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1. Bevezetés 
 

  Az egyetemes magyar sportélet szerves része a trianoni döntéssel Magyarországtól 

elcsatolt területek sportélete, sport-múltja. Ezekre a területekre jellemző, hogy az 

elcsatoláskor itt magas szintű sportélet zajlott, amely aztán meghatározta a két világháború 

közötti időszak sportját is. Bár államvezetési, politikai, társadalmi cél volt sok esetben a régi 

magyar sportegyletek meggyengítése, feloszlatása, a határon túli magyar sport mégis tovább 

élt.  

Erdély városaiban az 1867-es kiegyezést követően sorban alakultak meg a 

sportegyesületek. Jelentős sportélet a nagyvárosokban zajlott (Kolozsvár, Brassó, 

Marosvásárhely, Arad, Temesvár), ezek közül kiemelkedett Kolozsvár az űzött sportok, a 

sportlétesítmények, az elért eredmények révén. Bár források sokasága dokumentálja ezt az 

időszakot, szakszerű, összegző kutatást még nem végzett senki.  

Szükséges feltárni, feldolgozni és elemezni a kor sporttal kapcsolatos dokumentumait, 

fényképeit, monográfiáit, amelyek így gazdagítanák a jelenleg rendelkezésre álló 

szakirodalmat. Szükség van minden olyan munkára, amely segít megmenteni a sportértéket: 

ezek még léteznek és ismertek, a kolozsvári kultúrtörténet szerves részét képezik. A sport 

jelentős szerepet töltött be mind a település, mind a társadalom történetében, a XX. században 

pedig értékét a propaganda szerepe is növelte.  

A rendelkezésre álló gazdag dokumentáció ugyanakkor szétszórt. A kolozsvári és 

budapesti levéltári anyag hiányos és rongált, viszont pótolható a tanintézetek, egyházak, 

könyvtárak és magánszemélyek hagyatékából hagyatékokból. Az elhunyt szemtanuk 

visszaemlékezéseit pótolja a korabeli sajtó, amely végigkövette az eseményeket és számos 

tudósítást közölt az eseményekről. A korabeli sportklubok kiadványai hű képet adnak az 

egyesületekben zajló sportéletről, a családi hagyatékokban pedig gazdag sportfotó-anyag 

maradt fenn. Bár a családi hagyatékokat sok veszély fenyegeti (rongálás, csonkítás, a 

szakszerű tárolás hiánya), a fotók és dokumentumok beazonosítása pedig évről-évre 

nehezebb, mégis lehetőséget ad a korszak kutatására.  

Jelen munka kiindulópontot jelenthet ugyanakkor mindazok számára, akik az erdélyi 

(szűkebb körben pedig kolozsvári) sporttörténet feltárásával szeretnének foglalkozni. Az 

1868-1920-as időszak a kolozsvári magyar sporttörténetnek szerves része, amelynek megírása 

gazdagítja az össznemzeti sport történetét. Ugyanakkor nagy szükség van olyan összefogó 

kutatásokra, amelyek egy-egy város, település vagy körzet sporttörténetét foglalják össze. 



 3 

2. Célkitűzések 

 

 A dolgozat célja: 

a) elemezni a modern nyugat-európai sportmozgalom hatását a kolozsvári sportéletre, 

bemutatván azokat a személyiségeket, eseményeket, akik révén ez a kapcsolat 

kialakult és állandósult; 

b) elemezni, hogyan alakult át a társadalmi sport (amely 1900-as évek előtt jellemzi 

Kolozsvár sportéletét) versenysporttá; 

c) bizonyítani, hogy szoros összefüggés volt az iskolai és egyetemi testnevelés, valamint 

a városi sportélet között; 

d) bemutatni, hogyan fejlődött az egyetemi sportélet (KAC időszak, Vermes Lajos 

tevékenysége, a XX. századi egyetemi sportélet); 

e) elemezni az iskolai testnevelés fejlődését (tornatermek felépítése, tornaünnepélyek 

megjelenése, kerületi tornaversenyek, iskola-közi vetélkedők); 

f) elemezni a gazdasági fellendülés hatását a sportélet fejlődésére; 

g) elemezni a trianoni döntés hatását a kolozsvári magyar sportéletre;  

A kutatás jellegéből adódóan a hipotézisek a források egyértelmű megerősítését, 

hiányosságait vagy megkérdőjelezhetőségét célozzák.  

1. A rendelkezésre álló források alapján kijelenthető, hogy a dualizmus korában a 

Kolozsváron űzött sportok sokszínűek, ezeket különböző egyletekben űzték, az egyletek 

vezetői, szervezői pedig hozzájárultak a különböző sportágak meghonosodásához, a pénzügyi 

alap megszerzéséhez és a sportlétesítmények kialakításához. 

2. A források alátámasztják, hogy egy-egy sportág meghonosodását meghatározták 

azok a szakemberek, akik Kolozsváron elsők között űzték az illető sportot, illetve 

meghatározó szerepet játszottak egy-egy sportegylet alapításában. Az alapítók szakértelme és 

elszántsága meghatározta a továbbiakban az egylet működését, hatással volt a 

rendezvényekre, az új tagokra és a későbbi vezetőkre. Így egy koherens vezetés és egy stabil 

anyagi háttér alakulhatott ki, melynek következében egy-egy sportág elterjedt a polgárok 

körében, illetve kialakultak azok a létesítmények, amelyek lehetővé tették a magas színvonalú 

rendezvényeket. Az egyesületek kebeléből országosan és nemzetközileg is híres sportolók 

emelkedtek ki. 

