mozgalmat bizonyára az 
állam és a főváros is pártolná. Ez az egyesület felölelhetné a sport különfé-
le ágait: őszkor labdázást, télen korcsolyázást, tavaszkor gyalogkirándulást, 
nyáron úszást és különösen a vívást” – mondotta. S a javaslatból 1887-ben 
valóság lett. A Herkules 1887 februárjában hírt adott arról, hogy 1886. de-
cember 14-én megalakult az Egyetemi Atlétikai Club, melynek feladata első-
sorban az atlétika és a vívás sportág népszerűsítése volt. A tagdíjat azonban 
elég magas összegben határozták meg (havi 3 Ft). Ez magasabb volt a két leg-
nagyobb egyesület, az NTE és a MAC tagdíjánál (évi 12 Ft), s ez így nem von-
zotta az egyetemi hallgatóságot. Természetesen az NTE és a MAC is inkább 
ellene tett lépéseket, mint támogatta az új egyesület megalapítását, félve a 
legtehetségesebb versenyzők „el-, átigazolása” kapcsán. Nevéhez illően az új 
klub első rendezvénye egy „atlétikai séta” volt, melyről a Herkules c. lap is 
tudósított. „Az Egyetemi Atlétikai Club első »sétáját« 1887. január 23-án dél-
előtt tette meg Vay gróf művezető vezetésével. Verseny nélkül 7460 m-t sé-
táltak kétszer, oda 60, vissza 65 perc alatt. Az összesen 14. 920 m-t két óra öt 
perc alatt tették meg. Átlagos sebesség percenként 124 m 45 cm volt. Az idő 
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a sebes menetet akadályozta, induláskor a fagyos, csuszamlós talaj, jövet a 
nedves, olvadós sáros út. E mindenesetre atlétákhoz méltó sétálásban reszt-
vettek: gróf Vay Lajos, Bertalan László j.g., Zsivkovits Aladár j.h., sövényhá-
zi Hornu Nándor j.h., Hollensusz Emil j.h.”

A klub az alakuló közgyűlését 1887 szeptemberében tartotta. Elnök-
nek Hayser Szilárdot, alelnöknek Seiler Endrét, titkárnak Hosszú Nán-
dort választották. Választmányi tagok lettek: Magyar János, Göllner Aladár, 
Nékám Lajos orvostanhallgatók, Metz Rezső, Gézi János, Jakabfalvi Gusztáv, 
Csomasz Béla, Antal Gyula és Küzdényi Szilárd joghallgatók. A „műveze-
tő” („edző”) Vay Lajos gróf lett. Az egyesület „tisztikara” követte azt az angol 
mintát, mely a mindenkori hallgatóság aktív munkájára épített, s így termé-
szetesen a választmányi tagok gyakran cserélődtek. Ezt is gyakran negatí-
vumként vetették fel a „régi, nagy” egyesületek vezetői. A klub működéséről 
és jövőjéről Szokolay Kornél fejtette ki véleményét ismét a Herkules lapja-
in egy kétrészes cikksorozatban. Szokolay üdvözölte a klub megalakulását, 
de papírra vetette kételyeit is. Elsősorban a magas tagdíjat és a vívás sportág 
preferálását tartotta elhibázott lépésnek.

Végül cikkét ezekkel a gondolatokkal zárta: „…úgy gondolom, az Egye-
temi Athletikai Club”-nak hivatását nem a párbajmezőn kell keresnie, ha-
nem azoknak az elemeknek fölkarolására kell igyekeznie, a melyek körül-
ményeiknél és viszonyaiknál fogva úgy sem igen érzik szükségét a fegyver-
forgatásnak. Vívóterem és vívómester van elég Budapesten, aki vívni akar, 
tanulhat jól és olcsón. Az „Egyetemi Athletikai Club” legyen hordnoka a 
testedzésnek azokban az irányokban, melyek el vannak hanyagolva és a 
mely irányoknak ápolása égető szükséget képez. Az „Egyetemi Athletikai 
Club” hivatását akkor fogja betölteni, ha igazi angol sportszellemmel: komo-
lyan, szilárd akarattal, kitartással legyőzi az akadályokat, melyek útjában 
állanak annak, hogy az egyetemi ifjúság nagy zöme a testedzés áldásaiban 
részesüljön; ha beviszi az athletikát a szegény sorsú egyetemi fiatalság köré-
be, amely eddig meg volt fosztva a testedzés lehetőségétől. Meg vagyok győ-
ződve felőle, hogy a club alapítóit a legjobb szándékok vezetik és őszintén 
óhajtom, hogy törekvéseiket siker koronázza. Ha a helyes úton fognak halad-
ni, bizonyosan nem marad el az egyetemi tanárok és hatóságok támogatása; 
csak arra igyekezzenek, hogy a fiatalságot meggyőzzék az athletika üdvös 
voltáról, amire talán jó szolgálatot tennének, ha hozzáértő emberekkel felol-
vasásokat tartatnának, például az egyetemi olvasókörben.”

1889-ben a klub alapszabályát a miniszter jóváhagyta, s a december 
10-i közgyűlés új „tisztikart” választott: Elnök Maksziányi Dezső, alelnök 
Eötvös Bálint, főtitkár Ráth István, másodtitkár Rörich Béla, főjegyző Kon-
dor Ferenc, aljegyző Hosszú Nándor, pénztáros Rottenbiller Ödön, ellenőr 
Blaskovits Fridolin, háznagy és szertáros Balogh Hugó, választmányi tagok 
Pándy István, Deréky Pál, Szmrecsányi László, Vay Zoltán, Jánossy Béla, 
Wirnhardt Géza. A „művezető” továbbra is gróf Vay Lajos maradt. A klubélet 
azonban továbbra sem akart felvirágozni. Azok az egyetemi hallgatók, akik 
atletizáltak vagy tornáztak továbbra is inkább a régi egyesületeikben (NTE, 
MAC) versenyeztek. 
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Az NTE és a MAC „a kulisszák mögött” igyekezett hátráltatni az új klub 
munkáját, s még az az ötlet is felmerült, hogy mind az NTE, mind a MAC 
„egyetemi” szakosztályt hozzon létre. Ez ugyan nem valósult meg, de 1892-
ben a Magyar Turista Egyesület valóban egyetemi szakosztályt alapított.

1891-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium – Csáky Albin és 
Berzeviczy Albert személyes közreműködésével – egy testnevelést is fejlesz-
tő új nevelési programot dolgozott ki, melyben a miniszteri (Csáky Albin) el-
várás így fogalmazódott meg: 

„Bár nem kételkedem benne – írja a miniszter – hogy ifjúságunk meg-
értve hivatását, testi erőinek és ügyességének kifejlesztésében is buzgó tevé-
kenységet fog kifejteni, mégis jól tudom, hogy e téren is a férfias mérkőzés 
fokozott tevékenységre lelkesít. Oly célból tehát, hogy a tanulóifjúság között 
ez a nemes versenyzés létesüljön, igen kívánatos, hogy időszakonként, bizo-
nyos meghatározott napon, a magyar tanuló ifjúság hazánk minden vidéké-
ről országos tornaversenyre gyülekezzék össze, azon szakavatott bírák előtt 
ügyességét nyilvánosan bemutassa s a testedző férfias mérkőzésben közel-
ismerést arasson. Bizton számítok reá, hogy hazánk felső tanintézeteinek 
hallgatósága nemcsak buzgón felkarolandja a nemzeti erő egyik főtényező-
jét, a testedzés ügyét, hanem képességeit bemutatandó, az ország minden vi-
dékéről nagy számmal fog megjelenni, méltó büszkeségét találván abban, 
hogy ott a nyilvános, nemes mérkőzésben kitűnjék.” 

A miniszteri döntés értelmében az 1891-ben rendezett országos „torna-
versenyen” csakugyan rendeztek atlétikai versenyt a főiskolai hallgatók szá-
mára, amely azonban csak néhány számból állott. A résztvevők ismert at-
léták voltak. A száz yardos síkfutásban Szokoly Alajos (MAC) győzött 11 és 
fél mp alatt, második lett Sajtos Samu; a távolugrásban első lett Réthy Pál 
(MAC) 5 m 75 cm ugrással, második Tapavicza Momcsilló (NTE); súlyeme-
lésben első lett Tóth Ernő, második Sajtos Samu. A verseny után Csáky Al-
bin miniszter személyesen üdvözölte a győzteseket.

Komoly egyetemi sportéletről azonban továbbra sem lehetett beszélni, 
s továbbra is leginkább a sajtó volt az ügy szószólója. 1895-ben Balogh Hugó 
az EAC háznagya, a Sportvilág c. lap megalapítója a március 10-i számban, 
vezércikkben fordult a kultuszminiszterhez, melyben „testgyakorló termet, 
versenypályát és szakoktatókat” kért az egyetemi ifjúság számára. „Ideál 
gyanánt álljon előttünk egy Budapest–Kolozsvár közti atlétikai verseny Ox-
ford–Cambridge mintájára” – írta. 

Az EAC megalakulásán kívül apró intermezzója volt a magyar főisko-
lai sport próbálkozásainak az az érdekes kísérlet, mely a sárospataki refor-
mátus jogakadémián és teológián 1874-ben történt a testgyakorlatok megho-
nosítására. Ez a kezdeményezés azonban sajnos elhalt, eredménye lett vi-
szont, hogy Sárospatakon alakították ki az első „modern” tornacsarnokot, 
tornatermet (máig látható, műemléképület), mely a város tornaéletének köz-
pontja lett.
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 Egyetemi sportklubok a XIX–XX. század fordulóján

A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia Sportegyesülete 
(jogutódja a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara, Sopron)  

A többé-kevésbé működő budapesti Egyetemi Athletikai Club mellett, 
távol a fővárostól, Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Akadémia tulaj-
donképpen már 1860-ban létrehozta sportegyesületét, de tevékenysége az 
első évtizedekben csak kevéssé és lokálisan volt ismert. Harwich Ernő má-
sodéves erdőmérnök hallgató az 1895–96-os tanévben lett a klub művezetője 
és a vívószakosztály vezetője, s még ugyanabban az évben egy rövid tanul-
mányban tette közzé a club történetét „Az akadémiai athleta-club történe-
te” címmel. Az egyesület első három évtizedének eseményei az ő munkája 
során rekonstruálhatók. A „selmeci” akadémia sportéletének első szervezői 
Hampel Adolf és Cseh Lajos hallgatók voltak, de az oktatói kar is támogatta 
a klub működését. Az eleinte külön-külön működő Akadémiai Torna Egylet 
és Vívó Egylet 1880-ban egyesült Akadémiai Torna és Vívó Egylet néven. Az 
1860–80 közötti évekről fennmaradt kevés adat szerint évente rendeztek tor-
na és vívóversenyeket, a győzteseket babérkoszorúval jutalmazták, egyönte-
tű viseletük a fekete nadrág, fehér ing, mellükön az egylet jelvényével volt, 
s a versenyekre heti 2-2 órában készültek fel. A tornaversenyeket sportbállal 
zárták. 1884-ben az atlétika is bekerült a sportágak közé, sőt az egylet nevét 
is „Akadémiai Athleta Club”-ra változtatták. Kerékpárversenyt is szervez-
tek, sőt hajóbeszerzésekkel az evezős életet is próbálták fellendíteni. A ta-
gok száma emelkedett (az 1886–87-es tanévben 117 fő volt), a heti „testgya-
korló” órák számát négyről hatra javasolták felemelni. A club első tanárelnö-
kének Schwartz Ottó akadémiai tanárt választották meg. 1890-től a klub ál-
tal szervezett versenyek győztesei babérkoszorú helyett ezüst és bronzérmet 
kaptak, melyet a közeli „híres” körmöcbányai pénzverdében készítettek. Ér-
dekesség, hogy az érem egyik oldalán Tirts Rezső, a klub akkori elnöke ál-
tal tervezett és Poschl Ede főiskolai tanár által festett címer volt: díszpajzs-
ban súlyzót tartó kar, keresztben vívókardok és a sportklub jelmondatának 
(erő, erély, egészség, egyetértés) négy E betűje. A másik oldalon tölgy és ba-
bérleveles koszorúkat ábrázoltak. Ekkori formaruhájuk a sötét hosszúnad-
rág, kék-fehér keresztcsíkos trikóing volt.

Ebben az időszakban neves személyiségként Tuzson János későbbi tu-
dományegyetemi tanárt, Jankó Sándor későbbi főiskolai tanárt, aki tanárel-
nökként is működött, említhetjük meg. A századforduló a „hanyatlás” éve-
it hozta a klubra, anyagi nehézségekkel küszködött, csökkent az akadémia 
hallgatósága, s ezáltal a club tagjainak a száma is. Ennek ellenére 1898-ban a 
birkózás, 1902-ben a tenisz, 1904-ben a labdarúgás színesítette az egyesület 
sportági palettáját. 1906-ban új nevet választottak Selmecbányai Főiskolai 
Athletikai Club, s ismét kezdett felfelé ívelni a klub sorsa. Növekedett a hall-
gatók, s a versenyeken elért helyezések száma is. 1907-ben többen (pl. Bá-
rány Károly) a BEAC budapesti céllövőversenyén is jó helyezést értek el. Az 
1910-es évek elején a sportklub keretében 10 szakosztály: atlétika, birkózó, 
labdarúgó, lövész, téli sportok, tenisz, torna, turista, úszó, és vívó működött.
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Érdekes „selmeci” történet fűződött az 1912-es esztendőhöz, a stock-
holmi olimpia évéhez. Az olimpiai válogatóversenyt 1912 májusában Esz-
tergomban Szabó Mátyás, III. éves erdőmérnök hallgató nyerte. (Kiskalibe-
rű puska számban, 5 körös céltáblán 200-ból 186 találata volt). A helyi saj-
tó szerint azonban azért nem került ki az olimpiára, mert nem rendelkezett 
„kellő összeköttetésekkel” és nem állt rendelkezésére az a „saját összeg”, me-
lyet a MOB vezetői elvártak néhány versenyző esetében. Az utóbbit teljesítő 
Prokopp Sándor, aki egyébként Szabó Mátyás mögött másodikként végzett 
Esztergomban, kiutazott az olimpiára és olimpiai bajnokságot nyert. Sza-
bó Mátyás mellett Marschall Ernő céllövő és Müller Viktor atléta voltak a 
legjobb eredményeket elérő selmeci versenyzők az 1900-as évek elején. Az 
1910-es évek elején egy modern sportpálya építésének gondolata is felme-
rült, de az első világháború, majd Trianon, a békediktátum alapvetően meg-
változtatta a klub életét. Selmecbánya városa az új Csehszlovákiához került, 
az akadémia jogutódja pedig 1919-től „kis” Magyarországon a soproni Erdő-
mérnöki Főiskola lett. 

Műegyetemi Athletikai és Football Club (MAFC)

Az 1896-os millenniumi ünnepségsorozat, mely számos sporteseményt 
is tartalmazott, – megépült Budapesten az első sportközpont, a „Millená-
ris-pálya” – ismét ráirányította a figyelmet a testnevelés és a sport fontossá-
gára az elkövetkezendő XX. század polgárai életében. 1897-ben az Angliá-

ból Magyarországra is megérkező sport-
ág, a labdarúgás népszerűsítésére a Bu-
dapesti Királyi József Műegyetem hallga-
tói Műegyetemi Football Csapat (MFCS) 
néven csapatot alakítottak, ahogy erről 
a Sportvilág 1897 novemberében tudósí-
tott.  1898. február 6-án megmérkőztek a 
Budai Torna Club (BTC) második csapa-
tával, s amelyen nagy meglepetésre 5:0-
ra győztek az egyetemisták. (A BTC volt 
a hazai labdarúgás elindítója) A BTC-ben 
játszó műegyetemi hallgatók (Gillemot 
Ferenc, Hajós (Guttman) Alfréd) ismer-
tették meg többek között hallgatótársai-
kat ezzel a nagy jövő előtt álló sportág-
gal.

A korszak „sportideálja”– ismét csak 
angol mintára, világszerte – az ún. all 
round sportideál volt, tehát a több sport-
ágban és szellemi életben is jeleskedő 
férfiú. (pl. a kerékpáros Gillemot Ferenc 
vagy az úszó olimpiai bajnok, híres épí-
tész Hajós Alfréd.)
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E mérkőzés sikere – melynek szervezésében Sajó Béla vállalt orosz-
lánrészt, és az a tény, hogy hazánkban először mérkőzött meg 2 különböző 
„egyesület” ebben a sportágban – nagyban hozzájárult a „csapat” egyesületté 
alakulásához 1897-ben. A választott név Műegyetemi Football Club (MFC) 
lett, első tanárelnöknek K. Jónás Ödön műegyetemi tanárt, a „géptan” pro-
fesszorát választották meg. A club megalakulását üdvözölte Wartha Vince, 
az egyetem rektora is. 

1899. március 12-e jelentős dátum az új klub életében. A bécsi Victoria 
AC labdarúgó csapata vendégeskedett a műegyetemi klubnál és ismét meg-
lepetésre az MFC gárdája 3:0-ás győzelmet aratott. Ez volt a magyar labda-
rúgás első nemzetközi győzelme. 1899 februárjában Gillemot Ferenc ifjúsá-
gi elnök, Kandó Gyula kapitány, Pobuda Tivadar alelnök, Hollarung Gábor 
pénztáros, Hochstein Rezső jegyző, Kaszala József, Lauber Dezső, Lindner 
Ernő és Wagner Zoltán választmányi tagok voltak jelen azon az ülésen, me-
lyen a jelenlevők köszönetüket fejezték ki az egyetem rektorának, hogy évi 
300 koronát bocsátott rendelkezésére az egyetem vezetése a klub működé-
séhez.

A klub alapszabályát a műegyetem rektori tanácsa 1900. március 2-án 
fogadta el és terjesztette fel a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez jóváha-
gyásra. Az alapszabály szerint a klub célja: „A football és az atlétikai spor-
tok, játékok általában a testgyakorlás minden ágának a műegyetemi ifjúság 
körében való terjesztése és művelése és ez által a hallgatók hasznos szó-
rakoztatása, a collegiális élet fejlesztése. Minden hasonló czélú mozgalom-
nak erkölcsi, esetleg anyagi támogatása.” A „rendes tagok” csak műegyete-
mi hallgatók lehettek, tagsági díj félévenként három korona volt. Szakíta-
ni akartak azzal a felfogással, hogy: „a Műegyetemet annak idején úgy hív-
ták, a sápadtarcúak egyeteme. Természettudományosan gondolkodó ember-
nek azonban meg kellett értenie, hogy a szellemi munka sport nélkül veszé-
lyes vállalkozás. […] Az elkorcsosulás megakadályozásának egyetlen mód-
ja – a természettel való újszerű és mégis ősi kapcsolat fenntartása a sport” 
– hangzottak Wartha Vince szavai. Az egyesület 1903-ban ismét nevet vál-
toztatott, az új neve a máig érvényes Műegyetemi Athlétikai és Football Club 
(MAFC) lett. Az 1900-as évek első évtizedeiben a labdarúgás sportág kis-
sé visszaesett, de több új sportágban értek el sikereket az MAFC-ban nevel-
kedett, vagy éppen a MAFC színeiben versenyző sportolók. Az úszósport 
reprezentásai voltak a későbbi sportdiplomata Donáth Leó, Beleznai Lász-
ló, Kenyeri Alajos, Szentgróth László, Rimanóczy Jenő, Toldi László. A bir-
kózósport nagyjai Fischer Tibor és Radvány Ödön, edzőként Weigand János 
voltak.

Az úszók – akik elnyerték az akkori legértékesebb vándordíjat, a Ferencz 
József által alapított „király-díjat” is – és a birkózók mellett, a vívók értek el 
további sikereket. Benedek Géza 1911-ben szinte az ismeretlenségből előlép-
ve nyerte meg az 1905-ben alapított MAFC vándordíjat, a „József serleget” és 
azt 1912-ben és 1913-ban is megvédte. A műegyetemi vívómester ekkor a vi-
lághírű olasz mester, Santelli Italo volt. A később BEAC színekben olimpiai 
bajnokságot nyert Glykais Gyula a MAFC-ban kezdte pályafutását. Benedek 
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és Glykais mellett Dénes Károly és Kovács Andor nevét kell még megemlíte-
ni a MAFC akkori vívósikereinek ismertetésekor. 1905-ben a MAFC vezetői 
és versenyzői sérelmezték, hogy az ún. „tudományegyetemi bajnokságokon”, 
melyet (a másik egyetemi klub), a BEAC szervezett, s mely tulajdonképpen 
az egyetemi bajnokságnak felelt meg, az új kiírás szerint minden budapes-
ti egyetemistának a BEAC színeiben kell indulnia, akár tagjai a BEAC-nak, 
akár nem. Ez mutatta már azt a további évtizedekre is jellemző vitát, hogy az 
egyetemi bajnokságokon milyen színekben induljanak a versenyzők, mely el-
sődleges: a sportoló melyik egyetem hallgatója, vagy melyik egyetemi sport-
klub tagja. A Nemzeti Sport úgy foglalt állást, hogy javaslata szerint „minden 
versenyző köteles egyetemének, illetve főiskolájának színeiben indulni, tekin-
tet nélkül arra, hogy tagja-e a főiskola sportegyesületének, vagy sem”. A klub 
legnagyobb problémája a létesítményhiány volt – melyre az 1910-es évek ele-
jén már megvoltak az elképzelések – úttörő harcosa Zielinsky Szilárd tanár-
elnök volt -, de mindezt sajnos elodázta az első világháború kitörése. A klub 
első évtizedeinek irányításában Sajó Béla, Gillemot Ferenc, Hochstein Rezső, 
Lindner Ernő, Moór Jenő, Reichard Ottó, Lébai Jenő, Benedek Aladár és Mosár 
Sándor szereztek elévülhetetlen érdemeket.

Budapesti Egyetemi Athletikai Club (BEAC)
A MAFC egyetemi „riválisa” budapesti tekintetben a másik nagy egye-

tem, a Tudományegyetem klubja, a BEAC lett. Az említett viták miatt, (ki 
milyen színekben szerepeljen az egyetemi bajnokságokon, pl. BEAC-tag, 
de műegyetemi hallgató, vagy fordítva, még az az elképzelés is felmerült, 
hogy egy közös budapesti egyetemi klub (Egyetemi Athletikai Club, EAC) 
létesüljön, s annak legyen tagja minden budapesti egyetemi hallgató. A ví-
vók mindezt meg is szervezték, 1897 tavaszán gróf Vay Lajos egyetemi vívó-
mester a Ferenciek bazárában lévő vívótermében megalakította az Egyetemi 
Vívó Club-ot (EVC), részben az EAC célokat követve. 1897 őszén a Műegye-
temi Football Csapat (MFCS) megalakulásával azonban ez az egységes bu-
dapesti egyetemi klubalakítás lekerült a napirendről. Az EVC azonban szé-
lesebb körben kívánta tevékenységét folytatni. Dr. Haiser Szilárd ny. r. tanár 
vezetésével az atlétika és a labdarúgó szakosztály megalapítása is felmerült. 
A tudományegyetemi hallgatók az Egyetemi Lapokban – Komáromy Zoltán 
vezetésével – állandó sportrovatot indítottak és megtették az első lépéseket a 
nyitottabb, több szakosztályos tudományegyetemi klub megalakítására. Az 
előkészítő bizottság 1898. október 6-án ült össze, elnöke Komáromy Zoltán, 
tagjai Bibó István, Brüll Pál, Chorin Ferenc, Siklóssy László, Weszely Ti-
bor és Zsembery Gyula lettek. A leendő BEAC elnöki tisztét a rektor Eötvös 
Loránd, alelnöki pozícióját Klupathy Jenő egyetemi tanár, a főtitkári tiszt-
séget pedig dr. Záborszky István tanársegéd vállalta el. Az, hogy az egye-
tem rektora – korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter – nevét adta az 
új sportegyesület létrehozásához tulajdonképpen el is döntötte a megalaku-
lás kérdését. 1898. november 5-én tartották az alakuló közgyűlést, melyet 
Szemenyei Kornél az Egyetemi Kör elnöke nyitott meg.

A BEAC tisztségviselői a következő személyek lettek: elnök: báró Eöt-
vös Loránd dr. egyetemi tanár, alelnök: Klupathy Jenő ny. r. egyetemi ta-
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nár, főtitkár dr. Zábortszky István tanársegéd, ifjúsági alelnök: Komáromy 
Zoltán joghallgató, ifjúsági alelnökök: Bayer Róbert bölcsészhallgató, ifj 
Matlaszkovszky István joghallgató, Navratil Dezső orvostanhallgató, Tombor 
Valér gyógyszerészhallgató. Jegyzők: Brüll Pál joghallgató, Feuermann Ar-
nold gyógyszerészhallgató, Oberle Károly bölcsészhallgató és Schulek 
Alfréd orvostanhallgató. A megalakulásról a Herkules c. lap hosszan tudósí-
tott az 1898. november 12-i számában.

A másik ismert sportlap, a Sport-Világ így tudósított a megalakulásról: 
„tornázás, atlétika, vívás, korcsolyázás szerepel működési körében”, a tagdí-
jat évi 5 koronában állapították meg, a végzettek is tagok lehettek, de egyete-
mi versenyeken csak az aktív hallgatók indulhattak.

