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„Tör té ne lem az élet ta ní tó mes te re” fo gal maz ta meg a múlt, a ha gyo má nyok is me re
té nek fon tos sá gát a gö rög tör té net író, Hé ro do tosz, a Kr. e. 5. szá zad ban. Meg ál la pí tá sa 
ta nul sá gul szol gál hat a nap ja ink em be re szá má ra is. A 19. szá zad má so dik fe lé ben út
járaindultmodernsportéleteta20.századközvéleménye–elsősorbanaszázadutolsó
évtizedeiben–kiemeltérdeklődésselésfigyelemmelkísérte.Ahazaiésavilágversenyeken
(nemzetibajnokságok,EB-k,VB-k,OlimpiaiJátékok)jelentőseredményeketelérőver-
senyzőkaművészek,tudósok,politikusok„társaivá”,azírottésazelektronikusmédia
„sztár ja i vá” vál tak. 

A20. század első felének sportolói, így Somodi István is azonbanmég csendben
készültekanagyeredményekre.Fontosvoltszámukraatanulás,acsalád,asportolásin-
kábbcsakhobbinak,szabadidős„szórakozás”-nakszámított.PierredeCoubertinnek,a
nem zet kö zi olim pi ai moz ga lom meg ala pí tó já nak ide ál ját meg sze mé lye sít ve az „allround”, 
va gyis a sok ol da lú, a kis kö zös sé ge it (is ko la, la kó hely, sport egye sü let stb.), ha zá ját, nem
zetéthasznosanésapozitíverkölcsiértékeknekmegfelelőenképviselőállampolgáreszméje
lebegettszemükelőtt.SomodiIstvánsport-teljesítményétKolozsvárésBudapestközvéle-
ményeegyarántnagyraértékelte.ABEAC(BudapestiEgyetemiAthletikaiClub)több
mint száz éves történetének kiemelkedő atlétájaként tartja számon. Somodit azonban
hazahúztaaszíve,a„kincsesKolozsvár”számárakedvesatmoszférája,pezsgőkulturá-
lis és sport éle te, mely a po li ti kai vi ha rok, s an nak a ma gán élet re is ki ha tó ne héz sé ge i nek 
elviselésébenissegítségérevolt.Szintúgyasport,azatlétikaszeretete,melynektanúbizony-
ságátedzőipályafutása,tanítványainaknagyrabecsüléseisalátámasztja.Életéretalána
legjobbanaz indiai bölcs politikus,MahatmaGandhi szavai illenek: „Minden ország
kultúrájalengjekörülahazámat,deegyikseszakítsonelszülőföldemtalajától.”

Dr.SzikoraKatalin
tan szék ve ze tő, egye te mi do cens

Sem mel we is Egye tem
Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi Kar (TF)

Tár sa da lom tu do má nyi Tan szék
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Előszó

Ko lozs vár tör té nel mé nek szer ves ré sze a sport tör té net. Mint min den más te-
rü let nek, a ko lozs vá ri sport nak is meg van nak a ki emel ke dő alak jai: olim pi ko
nok, vi lág baj nok ok, nem zet kö zi ver se nyek részt ve vői és ér me sei, spor to lók, 
edzők, sport ve ze tők, tá mo ga tok, akik év szá zad okon ke resz tül a ko lozs vá ri 
sport élet fej lő dé sén fá ra doz tak.

A na gyok kö zött is ta lán a leg na gyobb volt dr. Somodi Ist ván, aki nek 
spor to lói ered mé nyei, majd edzői és klubel nö ki mun kás sá ga a ma gyar tár
sa da lom szint jén egye di nek mi nő sül nek. 1918ban Ma gyar or szág leg hí re sebb 
at lé tái kö zött ün ne pel ték, ő még is Ko lozs vá ron ma radt, és itt te vé keny ke dett 
to vább. If jú ma gyar at lé ták ge ne rá ci ó it ne vel te fel, míg a má so dik vi lág há bo rú 
után a kom mu nis ta ve ze tés ki re kesz tet te a sport élet ből. 