3. A Kolozsváron űzött sportok olyan minőségi változáson mentek át, amelynek 

következtében elkülönült az egyszerű polgári és a versenyszintű sport. A kezdetleges helyi 

megmérettetések országos szintű versenyekké nőtték ki magukat. Ezt egyrészt a polgári és a 
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versenysport szoros kapcsolata, másrészt pedig a kiemelkedő eredményeket elért sportolók 

hatása befolyásolta. 

4. Az 1890-es évektől a kolozsvári középiskolák szintjén űzött sportok befolyásolták 

az egyetemi, illetve az egyleti sportéletet is. Az iskolai sportélet szoros kapcsolatban állott az 

egyetemivel, az pedig az egyletivel. Az egyetemi sportklub alapítása után a helyi szinten űzött 

sportokat elsősorban ebben az egyesületben űzték szakosztályi szinten. A kolozsvári egyetemi 

sportklub országos hírnévre tett szert, és meghatározta a városi sportélet fejlődését, így 

lehetővé téve a magyar sportélet virágzását és további fejlődését az első világháború után is. 

 

3. Módszerek 

 

Kolozsvár sport-kultúrtörténetének felkutatása során meg kell találni mindazokat a 

nyomokat, amelyek segítségével közvetett úton megismerhetjük a múltat, az adott kor 

sporteseményeit. Ezeknek a nyomoknak a felkutatása több szálon történik: első lépésben 

elhatárolom a legfontosabb korszakokat, amelyre bontható a kutatott periódus: a reformkor, az 

abszolutizmus évei, a kiegyezés és a dualizmus kora. Ezeken a periódusokon belül fel 

szeretném tárni mindazokat a forrásokat, amelyek alapján körvonalazódnak a különböző 

korok sajátos mozgásszerveződési rendszerei. Emellett meg kell találnom mindazokat a 

forrásokat, amelyek alapján képet alkothatok a korról és az abban élő emberek élet- és 

értékrendjéről. 

A kutatott forrásmunkák alapján fel kell tárnom azt a fejlődési folyamatot, amelyet a 

kolozsvári sportélet végigjárt. A kutatás során fontos a lezárt múlt, valamint a letűnő jelen 

emlékeit felkutatni, hiszen egy esemény szemtanúja (jelen esetben ez a tanúskodás közvetett 

módon maradt fenn önéletrajzok, naplók formájában) egy könyv, egy leírás, egy régi kép 

mind olyan értéket képvisel, amelyet egy kor hagyott hátra, és amely alapján összeáll egy 

korkép. 

A választott témakör feldolgozásánál a hangsúlyt elsődlegesen a sporttörténeti 

források felkutatására helyezem az alábbi módszerek segítségével: 

Levéltári kutatások – a kolozsvári állami levéltárban őrzött anyag elérése 

meglehetősen nehéz. Az 1948-as államosítás után a magyar intézmények levéltári anyagát 

lefoglalták, összegyűjtötték az állami levéltárban, a legtöbbjéhez még ma sem lehet 

hozzáférni. A Magyar Állami Levéltárnak a belügyminisztériumi határozatai megsemmisültek 
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1956-ban, a kolozsvári egyetem Szegedre történt költöztetésekor pedig nem menekítették el 

az intézmény dokumentumait. 

Múzeumok gyűjteményének felkutatása – a kutatás megpróbálja pótolni mindazon 

szabályzatokat, döntéseket, hivatalos beszámolókat, amelyek a levéltári anyagokban 

megsemmisültek, vagy amelyek felkutatása lehetetlen.  

Az oktatási intézmények irattárának elemzése (a kolozsvári egyetem irattára, a 

felekezeti iskolák utódlíceumai irattárának felkutatása) – az egyházak oktatási intézményeik 

hivatalos dokumentumainak csupán egy részét őrizték meg.  

Monográfiák, emlékiratok, naplók elemzése – a sporttal kapcsolatos monográfiák, 

valamint a sportéleti szereplők emlékiratai és naplói általában sok fontos információt 

tartalmaznak. Szükséges az információk hitelességének vizsgálata.  

A korabeli sajtó elemzése – az 1880-as évektől megjelentek a sport témájú lapok, 

amelyek hasábjain a kolozsvári sportélet legfontosabb mozzanatairól is bőven találunk 

információkat. Kolozsváron az 1860-as évektől jelennek meg periodikus lapok, amelyben 

megtalálhatók a rövid sporttárcák is, míg 1910-től a kolozsvári napilapok állandó 

sportrovattal rendelkeztek. 

Életrajzi adatok keresése – a sport és ennek meghatározó szereplői között szoros 

összefüggés van, gyakran egy életrajz rejt olyan információkat, amelyek lényegesek a 

sporttörténet szempontjából: pl. Meltzl Hugó egyetemi tanár életrajzában szerepel, hogy még 

idős korában is biciklin érkezett az egyetemre.  

Meghatározó életpályák: egy kor bemutatása – a történetírás modern irányzata az 

életrajzon keresztül történő korbemutatás. A kutatott periódus meghatározó több kiemelkedő 

személyiség munkássága szemszögéből is. Ilyen személyiségek Dr. Somodi István olimpiai 

ezüstérmes, báró Jósika Lajos, a kolozsvári atlétika „atyja”, dr. Haller Károly, a „sportbarát 

polgármester” stb. 