A klub vezetőinek következő napjai a bemutatkozással teltek, az egyete-
mi tanácsnál, Halmos János Budapest főpolgármesterénél, majd Eötvös Lo-
ránd vezetésével Wlassics Gyula kultuszminiszternél járt a BEAC küldöttsé-
ge. A VKM évi 1000 korona támogatást ígért, a főváros pedig a létesítmény-
gondok megoldására tett ígéretet. A 
kérés a lágymányosi sporttelep bér-
leti jogának végleges elnyerése volt. 
A klub színeit akkor a négy fakultás 
színei adták (jogászok sárga, orvo-
sok kék, bölcsészkar barna, gyógy-
szerész kar lilásvörös). A kezdetek-
ben csak az atlétika, torna, vívás, 
labdarúgás szakosztályok működ-
tek többé-kevésbé biztosan, a tervbe 
vett többi sportág (úszás, tenisz, ter-
mészetjárás, céllövészet, asztalite-
nisz)) szakosztályok megalakítására 
1902-ig folyamatosan került sor.

A Sport-Világ 1899. március 26-i 
száma az első háziversenyről így tu-
dósított: „A BEAC vasárnap tartot-
ta első háziversenyét az egyetemi if-
júság nagy részvétele mellett. Szép-
számú közönség nézte végig a fia-
talok versenyét a Nemzeti Lovardá-
ban. Ez a verseny tekinthető a BEAC 
első atlétikai versenyének, amelyen 
a következő számok szerepeltek: 50 yard handicap, súlylökés és hármas-
ugrás.” A sportlap ez év októberében tudósít a klub első nyilvános atléti-
kai versenyéről – ekkor indult először a klub színeiben a későbbi sokszoros 
bajnok, később klubfőtitkár, Speidl Zoltán. Eztután az újság a lágymányosi 
BEAC pályán a labdarúgás „tréningek” megindulásáról tudósított. Az atléti-
ka sportág jelentős személyiségei voltak a BEAC színeiben, köztük a már em-
lített Speidl Zoltán mellett, a futó Gajzágó Tibor, a távolugrók: Strausz Gyu-
la, Vargha Pál, és az olimpiai „érmesek”: a síkfutó Szokoly Alajos, valamint 
a magasugró Gönczy Lajos. 
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Szokoly Alajos, az első újkori olimpia 
(Athén, 1896) 3. helyezettje, természetesen 
az olimpián még nem BEAC színekben szere-
pelt, de az 1900-as párizsi olimpiára már több 
BEAC-os versenyző utazhatott. Az olimpián 
Gönczy Lajos bronzérmet nyert (magasugrás 
175 cm), Speidl Zoltán 5. helyezést (800 m 
síkfutás kb. 2.05 p.), Strausz Gyula 8. helye-
zést (távolugrás 601 cm), Parragh Béla (kard-
vívás, egyéni) 10. helyezést szerzett a „fiatal” 
egyesületnek.

A kevésbé ismert sportágakban is meg-
alakultak az első „csapatok” – pl. asztalite-
nisz, birkózás, füleslabda, jégkorong, gyep-
labda, tenisz, korcsolyázás. Mindezekről fo-
lyamatosan tudósított a korabeli sportsajtó. 

A klub vezetésébe a századfordulón olyan 
jelentős sport- és közéleti személyiségek kap-
csolódtak be, mint a későbbi igazságügy mi-
niszter, OTT (Országos Testnevelési Tanács) 
– elnök, Lázár Andor, a későbbi kultuszmi-
niszter, budapesti főpolgármester, OTT-elnök, 

Karafiáth Jenő, vagy a szintén későbbi OTT-elnök, Kelemen Kornél.
A kiváló versenyzők, Speidl Zoltán és Gönczy Lajos vállaltak sportve-

zetői szerepet is. A klub lágymányosi sporttelepét 1903. szeptember 27-én 
adták át, s ezzel a létesítménygondok nagyrészt megoldódtak. 1902-ben Eöt-
vös Loránd az elnöki tisztséget Szemere Miklósnak engedte át, aki a lövészet 
híveként 1903-ban céllövő szakosztályt alapított. Az 1900-as évek elején is-
mét fellángolt a korábban már említett „torna-atlétika” közötti sportpolitikai 
ellentét, amely végül a Magyar Atlétikai Szövetség „egyeduralmát” hozta. 
Ennek esett áldozatul Kemény Ferenc is, aki (NTE tagként) a MASZ nyomá-
sára 1907-ben lemondott NOB-tagságáról. Feladatát – a NOB és az olimpiai 
eszme magyarországi képviseletét – a MASZ által támogatott gróf Andrássy 
Géza (1907) és Muzsa Gyula (1909) vette át. A vég nélküli sportpolitikai vi-
tákból az egyetemi sport sem maradhatott ki. Számos ellentét, vita osztotta 
meg a klubokat, és ez indította el végül is a törekvéseket 1907-ben az Egye-
temi Főiskolai Sportszövetség megalakítására. (A következő fejezetben rész-
letesebben lesz erről szó.) 

A BEAC működését az évtized közepén anyagi nehézségek is jellemez-
ték. Ennek hatására 1906 tavaszán az egyetemi tanács, a rektor javaslatá-
ra felfüggesztette a klub autonómiáját. Ez kisebb válságot idézett elő a klub 
működésében. Számos versenyző átigazolt, közöttük a kiváló magasugró 
Somodi István, aki „visszament” anyaegyesületéhez Kolozsvárra, a KEAC-
ba. Előbb azonban még BEAC színekben vett részt az 1906-os ún. köztes 
olimpián, Gönczy Lajos társaságában, aki az 1904-es St. Louis-i olimpia 4. 
helye után Athénben ezüstérmet szerzett.
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A sportpolitikai vita, amely – zajos botrányokkal kísérve – megosztot-
ta a magyar sporttársadalmat, s 1906 és 1907 októbere között egy évig szin-
te ellehetetlenítette a magyar sportéletet csak 1908. elejére csendesedett le. 
Ennek ellenére a BEAC szakosztályaiban kiváló, fiatal tehetségek tűntek 
fel, akik később meghatározó személyiségek lettek az egyetemi sportélet-
ben. (Garam Jenő atléta, Varga Béla birkózó, az ismert vívómester, Gerentsér 
László kezei alatt készülő, későbbi olimpiai bajnok Gerde Oszkár, a később 
szintén olimpiai bajnok sportlövő Prokopp Sándor, az 1908-as olimpián a 4 
x 200 m-es váltó tagjaként ezüstérmet nyert úszó, Las-Torres Béla és Mezei 
(Wiesner) Frigyes vagy a válogatott labdarúgó, későbbi ismert „sportripor-
ter”, TF-tanár, Pluhár István. 

Jelentős változás volt a klub életében az 1912–13-as esztendő, mikor is 
a tanárelnöki pozíciót a sportszeretetéről és sportbéli ambíciójáról híres, is-
mert teniszező Yolland Arthur vállalta el. A főtitkár előbb Speidl Zoltán, 
majd hirtelen halála után az ismert labdarúgó szakember, dr. Földessy Já-
nos lett.

A BEAC aktivitása 1907-től folyamatosan erősödött, állandó „rivalizá-
lásban” volt a „szomszédvár” egyesületével, a MAFC-cal. (A két egyesület 
sporttelepe egymás szomszédságában van a mai napig.) 1908. június 30-án 
a Herkules c. lap közzétett egy „hirdetést”, mely a BEAC szakosztályaiban 
való sportolásra buzdította a leendő egyetemistákat, és ennek alátámasztá-
sára a klub egy tájékoztatófüzetet is szétküldött az egyetemre készülőknek.

A klub hazai jelentőségét mutatta, hogy egyre-másra választottak az 
egyes sportszövetségek BEAC-hoz kötődő személyiségeket vezető tisztsége-
ikbe. (Dr. Klupathy Jenő MASZ-elnök, Dr. Yolland Arthur a Magyar Tenisz 
Szövetség elnöke, dr. Földessy János az MLSZ titkára lett.) Hasonlóan sok re-
ményt fűztek a klub vezetői az 1913-ban a megalakult, az első magyar állami 
sportirányító szervezet, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium keretén 
belül működő Országos Testnevelési Tanács (OTT) elnökének, Berzeviczy 
Albertnek, a BEAC-hoz fűződő jó kapcsolataihoz is. A labdarúgás sportág-
ban állandósultak Oxford–Cambridge példájára hivatkozva a BEAC–MAFC 
összecsapások. A másik közismert egyetemi sportágnak, az evezésnek saj-
nos nem volt akkora „tábora” a magyar egyetemisták között, mint Angliában 
vagy az Egyesült Államokban. 

Az első világháború (1914–1918) időszaka alatt kevés mérkőzést, ver-
senyt – az is inkább ifjúsági volt – rendeztek, hiszen az egyetemi ifjúság-
nak is kötelezően a harctérre kellett vonulnia. A klub működése 1918. de-
cember 23-án indult újra, az „újjáalakuló” közgyűlésen vándordíjat alapítot-
tak Speidl Zoltán és háborúban meghalt BEAC-os sportolók emlékére, vala-
mint magállapodtak a MAFC vezetőivel egy közös bizottság létrehozásában, 
melynek célja a háború utáni egyetemi sport újjáélesztése volt.

Kolozsvári Egyetemi Athletikai Club (KEAC)
A kolozsvári sportélet a XIX. század folyamán hasonló „pezsgést” mu-

tatott, mint a fővárosi. (Pest, Buda és Óbuda egyesülése után 1873-tól Buda-
pest lett a magyar főváros.) A  legélénkebb érdeklődés szinte minden sport-
ág iránt – Pest-Buda után – a kolozsvári polgárokat jellemezte. Bölöni Far-
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kas Sándor Viadal iskolája (vívóinté-
zete) alapozta ezt meg, majd 1885-től 
a Kolozsvári Athletikai Club lett a vá-
ros vezető sportegyesülete. Kolozsvár 
már 1872-től rendelkezett egyetemmel, 
így az egyetemi ifjúság nagyon korán 
szerepet vállalhatott a város sportéle-
tében. Az „Egyetemi kör” tagjai 1884. 
június 1-jén „különböző athlétikai gya-
korlatokkal” egybekötött majálist tar-
tottak, melyen elhatározták az egye-
temi klub létrehozását. 1885. február 
8-án az alakuló közgyűlésen elnöknek 
br. Jósika Lajost, alelnököknek Kővári 
Mihályt és dr. Baintner Hugót, titkár-
nak Kuszkó Istvánt választották meg. 
Baintner Hugó a Magyar Athlétikai 
Club volt titkára úgy fogalmazta meg 
az egyesület célját, hogy az a MAC mű-
ködését példaként tekintve, szigorú-
an az amatőr elvet követve, a helyi vi-
szonyok figyelembevételével a modern 

sportágak, így elsősorban az atlétika erdélyi fellegvára legyen. Ettől az évtől 
kezdve számos kolozsvári sporteredményről és eseményről értesülhetnek a 
Herkules c. lap olvasói, hiszen Kuszkó István rendszeresen beszámolt a ko-
lozsvári sportéletről. 

1896-ban Kolozsvárra érkezett a délvidéki Palics, Szabadka sportját 
megalapozó Vermes Lajos, aki sportszervezőként és versenyzőként is a leg-
jelentősebb személyisége volt a századforduló magyarországi sportéletének. 
Szinte minden sportágat kipróbált, Palicson aszfalt kerékpárpályát építte-
tett, éveken keresztül megrendezte a palicsi játékokat, eredményeitől volt 
hangos az akkori sportsajtó, számos ellenfele és kritikusa szerint „túl han-
gos”. (A nemzetközi olimpiatörténet a palicsi játékokat az ún. „nemzeti elő-
olimpiai játékok” között tartja számon.) Vermest a kolozsvári egyetem alkal-
mazta torna és vívómesterként, életvitele, habitusa, sajátos egyénisége nagy 
hatással volt az egyetemi ifjúságra is.   

Felismerte, hogy a hanyatló KAC (Kolozsvári Athletikai Club) nem meg-
felelő az egyetemi atlétikai élet számára, és szorgalmazta, hogy itt is alakul-
jon egyetemi sportklub, a BEAC (Budapesti Egyetemi Athlétikai Club) min-
tájára. Ennek érdekében 1901 májusában főiskolai szintű atlétikai versenyt 
rendezett Kolozsváron. Dr. Zuber Ferenc a Testnevelés c. lap 1935. áprilisi 
számában ekképp jellemezte a versenyt: „május végén a kolozsvári Egyetem 
Torna- és Vívóintézete (elnöke Vermes Lajos) főiskolai versenyt rendezett, 
melynek mind a hat atlétikai számát, ellenfél híján a BEAC könnyen nyer-
te meg. A versenyt egészen Vermes mentalitásának megfelelően, szabadkai 
stílusban rendezték, az atlétika modern fejlődésének teljes figyelmen kívül 
hagyásával. A súlydobáshoz 8 kilós golyót használtak, az ugrások deszkáról 
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történtek, a távolugró pályának mindössze 17 méter nekifutója volt stb. Nem 
csoda, hogy vermesi rekord is született ezen a versenyen: Gajzágó; aki hosz-
szú idő után újból feltűnt a salakon mint a BEAC tagja, 182 cm-es ugrásával 
nyerte a magasugrást”.

Vermes túlzásainak és pontatlanságának köszönhetően az általa ren-
dezett versenyek kiválóbb eredményeit „vermesi rekordok”-nak tekintették, 
és sokan kételkedtek hitelességükben. Ennek ellenére Vermes a kolozsvá-
ri egyetemi atlétika megteremtője lett, munkássága hozzájárult, Magyaror-
szág harmadik egyetemi sportklubja, a Kolozsvári Egyetemi Athlétikai Club 
(KEAC 1902) megalakulásához, amely hosszú ideig meghatározta az erdélyi 
sportéletet. Színeiben dr. Somodi István, a londoni olimpia (1908) ezüstér-
mese, legszebb eredményeit érte el, labdarúgó csapata az első világháború 
előtt országos hírnévvel rendelkezett. 

A korabeli helyi sajtó szerint az egyetem mind a négy karának növendé-
kei szorgalmasan látogatták a tornatermeket, sportpályákat. Az egyetemi ok-
tatók pedig állandó torna- és vívóbizottságot alakítottak. Elnöke: dr. Lindner 
Gusztáv, tagjai: dr. Fabinyi Rudolf, dr. Meltzl Hugo, dr. Szabó Dénes, dr. 
Udránszky László lettek.

Vermes Lajos kolozsvári karrierje elég furcsán fejeződött be. Az új egye-
sület működése elé anyagi természetű akadályok gördültek, s a KEAC veze-
tősége, miután nem szimpatizált Vermes „stílusával”, őt és „híveit” a klub 
elhagyására szólította fel.  A nevesebb atléták: Somodiak, Szegedy Géza és 
maga Vermes Lajos is a következő évben átléptek az átszervezett Kolozsvári 
Athletikai Clubba. Vermes nagy álma az volt, hogy őt Magyarország minden 
idők legnagyobb atlétájaként emlegessék. Ennek bizonyítása érdekében – re-
kordjainak hitelesítéseként – oklevelet adott ki, melyet Kolozsvár több intéz-
ményének vezetői pecsételtek le és írtak alá. Ezen rekordok – például 100 
yardon 10,2 mp – ma is kiváló eredménynek számítanak, amelyet nehezen 
érhetett el 130 évvel ezelőtt.

Vermes Lajosnak tehát Kolozsvárról (is) távoznia kellett. Akkor, 1904-
ben, a sportrajongók úgy érezték, itt most megtorpan a fejlődés. De nem így 
történt: a Vermes által megalapozott sportélet tovább virágzott az első világ-
háború kitöréséig. A háború után a trianoni békediktátum a „kincses” Ko-
lozsvárt Romániának juttatta, s az ott megalapozott egyetemi sportélet az 
egyetem Szegedre helyezésével (1921) a dél-magyarországi városban folyta-
tódott.

Budapesten és Kolozsváron kívül 1912-ben Debrecenben, illetve Po-
zsonyban létesült egyetem, az egyetemi sportélet ezekben a városokban csak 
az első világháború után tudott kialakulni. A „trianoni” békediktátum Po-
zsonyt az új Csehszlovákiának juttatta – új neve Bratislava lett –, az Erzsébet 
egyetem jogutódjaként pedig a Pécsi Tudományegyetem alakult meg. 

Az ún. főiskolák, akadémiák közül az 1898-ban alakult Magyaróvá-
ri Gazdasági Akadémiai Athlétikai Club (MOGAAC), az 1902-ben alakult 
Kolozsvári Gazdasági Akadémiai Athletikai Club (KOGAAC), az 1906-ban 
létrejött Debreceni Akadémiai Athletikai Club (DAAC), illetve az ugyan-
ebben az évben létesült Keszthelyi Gazdasági Akadémiai Athletikai Club 
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(MOGAAC) érdemel említést az ún. „nagyok” árnyékában, jelentőségük 
azonban lokális jellegű maradt. Kassán a Jogász Sport Egyesület és a Gazda-
sági Akadémiai Sport Egyesület fuzionált, s 1907-ben a Kassai Akadémiák 
Sport Egyesülete nevet vette fel. 1920-ban Kassa is Csehszlovákiához került, 
így ez a klub (is) eltűnt a magyar egyetemi sportból.   
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Vermes Lajos all-round sportember, testnevelő 
(1890 körül)



31

A kolozsvári sporttelep
felépítésének története

KILLYÉNI ANDRÁS

Az első kolozsvári atlétika- és kerékpárpálya

1885-ben megalakult az első kolozsvári atlétikai egyesület, a Kolozsvá-
ri Atlétikai Club (KAC). Az egyesület legnagyobb gondját a korszerű atléti-
kapálya hiánya jelentette. Az 1885–1889 közötti időszakban az egylet ideig-
lenesen kialakított pályákon rendezte versenyeit (a Lövöldében, a Bonctani 
Intézet kertjében, Désen vagy Marosvásárhelyen). 

Dr. Haller Károly polgármesteri megbízatása befejeztével, 1888 után 
több beadványban kérte a városi tanácsot, hogy adjon át a KAC számára ha-

Rezumat (Povestea construcţiei arenei sportive din Cluj)
Acum o sută de ani, în 1911, s-a construit în Cluj primul arenă sportivă modernă, acesta fi ind 

de atunci este un centru sportiv în Transilvania. Turnee renumite de fotbal şi de atletism s-au 
organizat aici, o dată a fost reconstruit, respectiv de mai multe ori modernizat. În era construcţiei, 
stadionul a fost unul dintre cele mai moderne edifi cii din acest gen. În momentul de faţă arena este 
în reconstrucţie, şi conform planului la aniversarea a o sută de ani va fi  deja predat noul stadion, 
unul de nivel european.

Cuvinte cheie
pistă de atletism şi ciclism, stadion de fotbal, arena sportivă din Cluj, István Somodi

Abstract (The Construction of the Sport-arena from Cluj)
In 1911, one hundred years ago, was built the fi rst modern sport-arena of Cluj, which is still a 

centre of the sport life from Transylvania. Prestigious football-tournaments and athletic contests 
were held here, once it was rebuild, several times it was modernized. When it was built up the facility 
was one of the most modern sports fi eld. Currently is taking place the second reconstruction and 
according to the plans until the hundred-year anniversary it will be handed over the new stadium.

Keywords
athletics- and cycling track, football stadium, sport-arena of Cluj, István Somodi

Dr. Killyéni András
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szonbérbe egy telket a Sétatéren, ahol az egyesület atlétikapályát építtethet. 
A kérést végül a tanács elfogadta, így 1889. augusztus 14-én a KAC átvett a 
Sétatér-egylettől a Szamos és a sétányok között egy területet, a tóval egyvo-
nalban. A telek bérét, évi 30 forintot, 1890. június 15-én fizette ki először a 
KAC pénztárosa. 

A bérbe vett telken már 1889 augusztusában megkezdődött az új pá-
lya kialakítása Luncan Aladár egyleti mérnök tervei szerint. A kialakítást 
Muhay Ferenc gátmester cége kivitelezte. Kialakítottak egy 333 méter kerü-
letű, 5 méter széles ovális futópályát, amelyhez egy 110 méter hosszú és 8 
méter széles egyenes sprintpálya, valamint egy 50 méter hosszú és 8 méter 
széles ugrópálya tartozott.1 A pályát lehengerelt porondból készítették.

A pályaavatót 1889. október 6-án rendezték, mely egyben a KAC X. vi-
adala volt. A verseny előtt folyamatosan rossz idő és nagy esőzés volt, így a 
pálya felázott. A versenyszámokat nehéz körülmények között bonyolították 
le, a kerékpárversenyt – a latyakos talaj miatt – elhalasztották. A rossz idő el-
lenére Göllner Béla fantasztikus eredményt ért el távolugrásban, 619 cm-es 
ugrása a kor második legjobb magyar eredménye volt.2 

1890-től a kolozsvári atlétikai élet hanyatlásnak indult. A kerékpáro-
sok kiléptek az atlétika egyletből, és megalakították a Kolozsvári Kerékpá-
ros Egyletet. 1891-re a belviszály, valamint a kolozsvári sportegyesületek kö-
zötti ellentétek miatt a KAC eltűnt a helyi, valamint a magyar sportéletből, 
a KAC atlétika pályája pedig gazdátlanul maradt. 1890-től viszont virágzás-
nak indult a kerékpár, amely egyre több taggal büszkélkedett. A kerékpá-
ros-egyesület is ugyanazzal a gonddal küszködött, mint az atlétikaklub né-
hány évvel korábban: egy modern aréna hiányával. Mivel a sétatéri atléti-
ka pályát nem használta senki, 1893-ban az egyesület kérte a pálya átadá-
sát a kerékpárosok számára. 1894-ben megtörtént az átadás, az egyesület pe-
dig nekifogott az atlétikapálya átalakításához. A felújítás az egylet tagjainak 
adakozásával történt, akik 150 darab 40 koronás részvényt vásároltak, a be-
folyt összegből alakították ki a modern kerékpárpályát. A terveket Molnár 
Endre építész készítette díjmentesen (aki később az Esterházy hercegi ura-
dalom építésze volt), Stampa Keresztély egyleti titkár segítsége mellett. A pá-
lya hossza 333 méter volt, szélessége az induló oldalon 7 méter, a vele párhu-
zamos oldalon 5 méter, a fordulókon pedig 6 méter. A fordulók legmagasabb 
emelkedése 1,62 méter volt, a körívek sugara pedig 35 méter.3
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A modern, európai színvonalnak megfelelő aréna mészkő burkolatát lehen-
gerelték, és forró kátránnyal öntötték le, melyet homokkal szórtak be. A pá-
lyaavató versenyt 1894. szeptember 24-én tartották, a versenyen jelen voltak 
a kor legjobb magyar kerékpárosai. A pálya megszerzésében és kialakításá-
ban oroszlánszerepet vállalt dr. Haller Károly. Csak neki köszönhető, hogy 
hathatós befolyásával a sétatéri 333 méteres kör- és emelt műpályát fölépít-
hettük circa 6000 korona költséggel, mely aszfaltos kéreggel burkoltatott s 
melynek belterületén volt a többféle testgyakorló pálya és tenis-grand is. Szin-
tén az ő lelkes buzdítása- és anyagi hozzájárulásával láttatott el a következő 
évben a pálya állandó tribünnel, „igazlátói” emelvénnyel és vetkező, illetve 
ledörzsölő épülettel – emlékezett vissza Bartha Gergely, a kerékpáros egylet 
főkapitánya.4

A kerékpársport közel tíz éven át virágzott Kolozsváron, a fordulópon-
tot az 1899-ben bevezetett kerékpáradó jelentette. A kerékpáradó bevezeté-
se nagy felháborodást okozott a kolozsvári biciklisek körében. Az 1899. jú-
lius elsején bevezetett adót a város vezetősége többféleképpen magyarázta: 
volt, aki azzal indokolta a döntést, hogy a kerékpár tönkreteszi az utakat, 
volt, aki a befolyó összeget az utak javítására szánta, ennek ellenére – bár 
egy év alatt szép összeg gyűlt a városkasszában – az utak javításával senki 
sem foglalkozott. 

Az adó hatásaként a kerékpárosok száma lecsökkent, majd a 
kerékpárosegylet megszűnt. Ezt a pillanatot használták ki azok, akik elle-
nezték a kerékpárpályát a Sétatéren, mondván, nem illik bele a park arcu-
latába. Már 1899-ben elhangzott néhány indítvány, miszerint a kerékpárpá-
lyát le kéne bontani, a területet pedig a Sétatérnek visszaadni, és végül 1903 
áprilisában a városi tanács döntésének értelmében ez meg is történt.5

A sétatéri kerékpárpálya 1897-ben
A fényképen (balról): Melitskó Frigyes, Haller Károly és Gidófalvi István
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Az első állandó labdarúgópálya

A labdarúgás Kolozsváron 1896-ban jelent meg, amikor Vermes La-
jos tornatanárt kinevezték a kolozsvári egyetem vívómesterévé. A labdarú-
gás játszásához szükség volt megfelelően nagy rétre, így eleinte ezt a játé-
kot elsősorban a városon kívül játszották a mai Györgyfalvi negyed helyén, 
a Hója erdőben, a Tordai úti Stark-kertben vagy a Kismezőben, az unitáriu-
sok játszóhelyén. Ezek a pályák nem voltak szabályszerűek, az adott feltéte-
lek függvényében akkora méretűre alakították ki, amekkora elfért az adott 
területen. 1905-ben alakították ki az első modern pályát, amely már méretek 
szerint is megfelelt és melynek már állandó kapui voltak.

A Római Katolikus Gimnáziumban, illetve az Unitárius Kollégiumban 
végzett diákok, akik iskolai szinten űzték a labdarúgást, érettségi vizsgájuk 
után, 1904-ben beléptek a Kolozsvári Atlétikai Clubba, és megalakították a 
labdarúgó szakosztályt. Kérésükre 1905 tavaszán az egyesület vezetősége 
telket szerzett egy labdarúgópálya kialakítására a Rákóczi úton levő meg-
szűnt téglagyár helyén, amely a Rákóczi (ma General E. Grigorescu) út bal-
oldalán volt.