Somodi Ist ván az el ső ko lozs vá ri olim pi kon volt. Az 1908as lon do ni 
olim pi án ma gas ug rás ban ezüst ér met nyert, ugyan ak kor ma gyar baj nok és 
re kor der. Bár szá mos si kert ért el, ér de me i ről több mint 40 évig ti los volt 
be szél ni, ám a ne vé hez fű ző dő tör té ne tek a hall ga tás ide jén is to vább él tek 
nagy szü le ink, szü le ink, va la mint a sport ba rát ok em lé ke ze té ben, a ko ra be li 
fény ké pek időn ként elő ke rül tek az el du gott, po ros do bo zok ból.

Most, ami kor már bát ran be szél he tünk Somodi Ist ván olim pi ai si ke ré ről, 
edzői mun kás sá gá ról, baj no ka i ról, at lé tá i ról, úgy tű nik, hogy egy re ke ve seb
ben em lé kez nek a nagy előd re. Már a ne vé re is ke ve sen em lé kez nek, egy re 
ke ve seb ben ma rad nak, akik me sél het né nek ró la. 

Ez az em lék al bum hi ány pót ló sze re pet igyek szik be töl te ni. A ben ne 
össze gyűj tött tör té ne tek egy min den ki szá má ra pél da kép ként szol gá ló em ber 
alak ját idé zik. Olim pi ai si ke ré nek szá za dik év for du ló já ra ké szül ve ele ve nít sük 
fel kö zö sen el ső olim pi ai ér me sünk si ke re it, ne héz sé ge it, spor to lói és em be
ri nagy sá gát. Meg győ ző dé sem, hogy ered mé nyei, ta nít vá nyai és mun kás sá ga 
ré vén a mi Somodi Pis ta bá csink örök ké él ni fog mind a ko lozs vá ri, mind az 
egye te mes ma gyar sport tör té net ben.

Aszerző



6 7

Az At lé ti kA hős ko rA ko lozs vá ron (1867–1914) 

AzAtlétikAhőskorAkolozsváron(1867–1914)

A ko lozs vá ri at lé ti ka fej lő dé se szo ro san össze függ a ma gyar, el ső sor ban a bu
da pes ti at lé ti ka fej lő dé sé vel. Az 1870es évek kö ze pé től Ko lozs vá ron is meg
in dult egy moz ga lom, mely nek cél ja az at lé ti ka meg ho no sí tá sa volt. 1875ben 
gr. Es ter házy Mik sa, a Mo nar chia ang li ai kö ve te, Bu da pest re va ló vissza té ré-
se után az an gol at lé ti kai esz mék fel ka ro lá sa mel lett fog lalt ál lást. Fá ra do zá
sa i nak ered mé nye ként 1875-ben Bu da pes ten meg ala kult a Ma gyar At lé ti kai 
Club1 (MAC), mely Ma gyar or szág el ső at lé ti kai egye sü le te volt. A bu da pes
ti sport élet vi rág zá sa rá nyom ta bé lye gét a vi dé ki, kez det le ges sport élet re is, 
sport egye sü le tek ala kul tak or szág szer te: Ko lozs vá ron, Zentán, Győ rött, Kör
men den, Sza bad kán stb.

Ko lozs vá ron kö zel tíz év telt el az at lé ti ka nép sze rű sí té sé vel, be mu ta tó 
ver se nyek és ma já li sok szer ve zé sé vel, amíg 1885ben meg ala kult a Ko lozs
vá ri At lé ti kai Club (KAC)2. Vég re 1885. év ja nu ár 15én a bel ügy mi nisz ter úr az 
alapszabályokatmegerősítvén,aClubvéglegesenszervezkedhetettsfebruár8–áraalakuló
gyűlésthivatottegybe.AzalakulógyűléselnöknekbáróJósikaLajost,alelnöknekKővári
Mihálytésdr.BaintnerHugót,titkárnakKuszkóIstvánt,pénztárosnakIllingSándort...
be vá laszt ván, mi u tán az évi költ ség ve tés meg ál la pít ha tó nem volt, fel ha tal maz ta a vá laszt
mányteközgyűlésigfelmerülőkiadásokteljesítésére – je gyez te le Kuszkó Ist ván3.