Fényképelemzés – a korabeli fényképek elemzése szintén fontos a kutatás 

szempontjából, ugyanis Vermes Lajos, dr. Somodi István és mások hagyatékában komoly 

feldolgozatlan fényképanyag létezik Kolozsváron. Bár sok esetben a fényképeket egyszerűen 

mellékleteknek tekintik, a fényképelemzés segítségével fontos jellemzőket, személyeket, 

sporteszközöket és felszereléseket lehet azonosítani; az egyes sportágak sporttechnikai, a 

sportlétesítmények építészeti változásai is nyomon követhetők. 
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4. Eredmények 

 

Évszázadokon át Kolozsvár szellemi központja, hosszú időn keresztül pedig 

közigazgatási központja volt Erdélynek. Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés után a város 

elvesztette Erdély fővárosának szerepét, viszont a vasúti hálózat, az egyetem, az oktatási és 

polgári intézmények, az ipar fejlődése révén Kolozsvár a régió központja maradt. Az első 

világháborút lezáró Párizs-környéki békekötések közül a Magyarországot érintő trianoni 

szerződés Erdélyt Romániához csatolta. A város hivatalos elnevezése Cluj (1919-től), később 

pedig Cluj-Napoca (1974-től) lett. 

Kolozsvár gyorsütemű fejlődése az 1870-es évek elején indult meg, ezt elsősorban a 

vasúti hálózatba történt bekapcsolódás hozta. Országszerte a vasút-menti városok forgalmi és 

közigazgatási központtá nőtték ki magukat, ahol az iparosodás felgyorsult, a városi lakosság 

száma pedig  gyorsan növekedett. Az urbanizáció, az iparosodás hatására Kolozsvár 

terjeszkedni kezdett, területe növekedett, lakossága szaporodott. Ezt a növekedést elsősorban 

a városban létesített iparágak és üzemek nyújtotta munkahelyek, a városi életmód vonzóereje 

határozta meg.  

A városi lakosság etnikai összetétele szerint 1910-ben az összlakosság közel 84%-a 

magyar anyanyelvű volt. Felekezeti szerkezete szempontjából kiemelhető, hogy a 

reformátusok és római katolikusok aránya nagyon közeli volt, emellett számottevő görög 

katolikus és izraelita gyülekezet működött. A város, kis létszáma ellenére, az unitárius egyház 

erdélyi központja volt, itt székelt a püspökség, a papnevelő intézet (később teológia), emellett 

rangos főgimnáziumuk is a városban működött. A felekezeti szerkezet szempontjából 

Kolozsvár eltért a fővárosi, illetve országos jellemzőktől: a legnagyobb felekezete a 

református, míg országosan és fővárosi szinten is a római katolikus volt. Igazodott viszont a 

magyar nagyvárosokban észlelhető tendenciához az izraelita felekezet aránya. 

A városfejlesztést elsősorban a polgármesterek céltudatos munkája eredményezte. 

Munkásságuk alatt alakult ki a modern városi infrastruktúra, amelyre a polgármesteri hivatal 

több mint kétmillió koronát áldozott. A századfordulón folyt az egyetemi épületek, a klinikák, 

az új iskolaépületek, az állami intézmények székhelyeinek építése, a Főtér pedig a magyar 

korona városainak egyik legszebb tere lett, miután 1902-ben leleplezték a nagy magyar király, 

Hunyadi Mátyás, lovas szobrát. 

 Magyarországon az 1867-es kiegyezés után a középosztály, az értelmiség lett a 

modernizáció hajtóereje. Kolozsváron nevelőintézetek sora, 1872-től pedig tudományegyetem 
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működött, az 52 tanintézetben többezer diák tanult. A város lakosságának közel egynegyede 

diák, tanár, tanító volt. Nemzetközileg híres tudósok tanítottak, az egyetemi könyvtár pedig 

második legnagyobb volt Magyarországon. 

A századfordulón rendkívül élénk egyesületi élet zajlott a városban. Az irodalmi, 

közművelődési, művészeti, gazdasági, ifjúsági, női, jótékonysági, egyházi, illetve sport 

klubok tagjainak száma a lakosság egyötödét jelentette. Az társadalmi egyesületek  között 

1868-tól folyamatosan megtaláljuk a sportegyelteket is. A sport iránti szeretet már az iskola 

padjaban megfogant, a különböző sportokért rajongók száma pedig évről-évre nőtt. Az 

atlétika, a torna, vagy csak a testmozgást kedvelők a kilencszázas évek elején megalapították 

Kolozsváron Magyarország harmadik egyetemi sportegyesületét, amely az első világháború 

végéig meghatározó szerepet töltött be a helyi és a magyar sportéletben. 

A kiegyezés után 1868-ban új tanügyi törvényt fogadtak el, amely bevezette a 

testnevelést a középiskolákban, 1883-ban pedig egységesítették ezt a gimnáziumi oktatásban 

is. A törvények, rendeletek alkalmazása viszont számos akadályba ütközött a XIX. század 

végén: tornatermek, játszóudvarok szakképzett tornatanítók, sportfelszerelések hiánya. 

Kolozsváron kezdetben a helyi torna- és vívóegyesülettel kötöttek szerződést a szakoktatás 

feltételeinek biztosítására, majd a századfordulótól a középiskolák saját tornatanítót 

alkalmaztak, tornatermeket építtettek. Sok estben az új iskolaépület felépítése adott 

lehetőséget a korszerű tornatermek megvalósítására. 