Ezen a telken a felületet lesimították, gerendából állandó kapukat lé-
tesítettek, később pedig hálót is készítettek, melyet a vasárnapi meccsekre 
használtak. A pálya vonalait mérkőzések előtt meszelték fel. Néhány évvel 
később a pálya utca felőli oldalát fakerítéssel kerítették el, kétoldalt bejára-
tot létesítettek, így a mérkőzésekkor belépődíjakat is lehetett szedni. A mér-
kőzésekre a nézők számára a KAC játékosai padokat kértek kölcsön a szom-
szédoktól, melyeket mérkőzés után visszaadtak.6 A pályát 1905. május 11-én 
avatták fel, a KAC a nagynevű Budapesti Postást látta vendégül. A mérkő-
zést a Postás 19:1 arányban nyerte meg. A mérkőzés szünetében atlétika ver-
senyt rendeztek, melynek sztárvendége Somodi István, Kolozsvár neves at-
létája volt (Somodi három évvel később olimpiai ezüstérmet nyert London-
ban magasugrásban).
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megnyitó ünnepségen jelent volt báró Jósika Gábor, a KAC elnöke, aki a lab-
darúgó csapat lelkes támogatója volt. Az ő közbenjárásának köszönhetően 
létesült a labdarúgópálya.7 A pályát az új sporttelep 1911-es felavatása után 
is használták helyi mérkőzések alkalmával.

A sétatéri sporttelep kivitelezése

Egy modern kolozsvári sporttelep gondolata már az 1900-as évek ele-
jétől foglalkoztatta a kolozsvári sportvezetőket. Mindenki egyetértett ab-
ban, hogy szükség van egy olyan sportlétesítményre, amely megfelel az eu-
rópai sportélet magas nívójának és szabályrendszerének, ahol országos, de 
akár nemzetközi versenyeket is lehet rendezni. A kolozsvári sportegyletek 
viszont elsősorban a saját érdekeiket követték: a Kolozsvári Egyetemi Atlé-
tikai Club (KEAC) atlétikapályát szeretett volna, a labdarúgók saját pályáju-
kat követelték, a céllövők a Lövölde felújításáért harcoltak, a tenisz kedvelői 
pedig újabb teniszpályák kialakítását kérték. Hiányzott az összhang az egy-
letek és sportvezetőik között, ezt a városvezetés kihasználta arra, hogy az 
anyagi befektetést késleltesse.

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 találjanak az atléták, a labdarúgók és a teniszezők is. Ekkor a vá-
rosi tanács is belátta, hogy szükség van az új sporttelepre, hiszen Kolozsvá-
ron is lehetne rangos versenyeket rendezni. Példaként ott állt a sétatéri tó, 
amely 1908-tól Magyarország második központja lett a korcsolyázás terén, 
és amely évről évre rangos eseményeknek adott otthont. 

A városi tanácsban felvetették, hogy az új sporttelepet a Sétatér mögött, 
a fásberek és a Lövölde helyén építsék fel. A terveket 1911-től lehetett  előké-
szíteni, hiszen ekkor járt le a szerződés erre a területre a városi kincstár és a 

Csoportkép a KAC–KASK mérkőzés után a Rákóczi úti pályán (1912)
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tűzifa-kitermelők között. A sporttelep tervét Kovács Gyula városi mérnök 
készítette el a Ferencváros Torna Club pályájának mintájára, a munkálatok 
is az ő irányítása és felügyelete mellett zajlottak.8

1911 szeptemberére elkészült a sportlétesítmény. Kovács Gyula figye-
lembe vette a lab-
darúgók észrevé-
telét, hogy a pá-
lyát ne kelet–nyu-
gat irányba he-
lyezzék el, mert 
így a délután ren-
dezett mérkőzése-
ken az egyik csa-
pat mindig a nap-
pal szemben ját-
szott volna (első-
sorban Koncz Ru-

dolf korabeli labdarúgó beszélgetett sokat a tervező mérnökkel és osztotta 
meg addigi tapasztalatait a labdarúgópályákkal kapcsolatban). Az új pálya 
így  észak–dél fekvésű lett, a nyugati oldalra került a fatribün, a keleti olda-
lon pedig az állóhelyek voltak.

A tribün 1500 férőhelyes volt, alatta meleg-hideg vizes zuhanyú fürdő, 
illetve minden kolozsvári egyesületnek saját öltözője. A pálya mögött hat te-
niszpályát alakítottak ki, a tribün mögött pedig egy kis lakóházat építettek a 
sporttelep felügyelőjének részére.9

A pálya felépítését a budapesti sportvezetés, valamint a magyar sport-
sajtó is üdvözölte. 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 fiatalok megszoknak, megszeretnek, az 
elvándorol Erdélyország minden zege-zugába. Amit most Kolozsvár művel, az 
arányaiban olyan hatalmas nemzetmentő munka, amilyent eddig Nagy-Ma-

A sétatéri sporttelep az első világháború előtt (korabeli képeslap)

Atlétikaverseny 1921-ben
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gyarországon egy város sem produkált. A Nemzeti Sport az ünnepük alkal-
mával velük örvendezik. Kolozsvár dicsősége nekünk is dicsőségünk! Szere-
tettel köszöntjük a magyar sportok első hajlékát Erdélyben és a megalkotóit 
testvéri gyöngédséggel dicsérjük – vallotta a Nemzeti Sport cikkírója.10

A pálya felavatását 1911. szeptember 16–17-én rendezték – az ünnepé-
lyes megnyitó után országos atlétikaversenyt, majd labdarúgó-mérkőzést 
rendeztek. A város elöljárói mellett az eseményen részt vett a honvédelmi-, 
valamint a közoktatási miniszter képviselője, illetve Magyarország legjobb 
atlétái 21 sportegyesületből. Itt volt Bodor Ödön, Jankovich István, Horner 
Andor, Mudin István, Déván István, és természetesen a kolozsvári kedven-
cek, Somodi István és testvére, András. Sajnos a rossz idő beárnyékolta a 
megnyitót, a kiemelkedő eredmények elmaradtak, a hangulat viszont fan-
tasztikus volt. Szegény kolozsváriaknak igazán nem volt szerencséjük nagy-
arányúra tervezett pályamegnyitó versenyükkel. Minden feltétel meg volt 
hozzá, hogy nagy sikerű legyen: a város által fejedelmi bőkezűséggel létesí-
tett pálya, a nagyszámú kiváló versenyző, lelkes hangulat, de Jupiter Pluvius 
megnyitá az ég csatornáit és egész délután zuhogott a sűrű, hideg, őszi eső, 
tönkretéve az óriási fáradsággal és körültekintéssel létrehozott versenyt.11

Fekete-Nagy Béla alpolgármester a város nevében átadta a sporttelepet 
a KAC elnökének, báró Jósika Samunak, ezután pedig elkezdődtek a pálya-
avató versenyek. Az atlétikaversenyek után labdarúgó-mérkőzés zárta a ver-
senyeket, a Budapesti-Csepeli Atlétikai Club csapata 4–1 arányban legyőzte 
Kolozsvár válogatottját.12

A két világháború között a sporttelep rangos atlétika versenyek szín-
helye volt, hiszen a Somodi István vezette Kolozsvári Atlétikai Club, illet-
ve az Universitatea is híres atlétagárdával büszkélkedett. Már 1921-ben ren-
deztek itt országos atlétikabajnokságot. A KAC versenyzői közül Péter Lász-
ló négy versenyszámban is győzött (100 és 200 méteres síkfutás, távolugrás 
és hármasugrás), Vajna János pedig megnyerte a rúdugrást. A KAC atlétái az 

Önkéntes egyetemisták segédkeztek 1941-ben a sporttelep 
labdarúgópályája régi homokos burkolatának lecserélésében
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első jelentős versenyen jelezték, hogy fontos szerepet játszanak a román at-
létikai életben.3

A második bécsi döntés után ismét fellendült a kolozsvári sportélet. A 
magyar állam anyagi hozzájárulásával, illetve önkéntes egyetemisták segít-
ségével, rendbe tették a pályát.14 1941. szeptember 11-én, fennállásának 30. 
évfordulóján, a homokos labdarúgópályát füves pályára cserélték, mivel a 
magyar labdarúgó-szövetség szabályzata szerint csak gyeppel borított pá-
lyán lehetett bajnoki mérkőzéseket rendezni. A KAC labdarúgócsapata meg-
hálálta a befektetést, hiszen az 1943/44-es magyar bajnoki idényben harma-
dik, ugyanakkor a magyar kupában második lett. 

Az atlétika szempontjából Kolozsvár volt Kelet-Magyarország központ-
ja, rangos versenyek során kiemelkedő eredmények sora született. Az egyik 
ilyen sportesemény 1943. június 21-én történt, s azóta is az év leghosszabb 
napjaként nevezik. A sporttelep két rangos esemény színhelye volt azon a 
napon: a KAC fiatal labdarúgócsapata a kiesés elkerüléséért küzdött a bu-
dapesti Elektromos csapatával, ezután pedig a KAC rangos atlétika versenyt 
rendezett, melyet a város szülöttjéről, Mátyás királyról neveztek el. A ver-
seny érdekessége az 1500 méteres síkfutás volt, ahol jóval az átlag felett tel-
jesített a mezőny, mintha nem is lett volna háború. A versenyszámot Hí-
res László nyerte 3:55 perccel, a kolozsváriak kedvence, Kiss György negye-
dik lett 3:56,8 perces eredményével – ideje új délkeleti kerületi csúcs volt.
1959-re a régi lelátó már kicsinek bizonyult, ekkor bontották le és épült fel 
egy év múlva az U alakú betonteknő. A kilencvenes évek közepén az atlétika-
pályát is modernizálták, majd 2008-ban a stadion lebontásáról és újraépíté-
séről döntöttek. Ezen munkálatot minden jel szerint 2011 nyarán fejezik be.

Péter László győz a Kolozsvári Atlétikai Club atlétikaverenyén, 
100 méteres síkfutásban (1921)
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A kolozsvári futballsajtó 
a labdarúgás meghonosodási 
időszakában (1895–1914) 

SALLAI ANDRÁS LORÁND

 A kolozsvári futballsajtó majdnem egyidősnek tekinthető a város lab-
darúgásával, ezt tanúsítja az Ellenzék című napilap 1895-ben közölt cikke 
is. Eszerint abban az évben, Ohelory János országos testnevelési főfelügyelő 
az akkori Ferencz József Tudományegyetem sportélete ellenőrzése alkalmá-
ból tett látogatásakor feltételezések szerint elhozta Kolozsvárra az első fut-
ball-labdát Angliából.1 

 A sportág ismertetését a magyar sport legnagyobb agitátora, Vermes La-
jos indította el, miután 1896-ban kinevezték az egyetem sporttanárának. Az 

Rezumat (Presa fotbalului din Cluj-Napoca în perioada 1895-1914)
Presa clujeană de limba maghiară dintre anii 1895–1914 a început să publice despre fotbalul 

din oraş nu cu mult timp după aducerea primei mingi de fotbal în Cluj-Napoca.  Cotidianele 
contemporane, dintre care şi Ellenzék, au relatat dezvoltarea fenomenului fotbalistic începând de la 
mişcarea şcolară prin apariţia primelor secţii şi echipe de club până la organizarea campionatelor 
din Transilvania şi diputarea primelor meciuri internaţionale în Cluj-Napoca. Presa sportivă locală 
a ţinut pasul cu popularizarea fotbalului, de fapt a avut un rol determinant în promovarea acestuia, 
în marea parte a articolelor adaptându-se cerinţelor şi eticii presei contemporane. 

Cuvinte cheie
Fotbal, Cluj-Napoca, presa despre fotbal, cotidian, dezvoltarea presei sportive

Abstract (The „football-press” in Cluj in the 1895–1914 period) The press of Hungarian 
language between the years of 1895–1914 from Kolozsvár started to report of the football from 
the city not long after the fi rst ball was brought to Kolozsvár. The contemporary daily newspapers, 
among of them the Ellenzék, wrote about the development of the sport starting from the school 
level football through the appearance of the fi rst football sections and teams until the organization 
of the championship of Transylvania and the fi rst international matches in the city. The local 
sport press played an important role in the popularization of football. In most part of the articles it 
accommodated to the requirements and ethics of the contemporary press. 

Keywords  Kolozsvár, media about football, daily newspaper, development of sport journalism

Sallai András Loránd

Politika, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Szociokulturális kommunikáció, mesteri 
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Egyetemi Futball Club improvizált csapatai először a katonai gyakorlótelep-
nek, valamint legelőnek szolgáló Bivalyréten, valamint a Hója erdőben ját-
szottak. Az új sport ekkor már lekötötte a helyi napilapok figyelmét, a Ma-
gyar Polgár című napilap 1898-ban megjelent cikkéből kiderül, a Hója erdő-
ben tizenegy mérkőzést játszottak Vermes irányításával.2 Az említett Ellen-
zék és Magyar Polgár mellett a századfordulón az Újság és a Kolozsvári Friss 
Újság című napilapok is közöltek a századfordulói labdarúgásról. 

 Az 1890-es évek második felében a Római Katolikus Főgimnáziumban 
is oktató Vermes a középiskolás diákokkal is megismertette az új játékot. A 
futball tanításában meghatározó szerepet játszottak más tanárok is, köztük 
Lassel Gyula az Unitárius Kollégiumban és a Kereskedelmi Akadémiában, 
valamint Hoffman Ferenc a Gazdasági Tanintézetben. Az új sport rohamos 
térhódításának a vívás, a torna és a kerékpározás hanyatlása is kedvezett.3 

 A sportág további fejlődését eleinte akadályozta a pályahiány és a pá-
lyák gyenge állapota, így az 1900-as évek elején szükségessé vált egy jobb 
minőségű pálya kialakítása. Végül a legelő letaposása miatt megtiltották a 
sportolást a Bivalyréten. A sajtó többször is felhívta a figyelmet a labdarú-
gás iránti közömbösségre és egy jobb állapotban levő pálya létrehozásának a 
szükségére.4 Ezt követően a Tordai út melletti Stark-féle kertben alakítottak 
ki pályát, ahol 1904-ben megrendezték az első díjazásos helyi „bajnokságot”. 

Labdarúgás a Bivalyréten (1896)
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A Római Katolikus Gimnázium, az Unitárius Kollégium és az Ifjúsági Fut-
ball Klub részvételével lebonyolított tornán a végső győztes katolikusok el-
nyerték a tizenegy bronzérmet.5 

 A diákok közkedveltségét rövid idő alatt elnyert futball népszerűsége, 
de sajtói érdekeltsége is vitathatatlannak bizonyult a századfordulón. Mind-
ezek ellenére még várni kellett néhány évet, amíg a napilapok a már hagyo-
mányossá vált sportágakhoz, mint például az atlétikához hasonlóan követ-
ték a labdarúgást. A színvonalas játék és a szervezett futballélet kialakulása 
többéves folyamatnak bizonyult. A sport kezdeti nehézségei és újszerűsége 
ellenére azonban a sajtó labdarúgás iránti érdeklődése mindvégig egy ütem-
ben haladt a sport népszerűsödésével. 

Mérföldkövek a futball és a sajtó fejlődésében

 A labdarúgást legelőször megkedvelt korosztály számára az első igazi 
kihívást a tanulmányok befejezése jelentette. Az érettségi után továbbtanu-
ló diákok az egyetem csapataiban folytathatták a sportolást. A többiek sem 
akartak megválni a rendszeres futballozástól, így néhány fiatal 1904-ben be-
lépett a Kolozsvári Atlétikai Klubba (KAC) és létrehozták a város első labda-
rúgó szakosztályát.6 1905-ben felavatták a KAC Rákóczi úti pályáját, és bár 
az ünnepségen a Budapesti Postatisztviselők 19–1-re legyőzték a házigazdá-
kat, az eseményt nagy jelentőséget tulajdonított a sajtó. Az egyesületi lab-

A Kolozsvári Atlétikai Club labdarúgó csapata 1907-ben
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darúgás kialakulása még inkább felkeltette a napilapok érdeklődését, az El-
lenzék többször és részletesen cikkezett a KAC pályájának építéséről, vala-
mint a felavató ünnepség előkészületeiről is. Az ünnepségről és az ez alka-
lomból rendezett sporteseményekről majdnem egy egész hasábos terjedel-
mű cikket közölt.7      

 A kolozsvári labdarúgás színvonalának növeléséhez a Kereskedelmi 
Akadémia keretében létrehozott Kolozsvári Kereskedelmi Akadémiai Sport-
kör (KKASK) is jelentősen hozzájárult. A sport fejlődésével az egyesületi 
futball, bár továbbra is függött a tanintézményektől, illetve a futballozó di-
ákoktól, 1905-től kezdett különválni az iskolai labdarúgástól. Ezt követő-
en inkább a szervezettebb, fejlettebb együttesek mérkőzései, tornái kerül-
tek előtérbe. A sajtó tartotta a lépést a változásokkal, a napilapok többnyi-
re az egyesületek csapatainak a mérkőzéseiről, a szervezettebb futballélet-
ről cikkeztek. 

 1907-ben a MÁV Összhang Dalegylet is csapatot alapított, és az év 
őszén a Vasutas Sportklubnak átnevezett együttes a KAC-bal és a KKASK-
bal együtt belépett a Magyar Labdarúgó Szövetségbe. Ez lehetővé tette 1908 
tavaszán az erdélyi bajnokság kiírását, amelyet először jobb gólarányának 
köszönhetően a KKASK nyert meg.8 A KKASK kétszer is megvédte bajno-
ki címét, a 1910–11-es idényben pedig az időközben Kolozsvári Torna Klub 
nevet felvevő vasutasok győztek. 1912-ben a KKASK végzett az első helyen, 

a Kereskedelmi Akadémia Sport Köre 1908-ban Kelet-Magyarország 
bajnokcsapata volt
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majd ismét a vasutasok, míg az első világháború előtti utolsó idényben a 
KAC nyert.

 Az 1900-as évek végére már szokásossá váltak az erős budapesti csa-
patok elleni összecsapások, ekkor az együttesek már nemzetközi szinten is 
megméretkeztek. A KKASK 1909-ben legyőzte idegenben a bukaresti válo-
gatottat, amely aztán a román válogatott képviseletében 1910-ben kikapott 
Kolozsváron az akadémia és a KAC csapatától is. 1911 tavaszán a KKASK 
döntetlent ért el a Galata Serai ellen Konstantinápolyban, a következő nap 
azonban kikapott a török csapattól és a város válogatottjától is.9 Az őszi ko-
lozsvári mérkőzéseken a KKASK és a város válogatottja is nyert a Galata 
Serai ellen.10 A nemzetközi sikerek után következtek a tétmérkőzéseken el-
ért országos eredmények. A KKASK a Magyar Kupában is részvett, míg a 
legjobb vidéki csapat cím elnyeréséért kiírt országos bajnokságon csupán a 
döntőben tudta megállítani a Tatabányai Sport Egyesület.11 

 A kolozsvári labdarúgás jelentős előrelépését eredményezte az európai 
szintű sétatéri sporttelep megépítése, a fejlődést a budapesti sajtó is nagy-
ra értékelte.12 Az Ellenzék lépésről lépésre követte és közölt a stadion építési 
munkálatairól, valamint a felavató ünnepség szervezéséről is. Az ünnepség-
ről szóló terjedelmes cikkében beszámolt a kolozsvári válogatott Budapesti 
Csepeli Atlétikai Klub elleni 4–1-es vereségéről is.13 Ezekkel a fejlődés terem-
tette lehetőségekkel új csapatok jöttek létre, köztük a Kolozsvári Egyetemi 
Atlétikai Klub (KEAC) futballszakosztálya. Ekkor az első világháború előt-
ti kolozsvári futball jelentős erőt képviselt már nemcsak helyi, hanem or-
szágos szinten is. Polónyi Dezső országgyűlési képviselő 1914-ben felvetette 
tíz-tizenöt erdélyi csapat, köztük a KEAC élvonalba való csatlakozásának a 
lehetőségét.14 Ez azonban nem következett be, és nem került sor az 1914-ben 
felmerült kolozsvári–francia mérkőzés lebonyolítására sem. A francia válo-
gatott Magyarországon turnézott abban az évben, de a sűrű programja miatt 
nem fogadta el a meghívást.15  

Kereskedelmi Akadémia Sport Köre – Kolozsvári Atlétikai Club mér-
kőzés, 1912. május 29-én: Nászta egyik gólja

ME.DOKUMENTUM



ME.dok • 2011/1

46

Műfaji és tartalmi fejlődés 

 A kolozsvári futballsajtó igyekezett igazodni a korabeli sajtóműfaj-
ok követelményeihez, az 1890-as évek végétől az első világháborúig tartó 
időszakban tapasztalható némi fejlődés ezen a téren. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a századforduló végén megjelent hírek és rövid beszámolók helyett 
az évtized második felében terjedelmesebb és részletesebb híreket, illetve 
mérkőzésbeszámolókat közöltek. A labdarúgással kapcsolatos cikkek műfa-
ji alakulása párhuzamosan fejlődött az újságírói szakmával és a sport alapo-
sabb megismerésével. 

 A sport meghonosodásának kezdeti időszakában a napilapok csupán 
néhány soros cikkeket közöltek a mérkőzésekről. A találkozók előtt a sport-
kedvelők rövid előzetes írásokból értesülhettek többek között a sportrendez-
vények helyszínéről és időpontjáról.16 A mérkőzéseket követően valamivel 
hosszabb beszámolókban ismertették az eredményt, gólszerzőket, a játékve-
zetőt és olykor a csapatok összetételét is.17 A sportesemények az iskolai prog-
ramtól függtek, így ünnepeken és a vakációkban, amikor a vidéki diákok ha-
zautaztak, ritkán vagy egyáltalán szerveztek mérkőzéseket. Nyáron és télen 
nem jelentek meg futballcikkek, az események gyakoriságától függő sajtó pe-
dig sokszor év közben is rendszertelenül közölt. Az Újság című napilap ha-
sábjain például 1903 áprilisától május elejéig hat futballról szóló cikk jelent 
meg, míg a következő írást júniusban közölték.

 A labdarúgás szervezettebbé válása és fejlődése változást idézett elő a 
sajtó sportághoz való viszonyulásában is. 1905-től az Ellenzék rendszereseb-
ben, valamint bővebben és részletesebben közölt a találkozókról. 1903-ban 
és 1904-ben a napilapban összesen tizenhárom, 1905-ben pedig már tizen-
hat cikk jelent meg. Az igazi fejlődés az 1908-tól megszervezett erdélyi baj-
noksággal következett be. Ezt követően a téli és nyári időszak kivételével, 
majdnem hetente játszottak barátságos vagy tétmérkőzést Kolozsváron, a lap 
pedig alkalmazkodott a rendszerességhez. Az 1900-as évek második felében 
az újságírók egyre szakszerűebben megtanulták technikailag a futballt, va-
lamint a sportág szabályzatát is. Ezután gyakran részletesen leírták a gól-
helyzeteket, valamint elemezték a játékot és a végeredményt.18

 Az 1910-es évek elején egyre gyakrabban jelentek meg hangulatos, 
egyedi és személyes hangvitelű tudósítások, amelyek betartották az objekti-
vitás követelményét is.19 Akadtak fontos adatokat nélkülöző tudósítások is, 
de a jelentősebb, nemzetközi vagy bajnoki mérkőzéseket tartalmazó cikkek-
ben többnyire szerepeltek a fontosabb adatok, mint például a mérkőzés hely-
színe és időpontja, a gólhelyzetek és gólszerzők, a fontosabb játékosok, va-
lamint a játékvezető kiléte is. A futballújságírás fejlődésére vall, hogy az 
1910-es években már megjelentek a bajnokcsapat idénybeli statisztikai ada-
tairól, a csapatok tagjairól, edzőjéről és vezetőségéről szóló elemzések is.20 

 A tudósításnak alapkövetelménye a szerző nevének a feltüntetése va-
lamilyen formában. Ebben az időszakban azonban többnyire még a hely-
színen megtekintett mérkőzésbeszámolókat sem írták alá. Az Ellenzékben a 
KAC pályájának felavató ünnepségét tartalmazó tudósítás volt az első lab-
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darúgásról szóló cikk, amelyben szerepelt az aláírás. A cím alá azonban 
nem a szerző nevét, hanem a saját tudósítónk szavakat írták. Bár a későbbi-
ekben még előfordultak aláírások, a szerzőiség nem volt általános jellemző-
je a korabeli újságírásnak, így a futballsajtónak sem. A jelenség a lap köz-
lési politikájából származhat, amely szerint munkatársai nem egyenként 
nemvállalátk az írásokat, hanem az egész szerkesztőség képviselte a lap ál-
láspontját és véleményét. 

 A személyesség és szerzőiség felértékelődésével, 1910 körül gyarapod-
tak az aláírt cikkek, viszont csupán egyetlen szerző vállalta a teljes nevét,21 
a többi publikációk esetében egy, jobbik esetben két kezdőbetűt találhatunk. 
Ezeken kívül csupán a sportvezetők cikkeit írták alá az egyesületek vagy a 
sportemberek nevével. Az aláírások megjelenése a futballsajtó felelősségvál-
lalása és a hitelesség növekedésének, valamint a sporteseményekre való ki-
látogatás által a szakszerűbbé válás és igényességnek a bizonyítéka. A saját 
tudósítónktól vagy más aláírások előtti időszakban, de gyakran még később 
is, nem a lapok munkatársai írták a sportcikkeket vagy legalább azoknak 
egy részét. Az újságírás, ezen belül sportújságírás későbbi szakszerűsödése 
előtt sportolók, edzők, sportvezetők vagy játékvezetők is közöltek sport-, 
akár futballcikkeket. 