Az iskolai sportélet kibontakozásával párhuzamosan megkezdődtek az intézeti, városi 

és országos versenyek is. Ezek a vetélkedők lehetővé tették egy olyan sportélet 

kibontakozását, amely alapot jelentett a főiskolás sportmozgalom számára is. A középiskolai 

sportéletben kinevelt sportolók később a főiskolai egyesületekben is jelentős eredményeket 

értek el, közülük pedig többen nemzetközileg elismert szereplőkké váltak. Kolozsvári 

viszonylatban kiemelkedett Somodi István, akire a középiskolai küzdelmekben figyeltek fel, 

később versenyek sorát nyerte főiskolásként, majd 1908-ban olimpiai ezüstérmet nyert 

magasugrásban a londoni olimpián. 

A modern egyleti sportélet néhány lelkes sportvezető, egyletalapító munkája nyomán 

alakult ki és fejlődött a főváros színvonalára. A vívó, torna, atlétika, kerékpár vagy céllövő 

egyesületekben magas színvonalú munka folyt. Ennek hatására a kolozsvári versenyek 

minden szinten ismertek lettek, az ország neves sportolói pedig rendszeresen látogatták 

rendezvényeiket. 

Az első sportegyeltek szervezését az enyhülő politikai nyomás, illetve a sport iránti 

igény tette lehetővé, így megindult a vívás oktatása és az iskolai tornatanítás, illetve 
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megkezdődött az egyetemisták sportolási lehetőségeinek biztosítása. Ezek a mozgalmak az 

1867-es kiegyezés után összefonódtak, öt évvel később pedig megalakult a Torna- és Vívó 

Egylet, amely felépítette a város első korszerű tornatermét, a Tornavívodát. Itt tornásztak a 

középiskolák növendékei, itt rendeztek vívótanfolyamokat és vívómester-képzőket, az 

udvaron pedig sportrendezvények sorát bonyolították le a felszerelt tornaeszközökön. 

Az 1870-es évek elején létrejött a városi Lövészegylet. A céllövő mozgalom igen 

népszerű volt a helyi polgárság körében, a sétatér nyugati részén pedig önálló kertet alakított 

ki az egylet a tagjai számára. A kertben felépült Lövőházban a kornak megfelelő eljárásokkal 

lőhettek célba a sportrajongók, de lehetőség nyílt itt különböző sportrendezvényekre, 

táncmulatságokra és majálisokra is. Az egyesület kapcsolatokat ápolt a környék országainak 

céllövőivel, elsősorban a romániai sportolókkal. 

Az 1870-es évek sportélete tavasztól őszig e két egyesület körül összpontosult. Az 

atlétika megjelenése és elterjedése után viszont a céllövő, torna és vívó egyesületek 

meggyengültek, tevékenységük fokozatosan megszűnt. Bár az atlétikai klub kibérelte a 

Tornavívodát edzéseire, a Lövöldét pedig versenyek lebonyolítására, az innen származó 

anyagi bevétel is kevésnek bizonyult az újításokra. Sportlétesítményeiket nem tudták 

fenntartani, ezért a Lövöldét már az 1890-es években átvette a város. 

A kiegyezést követő években a korcsolyázás – bécsi és budapesti hatásra – gyorsan 

elterjedt a kolozsvári polgárok körében. Az 1872 utáni időszakot a kezdetleges rendezvények, 

versenyek, bálok jellemezték, amelyeknek elsősorban népszerűsítő jellegük volt. A sétatér és 

tava hangulatos helyszínt biztosított a télisport számára, s közel egy évszázadon át megmaradt 

a városi korcsolyaélet központjaként. 

Az első rendezvények meghatározója: a zene. A helyi zenekarokat felkérve a 

korcsolyázó egylet kellemes hangulatot biztosított, a rendezvényeken résztvevők száma pedig 

egyre nőtt. Ebben az időszakban jelentek meg az első, késő esti rendezvények is, amikor a kor 

lehetőségei szerint kivilágították a tavat. 

A 1880-as évektől a KKE arra törekedett, hogy a város bármely polgára megtalálja 

télen a számára fontos eseményt az egylet által szervezett rendezvények között. A 

korcsolyázás a társadalmi érintkezés egyik közkedvelt eszköze lett, hiszen Kolozsvár 

sportszerető közönségéből mindig kiemelkedtek a hölgyek és a kisasszonyok, akik élvezték 

ezt a télisportot. A korcsolyázók büszkék voltak arra, hogy a rendezvényeken rendszeresen 

korcsolyáztak az arisztokrata családok, egyetemi tanárok, a hivatalnokok családjainak 

hölgytagjai. 
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Ebben az időszakban honosodtak meg a versenyek is. A szervezők olyan 

versenyszámokat hirdettek meg, melyeket egyszerű volt az adott feltételek között 

lebonyolítani: a gyorsasági versenyek, az akadályversenyek, később pedig a művészi verseny. 

Az egylet versenyszabályzatot bocsátott ki, illetve kijelölte a bírókat, akiknek feladata volt a 

pálya kialakítása, a versenyszámok lebonyolítása, a győztesek kihirdetése és a díjazás. A 

versenybizottság élén a legtöbbször a korcsolyázó egylet elnöke állott. 

Az 1890-es évek anyagi fellendülést hozott a korcsolyázó egylet számára, így 

lehetőség nyílt az építkezésekre, a modernizációra. A legnagyobb vívmányt a modern 

korcsolyapavilon felépítése jelentette, amely már európai feltételeket biztosított a 

korcsolyázók és nézők, kísérők számára egyaránt. 

A sétatéri tó mellett a város több pontján alakítottak ki télen jégpályákat, többnyire a 

tanintézetek udvarán, így a szerényebb anyagi háttérrel rendelkező diákság is kedvére 

sportolhatott. A tanintézeti korcsolyapályák biztosították a tanulók számára a rendszeres 

testmozgást abban az időben, amikor a kolozsvári tanintézetek nem rendelkeztek 

tornateremmel. 