 A manapság gyakrabban előforduló műfajok közül az Ellenzék egyálta-
lán nem közölt átmeneti műfajokat, riportot és interjút. Véleményműfajok is 
nagyon ritkán szerepeltek a napilapban, és ezek is csupán kezdetleges for-
mában.22 Előfordultak különböző futballal kapcsolatos véleményírások, de 
műfajilag kialakult véleménycikkeket nem találhatunk a napilap első világ-
háború előtti futballcikkei között. A hírközlő műfajokban jellemző módon 
keverték a hírt, illetve a tájékoztatást a véleménnyel. Ez gyakori jelenség-
nek bizonyult a tudósításokban is, amelyekben a játék leírása mellett gyak-
ran bírálat vagy élesebb kritika fogalmazódott meg többek között a játéko-
sokról és nézőkről.23 

 Az első világháború előtt még nem alakult ki egészen a magyar futball-
szakszavak lexikonja, csupán néhány szót használtak. A labdarúgás angol 
származásából adódóan, a korabeli kolozsvári futballsajtó gyakran az angol-
formájukban használta a szavakat. Emiatt gyakran előfordultak a half-time, 
fair, hands, corner, offside vagy revans idegen szavak.24    

 A labdarúgás századforduló körüli időszakában a sportág kellő ismere-
tének a hiányában, a népszerűbb atlétikából kiindulva, a labdarúgókat oly-
kor atlétáknak,25 a futballtornákat pedig versenyeknek nevezték.26 Napjaink 
stílusától eltérően, a korabeli futballsajtót a szenvedélyesebb, fennköltebb és 
magasztosabb hangvitelű cikkek jellemezték. A mai sportújságíráshoz ké-
pest ugyancsak egyedinek számított az irodalmias, leíró jellegű fogalmazás, 
valamint a stíluseszközök gyakori használata. Mindez és a sportnyelv vi-
szont hozzájárultak a cikkek akkori sajátos hangulatához. 

Etika a futballsajtóban

 1910 körül a sporttal kapcsolatos témák skálája jelentősen kiszélese-
dett, a futballélet még alaposabb megismerésével pedig egyre változato-
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sabb témákról közölt a sajtó. A napilapokban a mérkőzésbeszámolók mel-
lett gyakran előfordultak sporttelepi lopásokról, bajnokságok megnyerésé-
ért járó díjkiosztásról, a labdarúgás megtiltásáról vagy játékvezetők előre-
léptetéséről szóló cikkek.27 A korabeli napilapokban ritkán követtek el sajtó-
etikai kihágásokat, a fentebb már említett Sárga-fekete szín egy labdarúgó-
versenyen című cikkben az egyik közülük. Ebben a szerző akár diszkrimi-
nációnak is nevezhető nemzeti megkülönböztetést tett, akarva-akaratlanul 
gyűlöletre uszított. A cikkíró a sárga-feketében futballozó csapatot bírálta és 
kritizálta tekintettel az együttes ruhájának „német nemzeti viselettel” azo-
nos színei miatt.28 

A futball még nem vált szociális jelenséggé az első világháború előtt, 
azonban már ekkor tömegeket vonzó sportnak bizonyult, és egyre fontosabb 
helyet foglalt el a sportkedvelő kolozsvári társadalom életében. Az Ellenzék 
emiatt többször is felemelte szavát a városvezetés ellen, a sportolási lehető-
ségek terén tapasztalt elmaradások, a sporttal szembeni közömbösség miatt. 
Az Újság már 1903. áprilisi cikkében jelezte a pályák hiányát, valamint a bi-
valyréti pálya sportolásra alkalmatlan állapotát, továbbá a játékosok ebből 
származó súlyos baleseteit.29 

A KAC pályájának kialakítása után több év telt el, amíg a városveze-
tés egy korszerű létesítmény megépítéséről döntött. Vitathatatlan, hogy a ko-
lozsvári sport teljesítményei mellett, meggyőző, a sport jelentőségét kieme-
lő írásaival, a döntéshozatalban a sajtó is kivette a részét. A napilapok sok-
szor kapcsot képeztek a sportegyesületek és hatóságok között, a sportszerve-
zők által írt közgyűlésekről szóló cikkek közlésével, a sport nevelő szerepé-
nek a kihangsúlyozásával.30

Az idővel megerősödött és több résztvevővel kibővült erdélyi bajnokság 
tétje megnőtt, egyre több néző követte a mérkőzéseket, így a futball tömeg-
sporttá vált. A pályán látott durva játék, olykor verekedések hatására egyre 
több botrány vagy rendellenesség tört ki a pálya szélén és a tribünökben. A 
sajtó kritizálta és elítélte a játékosokat és nézőket egyaránt, valamint óvin-
tézkedésekre szólította fel a szervezőket és a rendőröket.31 

a Budapesti Torna Club csapata Kolozsváron (1914)
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 A sport nevelésben betöltött szerepének felértékelődése tükröződött a 
sajtóban is. Az Ellenzék nem hagyta szó nélkül a sportellenes intézkedése-
ket, köztük azt, hogy a Római Katolikus Főgimnázium igazgatósága megtil-
totta az iskola diákjainak, hogy együtt futballozzanak a felnőttekkel. Nem 
értett egyet az iskolavezetőségnek a véleményével, hogy a felnőttekkel való 
időtöltés károsan befolyásolja a gyerekek szellemi fejlődését. Elítélte a sport-
ellenes rendeletet, kritizálta az iskolaigazgatóságot, hogy jogtalanul bele-
avatkozott a gyerekek iskolai program utáni tevékenységükbe.32 Egy három 
évvel később megjelent cikkben azonban szerzője üdvözölte a kultuszmi-
niszternek azon rendeletét, hogy megtiltotta a fiataloknak a részvételt olyan 
sportrendezvényeken, ahol felnőttek is sportolnak. A szerző ugyanakkor di-
áksportkörök létrehozását javasolta.33 

 A bulvár nem nevezhető az első világháború előtti sportsajtó általános 
jellemzőjének, ám az Ellenzék nem zárkózott el egészen az ilyen jellegű té-
máktól sem. Szenzációhajhászat céljával, az igazság melletti elkötelezettség 
vagy csupán a félretájékozottság miatt, ha ritkán is, de a futballisták magán-
életéről is írtak. Ehhez hasonló cikkre érkezett a KAC csapatkapitánya, Tel-
kes Béla 1905-ben megjelent válasza. Az írás szerint a lap előző számában 
közölt információkkal ellentétben, a KAC-nak nem tizenkét-tizenöt éves fut-
ballistái mennek inni játszás után a kocsmába, hanem az illetők egyetemis-
ták voltak, akik ott öltöztek át futballozás után.34         

 A századforduló szellemiséghez és testkultúrájához alkalmazkodva, a 
korabeli kolozsvári futballsajtó fontosnak tartotta a mozgást és a sportolást. 
Bár egyre több sportágról írt, az 1890-es évek vége és az első világháború 
közti időszakban – napjainktól eltérően – kevesebbet foglalkozott a sporttal, 
mint a politikai, társadalmi, gazdasági vagy kulturális élettel. Ennek tulaj-
donítható, hogy a napilapok követték a helyi labdarúgás jelentősebb esemé-
nyeit és változásait, de napjainkkal ellentétben, jóval kevesebb helyet áldoz-
tak a sportra, ezen belül a futballra, mint az élet más területeire.

 Szakszerű kolozsvári futballújságírásról még nem beszélhetünk eb-
ben az időszakban, különvált szaksajtóról még annyira sem, bár kétségtelen, 
hogy a sajtó tartotta az iramot a korabeli sajtó fejlődésével. A tanulmányo-
zott időszakban talált egyetlen szaklap, de nem kizárólag sporttal vagy lab-
darúgással foglalkozó lapja, a Színház és Sport, csupán egy számban jelent 
meg 1908-ban. A művelődési, színházi élet mellett a kiadvány majdnem egy 
egész oldalt szentelt a sportnak, kizárólag a futballnak. A két hasábon elhe-
lyezett cikkek között találhatunk három-négy oldalas híreket és majdnem 
egy oldalas mérkőzésbeszámolót is.35 

 A szaklap sportoldalát tekinthetjük az első sportrovatnak a kolozsvári 
sajtóban, mégis a terjedelmesebb, változatosabb tematikájú sportrovat kiala-
kulása többéves folyamatnak bizonyult. Az Ellenzék 1909-ben külön cikk-
ben kihangsúlyozta a sport társadalmi jelentőségét, és az addig szerinte le-
nézett, inkább fiatalokat érdeklő sportrovatot ugyanolyan fontosnak tekin-
tette, mint a politikát vagy az akkoriban olvasottabb irodalom- és színház-
rovatot.36 A futballesemények számának a növekedésével egyre több cikk je-
lent meg egy lapszámban, és az olykor egy egész hasábon egymás alatt elhe-
lyezett írások alkották az 1910-es évek sportrovatait. 
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 A labdarúgás ismertetése és népszerűsítése, valamint a mérkőzések-
ről és sportággal kapcsolatos más eseményekről való tájékoztatás mellett a 
napilapok erkölcsi nevelést is nyújtottak a korabeli társadalomnak. Írásaik-
ban pályafutásuk, tevékenységük révén példaértékű sportemberek – sport-
vezetőket, -szervezőket, játékosokat, játékvezetőket – követésére ösztönöz-
ték főleg a fiatalokat. Korlátozott technikai lehetőségeik miatt nem közölhet-
tek akkora mennyiségű és annyira friss cikket, mint a mai sportsajtó. Napja-
inkkal ellentétben azonban nem a bulvártémákra, hanem a sport valódi ér-
tékeire, többek között a teljesítményekre, eredményekre összpontosítottak. 
Amint Koncz Rudolf, a korabeli labdarúgó és játékvezető önéletrajza és visz-
szaemlékezései is bizonyítják, az 1895–1914 közötti futballsajtó hűen tük-
rözte a helyi futballéletet.37 

Jegyzetek 

1 XXX: Sport-tanítás a kolozsvári egyetemen. Ellenzék, 1895. júl. 18.
2  XXX: Sport az egyetemen. Magyar Polgár, 1898. jún. 14. A cikk 

Vermes közlése alapján íródott, korabeli visszaemlékezések nem támaszt-
ják alá, köztudott, hogy Vermes néha felnagyította az általa megszervezett 
sporteseményeket.

3  Koncz Rudolf önéletrajza, 1965, Apáczai Csere János Baráti Társa-
ság.

4  XXX: A rendőrség a futball ellen. Újság, 1903. máj. 4. 
5  XXX: Pünkösdi futballversenyek. Ellenzék, 1903. jún. 3.
6  XXX: Sport. A Kolozsvári Atlétikai Club. Kolozsvári Friss Újság, 

1904. szept. 13.
7  XXX: A KAC versenypályájának a felavatása. Ellenzék, 1905. máj. 

11.
8  Koncz Rudolf önéletrajza, 1965, Apáczai Csere János Baráti Társa-

ság
9  Koncz Rudolf önéletrajza, 1965, Apáczai Csere János Baráti Társa-

ság
10  XXX: Török–magyar mérkőzés. Ellenzék, 1911. szept. 27.
11  XXX: A KKASK veresége Budapesten. Ellenzék, 1912. aug. 12.
12  Dr. Dobál Emil: XXX, Nemzeti Sport, 1911. szept. 3.
13  XXX: Országos sportünnep. A sporttelep megnyitása. Ellenzék, 

1911, szept. 18.
14  XXX: Kolozsvár ünnepi sportja. Dr. Polónyi Dezső országgyűlési 

képviselő nyilatkozata. Ellenzék, 1914. máj. 30. 
15  Killyéni András: A kolozsvári sportélet életrajzi gyűjteménye (1818–

1918). Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2006., 28. old. 
16  XXX: Futball. Magyar Polgár, 1902. szept. 26.
17  XXX: Futball mérkőzés. Újság, 1902. máj. 20.
18  XXX: Budapesti Törekvés Sportegylet. Ellenzék, 1907. jún. 4.
19  XXX: KAC–NSE (3–1). Ellenzék, 1913. ápr. 21.



51

20  XXX: A KKASK a kerületi bajnokcsapatok döntőmérkőzésén. Ellen-
zék, 1912. júl. 24.

21  Podhorszky Sándor: A kolozsvári futballsport története. Ellenzék, 
1912. máj. 18.

22  XXX: Sárga-fekete szín egy labdarúgó-versenyen. Ellenzék, 1908. 
ápr. 6.

23  XXX: A vasárnapi bajnoki mérkőzések. Ellenzék, 1912. okt. 26.
24  XXX: A Vasutas Sportclub a bajnoki mérkőzés győztese. Ellenzék, 

1911. máj. 2. 
25  XXX: Versenyző fiatal atléták. Ellenzék, 1904. nov. 8.
26  XXX: Futballverseny. Ellenzék, 1907. nov. 25.
27  XXX: Magasabb fokon minősített kolozsvári futballbíró, Ellenzék, 

1912. júl. 25. 
28  XXX: Sárga-fekete szín egy labdarúgó-versenyen. Ellenzék, 1908. 

ápr. 6.
29  XXX: Első futballmeccs. Újság, 1903. ápr. 27.
30  A Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Klub közgyűlése: Kolozsvár tör-

vényhatósági bizottsági tagjaihoz, 1907. 
31  M. R. C.: Balkáni háború a sporttelepen. Ellenzék, 1913. márc. 31.
32  Figyelő: Betiltották a labdarúgást. Ellenzék, 1910. okt. 17.
33  XXX: Tanulók kitiltása a felnőttek sportköreiből. Ellenzék, 1913. 

febr. 12.
34  Telkes Béla, a KAC kapitánya: A Kolozsvári Atlétikai Clubból vet-

tük a következő sorokat, Ellenzék 1905.
35  XXX: Barcza József. Színház és Sport, 1908. okt. 24.
36  F. J. : Sportok. Ellenzék, 1909. aug. 5.
37  XXX: Budapesti Törekvés Sportegylet. Ellenzék, 1907. jún. 4.

ME.DOKUMENTUM



ME.dok • 2011/1

52

Vermes Lajos egyetemi tornatanár nevéhez fűződik 
a labdarúgás kolozsvári meghonosodása



53

Erdély és Kolozsvár a magyar 
hivatásos katonaolimpikonok 
életében

GYŐR BÉLA 

I. Erdély

Nemes Adda Alfréd ezredes1 lovas olimpikon Nagyszebenben (ma 
Sibiu) született 1888. augusztus 29-én. Az 1928-as amszterdami olimpián 
résztvett őrnagyi rendfokozattal. A háromnapos verseny (military) számai-
ban indult. Csapatversenyben a 11. helyen lévő csapat (Adda Alfréd, Binder 
Ottó, Cseh Kálmán, 1845, 18) tagja volt. Egyéniben „Alvezér” nevű lován 

Rezumat (Ardealul şi Clujul în viaţa olimpicilor maghiari, soldaţi profesionişti)
Între anii 1896 şi 2010 Ungaria a fost reprezentată de 134 de soldaţi profesionişti la jocurile 
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servicemen. Their effi ciency is clearly indicated by the fact that 29 of them became Olympic 
champions, 23 were medalists, 23 scored Olympic points and 59 were participating. The author has 
already investigated and processed their data from many points of view. This time he concentrates 
on data concerning the role of Transylvania and the town of Cluj-Napoca in the lives of these 
excellent sportsmen. Hungary has 25 Olympians who are both professional military servicemen 
and have some kind of bonding with Transylvania. Cluj-Napoca has played an important role in the 
lives of two of them. The author would introduce them in details.

Keywords Kolozsvár, soldiers, spotsmans, olimpics 

Győr Béla, alezredes

Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar (Budapest)
Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja



ME.dok • 2011/1

54

1845, 18 (157, 18 + 1418 + 270) hibapontos teljesítménnyel a 15. helyen vég-
zett. Az olimpiák történetében az először rajtoló magyar lovas volt.

Lófő lengyelfalvi Bartalis Kálmán ezredes Szamosújváron (ma Gherla) 
született 1889. május 16-án. Az 1936-os berlini olimpián a 4. helyezett lovas-
pólócsapat (Dienes-Oehm Tivadar, Szentpály Imre, Bethlen István, Bartalis 
Kálmán, Kovács Dezső) tagja volt századosi rendfokozattal.

Benedek Gábor hadnagy, 1952-ben, Helsinkiben olimpiai bajnok és 
ezüstérmes öttusázó, 1956-ban a 4. helyezett csapat tagja, egyéniben 6. he-
lyen végzett. 1941-től a Marosvásárhelyi (ma Targu Mures) Hadapród Isko-
la növendéke volt.

Kézdivásárhelyi Benkő Tibor őrnagy Sepsiszentgyörgyön (ma Sfântu 
Gheorghe) született 1905. április 28-án. Az 1932-es Los Angeles-i olimpián 
vívásban és öttusában szerepelt. A vívás, párbajtőr egyéniben az elődöntő-
ben kiesett, és a 19. helyen végzett. Öttusa egyéniben 64, 5 helyezési szám-
mal a 18. helyen végzett. Marosvásárhelyen is szolgált testnevelő tisztként.

Berecz Ignác őrnagy sífutó olimpikon. 1952-ben, Oslóban, síelés-
ben képviselte a magyar színeket. Az 50 km-es sífutásban (szabad stílus), 
4:46:23,0 idővel a 31. helyen végzett. 1944–1945-ben vívómester a Marosvá-
sárhelyi Hadapród Iskolában.

Binder Ottó vezérőrnagy Medgyesen (ma Medias) született 1889. május 
14-én. Az 1928-as amszterdami olimpián vett részt őrnagyi rendfokozattal. 
A lovaglás, háromnapos versenyében (military) indult. A csapattal (Adda 
Alfréd, Binder Ottó, Cseh Kálmán, 1845, 18) a 11. helyen végzett. Az egyéni 
versenyek során a kisorsolt és alkalmatlannak bizonyult „Jukker” nevű lová-
val a ló sántasága miatt feladta a küzdelmeket. (0+0+167, 42).

Bogáthy (Bogen) Albert vezérőrnagy Nagyszebenben született 1882. áp-
rilis 8-án. Az 1928-as olimpián szerepelt vívóként. A párbajtőrcsapat (Bogen 
Albert, Hajdú János dr., Hátszeghy /Hatz/ Ottó, Jekelfalussy /Piller/ György, 
Rády József) tagjaként vett részt a küzdelmekben. A csapat a selejtezők 6. 
csoportjában a 3. helyen végzett és kiesett, így helyezetlenül érkeztek haza. 
1912-ben, Stockholmban, osztrák színekben (a közös hadsereg tisztje volt), 
kardcsapatban ezüstérmes, kard egyéniben helyezetlen.  

Vitéz, nemes szentkatolnai Cseh Kálmán alezredes az 1928-as olimpi-
án szerepelt lovaglásban századosi rendfokozattal. A háromnapos verseny-
ben a csapattal (Adda Alfréd, Binder Ottó, Cseh Kálmán, 1845, 18) a 11. he-
lyen végzett. A háromnapos verseny (military) egyéni küzdelmeit „Bene” 
nevű lován feladta. A tereplovaglásban bukott, de tovább lovagolt. Agyráz-
kódással kórházba vitték, de még így is lovagolt másnap az ugratásban. Az 
egyik ugrását a zsűri gázolásnak minősítette és kizárta. Díjugratásban a csa-
pattal (Malanotti Lajos, Kánia Antal, Cseh Kálmán 64 /32/) a 13. helyen vé-
geztek. Egyéniben „Béni” nevű lován 32 (1:56, 0) hibapontos teljesítménnyel 
a 43. helyen végzett. 1919-ben fegyverrel a kézben védte Erdélyt a Tanács-
köztársaság ideje alatt.

Dr. Darányi József állatorvos őrnagy. Három olimpián vett részt atléta-
ként. 1928-ban, súlylökés versenyszámban 14, 35 méteres dobásával a 8. he-
lyen végzett. 1932-ben, ugyanebben a versenyszámban 14, 67 méteres telje-
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sítménnyel a 7. helyen végzett. 1936-ban, Berlinben szintén a súlylökés ver-
senyszámában 14, 63 méteres dobással a 12. helyen végzett. Ezen az olimpi-
án a selejtezőben 15, 10 métert dobott. Részt vett 1940-ben az Erdélyben vég-
rehajtott katonai műveletekben. 1944. március 25-én a 9. Határvadász Had-
osztályhoz kerül Csíkszeredába (ma Miercurea-Ciuc) mint hadosztályveze-
tő állatorvos.

Gombos Elemér alezredes, úszóolimpikon 1936-ban, Berlinben úszó-
ként képviselte színeinket. A 100 méteres hátúszásban az 1. előfutamban 
1:12,4-es eredménnyel 4. helyen végzett, kiesett, így helyezetlenül végzett. 
A második világháborúban a sebesüléséig részt vett az Arad térségi, az Al-
földön és a Budapest előtérségében lefolyt hadműveletekben.

Hauler László sportlövő olimpikon Királydarócon (ma Craidorolt) szü-
letett 1884. június 26-án. Az 1912-es stockholmi olimpián szerepelt sport-
lövőként. A 10. helyezett hadipuska csapat tagja volt. A hadipuska 300 mé-
teres versenyszámában 85 (40+45) találatos teljesítménnyel a 27., a kisöbű 
puska 50 méteres számában 178 találattal a 29., a hadipuska összetett egyé-
ni 300 méteres számában 677 (162+250+265) találatos teljesítménnyel a 74., 
a hadipuska 600 méteres számában 35 találatos teljesítménnyel a 83. helyen 
végzett. A Nagyváradi (ma Oradea) Honvéd Hadapród Iskolában tanult, ahol 
igen jó eredménnyel végez 1903-ban. Hősi halált halt az I. világháborúban. 
Nagymajtényban (ma Moftinu Mare) a temetőben emlékmű őrzi emlékét.

Jeszeniczei Jankovich Lőrinc százados, lovas olimpikon az 1936-os ber-
lini olimpián indult lovaglásban. A háromnapos verseny (military) egyé-
ni számában „Irány” nevű lován, 154, 30 pontos teljesítménnyel a 9. helyen 
végzett. A csapat (Endrődy Ágoston, Jankovich Lőrinc, Visy István) Visy Ist-
ván bukása miatt visszalépett, és a csapatversenyben helyezetlenül végzett. 
A háború után a felesége lévén Szatmárnémetiben (ma Satu Mare) telepedett 
le, és ott élt haláláig. Szatmárnémetiben hunyt el 1990. szeptember 14-én. A 
Magyar utcai Református temetőben található sírja.

Nemes csejthei Jelenffy-Tóth Zoltán őrnagy Máramarosszigeten (ma 
Sighetu Marmatiei) született 1876. október 26-án. Az 1912-es stockholmi 
olimpián vett részt sportlövőként. A revolver és pisztoly 50 méteres verseny-
számában 348 körös teljesítménnyel az 52., hadipuska összetett egyéni 300 
méteres számában 718 (187+241+290) találattal, a 69., a hadipuska 600 mé-
teres számában 54 találattal a 78., a hadipuska 300 méteres számában 48 
(33+15) találattal a 87. helyen végzett. 1895-ben a Nagyváradi Magyar Kirá-
lyi 4. Honvéd Gyalogezred állományában kezdte meg tiszti pályafutását szá-
zadszolgálattal. 1898-ig a nagyváradi szolgálata mellett borosjenői és gyulai 
alegységeknél is szolgált. 1898-ban élelmezős tiszti tanfolyamot végzett Te-
mesváron (ma Timisoara) igen jó eredménnyel.

Kirchmayer Kálmán százados az 1924-es olimpián vett részt, teniszben 
indult. Az egyes küzdelmeiben az 1. fordulóban 6–8, 2–6, 4–6 arányban ve-
reséget szenvedett és kiesett. A páros küzdelmeiben Göncz-el az oldalán az 
1. fordulóban 1–6, 0–6, 0–6 arányban vereséget szenvedett és kiesett a to-
vábbi küzdelmekből. Elemi iskoláit Czernovitzban és Nagyváradon végezte.
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Lóránt (Lipovics) Gyula százados, olimpiai bajnok labdarúgó, az 1952-
ben, Helsinkiben győztes csapat tagja. 1943–1944-ben a Nagyváradi AC, 
1945–1946-ban a Nagyváradi Szabadság SK, 1946-1947-ben az IT Arad já-
tékosa volt.

Nagy Ernő alezredes Facsádon (ma Făget) született 1898. augusztus 
2-án. Az 1932-ben, Los Angelesben győztes kardcsapat tagja volt.

Nemes sárbogárdi Mészöly Géza százados, sportlövő olimpikon az 
1912-es olimpián vett részt, Stockholmban. Tagja volt az 1333 találattal 10. 
helyen végzett hadipuska (200–400–500– 600 m) csapatnak. A csapat tagjai: 
Bömches Emil (237), Farkas Aladár (207), Hauler László (219), Mészöly Géza 
(217), Prihoda István (227), Velez Rezső (226). A hadipuska 300 méteres küz-
delmeiben 83 (43+40) találattal a 29., a hadipuska 600 méteres versenyszám-
ban 54 találattal a 79., a hadipuska összetett egyéni, 300 méteres számában 
az első testhelyzet után visszalépett és a 84. helyen végzett. 1895 és 1896 kö-
zött hadapród tiszthelyettes Szatmárnémetiben.

Vitéz nagypalugyai és túróczdivéki Platthy József ezredes az 1936-os 
berlini olimpián vett részt lovaglásban. A díjugratás, nehéz vadászugratás 
egyéniben „Sellő” nevű lován 1:02,6-os (8) teljesítménnyel bronzérmes lett. 
A csapat (Platthy József, Szepessy–Schaurek Ottmár, Barcza Elemér) pedig 
Barcza Elemér lovának ellenszegülése és a feladása miatt visszalépett a to-
vábbi küzdelmektől. 1915 és 1919 között Pécsen kezdte, majd a Nagyváradi 
Katonai Főreálgimnáziumban fejezte be a középiskolát.

Schenker–Ozoray Zoltán ezredes Váradszentmártonban (ma Sanmartin) 
született 1880. október 13-án. Három olimpián szerepelt vívóként. 1912-ben, 
Stockholmban, az olimpiai bajnok kardcsapat (Berti László, dr. Földes De-
zső, dr. Fuchs Jenő, dr. Gerde Oszkár, Mészáros Ervin, Schenker Zoltán, dr. 
Tóth Péter, Werkner Lajos) tagja, kard egyéniben 4 győzelemmel a döntő-
ben 4., tőr egyéniben az elődöntőben kiesett. 1924-ben, Párizsban, a kard-
csapattal (Berti László, Garay János, dr. Posta Sándor, Rády József, Schenker 
Zoltán, Széchy László, Tersztyánszky Ödön, dr. Uhlyárik Jenő) ezüstér-
mes, a tőrcsapattal (Berti László, dr. Lichteneckert István, dr. Posta Sándor, 
Schenker Zoltán, Tersztyánszky Ödön) bronzérmes, kard egyéniben 4+1 
győzelemmel a döntőben 4., tőr egyéniben a selejtezőben kiesett.

Nemes homoródszentpáli Szentpály Imre alezredes Nagyváradon szü-
letett 1904. szeptember 15-én. Az 1936-os berlini olimpián vett részt száza-
dosi rendfokozattal, ahol a 4. helyezett lovaspóló csapat tagja volt.

Visy István (1906.08.01) alezredes, lovas olimpikon az 1936-os berli-
ni olimpián lovaglásban, egyéni és csapatversenyben indult. A háromnapos 
verseny (military) egyéni számában a verseny során „Legény” nevű lova a lá-
bát törte, és feladta a versenyt. A lovát még a helyszínen elaltatták. Felmér-
hetetlen vesztesége volt maga a ló elvesztése is, de a lovassportunk – sőt az 
egész magyar sport – is nagy veszteséget szenvedett, hiszen ha végigmegy a 
pályán, a csapat aranyérmet nyerhetett volna. A csapat (Endrődy Ágoston, 
Jankovich Lőrinc, Visy István) a bukása miatt visszalépett, és a csapatver-
senyben helyezetlenül végzett. Katonai al- és főreál iskolákba járt 1916 és 
1924 között Marosvásárhelyen, Kismartonban, Pécsett.
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Zsitva Zoltán alezredes az 1936-os berlini olimpián vett részt. A 4x400 
méteres váltófutásban tagja volt 49,8 másodpercet futva a 3:14,8-al 6. helye-
zést elért váltónak (Ribényi Tibor, Zsitva Zoltán, Vadas József, Kovács Jó-
zsef). A 400 méteres síkfutásban 49,4 másodperces teljesítménnyel az 1. kö-
zépfutamban a 4. helyen végzett és kiesett a további küzdelmekből. A kato-
nai alreál iskolát Marosvásárhelyen kezdte, és Nagykanizsán fejezte be.

Zirczy (Gfellner) Antal alezredes. Az 1936-os olimpián vett részt vívó-
ként. A tőrcsapat (Bay Béla dr., Gerei /Gerevich/ Aladár, Hátszeghy /Hatz/ Jó-
zsef, Hátszeghy /Hatz/ József, Maszlay Lajos, Zirczy Antal) tagjaként az elő-
döntő során kiesett, így holtversenyben a 7. helyen végzett. 1918-ban had-
apródiskolát végzett Temesváron, és 1918. november 18-án itt lesz zászlós.

II. Kolozsvár

SZÉKELYHIDY TIBOR őrnagy

Kolozsvárott (ma Cluj-Napoca) született 1904. 
február 20-án. Az 1936-os berlini olimpián vívás-
ban a párbajtőrcsapat (dr. Bay Béla dr., Bezegh-
Huszágh István, Borovszky Jenő, Dunay Pál, 
Székelyhidy Tibor) tagja volt, és a csapatával az 
elődöntőben kiesett.

1914 és 1923 között katonai al- és főreál isko-
lákba járt Nagykanizsán és Budapesten. 1927-ben 
végzett a Ludovika Akadémián. Budapesten telje-

sített szolgálatot 1934-ig. Ezután sporttanári és vívómesteri képesítést szer-
zett. 1940-ig Nagykanizsán a Magyar Királyi 6. Honvéd Gyalogezrednél, Na-
gyatádon és Pécsett szolgált. 1940–1941-ben a Ludovika Akadémián, majd 
1941 és 1943 között Kőszegen volt sporttanár. 1943-ban elvégezve a törzs-
tiszti tanfolyamot, hadműveleti területre osztották be, ahol a 41. Gyalogez-
red III. Zászlóaljának parancsnoka volt. 1945-ben a 9. Honvéd Hadosztály 
akkor alakuló Kiképző Hadosztályához került, amellyel Németországba te-
lepítették ki, és a hadszíntéren amerikai fogságba került, ahonnan 1945 vé-
gén jött vissza Magyarországra. Ezután mint vívómester különböző egyesü-
leteknél (öttusa olimpiai keret, Budapesti Rendőr SE, Láng Gépgyár SE, Va-
sas Láng, Turbó Üzemi Sportkör) dolgozott. Később a Buda–Szentendrei Já-
rási FMSZ Kézműipari Üzemében mint alumíniumgrafikus dolgozott.

A Honvéd Tiszti Vívó Klub versenyzője. Színeiben négyszeres (1934, 
1935, 1936, 1940) magyar bajnok párbajtőrcsapatban. Egyéniben, 1934-ben 
3., 1935-ben 2., 1936-ban és 1940-ben 4. 1934-ben osztrák bajnokságot nyert. 
Rendszeresen publikált a Magyar Katonai Szemlében. Legjelentősebb cikkei: 
Jelvényszerző versenyek, Az öttusasport rendszeres felépítése a középiskolai 
nevelésünkben, Néhány szó az öttusáról (modern pentatlon).

Budapesten 1989. november 21-én hunyt el. 
Sírja a Farkasréti temetőben (17/2–1–173) van.
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SZEPES (STRAUCH) GYULA alezredes

Iglón (ma Spisská Nová Ves, Szlovákia) született 1899. 
augusztus 18-án. Az 1928-as St. Moritz-i téli olimpián sífu-
tásban indult a MAC versenyzőjeként. Ő vitte a magyar csa-
pat zászlaját a megnyitó ünnepségen.

A 18 km-es sífutásban (klasszikus stílus) feladta a küz-
delmet, így helyezetlenül végzett.

1905-től 1909-ig elemi iskolát végez Iglón. A gimnázi-
umi tanulmányait Budapesten végzi. 1916-tól 1918-ig Bécs-
újhelyen, a katonai akadémián tanul, ahol hadnagyként vé-
gez, igen jó eredménnyel. 1918 és 1939 között Esztergom-
ban, Kaposvárott, Hajmáskéren szolgál különböző híradó 
beosztásokban. Több tanfolyamot is elvégez a szakához 
kapcsolódóan Budapesten. 1939-ben az 1. Hegyi Híradószá-
zad parancsnoka Várpalánkán. 1940-től 1942-ig Kolozsvá-
rott híradó parancsnokhelyettes a XI. Hadtestparancsnok-

ságon. 1942-től 1944-ig Kassán híradó zászlóaljparancsnok. 1942-ben lépte-
tik elő alezredessé. 1944 februárja és 1945 májusa között a 24. Híradózász-
lóaljban Kárpátalján és Felvidéken, a hadszíntéren harcol. 1945 májusában 
egy ejtőernyős csoporttal Morvaországban harcol, ahol a Gestapo zászlóalj 
fogságába kerül, ahonnan megszökik. 1945 júniusától 1948 júliusáig szov-
jet hadifogoly. 1949-től 1950-ig a Zalka Máté Híradótiszti Iskolán, Budapes-
ten, rádiós főtanár. Ezután az Orion Villamosipari KTSZ műszaki előadó-
ja. 1955-ben technikus az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytár-
saságnál, majd ugyanitt üzemtechnikus, újítási előadó a rádiócsőgyártási 
gyáregységnél.

Visszakerül a Honvédséghez tényleges szolgálatba. Hadirokkanttá nyil-
vánítják, majd honvédségi törvényszéki ülnök.

1931-ben magyar bajnok északi összetettben, 1932-ben, ugrásban a 
MAC csapatának tagjaként. 1919-től 1932-ig a MAC síelője, sífutója, síug-
rója. 1928 és 1933 között válogatott versenyző. 1933-ban az innsbrucki vi-
lágbajnokságon a 18 kilométeres sífutásban indult, és helyezetlenül végzett. 
Testvére Szepes Béla olimpiai ezüstérmes gerelyhajító, képzőművész, aki 
1924-ben és 1928-ban volt olimpiai résztvevő.

Budapesten 1985. március 2-án hunyt el.
A Farkasréti temetőben (Új 1–1–159.) nyugszik.

Örömmel töltött el, hogy a hivatásos katonaolimpikonok közel egyötö-
dének volt kapcsolata hosszabb-rövidebb ideig Erdéllyel. Ezek a kapcsolatok 
szülőhelyeként, szolgálati helyeként, iskolavégzési helyeként, lakóhelyként, 
majd végül nyughelyként is fontos szerepet töltött be életükben, ami nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy a sportban és az életben is ilyen sikeresek le-
hettek, és nevük örökre beíródott a köztudatba. Köszönet azért, hogy Kolozs-
váron is megjelenhetett ez a cikk e gondolat továbbvitele érdekében, a ma-
gyarság és Erdély örök kapcsolatát hirdetve.
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1  Minden hivatásos katonánál az utolsó ismert rendfokozat szerepel 
az írásban.
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Kolozsvár magyar futballélete 
(1940–1945)

CSILLAG PÉTER

A második bécsi döntés következményei

Amikor 1940. augusztus 30-án Bécsben, a Belvedere-palotában kihir-
dették a második bécsi döntést, nemcsak Magyarország nyert vissza Ro-
mániától 43 492 négyzetméternyi területet és mintegy két és félmillió la-
kost (köztük 1 344 000 magyart), hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) is számos futballistát, egyesületet, sporttelepet. 

Hogy pontosan hányat, az ellentmondó információk miatt nehéz meg-
határozni. A korabeli sajtóban megjelent statisztikák alapján fogadjuk el a 

Rezumat (Fotbalul maghiar în Kolozsvár /1940–1945/) După cel de al doilea dictat de la Viena 
din 30 august 1940 Federaţia Maghiară de Fotbal (MLSZ) a trebuit să facă faţă unei noi provocări: 
trebuia să decidă cum să întroducă în vechiul sistem noile cluburi sportive afi liate din Ardeal. Surse 
contemporane sugerează, că din primul moment au avut intenţia de a ajuta promovarea în prima 
divizie a clubului reprezentativ din Cluj (capitalul Ardealului) Kolozsvári Atlétikai Club (KAC). KAC a 
obţinut suportul multor oameni infl uenţi, precum Gidófalvy Pál, conducătorul MLSZ – el a fost unul 
dintre cei 25 de preşdinţi de onoare a clubului. Pe lângă KAC au existat 15 cluburi locale care au 
jucat în campioante inferioare sau teritoriale, printre care şi clubul evreiesc Haggibor care ulterior 
a fost desfi inţat. 

Cuvinte cheie fotbal, Cluj/Kolozsvár, KAC, al doilea război mondial, al doilea dictat din Viena

Abstract (Hungarian football in Kolozsvár /1940–1945/) Award of 30 August 1940, Hungarian 
Football Federation (MLSZ) faced a new challenge: they had to decide how to insert the affi liated 
Transylvanian sports clubs in the old league system. Contemporary sources suggest that from 
the fi rst minute their intention was to help the promotion of Kolozsvári Atlétikai Club (KAC), the 
representative club of Cluj (regarded as the capital of Transylvania) to the national fi rst division. 
KAC enjoyed the support of many infl uential people including Gidófalvy Pál, the leader of MLSZ – 
he was one of the twenty-fi ve honorary presidents of the club. Beside KAC there were fi fteen local 
teams playing in lower or regional leagues, among them the later abolished Jewish club, Haggibor. 
In 1944 KAC was runner-up in the Hungarian Cup and third in the Hungarian fi rst division. 

Keywords  football, Cluj/Kolozsvár, KAC, Second World War, Second Vienna Award

Csillag Péter

Junior Prima-díjas sportújságíró, Nemzeti Sport, Budapest
csillagpeterpal@gmail.com 
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következő három megállapí-
tást: az igazolt játékosok számát 
5000–6000 fővel dobta meg a 
határmódosítás és az azt köve-
tő bevándorlási hullám;1 a visz-
szacsatolás utáni hónapokban 
harminchat labdarúgó-szakosz-
tályt működtető klubot tartot-
tak számon a térségben, három 
évvel később már ennek leg-
alább másfélszeresét;2 1943-ban 
31 bejegyzett labdarúgópályát 
használtak a korábbi román te-
rületen.3 

Noha Erdélyben ringott a 
romániai labdarúgás bölcső-
je – hogy mást ne említsünk, a 
román válogatott első mérkőzé-
sén, 1922-ben tíz magyar sze-
repelt a csapatban4 –, és a tér-
ség hagyományosan fejlett fut-
ballrégiónak számított, a visz-
szacsatolás után súlyos gondok-
kal küszködtek az itteni csa-
patok. Nem elég, hogy a gyen-
ge infrastrukturális háttér mi-
att jelentős támogatásra szorul-
tak, ki voltak téve az erdélyi te-
hetségekre ácsingózó budapesti 

egyesületek elszívó hatásának is. Az MLSZ és a magyarországi sportveze-
tés (a kultuszminisztérium alá tartozó Országos Testnevelési Tanács, majd a 
helyette létrehozott Országos Sport Központ) a maga eszközeivel igyekezett 
védeni az erdélyi futball érdekeit, és lehetőségeihez mérten anyagilag is tá-
mogatta. 

A szövetség 1940 szeptemberében elejét vette a „fosztogatásnak”, és ren-
deletben tiltotta meg az erdélyi játékosok fővárosba igazolását – ez hosszú tá-
von akkor is rendkívül fontos lépésnek bizonyult, ha két hónappal később 
feloldották a tilalmat. A körülmények javítását szolgálták a kezdeti segélye-
zési akciók (mint például a Nemzeti Sport „100 labda és 100 könyv” ajándék-
mozgalma vagy az NB I-es mérkőzések jegyárához hozzácsapott úgynevezett 
„székely fillérek”), ám a legfőbb segítséget alighanem a központi sporttámo-
gatások jelentették. Ezek közül magasan kiemelkedik az erdélyi egyesületek 
felkarolására Horthy Miklós kormányzó névnapja alkalmából, 1942. decem-
ber 6-án megszavazott 700 000 pengős segély, amelyből több mint 400 000 
pengő a kolozsvári kluboknak jutott. A pénzinjekció jelentőségéről csak any-
nyit, hogy az MLSZ költségvetése ugyanabban az évben annak alig a fele, 
365 500 pengő volt…

A Képes Sport hetilap 1940. október 15-i 
címlapját a visszacsatolás örömére tartott,

 kolozsvári sportünnepélynek szentelte
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„Az ajándék mutatja, hogy mennyire megbecsüljük Erdélyt, és rajta ke-
resztül a magyar ifjúságot, amelyben hinnünk kell a végsőkig rendületlenül. 
Ez az ajándék még szorosabb egységbe olvasztja Erdélyt és az anyaországot, 
és nagymértékben hozzájárul, hogy azon keresztül a magyar ifjúság szívé-
hez férhessünk, mert nincsen olyan tantárgy, amely alkalmasabb volna erre 
a célra, mint a sport” – indokolta beszédében a szokatlanul nagyvonalú gesz-
tust Tárczay-Felicides Román, a Vallási és Közoktatási Minisztérium osz-
tályfőnöke.5 A szónoklatból kiragadott részlet érzékelteti a budapesti felfo-
gást Erdéllyel és az erdélyi sporttal, futballal kapcsolatban (itt jegyzem meg, 
hogy tanulmányomban az egyszerűség kedvéért „erdélyi labdarúgás” kife-
jezés alatt – a korabeli sajtó szóhasználatát átvéve – a visszacsatolt területek 
futballját értem, noha a történeti földrajz fogalmai szerint Észak-Erdélyről, 
Székelyföldről és Partium egy részéről van szó). A második bécsi döntést kö-
vető négy évben a politikai retorika fordulatainak megfelelően a labdarúgást 
érintő kérdésekben mindvégig megkülönböztetett szeretettel és figyelemmel 
beszéltek Erdélyről, nem véletlenül nevezte Gidófalvy Pál, az MLSZ élén 
álló miniszteri biztos az erdélyi futballt a magyar sportélet legkedvesebb fi-
ának. Más kérdés, hogy a hivatalos szólamokban hangoztatott Erdély-szim-
pátia a gyakorlatban nem gátolta meg a fővárosi érdekek képviseletét, akár 
az erdélyiekkel szemben is.

Kolozsvár helye a magyar futballtérképen

Hogy Kolozsvárnak már 1940 őszén, az erdélyi és az anyaországi futball 
összeolvasztásával kapcsolatos stratégiai döntések idején kiemelt szerepet 
szántak, kitűnik a város MLSZ-alszövetségi, majd Erdély-kerületi központtá 

f
tó

j

Kihelyezett MLSZ-ülés Kolozsváron – a kép jobb oldalán Gidófalvy Pál, 
a szövetség vezetője
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emeléséből is. Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy Budapesten Nagyvá-
rad mellett Kolozsvárt szeretnék a térség futballfellegvárának látni (eleinte 
Marosvásárhellyel, Sepsiszentgyörggyel, később Nagybányával kapcsolato-
san is megjelentek efféle halvány elképzelések, a későbbi események alapján 
foganat nélkül). Ez alatt még véletlenül sem a semmibe vesző óhajt, a szö-
vetségi vezetők ábrándozását kell érteni, hanem konkrét, adminisztratív té-
ren is megnyilvánuló segítséget. Mint látni fogjuk, akár a szabályok áthágá-
sa árán is.

Miközben a kolozsvári labdarúgás addigi legnagyobb sikereit, az 1943–
1944-es idényben elért Magyar Kupa-ezüstérmet és bajnoki bronzérmet a vá-
rosi sporttörténet dicső mozzanataiként emlegetik, a fényes diadalok előz-
ményét ma már a feledés jótékony homálya fedi. Arról kevesen tudnak, hogy 
a „véletlenek” három évvel korábban tapasztalt, különös egybejátszása nél-
kül a Kolozsvári Atlétikai Club aligha lett volna az ország ünnepelt csapa-
ta. Alapos a gyanú, hogy a KAC előtt ki volt kövezve az élvonalba vezető út. 
Az alábbiakban rávilágítunk a klubot az első osztályba repítő, 1940–1941-es 
szezon főbb állomásaira.

Az MLSZ 1940 őszén úgy döntött, a visszatért területek csapatait csak 
az 1941–1942-es évadtól illeszti az országos bajnoki rendszerbe, az átmeneti 
időszakban területi körmérkőzéssel állítja fel az együttesek között a besoro-
lásról döntő rangsort. A KAC a két erdélyi csoport közül a kolozsváriba ke-
rült (a másik a székelyföldi volt), és akkor vehetett volna részt a két csoport-
első és csoportmásodik részvételével zajló tavaszi rájátszásban – amely a kö-
vetkező idény két NB I-es indulójáról határozott –, ha a rajta kívül a Kolozs-
vári Bástyát, a Nagyváradi AC-t, a Nagyváradi Törekvést, a Szatmári SE-t és 

Korábban nem közölt kép a sétatéri stadionról (1918-as állapot)
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a Nagybányai SE-t felvonultató hatosban az első két hely valamelyikét meg-
szerzi. Nem sikerült: a csoportot a Nagyvárad nyerte, mögötte a Nagybánya 
futott be, így a kiírás értelmében ennek a két gárdának kellett volna megmér-
kőznie a Marosvásárhelyi SE-vel és a Sepsiszentgyörgyi Textillel az NB I-be 
kerülésért. Igen ám, de akkor mi lett volna Kolozsvárral? Mégiscsak különös 
helyzet lett volna, ha, mondjuk, Sepsiszentgyörgynek van csapata az élvo-
nalban, „Erdély fővárosának” pedig nincsen… Az MLSZ megtalálta a megol-
dást, bejelentésével átvágta a gordiuszi csomót: „A NAC az elért eredményei 
és a többi erdélyi csapatokkal szemben mutatott messze kimagasló játékere-
je miatt egyből az NB I-be kerül. […] Helyére Kolozsvár város kulturális, tör-
ténelmi és társadalmi helyzetére való tekintettel a város arra legérdemesebb 
csapatát, a Kolozsvári AC-ot jelöli.” 7

Ehhez még annyit tegyünk hozzá, hogy a KAC a csoportjában a harma-
dik helyre sem ért volna oda, ha a hajrában a Kolozsvári Bástyát nagy kü-
lönbségű győzelmével nem taszítja le a dobogóról a már biztosan első, erejét 
mégis látványosan a mérkőzésre összpontosító Nagyvárad. De az MLSZ-nek 
a KAC kellett, és ha már sikerült becsempésznie a négyes rájátszásba, gye-
rekjáték volt hozzásegíteni a végső győzelemhez is. Az elődöntőben a KAC a 
kolozsvári értékelés szerint „mintabíráskodást bemutató” Vass Antal játék-
vezető közreműködésével 3:1-re legyőzte a Marosvásárhelyt,8 a Nagyvára-
don megrendezett döntőben pedig egy vétlen kezezés miatt megítélt tizen-
egyesből szerzett góllal 2:1-re felülmúlta a Nagybányát. A mérkőzés kime-
netele nem lehetett váratlan, tekintve, hogy a NAC klubházában már meg 
volt terítve az NB I-be lépő KAC tiszteletére rendezett nagyszabású esti fo-
gadásra. Gidófalvy Pál, az MLSZ első embere elsők között küldte el a klub-
nak üdvözlő táviratát: „Szívem egész melegével gratulálok az egyesületnek és 
a csapatnak vasárnapi pompás teljesítményéhez, mellyel tagja lett a Nemze-
ti Bajnokságok első osztályának. Kolozsvár múltja és jövője érdekében min-
dent el kell követnünk, hogy az elkövetkező küzdelmekben megállják a helyü-
ket. Szebb jövőt!”9

A Kolozsvári AC révbe ért.

Labdarúgóélet a kincses városban

Kolozsvárt 1941 és 1944 között mindvégig egyetlen csapat, a KAC kép-
viselte az NB I-ben. Ha feltesszük a kérdést, törvényszerű volt-e az egyesület 
kiemelkedése a városi mezőnyből, a források alapján nemmel kell válaszol-
nunk. Nyilvánvaló, hogy a harmincas évek román háttérrel működő repre-
zentatív egyesületei, az egyetemi klub, az 1933-ban romániai második, egy 
évvel később harmadik Universitatea, illetve a Kereskedelmi Akadémia csa-
pata, a Victoria nem őrizhette meg vezető pozícióját. Sőt, a magyar sportve-
zetőség kezdeti toleráns nyilatkozatai ellenére további működésük is elkép-
zelhetetlen volt a városban: az Universitatea az egyetemmel együtt Nagysze-
benbe költözött, a Victoria valószínűleg megszűnt.

A hatalmi űrt múltja és hagyományai alapján az 1880 óta működő KAC 
mellett az 1907-ben alapított Kolozsvári MÁV, az 1912-ben született Kolozs-
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vári Közigazgatási Alkalmazottak Sport Egyesülete (KKASE), az 1911-ben 
létrejött Kolozsvári Munkás Sport Club vagy a Dermata bőrgyár vállalati csa-
pata, a Bástya is betölthette volna. Ez idő tájt a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai 
Club, a KEAC még nem jöhetett szóba, hiszen csak később költözött vissza 
Szegedről, ahol a román időszak alatt Kitartás Egyetemi Atlétikai Clubként 
mentette meg az 1902 óta viselt, rövidített nevét. Az első hónapokban még az 
is felvetődött, hogy az erőket egyesítve létrehoznak egy összkolozsvári óri-
ásklubot, a Kolozsvári FC-t, az ötletet azonban – főként a Bástya vezetőinek 
határozott tiltakozására – elvetették. Az összefonódások a városi vezetéssel 
és az erős budapesti szálak a KAC javára döntötték el a presztízsharcot: az 
1940 telére kiírt Erdély-kupára már csak a piros-fehér csapatot nevezte a vá-
ros. Később pedig, mint már szó volt róla, a Bástya udvariasan „előretessé-
kelte” a bajnoki csoportban várakozás alatt szereplő szomszédot.

Ami a további erőviszonyokat illeti, a három teljes idény során – az 
1944 őszi, néhány forduló után lefújt csonka bajnokságot kivéve a számítás-
ból – a Kolozsvári MÁV, a KEAC és a Bástya fordult meg az NB II-ben. A ko-
lozsvári kerületi első- és másodosztályban 1940 és 1944 között a követke-
ző csapatok szerepeltek: a Kolozsvári Húsos, a Turul (a KAC második gár-
dája), a KMSC, a KKASE, a III. Kerület (városkerületi beosztás híján a buda-
pesti III. Kerület lehetett a névadó), a Villamosművek, a Haggibor, a Törek-
vés (a Bástya tartalékcsapata), a Korvin, a Postás, a Kolozsvári Mezőgazda-
sági Főiskolások SE és a Dés,  de a „nulladik” évben itt indult a Kolozsvári 
MÁV és a KEAC is. 