A XX. században a korcsolyázás része lett a mozogni, sportolni vágyó polgárok 

életének. A rendszeres testmozgás iránt szükségtelen a népszerűsítés, annál fontosabb volt 

viszont a versenyek szervezése, lebonyolítása. Ekkor történt meg Kolozsváron az átmenet a 

polgári sportról a versenysport felé. A polgárok rendszeresen korcsolyáztak, az egylet 

biztosította a modern feltételeket, kiemelkedtek viszont a versenyek, amelyek már 

megfeleltek a kor követelményeinek távolság, időmérés, versenyszabályok szempontjából 

egyaránt. 

A századforduló utáni években szoros kapcsolat alakult ki a kolozsvári és a budapesti 

korcsolyázók között. A kolozsvári egyesület több országos versenyt rendezett, amelyeken 

részt vettek a fővárosi egyesületek legjobbjai. Nagynevű versenyzők neveztek be a kolozsvári 

versenyekre, világbajnokok tartottak bemutatókat a kolozsvári közönség számára. A kapcsolat 

pozitív hatással volt a helyi versenyzőkre is, akik az 1910-es évekre országos szinten ismertté 

lettek s nemegyszer legyőzték a fővárosi versenyzőket. 

Az első világháború idején már nem rendeztek versenyeket, a közhatalomváltás után 

pedig érvénytelenítették a korcsolyázó egylet bérleti szerződését a sétatéri tóra, az új politikai 

és közigazgatási helyzet pedig megnehezítette az egylet működését. Ennek ellenére sikerült új 

korcsolyapályát kialakítani, az egyesület versenyzői pedig számos országos bajnoki címet 

szereztek. Az első világháború előtti korcsolyaélet vívmányai, értékei éltették a kolozsvári 

korcsolyázást az elkövetkező évtizedekben is. 



 10 

Magyarország első atlétikai egyesülete az 1875-ben alapított Magyar Athletikai Club 

(MAC) volt. Az alapítás után az atlétika egyaránt elterjedt a fővárosban és az ország nagyobb 

városaiban, közöttük Kolozsváron is. 

Annak ellenére, hogy a MAC alapítása után már 1875-ben megkezdődött Kolozsváron 

az atlétikai eszmék népszerűsítése, az egyesület alapításának első lépéseit csak 1883-ban 

tették meg. Baintner Hugó, a MAC volt titkára, Kolozsvárra való költözése után összefogta az 

atlétika helyi híveit, és egy év alatt versenyeket szervezett, alapszabályokat dolgozott ki, így 

1885. január 15-én megalakult a Kolozsvári Atlétikai Club (KAC). 

Az alapítás fontos pillanatot jelentett a magyar atlétika történetében, hiszen ettől 

kezdve már nem csak a MAC körül összpontosult az atlétikai élet. Bár közel öt évig nem volt 

érintkezés a két klub között, az egyesületek által kifejtett sporttevékenység hatott egymásra. 

Az 1880-as évek közepe a MAC hanyatlása és a KAC virágzása egyidőben történt. Ennek 

legjobb példája, hogy 1884-89 között a KAC 24 versenyt rendezett 84 atlétikai számmal, míg 

a MAC csak nyolc versenyt 69 számmal. 

A KAC szerkezetileg, a szervezett viadalok, valamint a versenyek lebonyolítása 

szempontjából is mindvégig igazodott a MAC-hoz. Atlétika-pálya hiányában hosszú távú 

gyaloglóversenyeket szervezett eleinte, ezekből nőtt ki később az „Erdély bajnokgyaloglója” 

verseny. Évente kétszer nyilvános viadalt szervezett, ahol egy vagy két versenyszám bajnoki 

verseny volt: ha valaki háromszor megnyerte egymás után, elnyerte a klub bajnoki címét. 

Akárcsak a MAC az első viadalán, a KAC is a 2 mérföldes síkfutást írta ki első bajnoki 

számként. Szigorításként a KAC meghatározta, hogy egy jelentkező esetén a próbát nem 

tartják meg és díjat nem osztanak. 

A KAC felépítése szempontjából is igazodott a MAC-hoz, illetve a kor 

sportpolitikájához. Alapító tagok, rendes tagok, pártfogó tagok alkották, az alapítás évében 

szinte annyian iratkoztak be a kolozsvári egyesületbe, mint tíz évvel korábban a fővárosiba. 

Mindkét egyesület versenyzői elsősorban egyetemi hallgatók voltak, Kolozsváron viszont 

sportolt néhány érettebb férfi is, akik fontos szerepet töltöttek be az egyesületben és 

rendszeresen versenyeztek is (például Albert Károly tornatanár, Dunky Ferenc fényképész). 

A közélet jelentős személyiségei (polgármesterek, egyetemi és középiskolai tanárok, 

hivatalnokok, a helyi arisztokrácia képviselői) körül összpontosult a KAC munkája. Bár az 

egyesület semmilyen állami támogatásban nem részesült, rendezvényei mégis népszerűek 

voltak a polgárok körében és anyagi juttatásokat jelentettek a klubnak. Bár hiányzott a saját 

versenypálya és tornaterem, mégis sikerült kiharcolni a versenyek megszervezését. Ezek 

során sokszor nagy hasznot húztak a pályát biztosító egyesületek, a KAC pedig szerényebb 
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jövedelemmel maradt. 1889-re sikerült saját atlétikapályát kialakítani a sétatéren, sajnos ezt 

csak két évig használták az egyesület versenyzői. 