Noha a felsorolt együttesek korszakbeli történetében számos izgalmas 
epizódot találni, érdemes közülük a Haggibornak, a városi zsidóság há-
nyattatott sorsú csapatának néhány szót külön is szentelni. A cionista Max 
Nordau által megfogalmazott Muskeljudentum, vagyis „izomzsidóság” el-
méletéből táplálkozó,10 az egészséges életmód mellett a cionista törekvéseket 
is zászlajára tűző Makkabi zsidó sportvilágszövetségnek számos kelet-euró-
pai tagja volt, Erdély pedig különösen erős bázisnak bizonyult: elég csak a 
szatmárnémeti Bar-Kochbára, a nagyváradi Makkabeára, a brassói Ivriára, 
a temesvári Kadimára, az aradi Hakoahra, a máramarosszigeti Sámsonra 
vagy éppen az ekkoriban végnapjait élő, kolozsvári Haggiborra gondolni.

A KAC csapata Budapesten, a Ferencváros elleni mérkőzés előtt, 
1942 márciusában
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Ahogyan a politikai erőtérben, úgy a futballéletben is egyre fogyott 
a levegő a klub körül. Már 1940 novemberében elrendelték a klubvezetők 
származásvizsgálatát, néhány hónappal később pedig elérte az igazoltatási 
kör a játékosokat is. El lehet képzelni, mit jelentett az intézkedés egy olyan 
egyesület életében, amelynek kezdőcsapatát a következők alkották: Noé, 
Krausz, Kleinmann, Izsák, Smilovits, Katz, Kauffmann, Fried, Hesskovits, 
Jakabovits, Gara. A Haggibor neve 1941 nyarára eltűnt az újsághírekből, fel-
oszlatásáról azonban csak 1942. szeptember 30-án döntött az Országos Sport 
Központ.11

Bár nem tűnik törvényszerűnek, a zsidó klub eltűnésével használaton 
kívül maradt sporttelepe, a második bécsi döntés után még számos városi 
mérkőzésnek otthont adó Donáth úti Haggibor-pálya is. A helyszín kiesése 
után még inkább előtérbe került a kolozsvári futball egyik legégetőbb prob-
lémája, a pályahiány. A világháborús évek alatt egyetlen létesítmény akadt, 
amely végig megfelelt az NB I-es és NB II-es mérkőzések rendezési követel-
ményeinek: az 1941 nyarán füvesített sétatéri pálya (a mai Universitatea-
stadion elődje). Mivel azonban a városi tulajdonban álló sporttelepet jó kap-
csolatai segítségével a KAC gyakorlatilag kisajátította, a kisebb csapatok 
csak nagy ritkán játszhattak itt. Maradt nekik a KEAC stadionja (melles-
leg „semleges” helyszínként ez adott otthont a KAC–Ferencváros kupadön-
tőnek), valamint a Bástya és a Kolozsvári MÁV változó minőségű és valószí-
nűleg nem is folyamatosan használt pályája. Bár a MÁV 1942-ben grandió-
zus tervek alapján belekezdett egy egymillió pengős sportkomplexum fel-
építésébe, a Bástya is fejlesztette a sporttelepét, a Korvin pedig saját pályát 
kívánt kialakítani, a korabeli mérkőzések sajtóban feltüntetett helyszíneit és 
a pályaállapotokra vonatkozó állandó panaszokat alapul véve az elképzelé-
sekből nem sok valósulhatott meg.

A kirakategyesület: Kolozsvári Atlétikai Club

A vetélytársak sérelmeiből, a sajtóban elejtett félmondatokból felsejlik 
a gyanú, hogy a hátszél az első pillanattól kezdve feszítette a Kolozsvári At-
létikai Club vitorláit. Ám csoda-e, hogy sokszor előnyt élvezett sorstársaival 
szemben a klub, amely 1940 szeptemberében tartott közgyűlésén nem keve-
sebb mint huszonöt tiszteletbeli elnököt választott, köztük Tárczay-Felicides 
Román miniszteri osztályfőnököt, Gidófalvy Pál MLSZ-elnököt és Prém Ló-
ránt OTT-elnököt?12 A megfelelő vezetőkkel ápolt baráti kapcsolat nem egy-
szer védelmet jelenthetett, még úgy is, hogy a belső anyagi vagy identitásvál-
ságon ők sem tudtak segíteni. Pedig egy aggódó szurkoló Ellenzék napilap-
nak címzett leveléből kiviláglik, 1941 őszén nagy volt a baj.

„Azt hittük, hogy a felszabadulás mindent megold. Nem így történt, és 
hogy ez nem így történt, azt megmagyarázza egyik vezető politikus férfiunk 
állítása, aki azt mondotta, hogy az erdélyi társadalom sajátos elfásultság-
ban él a felszabadulás óta, mindent az »államhatalomtól« vár, mint azt a ro-
mánoknál látta, nem kezdeményez, nem cselekszik. (…) Kiderült, hogy a ta-
gok létszáma az elnyomatás óta egyetlen fizető taggal sem emelkedett. Ma is 
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ugyanannyi, mint azelőtt. Az egyesületnek ma sincs helyisége, ahol életét és 
ügyvezetését lebonyolíthatná, értéktárgyait elhelyezhetné. Nincsen egyetlen 
fizetett alkalmazottja, aki a modern körülményeknek megfelelő ügykezelést 
irányítaná. (…) 68 tag csendben várja az elmúlást”.13

Hogy ez mégsem következett be, abban jelentős szerepe volt Vásárhe-
lyi László alpolgármester színre lépésének: a KAC-ot korábban is támoga-
tó városi vezető 1942 elejétől nyíltan és nagy elszántsággal állt az egyesü-
let mögé. Alighanem több segélyt ő járt ki a budapesti hatóságoknál, és a já-
tékosok mindennapjait is igyekezett megkönnyíteni: a városi hivatalokban 
adott állást nekik. Hasonló eszközökkel próbált a labdarúgók hóna alá nyúl-
ni Boga Ödön intéző (majd klubelnök), aki a civil életben a kolozsvári adó-
hatóság vezetőjeként dolgozott, így szintén módjában állt munkához juttat-
ni a kedvezményezettjeit. A módszer egészen jól működött, 1944 elején a 
KAC tizenhét fős keretéből nyolcan városi, hatan adótisztviselőként keres-
ték a kenyerüket.14 

Az egyesület patrónusai között meg kell említenünk Somodi Istvánt, 
aki a korszak nagy részében a klub elnöki tisztjét töltötte be, és befolyása, 
valamint széles kapcsolatrendszere segítségével magasabb körökben is véd-
te a KAC érdekeit. Megtehette, hiszen előbb az erdélyi részek testnevelési 
biztosaként, majd az Országos Testnevelési Tanács tagjaként, egyúttal az er-
délyi sport legfelsőbb ellenőrzőjeként, végül pedig a Nemzeti Sport Bizott-
ság tagjaként tűnt fel. De ne feledkezzünk el Kovács Béláról sem, aki 1941 
őszéig a csapat edzője volt, és a legenda szerint saját éttermében, a sétatéri 
kioszkban rántott hússal fizetett a futballistáknak a gólokért. Az anekdota 
valóságtartalmát nehéz ellenőrizni, az viszont biztosan igaz, hogy a vendég-

Jelenet a Vasas–KAC mérkőzésről (1943. június)
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lőben tartották a KAC hivatalos vagy ünnepi rendezvényeit, és a hátsó szo-
bákban gyakran kaptak szállást az arra rászoruló játékosok. 

Végül pedig álljon itt a KAC „aranycsapatának”, az 1943–1944-es idény-
ben bajnoki bronzérmes, Magyar Kupa-ezüstérmes együttesnek a felállása (a 
korszak legfontosabb mérkőzésén, a Ferencváros elleni Magyar Kupa-döntő 
1944. júliusi, kolozsvári visszavágóján): Márki – Szaniszló II, Vass – Radnai, 
Páll, Csákány – Farkas, Kovács V, Füstös, Váczi, Bonyhádi.

Futballisták a romok közt

Izgalmas kérdés, hogy mi lett a KAC játékosainak sorsa azt követően, 
hogy a front 1944 októberében elérte Kolozsvárt, és a város elveszítette ma-
gyar fennhatóságát. Hozzá kell tenni, a háború viszontagságai addig is sok-
szor rányomták a bélyegüket a város futballéletére, elég, ha arra gondolunk, 
hogy három hónappal korábban a Magyar Kupa-döntőt a délelőtti légiriadó 
miatt jelentős késéssel kezdhették csak el az óvóhelyekről előmászó csapa-
tok. Őszre világossá vált, a kolozsvári labdarúgást egy időre megfojtja a vi-
lágháború: a KAC szeptember 14-én, a DiMÁVAG ellen játszott utoljára az 
NB I-ben, a hónap végén az MLSZ a tarthatatlan körülmények miatt lefúj-
ta az országos bajnokságot, és a budapesti csapatok számára kiírta az úgy-
nevezett Hadi Bajnokságot. A Sporthírlap október 4-i számában Boga Ödön 
klubelnök három rövid mondatban velősen összefoglalta a KAC helyzetét: 
„Kolozsvárott egyelőre nem lehet játszani. A játékosok nagy része katona, aki 
pedig nem az, Budapes-
ten van. Ezeket átadjuk a 
társegyesületeknek”.15

És valóban, a ko-
lozsvári futballisták kö-
zül többen Budapesten 
kerestek menedéket (és 
egyesületet), a vándorlási 
hullámra jellemző, hogy 
informális szinten felve-
tődött egy budapesti Er-
dély-csapat összeállítá-
sa is a NAC és a KAC me-
nekültjeiből, a következő 
képzeletbeli felállással: 
Vécsey (NAC) – Mészá-
ros (NAC), Ónody (NAC) 
–Perényi (KAC), Páll 
(KAC), Radnai (KAC) 
– Farkas (KAC), Barna 
(NAC), Lóránt (NAC), 
Bodola (NAC), Tóth III 
(NAC). 
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De akadtak szép számmal olyanok is, akik Kolozsváron maradtak. Ér-
dekes módon közéjük tartozott Opata Zoltán, a KAC legendás edzője is, aki 
a sajtóban megjelent rövid hírek, olvasói levelek, szerkesztőségi üzenetek ta-
núsága alapján a körülményekhez képest igyekezett egyben tartani a koráb-
bi csapat magját. Idővel ráadásul a budapesti menekültek nagy része is ha-
zatért. Szinte hihetetlen, de amikor a budapesti lapok 1945 júniusában be-
számoltak egy romániai négyes tornáról (Bukarest válogatottja, a Bukaresti 
CFR, a Kolozsvári Bástyából lett Dermata és a kolozsvári munkásválogatott 
vett részt az eseményen), a korabeli olvasó meglepve tapasztalhatta, hogy a 
munkáscsapat összeállítása egy az egyben megfelel a korábbi KAC-énak!16 
Az ideiglenes „munkásválogatott” helyett júliusban már Kolozsvári Munkás 
Sport Egyesület, nem sokkal később Ferar KMTE szerepel a hírekben – to-
vábbra is a KAC játékosaival –, ebből jött létre a kolozsvári Ferar (Vasas), 
amely 1948-ban összeolvadt a korábbi Kolozsvári MÁV-val, a CFR Cluj-zsal. 
Ilyen módon közvetve és néhány áttétellel ugyan, de tekinthető a KAC a Baj-
nokok Ligáját is megjárt jelenkori sikercsapat, az egyenes ágon a Kolozsvári 
MÁV leszármazottjának számító CFR 1907 Cluj elődjének.
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Vízszintes és függőleges – né-
hány gondolat dr. Schmitt Pálról

KŐ ANDRÁS 

Amióta a Sándor-palotába költözött, nem könnyű Schmitt Pállal in-
terjút készíteni. Az ok egyszerű: a köztársasági elnöknek temérdek az el-
foglaltsága. Ezzel együtt bizonyára akad olyan téma, amely lázba hozhat-
ja őt is. Csak ismerni kell a kulcsszót. És ez a vívás.

A híres belgyógyász professzorral, Magyar Imrével szerettem volna in-
terjút készíteni. Többször kerestem telefonon, de csak a titkárnőig jutottam. 
Ígéreteket kaptam, szép szavakat, de a beszélgetés sehogy sem akart létrejön-
ni. Már-már feladtam a tervemet, amikor még egyszer, utoljára, megpróbál-

Rezumat (Orizontal şi vertical – câteva gânduri despre dr. Schmitt Pál)

De când s-a mutat în palatul Sándor nu-i uşor de realizat un interviu cu Schmitt Pál. Motivul 
e simplu: preşedintele republicii are o mulţime de lucru de făcut. Totodată pot exista teme care îl 
interesează foarte mult. Numai trebuie cunoscut cuvântul cheie. Acesta este scrima. 

Urmează câteva povestiri şi anecdote pe care autorul a notat în anii trecuţi.

Cuvinte cheie
Schmitt Pál, Ungaria, preşedinte, scrimă, anecdote

Abstract (Horizontal and perpendicular – thoughts from dr. Schmitt Pál)

Since then moved in the Sándor palace it’s not easy to make an interview with Schmitt Pál. The 
reason is simple: the president of the republic have many things to do. Also could exist themes to 
get his interest. If you know the keyword. And that is fencing.

Then follows some stories and anecdotes noted by the author in the past years. 

Keywords
Schmitt Pál, Hungary, president, sword play, anecdote
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tam felhívni. És – váratlan sze-
rencse – a titkárnő helyett Ma-
gyar Imre vette fel a telefont.

Elmondtam, miért kere-
sem. „Miről szeretnél velem 
beszélgetni” – kérdezte. „A 
kutyájáról” – feleltem. „A ku-
tyámról?! – derült fel a hangja. 
– Most jössz? Gyere most!” Per-
sze hogy rohantam, elkészült 
az interjú, és meg is jelent – a 
kutyákról szóló lapban. 

Azon meditáltam, mi vol-
na most a kulcsszó Schmitt Pál 
esetében – és azt hiszem, rájöt-
tem.

A moszkvai olimpia pár-
bajtőrversenye után csengett a 
telefon Kulcsár Győző lakásán. 
„Pipi, te vagy? – kérdezte Ne-
mere Zoltán a vonal másik vé-
gén. – Van valami piád? Előt-
tem egy üveg pezsgő áll, nyiss 

ki te is egyet…” Azt tanácsolta, hogy álljon össze a régi gárda, és hívják ki a 
románokat, akiktől Moszkvában csúfos vereséget szenvedett a magyar pár-
bajtőrcsapat. Az utazási költségeket majd ő fedezi.

Megvan, ez az! Menjen egy e-mail a Sándor-palota elnöki szobájába 
azzal az információval, hogy újfent összeáll a régi aranycsapat – Fenyve-
si, Kulcsár, Nemere, Schmitt, Erdős Sándor, Osztrics (bár, sajnos időköz-
ben Nemere Zoltán eltávozott), mert ország-világ – azaz a tévé nyilvánossá-
ga – előtt – megmérkőznek egykori nagy ellenfelükkel, a svédekkel. A vár-
ható eredményről, a felkészülésről, és egyebekről kérem a véleményét az in-
terjúban. Köztársasági elnököt még úgysem látott páston a sportszerető pub-
likum. Minden bizonnyal Schmitt Pál sem maradna érzéketlen, és azonnal 
megérkezne a válasz:

„Most jössz?”

***
Amikor dr. Schmitt Pál az Országgyűlés elnöke lett, elhatározta, hogy 

beviszi egyik olimpiai aranyérmét a Parlamentbe, és méltó helyet keres neki 
a szobájában. Alighanem a Sándor-palotára is érvényes a szándék. 

Minden fontos tárgy tartogat valami titkos, átbocsátó jelszót, amitől az 
ég kiderül, füvek-fák visszakapják a fényüket, felhők a méltóságukat, s kel-
lemüket.

Miért lenne kivétel egy olimpiai aranyérem?

***
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Dr. Schmitt Pál találkozott II. János Pál pápával és utódjával, XVI. Be-
nedekkel is. Vajon mit felelne arra a kérdésre, hogy a két katolikus egyház-
fő között mi volt a különbség? Hajlok arra, hogy II. János Pál felé billenne a 
mérleg nyelve, már csak azért is, mert a sport, a testedzés nagy barátja volt. 
Más kérdés, hogy a diplomáciában két pont (két pápa) között a leghosszabb 
távolság az egyenes. S ezt dr. Schmitt Pál is tudja, aki amellett, hogy közjo-
gi méltóság, elsőrangú diplomata.

***
A hetvenes évek elején megjelent egy írásom a Vigília című katolikus fo-

lyóiratban, amelyet a neves leányfalui pap-költő, Puszta Sándor meglátoga-
tása után írtam. Nem vertem nagydobra az eseményt, de a riportot máig ked-
ves írásaim közé sorolom.

A vívóbajnokságról tudósítottam a Nemzeti Sportcsarnokból, amikor 
megállt mellettem dr. Schmitt Pál, és a világ legkomolyabb hangján a fü-
lembe súgta:

– Nem származik abból jó dolog, ha valaki a Vigíliába ír riportot…
A meglepetés erejével hatottak a szavak, de tudtam – a vívóktól tanul-

tam meg –, hogy a riposzt kötelező, mégpedig azonnal.

Az 1968-ban olimpiai aranyérmes férfi  párbajtőrcsapat
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– Nem származik abból jó dolog, ha valaki a Vigíliát olvassa…
És ebben maradtunk.
Ez a régi dialógus a mai napig kísért bennünket. Annak az illúziója 

ugyanis, hogy még fiatalok vagyunk. Ő még vív a páston, én pedig még a 
sportlap tudósítója vagyok.

Egy illúzió elvesztése gyakran keserűbb csalódás, mint az anyagi vesz-
teség.

*
Könyvbemutató 2005-ben, a Tudományos Akadémia nagytermében 11 

órakor. Nagy felhajtás. Vendégségben – ez a róla készült kötet felcíme, alat-
ta a neve: – Schmitt Pál.

Cseng a lakásomon reggel nyolc órakor a telefon: dr. Schmitt Pál jelent-
kezik, és elcsukló hangon közli: még mindig Párizsban van, mert sztrájkol-
nak az Air France pilótái. 

Közel állok a szívinfarktushoz.
– De hát… ez lehetetlen! – nyögöm ki. Nem találok szavakat, kapkodom 

a levegőt, a hír lesújt. – Micsoda blamázs!
Hirtelen összeomlik a kártyavár. Lelki szemeim előtt látom az érdeklő-

dőket, akik előtt majd magyarázkodnom kell, hogy éppen az, akiről a könyv 
szól, a sztrájk miatt nem lehet jelen. Hámori József akadémikust is sajnálom, 
aki majd bemutatja a könyvet, és Gárdi Balázst, a fotóművészt, de legesleg-
jobban saját magamat. 

– Most mit lehet csinálni? – kérdezem lesújtva.
– Semmit – hangzik a vonal túlsó végén.
– Összeesküvés… Sohasem kedveltem a franciákat.
A végső összeomlás előtt azonban megszán, és közli, hogy a lakásáról 

telefonál.
A whisky után nyúlok.

***
Él egy művész Nyíregyházán, aki amellett, hogy gyönyörű képeket fest, 

különleges képességgel is rendelkezik: bárkinek az aláírását képes azonnal 
reprodukálni, vagy ha nem, hát megtanulja. Arany János, Petőfi Sándor, Ady 
Endre vagy Bartók Béla autogramja könnyen kikerül az ujjai közül.

Mutatom neki köztársasági elnökünk aláírását, amely sokat változott 
az évtizedek során. Emberünk tollat ragad, és máris ott pihen a papíron a 
másolat. Nehéz megkülönböztetni, melyik az igazi. Faramuci aláírás, szent 
igaz!

De nemcsak az aláírása, egyáltalán a kézírása csapnivaló. Ember nincs, 
aki el tudja olvasni. Grafológusoknak igazi irkafirka, megannyi hieroglifa.

– A vívás tette tönkre ennyire – mondta egyszer. – Egyszerűen nem tu-
dok vízszintes vonalat húzni. Csak a függőlegest ismerem. A görcs is teszi, 
nem tudom. Aztán úgy hozta az élet, hogy sokáig főleg diktáltam, a kézírás-
ra nem volt szükségem, és elromlott a helyesírásom is. Angolul szintúgy. 
Meg kell kérdeznem, hogy hány p-vel írják a happy-t. Ugyanakkor kegyetlen 
hibakereső vagyok, és a hibára azonnal ráakadok.

Gyakran visszatérő mondatok: „A köztársasági elnök aláírta…” „A köz-
társasági elnök aláírja?…”
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A szó nem tör csontot – mondta Mikszáth. 
És az (alá)írás?

***
Köztársasági elnökünk nagy súlyt helyez a magyar nyelv helyes hasz-

nálatára. Nemegyszer maga is gyárt frappáns szóösszetételeket, beszédeiben 
gyakran fedezi fel a hallgató a nyelvi játékot, a fordulatot. 

A legváratlanabb helyzetekben kérdezheti meg például tőlem, tőled, 
tőle:

– Mit mondott Neil Armstong amerikai űrhajós 1969-ben, amikor első 
emberként a Holdra lépett?

Természetesen a kérdés csapda. De azért kivágjuk:
„Kis lépés egy embernek, de nagy lépés az emberiségnek” – mondjuk.
–Tévedés! – kiáltja, és arcán ravasz mosoly. – Nem ezt mondta. Pedig ké-

szült rá, és sokat gyakorolta. Ehelyett így szólt: „Kis lépés az embernek, de 
nagy lépés az emberiségnek”, aminek ugye, semmi értelme, hiszen az ember 
és az emberiség kifejezések egymás szinonimái.

Hála a történelemkönyveknek: az „egy” visszakerült a megfelelő helyé-
re.

Sajnos azonban a híres mondatot azóta is hibásan idézik, pontosan úgy, 
ahogy a Holdon elhangzott.

Ezt a dialógust is dr. Schmitt Pál nyerte.
Egyáltalán van valami, amiben veszít? 

ME.DIALÓGUS



ME.dok • 2011/1

78

A magyar párbajtőr-válogatott: dr. Fenyveresi, Schmitt, Osztrics, 
Erdős, Kulcsár
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„A szellem világbajnoka”
Dr. Mező Ferenc
(1885. március 13–1961. november 21.)

SZABÓ LAJOS

A magyar sporttörténetírás legjelentősebb alakja, Mező Ferenc a Zala 
megyei Pölöskefőn született Grünfeld Ferencként. Középiskoláit Nagyka-
nizsán és Zalaegerszegen végezte, nevét az egyetemi tanulmányai végén, 
1908-ban változtatta meg. A sport iránti érdeklődését az athéni olimpi-
ai játékok keltették fel. A számos sportág iránt érdeklődő ifjú 1909-ben 
latin–görög szakos tanári oklevelet szerzett a Budapesti Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karán, majd Tibullus a magyar irodalomban c. 
munkájával summa cum laude doktorált. 

Ezt követően tanárként dolgozott a budapesti gyakorló főgimnáziumban, 
Rákospalotán, Zalaszentgróton, majd a budai Mátyás, később a Berzsenyi Gim-

Rezumat (Dr. Ferenc Mező – campion al spiritului) Dr. Ferenc Mező este cea mai importantă 
fi gură a cercetării istoriei sporturilor din Ungaria. Interesul pentru sport al acestui profesor de 
latină şi greacă s-a născut odată cu Jocurile Olimpice de la Atena. S-a preocupat intens de istoria 
sportului, fi ind considerat până în zilele noastre unul dintre colecţionarii cei mai de seamă. Fiind 
fi lolog specializat în limbi clasice, a studiat mai ales istoria jocurilor olimpice antice şi recepţia din 
Ungaria a unor autori clasici din antichitate. În cadrul jocurilor olimpice din 1928 de la Amsterdam, 
dr. Ferenc Mező a participat la concursul de artă, secţiunea literatură, cu studiul intitulat Istoria 
Jocurilor Olimpice. Juriul a considerat că lucrarea este cea mai amănunţită tratare a subiectului din 
toate timpurile şi i-a acordat medalia olimpică de aur.

Cuvinte cheie
Ferenc Mező, concursul de artă, campion olimpic, Amsterdam

Abstract (“The world champion of the spirit” – Dr. Ferenc Mező) Dr Ferenc Mező is the most 
important fi gure of the Hungarian sport historiography. The Latin-Greek school teacher started to 
show interest in sport infl uenced by the Athens Olympic Games. He was happy to deal with sports 
history and he’s considered the most important collector and researcher of it even these days. As 
a classical philologist he researched primarily the history of antique Greek Olympic Games and 
the Hungarian reception of classical antique authors. He participated in the literature section of 
the 1928 Olympic Games artistic contest with his work entitled The History of the Olympic Games. 
According to the jury, this book was unique worldwide by its thoroughness and honored the author 
with the gold medal. Keywords Ferenc Mező, artistic contest, olympic champion, Amsterdam

Dr. Szabó Lajos
történész
Magyar Sportmúzeum, igazgató
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náziumban, amelynek igaz-
gatója is volt. A Berzsenyi 
Gimnáziumban két későb-
bi olimpiai bajnok: Kárpáti 
(Klein) Rudolf és Lemhényi 
Dezső is tanítványa volt.