A KAC gördülékeny munkájában fontos szerepet játszott az egyesület titkára, Kuszkó 

István is. Kuszkó szervezett, versenyzett, írt, szerkesztett, ő adta ki a KAC három évkönyvét, 

írásaival népszerűsített, buzdított, kritizált. Rendszeres kapcsolatot tartott fenn a budapesti 

Herkules sportlappal, közölte a KAC életével kapcsolatos híreket, újdonságokat, követte az 

ország atlétika egyesületeinek munkáját. 

A kolozsvári klub fontos szerepet játszott az atlétika erdélyi meghonosodásában. A 

távgyalogló versenyek lehetőséget nyújtottak az atlétikai gyakorlatok bemutatására, emellett 

két viadalt a KAC Désen, illetve Marosvásárhelyen rendezett, élénk érdeklődés mellett. 

Számos erdélyi kisváros volt célpontja a gyaloglóversenyeknek. 

1889-ben a síkfutásban az angol léptékű távokat méteres távokra váltották. A 

súlylökés viszont mindvégig 8 kilogrammos golyóval bonyolították le. Megmaradt a 220 

yardos gátfutás, 6 darab 95 centiméter magas gátsövénnyel, illetve a fél mérföldes 

akadályfutás, ahol 3 darab 1 méteres falat, 7 darab 90 centiméter magas gátsövény, illetve két, 

egyenként 3,25 méter széles vízárkot használtak. 

A KAC fénykorában, 1890-ben, belviszályok miatt gyengülni kezdett. A kerékpárosok 

kiléptek és új egyesületet alakítottak, 1891-ben pedig az atlétika-egyesület munkája is 

megszűnt. Ehhez nagymértékben hozzájárult, hogy az egyesület éléről 1888-ban távozott báró 

Jósika Lajos, utóda pedig nem tudta összefogni az egyesület körül működő személyeket, 

csoportokat. Az atlétika hagyománya viszont tovább élt, az egy évtizeddel később alapított 

Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club színében Somodi István olimpiai ezüstérmet nyert az 

1908-as londoni olimpia magasugrás versenyén. 

A kerékpár budapesti megjelenése után (1879) hamarosan Kolozsváron utcáin is 

feltűntek az első kerekesek. A közönség ellenszenvvel fogadta a feltűnést okozó közlekedési 

eszközt, ezért csak néhány év elteltével jegyeztek fel tíznél több kerékpár-tulajdonost. Ezek 

1887-ben elhatározták, hogy a helyi atlétikai egyesület keretében kerékpáros csoportot 

alakítanak. Ettől a pillanattól indult meg a sport gyors ütemű fejlődése Kolozsváron. 

 A kerékpár-tulajdonosok saját gépeikkel iratkoztak be a csoportba, megválasztva a 

vezetőket, ügyintézőket. A kerékpáros kör tisztviselőinek feladata a sport népszerűsítése, a 

tagok védelme, oktatás és edzések szervezése, illetve a versenyek lebonyolítása volt. A 

közönség és a sportolók körében a legnagyobb népszerűségnek a versenyek örvendtek. Több 

típusú vetélkedőt is szerveztek, az országúti hosszú távú versenyeket, az atlétika pályán 

lebonyolítható rövid távú versenyeket, illetve a kerékpáros turisztikát, ahol az egy év alatt 
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megtett utat mérték. A kerékpáros turizmus nem csak a megtett út hosszára, hanem az 

elküldött úti levelekre, feljegyzésekre fektette a hangsúlyt. Emellett, a sport népszerűsége 

érdekében, a kerékpáros felvonulásokat is szerveztek, bemutatva a bicikli nyújtotta előnyöket 

a közönségnek. 

 A versenyek az atlétika-viadalokkal párhuzamosan fejlődtek. Eleinte a kerékpárosok 

elkísérték a hosszú távon versenyző gyaloglókat, majd megrendezték az első országúti 

versenyeket is. Az atlétika pálya felavatása után ugyanitt megkezdődtek a pályaversenyek, 

különböző távokon, 1000 és 5000 méter között. 

 1890-re a kerékpározás népszerűsége meghaladta az atlétikáét. Az atlétikai 

egyesületen belüli viszályok, illetve az atléták és a kerékpárosok közötti nézeteltérések miatt a 

kerékpáros csoport kivált a klubból és önálló egyesületként tevékenykedett tovább. 

 Az új egyesület folytatta tovább az elődje munkáját, tagokat toborzott és versenyeket 

szervezett. Az egyesület élén Kolozsvár volt polgármestere, dr. Haller Károly, a híres 

sportember állott, aki országos és helyi szinten egyaránt ismert személyiség volt. 

Közbenjárására a kerékpáros egyesület átvehette az üresen álló atlétikapályát, majd komoly 

anyagi befektetés mellett Magyarország egyik legmodernebb kerékpárpályájává alakította át. 

 Az új pálya felavatása után (1894) országos versenyek sorát szervezték Kolozsváron. 

A rangos versenyekre beneveztek a kor neves budapesti versenyzői is, a kitűzött pénzdíjak 

mindig Kolozsvárra vonzották a legjobb fővárosi versenyzőket, akik a legtöbb esetben 

elnyerték a kitűzött díjakat a helyi versenyzők elől. Az egyesület tagjai ellenezték a profi 

versenyzők részvételét, hangsúlyozva, hogy már kerékpárjaik sokkal korszerűbbek voltak. A 

profik többnyire egy-egy kerékpárgyártó vagy forgalmazó támogatását élvezték. 

 A profizmus kérdése a budapesti egyesületeket is foglalkoztatta, hiszen a fővárosi 

versenyek pénzdíjas számait a Monarchia-beli profik nyerték meg a legtöbb esetben. A 

kolozsvári sportvezetők belátták, hogy a színvonal érdekében ide kell csalogatni a nagynevű 

kerékpárosokat is, ugyanakkor zárt, házi versenyeket szükséges kiírni a helyi egylet 

versenyzői számára, azok védelme érdekében. Ezen sportpolitika eredményeként a kolozsvári 

pályán rangos versenyek sorát rendezték meg a XIX. század utolsó éveiben, a helyi 

kerékpáros élet pedig az ország második központjává nőtte ki magát.  

 A népszerű sportot megtörte az országos szinten bevezetett kerékpáradó. A politikai 

vezetés pénztöbbletet remélt az adó nyomán, ellenben tönkretette a kibontakozó magyar 

amatőr kerékpáros életet. Országos szinten szűntek meg az egyesületek, illetve szüntették meg 

a pályákat. Ebbe a sorba sajnos Kolozsvár is beletartozott, a századfordulón megszűnt az 

egyesület, később pedig a kerékpárpályát is felszámolták. 
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A labdajátékok világszerte nagy népszerűségnek örvendtek, fejlődésük mindenütt 

gyors ütemben történt. Közülük kiemelkedett a tenisz és a labdarúgás, amely napjainkban is 

sportolók és nézők tömegét varázsolja el.  

Az 1880-as évek végén megalakult az első kolozsvári labdázó kör, melynek tagjai az 

akkoriban ismert labdajátékokat űzték. Ezek közül bontakozott ki és honosodott meg a tenisz. 

A polgárok körében közkedvelt sportot űzők számára a város több sportintézményében 

alakítottak ki teniszpályákat. A városi sporttelep 1911-es építésekor az atlétika- és labdarúgó 

pálya mögött hat teniszpályát létesítettek, amelyek ezen a helyen ma is működnek. 

Magyarország sportéletében az 1880-as években honosodik meg a labdarúgás, amely 

gyorsan elterjed országszerte. 1895-ben Kolozsvárra hozzák az első labdát, e sport pedig 

hamarosan igen népszerű lett a tanintézetekben. Először az egyetemi ifjúság játszotta, majd a 

katolikus, unitárius gimnáziumi tanulók, később a kereskedelmi és gazdasági tanintézetek 

diáksága is bekapcsolódott ezen sportág gyakorlásába. 

A labdarúgás játszásához szükség volt megfelelően nagy területre, így eleinte ezt a 

játékot  elsősorban a városon kívül játszották. Ezek a pályák nem voltak szabályszerűek, az 

adott feltételek függvényében akkora méretűre alakították ki, amekkora elfért az adott helyen, 

a talaj pedig gyakran egyenletlen volt. 1905-ben alakították ki az első modern 

labdarúgópályát, amely már méretei szerint is megfelelt és amelynek állandó kapui voltak. 

1911-ben felépült a sétatéri sporttelep, ahol igazi európai-színvonalú pályát létesített a város 

elöljárósága. 

A labdarúgás meghonosodása után hamarosan megjelentek a tanintézeti csapatok is, 

amelyek egymás ellen játszottak. A football terén jártasabb diákok, tanáraik segítségével 

megtartották az első edzéseket. Ezeken egyszerűbb taktikai elveket is gyakoroltak, így a 

századfordulóra a tanintézeti válogatottak színvonalas játékot játszottak már, ezt követően 

pedig az első díjazásos tornákat is lebonyolították.  

1904-ben általános átrendezés történt a csapatok és játékosaik körében. Ekkorra már 

több fiatal végzett a középiskolákban, vagy a helyi egyetemen, akik már semmilyen csapatnak 

nem lehettek tagjai. Ezek a fiatalok megalakították az első szakszerű csapatot, amelynek 

működése igazi sportegyesülethez, klubhoz hasonlított. Több tanintézeti csapat szűnt meg, 

mivel a végzett tehetségesebb generáció elhagyta a tanintézetet. Végül két nagy csapat 

működött tovább, a Kereskedelmi Akadémia (intézeti szinten) és a Kolozsvári Atlétikai Club. 

A Kereskedelmi Akadémián Kuntner Róbert egyedi csapat- és válogatott rendszert 

alakított ki, melynek eredményeként az intézeti labdarúgócsapat minden évben megújult, 

annak ellenére, hogy a tanév végén elvesztette meghatározó játékosait. Az évfolyamok 
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szintjén megszervezett csapatok adták az intézeti válogatott számára a játékosokat, az 

utánpótlást pedig már az intézetbe beiratkozott legfiatalabbak köréből válogatták ki. 

Három évig e két csapat játszott barátságos mérkőzéseket egymással. 1907-ben 

megalakult a város harmadig csapata, a Vasas, majd a kolozsvári egyesületek beléptek a 

Magyar Labdarúgó Szövetségbe (MLSZ), amely kiírta az első erdélyi bajnokságot. Ez fontos 

lépést jelentett a magas színtű labdarúgás felé, hiszen a bajnoki cím elnyerésének lehetősége 

ösztönözte a játékosokat, emellett megindult a helyi bírók képzése is. A mérkőzések száma 

megnőtt, 1908-tól pedig egyre gyakrabban szerepeltek Kolozsváron egyes fővárosi csapatok. 

Az új rendszer segítette a Kereskedelmi Akadémia csapatát, hiszen így már a Kolozsváron 

maradt végzőseit is leigazolhatta. 