A világháborúban 32 
hónapig teljesített frontszol-
gálatot. Mint hadapródje-
lölt kezdte, és mint főhad-
nagy tért haza. Számos ma-
gas katonai kitüntetést ka-
pott: a III. osztályú Vaskoro-
narend a hadidíszítménnyel 
és kardokkal, a III. osztályú 
Katonai Érdemkereszt hadi-
díszítménnyel és kardokkal, 
a Bronz katonai érdemérem 
a Katonai Érdemkereszt sza-
lagján a kardokkal, a Kár-
oly Csapatkereszt, a Sebesü-
lési Érem, valamint a Hábo-
rús Emlékérem tulajdonosa 

volt, 1935-ben pedig századossá léptették elő.
Szívesen foglalkozott sporttörténettel. A sporttörténet legnagyobb ha-

zai gyűjtőjének és kutatójának tartjuk napjainkban is. Amikor az Orszá-
gos Testnevelési Tanács elhatározta, hogy megíratja a magyar sport törté-
netét, Mező Ferenc nekiállt összegyűjteni a magyarországi forrásokat. Gyűj-
teményében különösen nagy súlyt fektetett az I. világháború után elveszí-
tett területek forrásainak megmentésére. Amikor kiderült, hogy a korsza-
kos monográfia megírására nem Őt, hanem Siklóssy László művelődéstör-
ténészt bízták meg, az addigi munkáját a Képek a magyar sport múltjából 
című könyvében adta közzé. 

Klasszika-filológusként elsősorban az ókori olimpiai játékok történe-
tével, klasszikus antik szerzők magyarországi fogadtatásával foglalkozott. 
1927-ben tudomására jutott, hogy az olimpián művészeti versenyt is ren-
deznek irodalmi kategóriában, ahová sporttal kapcsolatos lírai, drámai és 
epikai művekkel lehet pályázni. A kikötés az volt, hogy a kézirat nem ha-
ladhatja meg a 20 ezer szót. Az Országos Testnevelési Tanácshoz (OTT) Az 
olympiai játékok története című  munkájával jelentkezett Mező, de a terje-
delem miatt a művet 3 részre osztottan adta be, hogy eleget tegyen az elő-
írásoknak. Mindhárom résszel versenyezni kívánt. Más pályázó is lévén, az 
OTT csak a mű első részét nevezte be, a másik két részt csak elküldte Amsz-
terdamba, hogy egészben is lássa a munkát a bíráló bizottság. A 15 beérke-
zett munka közül Mező Ferenc alkotását ítélték legjobbnak. Az volt a zsűri 
véleménye, hogy ilyen alapos munka még sehol a világon nem jelent meg a 
témában, ezért a testület olimpiai aranyéremmel jutalmazta a szerzőt. Mező 
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Ferenc így emlékezett: „Isten segítségével győztem a versenyen. Augusztus 
1-jén hirdették ki az eredményt a stadionban. A messze idegenben felszökött 
trikolórunk az árbocra és felharsant nemzeti zsolozsmánk: a Himnusz. Éle-
tem legszebb percei lehettek volna ezek, de a sors mostohaságából nem le-
hettem ott. Mindezekhez a magam részéről csak annyit teszek hozzá: min-
den csalódásért kárpótol amszterdami sikerem, s boldoggá tesz az a tudat, 
hogy hazámnak is javára lehettem.” Az olimpiát megelőzően hiába keresett 
művéhez kiadót, a győzelem után Klebelsberg Kunó kultuszminiszter elő-
szavával, díszkiadásban jelentették meg. Könyvét számos kiadásban, több 
nyelven ismerhette meg a szakma. Az ő javaslatára újították fel az olimpiai 
ásatásokat. Az 1930-as években létrehozott Olimpiai Társaság egyik vezető-
jeként is aktívan tevékenykedett. 

A második világháborút megelőző évek nehéz időszakot jelentettek 
Mező számára is. A háború előtt és alatt Hajós Alfréddal közösen számos 
próbálkozása volt a zsidó származású olimpiai bajnokok, sportolók men-
tesítésére a zsidótörvények alól, sajnos kevés sikerrel. 1945-ben reaktivál-
ták. Előbb tanított, majd novembertől a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 
Testnevelési Ügyosztályát vezette, előbb minisztériumi osztályfőnök, majd 
főosztályvezetői beosztásban. Ő volt a magyar sportigazgatás újjászervezője. 
Részt vett az Embersport fogadás (Totójáték) megszervezésében is.

A vesztes háború után problémássá vált Magyarország olimpiai kép-
viselete, mivel az addigi NOB-tagok politikai okok miatt nem voltak vállal-
hatóak. Muzsa Gyula 1946 februárjában 84 éves korában meghalt, ifj. Hor-
thy Miklós pedig érthető okokból nem tér-
hetett vissza az országba. 1948 februárjában 
Muzsa helyére a szociáldemokrata Mező Fe-
rencet választották NOB-taggá. Nem sok-
kal később Horthy NOB-tagságát is töröl-
ték, de ezzel Magyarország számára meg-
szűnt a kettős NOB-tagság lehetősége (csak 
2000-ben választották meg Schmitt Pál mel-
lé Aján Tamást is NOB-tagnak). 

1948-ban Londonban megszüntették a 
szellemi versenyeket az olimpiákon. Mező 
Ferenc egyik legfőbb törekvése a művésze-
ti versenyek visszaállítása lett, amit sajnos 
nem tudott elérni. A másik az olimpiai ása-
tások befejezése volt. Ezt maga is megérhet-
te, örömmel töltötte el, hogy a feltárt hely-
színt személyesen is megtekinthette. 

A kommunista fordulat után előbb 
nyugdíjazták, majd később a nyugdíját is 
megvonták. 1953-ban a Népstadion avatási ün-
nepségére Magyarországra látogatott Avery 
Brundage NOB-elnök. Ekkor vetődött fel a budapesti olimpiai játékok meg-
rendezésének ötlete. Mező megkerülhetetlen volt, 1954-ben kinevezték az 
Olimpiai Iroda élére. Itt munkája a budapesti olimpiai rendezés elnyerésére 
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irányult. Sajnos, politikai okoknak köszönhe-
tően (a Szovjetunió képviselője ragaszkodott 
ahhoz, hogy a „táboron belül” először Moszk-
va rendezhessen olimpiát) is, az 1960-as olim-
pia rendezési jogát nem tudtuk elnyerni, így e 
munkája – lényegében tőle függetlenül – ku-
darccal zárult. 

Személyében a NOB nemzetközileg is elis-
mert sport- és olimpiatörténész professzort tud-
hatott tagjai között. Tudósként és emberként is 
jó kedélyű, derűs propagátora volt a sportnak. 
Megalakulásától elnöke volt a Testnevelési Tu-
dományos Társaság Sporttörténeti Bizottságá-
nak és a Magyar Testnevelés-tudományi Tár-
saságnak. Tizennégy országban, tíz nyelven 44 
könyve és több mint 3000 tanulmánya, cikke je-
lent meg. A modern médiát, a filmet és a rádiót 
is felhasználta a sport népszerűsítésére.

Hitvallásáról így nyilatkozott: „Az volt 
a döntő életemben – és ezért tartom magam 
boldog embernek –. Hogy különös szerencse 
ért: az lett az életpályám, ami a kedvtelésem, 
a rögeszmém, a szenvedélyem volt. A görögök 
kultúrája és a sport.”

Páratlan értékű sporttörténeti könyvtára 
ma a Magyar Sportmúzeumban védett könyv-
gyűjteményként szolgálja a hazai és külföldi ku-
tatók munkáját. A Testnevelési Főiskola udva-
rán emlékoszlop őrzi az évekig ott tanító, tiszte-
letet érdemlő tanár emlékét. Mező Ferenc nevét 
több iskola is felvette az országban, a Diákolim-
pia versenyein pedig több mint egy évtizede 

Mező Ferenc nevét viseli a „szellemi” kategória, az olimpiai történeti vetélkedő. 
Egykori tanítványa, Lemhényi Dezső kezdeményezésére a rendszervál-

tás után létrehozták a Mező Ferenc Közalapítványt (jelenleg a MOB Mező Fe-
renc Sportbizottsága), mely az egykori sportolók, olimpikonok élethelyzeté-
nek javításával, segélyezéssel foglalkozik.

 Könyvészet
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Budapesti Testnevelési 

Főiskola udvarán
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A modern kori olimpiák
első magyar bajnoka
Hajós Alfréd (1878-1955)

SZAKÁLY SÁNDOR

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az első modernkori olimpiai játé-
kok rendezési jogát Athénnek ítélte oda. Igaz nagy vetélkedés nem is ala-
kult ki a rendezés jogáért, mivel mindenki számára, aki egyetértett a vala-
mikori ókori játékok felelevenítésével, modern újraszervezésével – immá-
ron nem egy „ország” hanem a világ valamennyi állama számára – egyér-
telmű volt, hogy annak az első színhelye Görögország, illetve annak fővá-
rosa Athén kell, hogy legyen. S ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hatá-
rozatában rögzítette is.

Rezumat (Alfréd Hajós /1878–1955/, primul campion maghiar al Jocurilor Olimpice moderne)

Comitetul Internaţional Olimpic a acordat dreptul de a organiza primele Jocuri Olimpice 
moderne oraşului Atena. La competiţii a participat şi Ungaria, în acea vreme parte a Monarhiei 
Austro-Ungare. Delegaţia maghiară nu a benefi ciat de un drapel ofi cial, dar a avut totuşi un steag 
naţional, luat de pe o clădire în ziua plecării, înmânat prin geamul vagonului de tren. Printre membrii 
delegaţiei se afl a şi un tânăr student la inginerie, Alfréd Hajós, născut Arnold Guttmann, care nu 
bănuia pe atunci că o să fi e primul - şi de asemenea al doilea – campion olimpic maghiar.

Cuvinte cheie
Alfréd Hajós, Atena, primele Jocuri Olimpice moderne

Prof. Dr. habil Szakály Sándor

egyetemi tanár, az MTA doktora
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 

Abstract (Alfréd Hajós (1878-1955), the fi rst Hungarian champion of the modern Olympic 
Games) The International Olympic Committee adjudicated to Athens the right to organize the fi rst 
Olympic Games of the modern age. As a member country of the Austro-Hungarian monarchy 
Hungary has entered for the Olympic competition too. They have not been given an offi cial 
Hungarian fl ag, so they took one from a decorated building and it was handed in on the train 
window. A member of the delegation was a young polytechnic student named Alfréd Hajós, born 
Arnold Guttman. He could not yet imagine that he will be the fi rst athlete who obtains the fi rst and 
the second Olympic champion title for Hungary.

Keywords Alfréd Hajós, Athens, Olympic Games
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Az első modern-kori játékokra 
(1896. április 6–15., Athén) az Oszt-
rák-Magyar Monarchia társországa, 
Magyarország is „nevezett”. Kis ma-
gyar küldöttség indult szerény anya-
gi támogatással – a remélt 3 ezer koro-
na helyet ezer korona „segéllyel” – Gö-
rögországba. Magyar zászlót – hivata-
losat – nem kaptak, így egy feldíszí-
tett épületről „leemelve” az induló vo-
nat kocsijának ablakán nyújtottak be 
egyet a küldöttségnek, melynek tag-
ja volt egy fiatal műegyetemi hallga-
tó, Hajós Alfréd, született Guttmann 
Arnold, aki akkor még nem sejthette, 
hogy ő lesz az, aki Magyarország szá-
mára megszerzi az első olimpiai bajno-
ki címet, de egyben a másodikat is.

De ki is volt Hajós Alfréd, hogy 
alakult életútja, sportolói pályafutása?

Kemény munkával magának pol-
gári jómódot megteremtett budapesti 

zsidó családban (Guttmann) született 
1878. február 1-jén, és már fiatalon el-

sajátította az úszás „tudományát”, testvéreivel – Henrik, József és Miklós – 
együtt, amelynek talán oka lehetett az is, hogy édesapjuk fiatalon dunai vízi 
baleset áldozatává lett.

Az érettségit követően a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem hallgatója lett, építészmérnöknek készült. A mindenna-
pi óralátogatások előtt már a korai órákban számos hosszt hagyott maga mö-
gött a Rudas fürdőben és más uszodákban, csak azt követően indult az egye-
temre.

Még nem volt tizennyolc esztendős, amikor a Magyar Úszó Egyesület 
tagjaként 1895. július 28-án Siófokon megnyerte a 100 méteres gyorsúszás 
versenyét, majd azt követően Bécsben, 1895. augusztus 4-én a nem hivata-
losnak tekintett Európa-bajnokságon diadalmaskodott ugyanezen a távon.

Szeptemberben elkezdett műegyetemi tanulmányai után röviddel a Ma-
gyar Úszó Egyesületből a Budapesti Torna Clubba (BTC) lépett át és ott foly-
tatta a versenyzést. Utóbbi egyesület befolyásos elnöke, Iszer Károly járt köz-
ben az 1895-ben létrejött Magyar Olimpia Bizottságnál, hogy Hajós Alfréd is 
indulhasson az Athénban megrendezésre kerülő olimpiai játékokon.

Az athéni olimpiára készülve – 1896. március 9-én a Rudas fürdő kis fe-
dett medencéjében megrendezett próbaversenyen mind a 100, mind az 500 
méteres gyorsúszást megnyerte – és a versenyre utazók közé bekerülve négy 
hét „szabadságot” szeretett volna kérni a Műegyetemen építészeti karának 
dékánjától, a szigoráról közismert Ilosvay Lajos professzortól. S most adjuk 

Hajós Alfréd, a sportoló
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át a szót, illetve a leírtakat Hajós Alfréd-
nak!

„Titokban azt reméltem, hogy ő is 
tudomást szerzett az olimpiai játékok-
ról s így feleslegesnek fog tartani min-
den magyarázatot. De keservesen csalód-
tam, mert amikor elmondtam látogatásom 
célját, a professzor felugrott asztala mel-
lől s összeráncolt homlokkal mérgesen 
kiáltotta, hogy csak léha emberek spor-
tolnak, amikor tanulniok kellene. – ’Az 
ivás, a kártya, a tánc és a sport nem ve-
zethet jóra! Most pedig elmehet’ – ez volt 
a ’bíztató búcsúztatás’, amellyel utamra 

bocsájtott.”
A kis létszámú magyar kül-

döttség – hét versenyző utazott 
mindössze Görögországba – hosszú 
vonatút után érkezett meg Athén-
ba, ahol a versenyek első napjai 
során már figyelemre méltó ered-
mények születtek. A magyar csa-
pat „tarsolyába” második, harma-
dik és negyedik helyezések kerül-
tek. Olimpiai bajnoki cím azonban 
még nem volt.

Talán az úszás, gondolhatták 
reménykedve a csapat tagjai, az ott lévő sportvezetők, újságírók, amikor is 
1896. április 11-én sor került az úszóversenyekre az Athéntól távolabb lévő 
tenger Zea nevű öblében.

S hogy miként zajlott a verseny? Szóljon arról ismét a résztvevő, a két-
szeres olimpiai bajnok Hajós Alfréd!

„Eljött április 11. A nagy nap. Már egészen korán elkészültem, hogy ide-
jében lent legyek az öbölben.

Amikor elértem a félkör alakú öbölt, ott már vagy 40 000 néző gyűlt ösz-
sze, akik fagyoskodva és türelmetlenül várták a verseny kezdetét. A 100 mé-
teres úszás starthelyét és célját mélyen az öbölben, bójákra kifeszített köte-
lek jelezték. A pálya tehát meglehetősen szakszerűtlen, hogy ne mondjam, 
primitív volt. Az öltözőktől kis gőzbárkák vittek ki a starthoz, ahol szám sze-
rint 16-an a vízbe ereszkedtünk, és egymás mellett fogtuk a startkötelet. Bal-
ra tőlem az amerikai Wiliams, jobbra az osztrák Herschmann. Egy pisztoly-
lövés: start!

Hajós 1896-os olimpiai érme

KÖZELKÉP
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Nem éreztem a víz borzalmas, velőig ható hidegét, csak a cél lebegett a 
szemem előtt, amelyet minden testi és lelki erőm megfeszítésével el akartam 
érni. Észre se vettem, hogy a vízben lehorgonyzott kötél lehorzsolta a melle-
met, és hogy a nézők egyre hangosabb lármája jelzi, hogy beúsztunk a célba.

A hangzavarból szavak voltak kivehetők, amelyek azt kiáltották ’Zito i 
Ungheria!’ (Éljen Magyarország – Sz. S.). És a versenybírák hajójának a leg-
magasabb árbocán fenségesen magasba emelkedett a mi zászlónk. A zene-
kar belekezdett az osztrák nemzeti himnuszba, de már az első taktusok után 
elhallgatott. A rá következő csendben kevesek ajkáról felcsendült a magyar 
himnusz. Győzelem! Győzelem!” A győztes Hajós Alfréd idő eredménye 82,2 
másodperc volt.

Az olimpiai győzelemmel végződött 100 méteres verseny után követke-
zett az újabb táv, az 500 méteres gyorsúszás versenye. Azon, a korábbi neve-
zése ellenére Hajós Alfréd nem tudott elindulni.

Vannak, akik úgy vélik, hogy kevés volt az ideje a két verseny között, 
míg mások szerint inkább az 1200 méterre készült, hiszen a tenger mindösz-
sze 10-14 fokos vize okozta „kihűlés” és a testét lehorzsoló kötél miatti ki-
sebb sérülése „ápolást” igényelt.

Az 500 métert egy osztrák versenyző, Neumann nyerte meg. Követke-
zett az 1200 méteres gyorsúszás. Hajós alaposan felkészült. Testét vastagon 
bekente faggyúval és a versenyzőket szállító kis gőzhajóról vízbe ugorva el-
indult a verseny. 

Az előző verseny okozta fáradság, a víz alacsony hőfoka már-már a ver-
seny feladására késztette Hajóst, amikor is látva, hogy nincs a közelében csó-
nak, ami felvehetné, tovább úszott. Ellenfeleit szem elől tévesztve, a hullá-
mokkal megküzdve sikeresen célba érkezett 18 perc 22,1 másodperces ered-
ménnyel. Mögötte több tíz méteres hátránnyal a következő – görög – ver-
senyző. A vízből szinte teljesen megmeredve húzták ki és akkor tudta csak 
meg, hogy ismét győzött. Egy nap, két verseny, két győzelem!

A díjak átadására – a győztesek ezüstérmet, olajfaágat, diplomát kaptak 
– 1896. április 15-én került sor, amelyeket maga a görög uralkodó, I. György 
király adott át.

A győzteseket a királyi palotában ebéden látták vendégül, ahol a király 
mindenkivel váltott néhány szót. A történet szerint, amikor Hajós Alfrédhoz 
ért, tőle a következőt kérdezte: 

„Hol tanult meg olyan remekül úszni?” Mire a Hajós ekképp válaszolt: 
„A vízben.” Válasza hatalmas sikert aratott.

Az olimpia után hazaérkezve természetesen ismét a Műegyetem követ-
kezett. S miként? Idézzük ismét őt, mármint Hajós Alfrédot:

„Diáktársaim ünneplése mélyen meghatott s még aznap dobogó szívvel 
kopogtattam Ilosvay professzor szobája ajtaján. Most is el volt merülve irata-
iban, fel sem tekintett s úgy hallgatta egy ideig olimpiai szereplésem törté-
netét. Egyszerre csak éles hangon közbevágott:

’Nem érdekelnek a legendái – nem vagyok kíváncsi arra, hogy mennyit 
ugrott (!) a versenyen! De biztosítom, hogy annál kíváncsibb leszek arra, 
hogy vizsgáin mennyire felel meg a követelményeknek.’
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Azt sem tudtam, 
hogy kerültem ki a 
szobájából. Két hóna-
pig feléje se néztem se 
uszodának, se sport-
pályának. Kora reggel-
től késő estig csak ta-
nultam, s főképp a ké-
miával foglalkoztam s 
magoltam, magoltam a 
vegyi képletek hosszú 
sorát. De mire elérke-
zett a vizsga napja, el-
keseredetten megálla-
pítottam, hogy a vizs-
gaanyag nagy részét 
nem tudom megta-
nulni. Elernyedés vett 
erőt rajtam s ebben a 
hangulatban különö-
sebb izgalom nélkül 
léptem Ilosvay profesz-
szor elé, amikor szólí-
tott. Diáktársaim zsúfo-
lásig megtöltötték a ter-
met és halálos csendben megkezdődött a vizsga. Elkészültem a legrosszabb-
ra. A professzor közönyösen tálalta elém a kérdéseket és én egyikre a másik 
után feleltem. Mondhatnám: játszi könnyedséggel vizsgáztam le. Amikor az 
utolsó kérdésre is megfeleltem, a professzor bejegyzett valamit a könyvébe, 
majd felállt, felém tartott és két kézzel megrázva kezemet így szólt: ’Most pe-
dig én is gratulálok olimpiai győzelméhez! Szívből kívánom, hogy hivatása 
területén is olyan sikereket könyveljen el, mint az athéni győzelmei voltak!’”

Hajós Alfréd megfogadta a professzori tanácsot. Kiváló építész vált be-
lőle. Középületek, lakóházak és sportlétesítmények őrzik tervezői munkája 
nyomát. A margitszigeti, ma már a nevét viselő Hajós Alfréd Nemzeti Sport-
uszoda (1930), a Megyeri úti UTE-stadion (1922), a miskolci Népkerti Sport-
telep (1926) a kőszegi Bencés Gimnázium (1907/1908), a Miskolci Takarék-
pénztár (1909/1910), a debreceni Arany Bika Szálloda (1914) és a sort hosz-
szan lehetne folytatni Pozsony, Lőcse, Szabadka, Szeged, Kaposvár, Hajdú-
szoboszló … számos épületével.

Az olimpiai győzelmeit követően néhány évig még aktívan sportolt Ha-
jós Alfréd. Az úszás mellett atletizált és futballozott. Tagja volt a BTC lab-
darugó csapatának, amellyel 1901-ben és 1902-ben is magyar bajnoki címet 
szerzett. Csatárként szerepelt az első hivatalos osztrák–magyar válogatott 
labdarúgó mérkőzésen Bécsben, 1902. október 12-én (Ausztria–Magyaror-
szág 5:0). 1905-ben és 1906-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség választott 
szövetségi kapitánya is volt.

Hajós, az építész

KÖZELKÉP
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A versenyszerű úszással már 1896-ban felhagyott. (Ma úgy monda-
nánk: a csúcson fejezte be versenyzői pályafutását.) 1896. augusztus 2-án 
Bécsben ismét „nem hivatalos” Európa-bajnokságon győztes a 100 méteres 
gyorsúszásban, és ugyanazon esztendő augusztus 20-án Lágymányoson fe-
jezte be aktív úszói pályafutását. A 100 yardos versenyen második helye-
zést ért el.

A sportolói múltjának és a sport iránti elkötelezettségének is köszönhe-
tően 1903 és 1908 között a Pesti Napló sportrovatát vezette, és 1904 és 1906 
között szerkesztette a Sportvilág című lapot. Ekkor már diplomás építész-
mérnök. Előbb Alpár Ignác, majd Lechner Ödön építészmérnöki irodájában 
dolgozott, és 1907-ben önálló irodát alapított. 

Az (I.) világháborút követően számos jelentős épületet tervezett, és mint 
építész is eljutott az olimpiára! 1924-ben, társával Lauber Dezsővel közösen 
készített stadiontervük a Párizsban megrendezett olimpiai játékokon a mű-
vészeti versenyek építészeti kategóriájában második helyezést érdemelt ki. 
Az első helyért járó díjat nem adták ki.

Hajós Alfréd élete következő évtizedeiben is tevékeny részvevője volt 
a magyar sportéletnek. 1921-ben a BTC labdarúgó szakosztályát és csapatát 
vezette, később a Magyar Úszószövetség alelnöke, illetve a Magyar Olimpiai 
Társaság ügyvezető elnöke volt.

1945 után a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tanácsadója volt, és 1947. 
május 4-én ő indíthatta útjára a labdát az Üllői úti FTC pályán, a magyar 
labdarúgás születésének 50. évfordulóján. (Magyarország–Ausztria 5:2).

1948-ban önálló építészeti irodája megszűnt. Mint tanácsadó és terve-
ző, a háború során megsérült Vajdahunyadvár és a Tőzsdepalota helyreállí-
tásával foglalkozott. 1950-től 1955. november 12-én Budapesten bekövetke-
zett haláláig a Mezőterv építésze volt.

Földi maradványai a budapesti Kozma utcai izraelita temetőben 
nyugosznak a Blockner család sírboltjában, a következő felirattal: „Hajós 
Alfréd építőművész. Magyarország első olimpiai bajnoka. 1878.II.1–1955.
XI.12.”.

Sportolói, építészi, emberi teljesítményét valamennyiünknek kötelessé-
ge emlékezetünkben megőrizni!
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Az iskola és az
ifjúsági egyesületek szerepe
Háromszék sporttörténetében

ÁROS KÁROLY

Háromszék sporttörténetének gyökerei abba a korba nyúlnak vissza, 
amikor még a munka jelentette egy sor tevékenység természetes alapját, ami-
kor a létfenntartásért vívott szüntelen küzdelemben a Kárpátok lábainál, a 
havasokról lerohanó patakok völgyében élő emberek rákényszerültek a tes-
ti képességeik szüntelen fejlesztésére, s ezáltal az elsődleges mozgásformák 
–futás, ugrás, dobás–állandó tökéletesítésére, hogy egyre jobban alkalmaz-
kodni tudjanak életkörülményeikhez. Hogy ez az alkalmazkodás, a képes-
ségek , a mozgásformák tökéletesítése ne szenvedjen törést, ösztönszerűen a 

Rezumat (Rolul şcolii şi al asociaţiilor sportive pentru tineret în istoria sporturilor din regiunea 
Trei Scaune) Istoria sporturilor din regiunea Trei Scaune se întinde până în perioada în care munca 
constituia baza fi rească a unor îndeletniciri zilnice, iar în lupta pentru asigurarea existenţei la 
poalele Carpaţilor, în văile scobite în munţi, oamenii locului au fost nevoiţi să îşi dezvolte permanent 
abilităţile fi zice, să perfecţionaze tipurile de bază ale mişcării corpului – alergarea, săritura, 
aruncarea – pentru a putea să se adapteze cât mai bine condiţiilor de viaţă. şi pentru ca procesul 
de adaptare, perfecţionarea mişcărilor corpului să se desfăşoare în mod constant, oamenii au 
început să îi înveţe pe copii să se mişte cât mai bine şi mai efi cient. Astfel au apărut primele forme 
ale educaţiei fi zice. Cuvinte cheie istoria sporturilor din regiunea Trei Scaune, educaţie fi zică, 
Liceul Székely Mikó, Cernatul de Sus

Abstract (The role of school and Youth Associations in the sport history of  Háromszék) The 
roots of sport history in Háromszék region go back to the times when physical work was the natural 
base of a series of activities, when the continuous struggle for life-preservation obliged the people 
living at the foot and valleys of the Carpathians to constantly develop their physical abilities and 
thereby to improve the primary forms of moving – running, jumping, throwing – in order to better 
accommodation to their living conditions. Instinctively, they started to teach their children to perform 
more effectively those natural movements, in order to preserve the continuity of this accommodation 
and those abilities. As a part of this, the physical education started to gain an increasing importance 
in its rudimentary form.

Keywords sport history of Háromszék region, Székely Mikó College, Felsőcsernáton

Áros Károly
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felnövőben lévő gyermekeket kezdték tanítani a természetes mozgások jobb, 
tökéletesebb, eredményesebb véghezvitelére. Ebben a nevelésben kapott el-
sődleges szerepet a testnevelés a maga kezdetleges formájában. 

Elvitathatatlan igazság, hogy a történelem kezdeti koraiban a szellemi 
kultúra együtt fejlődött a testkultúrával kezdve az ókori görögöktől át a kö-
zépkor lovagi tornáin, az elvárosiasodás testgyakorlásának játékos szórakoz-
tató formáján – angol nevén SPORT (ami magyarul annyit jelent, mint mu-
latság, szórakozás, játék – el egészen az újkor sokoldalú emberformálásáig.

Ha ezek a kezdeti lépcsőfokok, mint a spártai arisztokratikus király-
ság nevelőintézetei, az athéni demokratikus köztársaság testgyakorló isko-
lái, a Római Birodalom gladiátorküzdelmei... hiányoztak is, vagy éppen nem 
hagytak ránk írásos bizonyítékokat, archeológiai forrásokat itt a Kárpát-ka-
nyar térségében, elképzelhetetlen, hogy a székely határőrség körében isme-
retlen lett volna az erőre, vitézségre, ügyességre, virtusra alapozó lovagi tor-
na; hogy az elvárosiasodó településeken átutazó kereskedők, mesterembe-
rek, legények hozta szórakoztató csapatjátékokra, önvédelmi küzdőformák-
ra, harcmodorokra ne figyelt volna fel az egyébként mindenre fogékony szé-
kelység. Elképzelhetetlen még akkor is, ha a Nyugat-Európában virágzó hu-
manizmus szép és felemelő testnevelési elvei nem egyeztek a határőrség gya-
korlatával, a határőrök ugyanis a szüntelen harcban edzették testüket, egé-
szen más gondok kínozták lelküket, nap mind nap az foglalkoztatta őket, ho-

A Székely Mikó Kollégium csapata 1905-ben, Budapesten
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gyan védelmezzék hazájukat, vallásukat, családjukat, szabadságukat... Az 
viszont igenis elképzelhető, hogy az idegenben tanult fiaik hazatértükkor 
magukkal hozták a legszebb, legnemesebb eszméket, s ezek a legzordabb 
idők röpke kis napsütéseiben törékeny csemetékként lassan-lassan, de biz-
tosan gyökeret eresztettek, nőttek, erősödtek, terebélyesedtek a Székelyföl-
dön. Beszédes példa erre Apáczai Csere János (1635—1659), aki a Magyar 
Encyklopédia című művében részletesen foglalkozik a testgyakorlással, töb-
bek között ezt írja: „Az első hét esztendőben a test neddegelvén mind az elme, 
s mind ő (mármint a test) gyakoroltassék.” Gyakoroltatott is, hiszen miután 
1838-ban Festetics Leo tolnai házában megalapította a világ második óvó-
képző intézetét, ahol az óvodai nevelés egyik fő feladata volt a testi neve-
lés, hat évre rá, 1844-ben Kézdiszentléleken, 1846-ban Dálnokon létesítettek 
óvodát, ahol kezdetleges segédeszközökkel – mint például az égetett agyag-
golyók – igyekeztek fejleszteni a gyerekek ügyességét...

Még korábbra nyúlnak vissza az iskolák hajszálgyökerei: 1430-ban Híd-
végen, 1536-ban Altorján, 1540-ben Sepsibodokon, 1585-ben Dálnokon je-
gyeztek iskolai oktatást. 1430, 1536, 1540. Ezen számok alapján nem vádol-
hatjuk elfogultsággal Kőváry László(1819–1907) történészt és statisztikust, 
amikor azt olvassuk Erdélyország statisztikája c. munkájában, hogy „Er-
dély a polgárosodott Európa utolsó keleti pontja... Általában ki lehet mon-
dani, hogy Erdély a tudós világ előtt Bethlen Gábor ideje körül sokkal is-
meretesebb volt, mint Magyarország.” Erdélyt tehát nem érte meglepetés-
ként a Mária Terézia korában, egészen pontosan az 1777-ben kiadott Ratio 
Educationisban megfogalmazott testnevelésre vonatkozó elvek, hiszen a mai 
Kézdiszentkereszten (régi nevén Kézdipolyán) már 1765-ben „ az ebédet kö-
vető kétórai tanítás előtt kötelező volt a tízpercnyi gyors futás minden osko-
lába járó tanulónak.” Azidőtájt a Nagyenyedre beiratkozott háromszéki di-
ákok (nem kevesen) az iskolai tanulmányuk elvégzése után hazatértek szü-
lőföldjükre, s a falvak iskoláiban továbbadták tudományukat, ismereteiket, 
így aztán minden háromszéki kisdiák ismerte a labdajátékot (ne a futballra 
gondoljanak), a birkózást, a lovaglást, a futást, mert mindezek az iskolai ok-
tatás részét képezték, pedig a testnevelés még nem létezett, mint tantárgy. 
Egy 1834-ben keltezett esperesi körlevél így fogalmazott: ”...reggeli harango-
zástól fogva kilenc óráig mit tudjon a tanító a gyermekeknek tanítani?...a ta-
nító prudentériájára bizatik, hogy a nagyobb tanulók a kisebbekkel milyen 
testgyakorlatokat végeztessenek.” Mindez hetente négy alkalommal – hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken történt. Tehát heti négy alkalommal – vagy 
órában – Háromszék minden felekezeti iskolájában testnevelést tanítottak. 
Szükségszerű volt tehát, az, amit 1868-ban az országgyűlés a XXXVIII. tör-
vénycikkben, az úgymond Eötvös-féle népoktatási törvényben megfogal-
mazva elfogatott : „Az egy tanítóval működő népiskola tantárgyai: hit és er-
kölcstan , anyanyelv, számvetés, földrajz és történelem, természetrajz, gya-
korlati gazdaság, alkotmányos polgári jog, éneklés és testgyakorlás.” . És gon-
doskodott is a rendes tornatanítók képzéséről . 1890-ben Háromszéken 167 
iskola létezett, és 76 képzett tornatanár. 

Az iskolai sport fellegvára kétségtelenül a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégium, mely 1905-ben (május 27–28) Petrás György testnevelő ta-
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nár vezetésével Budapesten megnyerte az országos tornaversenyt, a 121 is-
kola 5000 tanulójának versenyét.A végeredmény: 

1.Székely Mikó Kollégium 14,7 pont, 
2.Debreceni Református Kollégium 13,9 pont,
3.Temesvári Állami Főreálgimnázium 13,9 pont, 
4.Szegedi Állami Főgimnázium 13,8 pont, 
5.Selmecbányai Evangélikus Főgimnázium 13,7 pont. 
Ez a siker megkoronázta a háromszéki iskolai sport addigi tevékenysé-

gét, és új lendületet adott a további fejlődéshez, mely fejlődés megteremtette 
azt a bölcsőt, amelyben a neves kollégium elringatta a szentgyörgyi sporto-
kat, kezdve az atlétikával és befejezve a tornával.

Az iskolai testnevelés törvényszerűen maga után vonta a falvak sport-
életének kialakulását, majd fejlődését. Ebben a folyamatban óriási szerepet 
játszottak az egyházak vezette ifjúsági egyesületek . Az első egyesület 1902-
ben Szentkatolnán alakult, az utolsó 1913-ban Bitán. Háromszéken nem volt 
egyetlen falu se, ahol ne működött volna ifjúsági egyesület. Hogy mi volt 
tulajdonképpen ezen egyesületek szerepe, azt hadd tolmácsolja felénk egy 
felsőcsernátoni egyesületi jegyzőkönyv:

„–az egyesület társaságba gyűjti az ifjakat,
–cél: versmondás, varróóra, ének és zeneszakosztály működtetése,

A Székely Mikó Kollégium csapata 1907-ben, Temesváron
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–iratterjesztés, olvasás, könyvek vásárlása, kirándulások szervezése, 
testedzés-sport,

–rendes tag lehet minden felsőcsernátoni megkonfirmált fiú és leány, az 
alapszabályt a szülők is alá kell írják,

–rendkívüli tagok a szülők,
–elnök a lelkész, alelnökök a tantestületi tagok, jegyzőt, pénztárost, 

könyvtárost, ellenőrt, iratkezelőt, sportfelelőst a közgyűlés választ,
–a sportkör vagyona külön kezeltetik, minden tiszta jövedelem 25%-a 

tartalék tőke,
–minden tag köteles az összejöveteleken megjelenni, dohány és kártyá-

tól tartózkodni,
–az egyesület a református egyház kebelében működik,
–a fiúk télen minél többet sízzenek, korcsolyázzanak
...
1911-ben eldöntik egy futball-labda vásárlását.
1912-ben komoly futballcsapata van az egyesületnek, a csapat tagjai: Fü-

löp Simon, Beke Kálmán, Rákosi Kálmán, Mihacs Máté, Bajka Lázár, Fehér 
Ferenc, Salamon Sámuel, Léva Áron, Bölöni Géza, Dénes Géza, Virágh Al-
bert, Czerék Jenő.”

Felsőcsernáton példáját elevenítettem fel, de tehettem volna ezt bárme-
lyik háromszéki faluéval. Az a sportág, mely meghatározta a falu sportélet-
ét, a labdarúgás, éppen az ifjúsági egyesületeknek köszönhetően ma is Há-
romszék, azaz Kovászna megye legnépszerűbb sportága.

Közös szabadgyakorlat az 1905-ös országos tornaversenyen 
(Budapest, Millenáris)
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Kolozsvári U FC - Bukaresti Steaua 1-2 
(A képek Gyulafehérváron készültek 2010. július 25-én) 

Riti József Attila fotója
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A huligán motívuma 
kortárs fi lmekben

LAKATOS ARTUR

1996-ban jelentette meg John King Football Factory1 című könyvét, 
melynek második kiadása – nagy sikere miatt – már 1997-ben jelentke-
zik. Igazi átütő sikere azonban megfilmesítésekor következik majd be. A 
szerzőre – saját bevallása szerint – nagy hatást gyakorolt George Orwell 
és Aldoux Huxley munkássága, de a londoni mindennapok realitásai is.2 A 
sikerkönyvből pedig 2004-ben, ugyanezzel a címmel, film készült, amely-
nek népszerűsége mai napig töretlen3 szurkolói körökben. 

Megjelenésekor sok kritika érte a Football Factoryt, és nem művészeti, 
hanem elsősorban társadalmi szempontból. Megjelenése egy hónappal előz-
te meg a felfokozott érdeklődéssel várt, Portugáliában megrendezésre kerü-

Rezumat (Motivul huliganului în fi lmele contemporane)

În acest studiu, vom analiza modul în care motivul huliganismului de fotbal apare în câteva 
fi lme de acţiune, regizate în primul deceniu al secolului al XXI-lea. Pe lângă prezentarea manierei 
în care anti-eroul huligan este portretizat, vom refl ecta şi asupra contextului social. Prezentarea se 
bazează în primul rând pe fi lme, dar sunt utilizate şi alte surse.

Cuvinte cheie
fi lme de acţiune, huliganism, suporteri de fotbal, galerie, societate

Abstract (The hooligan in the contemporary movies)

By this paper, we analyze the way as the motive of football hooliganism in several movies 
produced at the beginning of the XXI century. Beside presenting the manner in which the football-
hooligan as antihero we present its social background too. The presentation is axed especially on  
fi lms, but other sources are also used. 

Keywords
action movies, hooliganism, football supporting, football fi rms, society

Lakatos Artur, történész, kutató, Kolozsvár. 
lakatos_artur_lorand@yahoo.com
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lő futball EB-t – amelyen máskülönben az angol 
csapat gyengén szerepelt, de sokkal súlyosabban 
érintette Anglia imázsát szurkolóinak vandaliz-
musa4 – és sokan azzal vádolták a filmet, felesle-
gesen és rossz időpontban népszerűsíti a szurko-
lói erőszak jelenségét. A rendező hiába védekezett 
azzal, hogy pont ellenkezőleg történik, és filme 
inkább elrettentő példa: a film végén a főszerep-
lőt a rivális tábor majdnem szó szerint agyonveri, 
egyik barátját hét év börtönre ítélik, másik barát-
ját pedig bosszúból egy előzőleg általa megvert né-
ger gyerek lelövi.5

A Football Factory, mint film, ha eltekintünk a benne levő összecsapá-
sok túlzott erőszakosságától, századunk egyik legkiválóbb társadalmi film-
szatírája, mely sok fekete humorral mutatja be a londoni alsóbb társadalmi 
réteg életét. A mellékszerepekben jelenlevő taxisofőr, aki frusztráltságát a 
pakisztáni bevándorlók iránti gyűlöletében vezeti le, az öreg háborús vete-
rán, aki azért büszke unokájára, mert az szeretete jeléül, pénzt nem kímél-
ve, a „legjobb hazai termesztésű jointot” ajándékozza nagyapjának, a drog-
adagjukért bűncselekményeket elkövető gyerekek, a tisztességes életet élő, 
de igencsak sznob kispolgár család, amelyet szándékosan sokkol a lányuk-
nak udvarló Rod azzal, hogy igazi szenvedélye a huliganizmus, a törökök-
kel üzletelő szélsőjobb beállítottságú kisvállalkozó mind-mind tevékeny ré-
sze az angol társadalom hétköznapjainak. Na és persze a futballhuligánok, 
akik közül kikerül a film főszereplője, a Danny Dyer által megszemélyesí-
tett Tommy Johnson. 

Tommy Johnson átlagember. Ő legalábbis magáról – a Trainspotting 
című film főhőséhez hasonlóan, belső monológjában- a következő képen jel-
lemzi magát: 

„Nem vagyok különleges, nem különbözöm semmiben ( másoktól). Csak 
egy unatkozó férfi vagyok, közel a harminchoz, van egy szar melóm, a hétvé-
geknek élek. Alkalmi szex, felvizezett világos sör, keményre vágott drogok. És 
néhanapján szétverek valakit.” 

Monológja folytatásában azt is megtudjuk, miért is ezt: 
„Mi mást csinálhatnál szombaton? Ülsz a karosszékben és ki… a 

Megasztárra? Aztán megpróbálod elkerülni a feleséged tekintetét és nagy ne-
hezen belenyugszol a szex nélküli házasságodba? Aztán mész és el… a fizeté-
sed kebabra, cseresznyés gépre, kurvákra? Hát egy nagy…! Tudok egy jobbat. 
Tottenham, idegenben. Imádom!” 

A film cselekménye egyszerű: a Chelsea-drukker Tommy, haverjai-
val együtt, heteken keresztül készül a nagy összecsapásra a Millwall ellen. 
Mindeközben rossz előérzetekkel és rémálmokkal küszködik, melyekben 
önmagát összeverve, egyik fiatal, tizenéves barátját pedig holtan látja. En-
nek ellenére részt vesz a nagy összecsapásban, és szinte egy az egyben vál-
nak valóra rémálmai. Ennek ellenére kijelenti: persze, hogy tutira megérte!

A film egy stadionbeli jelenetet sem tartalmaz, ezzel is illusztrálva, 
hogy a futballhuliganizmus nem annyira a sport velejárója, hanem önál-

„Nem vagyok különleges, 
nem különbözöm semmi-
ben ( másoktól). Csak egy 
unatkozó férfi  vagyok, kö-
zel a harminchoz, van egy 
szar melóm, a hétvégeknek 
élek. Alkalmi szex, felvize-
zett világos sör, kemény-
re vágott drogok. És néha-
napján szétverek valakit.”
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ló társadalmi jelenség, melyben a destruktív viselkedés iránti rejtett embe-
ri ösztönök jutnak kifejezésre. Egyrészt azonban a film komoly nézettséget 
hozott az egész világon fociszurkolói körökben, másrészt pedig főszereplője, 
Danny Dyer számára meghozta az átütő sikert is. Filmszerepét követően a 
Discovery Channel témát érintő sorozatainak lett szakértő riportere.6

A huligánfilmek egy másik klasszikusa a következő évben megjelent 
Green Street Hooligans7,  mely több díjat is nyert, és melynek forgatóköny vét 
az egykori huligán, jelenleg a témában szakkönyveket író Dougie Brimson 
írta. Mivel azonban ezen érződik Hollywood romantikájának hatása, jóval 
kevésbé hitelesen mutatja be az angol huligán-szubkultúrát, mint a Futball 
Faktor teszi, ezzel együtt, megfelelő hangulatban, a film élvezhető. A törté-
net jóval romantikusabb, hoolywoodibb, mint a Futball Faktoré, a főszerepet 
pedig a Gyűrűk Ura Frodójaként ismerté vált Elijah Wood kapta, aki ebben 
a filmben felnőtté váló diákot játszik. Matt Buckner ( Elijah Wood) szegény 
sorsú, jó érzésű, ambíciós, intelligens diák a Harvardon, akit viszont igaz-
ságtalanul kicsapnak, amikor hálószobájában kokaint találnak. A kokain 
ugyanis nem az övé, hanem szobatársáé, a gazdag családból származó Van 
Holdené, akivel szemben Matt tudja, hogy úgyis esélytelenül harcolna. Ki-
csapását követően Angliába utazik, nővére családjához, ahol közeli kapcso-
latba kerül nővére sógorával, Pete-tel, aki amellett, hogy iskolában testneve-
lést és történelmet tanít, a West Ham United huligáncsoportjának, a Green 
Streetnek vezére.8 A film végére Pete életét veszíti a legnagyobb riválisokkal, 
a Millwall huligánjaival folytatott harcban, de mégis happy enddel zárul a 
történet: az immár megkeményedett Matt hazatér, odahaza szembeszáll az 
aranyifjúval, aki miatt karrierje kettőbe tört, és győz, bebizonyítva ártatlan-
ságát. A film sikere egy második rész megjelenését is eredményezte9, mely 
azonban távolról sem érte el az első rész sikerét. Valójában ennek a filmnek 
már kevés köze van a huliganizmushoz mint társadalmi jelenséghez, egy 
amerikaitípusú börtön keretén belül, Hollywood-típusú forgatókönyv sze-
rint vezeti tovább a Jó (West Ham-szurkolók) és a Rossz (Millwall-szurkolók) 
küzdelmét. Ennek a második résznek igencsak egyszerű cselekményvonala 
és valószínűsíthető befejezése nem is hozott átütő sikert, és egyike lett a ho-
llywoodi tucat-akciófilmeknek. 

A Futball faktor és a Green Street sikerét követően még két olyan film 
került piacra az angol futballhuliganizmus témájában, melyek inkább élet-
rajzi, illetve önéletrajzi filmek. A The Rise of the Footsoldier (melynek magya-
rul a kevésbé kifejező Futballmaffia címet adták) az egykori West Ham hu-
ligán, Carlton Leach felemelkedését- vagy inkább süllyedését: nézőpont kér-
dése – követi nyomon, három évtizeden át, arra 
a jelenségre koncentrálva, hogyan válik egy ke-
mény, az életformának élő huligánból kegyetlen, 
szadista alvilági bandavezér. A film cselekménye 
szinte mértani pontossággal és szimmetriával van 
kidolgozva, a kimondottan huligánrész a legelső 
harmadba van elhelyezve, melynek töréspontját a 
főszereplő és társai egy, a Millwall-huligánokkal a 

Matt Buckner ( Elijah 
Wood), szegény sorsú, jó 
érzésű, ambíciós, intelli-
gens diák a Harvardon, akit 
viszont igazságtalanul ki-
csapnak, amikor hálószo-
bájában kokaint találnak.

KAMERA
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metróban folytatott, irreálisan brutális összecsapása, melynek következté-
ben majdnem halálos sérülést szerez.10

Carlton Leach története azt mutatja meg, hogyan lehetséges társadalmi-
lag úgy süllyedni, hogy az ember vagyonra és hatalomra tegyen szert, Cass 
Pennant11 története viszont épp ennek a fordítottja. Ő ugyanis nehéz sorsú 
gyerekből lett először huligán, majd pedig „megkomolyodását” követően, si-
keres író, a probléma szakértője és vállalkozó is egyben.

A film12 végigköveti Cass Pennant drámai életét, kisgyerekkorától fog-
va. Mint megárvult jamaicai kisgyereket fogadta örökbe egy tisztességes, 
polgári életet élő, idős és gyerektelen fehér házaspár. Fogadott szüleitől min-
den lehetséges szeretetet megkapott, de ugyanakkor állandó rasszista zak-
latásnak lett kitéve toleránsnak igazán nem mondható iskolatársai részéről. 
Hogy elfogadják, azokhoz csapódott, akikhez, úgy érezte, hogy szükséges: a 
West Ham galerije befogadta, és eszének meg erejének köszönhetően vezető 
szerepre is szert tett az Inter City Firmen belül. Egy idő után azonban bör-
tönbe kerül, majd szabadulását követően a londoni éjszakában vállal mun-
kát, kidobóemberként – ezekben az években ismeri meg későbbi feleségét is. 
Egyik éjszaka egy, az általa biztosított szórakozóhelyre be nem engedett fia-
tal rálő és életveszélyesen megsebesíti. Felgyógyulását követően Cass meg-
tudja a rendőrségtől a merénylő kilétét, és bandájával utánamegy, de meg-
bocsát neki. A film utolsó jelenetében elsétál a legutolsó konfrontáció hely-
színéről, és végkövetkeztetésében kijelenti: Ez volt az a nap, amikor igazá-
ból férfivé lettem. 

A „Cass” kevés, de általában pozitív visszajelzéseket kapott. Maga Cass 
Pennant egykori kiadója, barátja és üzlettársa, John Blake például csak azt 
hiányolta, hogy a film nem mutatta be azt is, hogyan vált Cassból sikeres üz-
letember.13

A huliganizmus mint társadalmi tömegjelenség évtizedek óta jelen van 
az angliai mindennapokban, gyökerei pedig visszanyúlnak akár évszáza-
dos távolságokba is. Ezzel együtt, habár a sajtó egyes kiemelkedően nega-
tív következményekkel járó eseményt meglehetősen jól mediatizált – gondo-
lunk itt a heyseli tragédiára vagy a 2002-es isztambuli összecsapásokra – a 
fikció, a szórakoztatóipar területén hiába volt jelen eddig is14, igazi kasszasi-
kert a Futball Faktory-ig nem ért el. Ennek több oka is lehet : egyrészt a ren-
dezők és producerek úgy gondolhatták, hogy habár a labdarúgás a legnép-
szerűbb sportág a világon és a huliganizmus a szurkolói életnek csak egy ki-
csi, de eléggé látványos részegysége, aránylag szűk réteget szólíthatna csak 
meg, így pedig a kasszasiker nem garantált. Ellentétben a másik antihőssel, 
a gengszterrel mint filmmotívummal, amelyből akármilyen mennyiségben 
és minőségben, egy bizonyos „eladási” szint garantált, a huligántéma nem 
eléggé változatos, a cselekmény, amennyiben túl gyakran van feldolgozva, 
akár unalmassá is válhat. Ezért is kerül a piacra ebben a témában aránylag 
kevés film, ami viszont a maga módján nézettséget hoz, és még évek múltán 
sem merül feledésbe. 

A nyugati társadalmak, habár ezt az igencsak negatív társadalmi jelen-
séget felszámolni nem tudták, komoly erőfeszítéseket tettek ennek vissza-
szorítására, legalábbis olyan mértékben, hogy a békés fociszurkolókat, vala-
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mint a labdarúgás iránt egyáltalán nem érdeklődő, de az eseményekhez fizi-
kailag közel kerülő embereket ne érhesse atrocitás. A klasszikus angol huli-
gánmozgalom jelentősen meggyengült az elmúlt évek során.

Ugyanakkor közeledik a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság, melynek 
egyik rendezője, Lengyelország, a nemzetközi huliganizmus jelenleg egyik 
legerősebb fellegvára15. Hogy mit hoz a lengyel–ukrán közös rendezésű EB, 
nemcsak futball, hanem a szurkolói jelenség szempontjából is, valamint 
hogy ez hogyan lesz megjelenítve a szórakoztatóiparban – ha egyáltalán sor 
kerül erre –, azt majd akkor, és ezt követően látjuk majd meg. 
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