 Az 1910-es évek elején zajlottak az első nemzetközi mérkőzések. Bukarest 

válogatottja szerepelt Kolozsváron, a Kereskedelmi Akadémia vendégeskedett Isztambulban, 

majd az isztambuliak jöttek Kolozsvárra. Fényes sikerek sorát sikerült a kolozsvári 

egyesületeknek kivívni, emellett a budapestiekkel is egyre szorosabb mérkőzéseket játszottak, 

a nagyarányú vereségek pedig elmaradtak.  

A sporttelep a felavatás után a helyi labdarúgás központja lett. Ekkor újabb 

átrendeződés zajlott le a helyi csapatok játékosállományában. A hanyatló csapatok 

fokozatosan eltűntek, míg újak alakultak. Az erdélyi csapatok bajnokságába bekapcsolódtak a 

marosvásárhelyi, piski, majd a szebeni csapatok is, növelve a sport népszerűségét Erdélyben. 

A magas színvonal, illetve az értékes eredmények fényében felvetődött, hogy a magyar 

labdarúgó bajnokságot át kell szervezni olymódon, hogy a vidéki csapatok is 

bekapcsolódhassanak. Ezt viszont az első világháború kitörése lehetetlenné tette. A háború 

miatt a kolozsvári egyesületi labdarúgás rendszertelenül működött, a háború után pedig új 

társadalmi helyzetben indult újra a football-élet. 

 

5. Következtetések 

 

 Az első hipotézis szerint a kiegyezés utáni sportéletet a sokszínűség jellemezte az 

űzött sportágak és a működő sportegyletek szempontjai szerint. A hipotézis teljes mértékben 

beigazolódott, hiszen már 1869-től megindult az egyletalapítás, 1873-ig már három 

sportegylet (torna, vívó, céllövő, illetve korcsolya) működött, a következő években pedig 

atlétika és kerékpár. Az 1890-es évek végén a városban labdarúgó egylet is alakult. Az 

egyleteket a magyar állam anyagilag nem támogatta, ezért helyileg kellett megoldani a 
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pénzalap megteremtését, a népszerűsítő rendezvények szervezését, illetve a 

sportlétesítmények kivitelezését és fenntartását. Az elsődleges levéltári források elpusztulása 

miatt észlelhető viszont néhány, az egyletek működésével kapcsolatos, adat hiánya: az 

egyesületek alapításának pontos dátuma, az egylet anyagi alapját jelentő pénzügyi jelentések, 

az egyesületi közgyűlések jegyzőkönyvei. Megállapítható, hogy ezen információk hiánya nem 

csökkentette a kutatás értékét. 

 A második hipotézis, miszerint az egyes sportágak meghonosodásához hozzájárultak 

azok a szakemberek akik az elsők között űzték a sportot, beigazolódott. Az egyes sportágak 

úttörői között találjuk az első vezetőket is, akik körül kialakult az a támogató csoport, amely 

lehetővé tette az anyagi hozzájárulást egy-egy klub működtetéséhez.  

 A harmadik hipotézis szerint a kolozsvári sport egy minőségi átalakuláson ment át, 

amelynek hatására elvesztette a polgári jellegét, s így kialakult a  versenysport. Ez a hipotézis 

teljes mértékben beigazolódott. Már az 1880-as évek kolozsvári atlétika versenyeire 

beneveztek az erdélyi és budapesti versenyzők. Ennek hatására a versenyek egyre 

szorosabbak lettek, az eredmények javultak, számos helyi rekordot jegyeztek fel. Az 1890-es 

években ugyanez a tendencia vehető észre a kerékpáros versenyeken, a századfordulóra pedig 

a korcsolyázásban is megjelenik. Ezt a minőségi változást igazolják a népszerűsítő 

rendezvények számának csökkenése, illetve az országos versenyek megjelenése. Emellett 

fontos megemlíteni, hogy az 1900-as évektől a kolozsvári versenyzők már nemcsak a helyi és 

erdélyi versenyekre neveztek be, hanem gyakran indultak budapesti rendezvényeken, így 

néhány év alatt kialakult egy országos szinten ismert versenyzőgárda is. 

 Végső hipotézisem szerint az 1890-es évektől kezdődően  a középiskolák szintjén 

űzött sportélet meghatározta az egyetemi, illetve egyesületi sportéletet. Ez a hipotézis 

beigazolódott. Az 1890-es évektől megkezdődtek az intézeti, majd a városi és kerületi 

versenyek, így egy tanintézeten belül nagyobb vonzóerőt jelentett a testnevelés. A tanintézeti 

versenyeken győztes diákok nevét később megtaláljuk az egyetemi sportklub tagjai között, 

illetve az egyesületi szinten zajlott sportélet versenyzői között. Ezt a szoros együttműködést 

elősegítette a labdarúgás is, amely a tanintézetekben honosodott meg és az első években az 

iskolaválogatottak szintjén zajlott. Az 1910-es évekre az egyetem atlétikai klubja 

meghatározó lett a kolozsvári sportélet terén, így ez a viszony még szorosabbá vált. 

 Az elmúlt években Kolozsváron számos sporttörténeti kutatás vette kezdetét, ezek 

közül néhánynak az eredménye már közlésre került. A kolozsvári magyar sporttörténetet csak 

mi, kolozsvári magyarok kutathatjuk fel. Szükség van minden olyan munkára, amely segít 

megmenteni a sportértékeket: ezek még léteznek és ismertek, a kolozsvári kultúrtörténet 
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szerves részét képezik. Remélem, a jelen munka majd ösztönöz másokat is hasonló jellegű 

kutatások elvégzésére. 
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