Ne ves és szor gos sze mé lyi sé gek ke zé ben volt az új egye sü let ve ze té se. 
Br. Jó si ka La jos, a klub el nö ke, nagy te kin tély nek ör ven dett vá ro sunk ban, dr. 
Baintner Hu gó szak mai tu dá sa biz to sí tot ta a si kert, Kuszkó Ist ván tit ká ri te
vé keny sé ge mel lett cik ke ket, év köny ve ket írt az egye sü let ről.

A KACban el ső sor ban az er dé lyi kö zép osz tály spor tolt. Az ala pí tó, a 
pár to ló, a ren des ta gok, va la mint az egye sü let spor to lói kö zött meg ta lál juk 
a vá ros fő ura it, a ta ná ro kat, az ügy vé de ket, a hi va tal no ko kat, az egye tem és a 

1    Ma gyar Athletikai Club (MAC) – a kor sze rű sza bad té ri spor to kat – el ső sor ban az at lé
ti kát – meg ho no sí tó egye sü let. Ala pí tó ja (1875ben) és el ső el nö ke gr. Es ter házy Mik sa 
volt. Spor to lói olim pi ai baj no ki cí me ket, nem zet kö zi és or szá gos si ke re ket ér tek el. Az 
egye sü le tet 1946ban fel osz lat ták.

2   Ko lozs vá ri Athleticai Club (KAC) – 1885ben ala kult at lé ti kai egye sü let, el ső el nö ke 
br. Jó si ka La jos volt. 1891-ig ha nyat lott, hosszabb ide ig je len ték te len sze re pet ját szott a 
ko lozs vá ri sport élet ben, míg dr. Somodi Ist ván új ra szer vez te 1920ban. A két vi lág há bo
rú kö zött Er dély je len tős sport egye sü le te, 1945 után a kom mu nis ta ve ze tés felszámolta.

3    A Kolozsvári Athleticai Club I. év köny ve, 1886, szerk. Kuszkó Ist ván, 5-6.
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fel sőbb tan in té ze tek di ák ja it. Min den ki meg
ta lál ta he lyét, hi szen a ta go kat egy kö zös vo-
nás jel le mez te: a moz gás vágy. A KAC el sőd
le ges cél ja ép pen ezért az at lé ti ka be mu ta tá sa 
volt. Az egye sü let ver se nye ket szer ve zett, le
he tő sé get nyúj tott a ta gok szá má ra, hogy az 
at lé ti ka bár mely ágát űz hes sék, eh hez pe dig 
meg te rem tet te a fel té te le ket is. A ta gok ön te
vékenységére,akölcsönösoktatáséssegédkezéselvére
alapítá prog ram ját – jel le mez te dr. Baintner Hu-
gó az egye sü let cél ja it4. 

A sport egye sü let spor to lói el ső sor ban a 
Ferenc Jó zsef  Tu do mány egye tem di ák jai vol
tak. El ső pil lan tás ra ez már ga ran ci át je lent
het egy klub szá má ra, de a KAC-ot Ko lozs vár 
kö zép osz tá lya is lel ke sen tá mo gat ta. Tény az, 
hogy a KAC 1885-1891 kö zött Ma gyar or szág 
leg je len tő sebb at lé ti kaegye sü le te volt, Ko lozs
várt pe dig a ma gyar at lé ti kai élet köz pont ja ként 
is mer ték. Saj nos 1891-ben sú lyos bel vi szály ok 
mi att az egye sü let több, mint tíz év re el tűnt az 
or szá gos at lé ti kai élet ből.

A klub az edzé sek mel lett a ver se nyek szer-
ve zé sé hez is hoz zá lá tott, s meg fe le lő pá lya hi
á nyá ban kétfé le ver senyt ren dez tek: gya log ló 

ver se nye ket hosszú tá von, va la mint pá lyán ren de zett ver se nye ket. 1885. má-
jus 17én ren dez ték meg a KAC el ső, nyil vá nos vi a da lát a Pol gá ri Lövőház 
kert jé ben mely a sé ta tér vé gén ál lott. A vi a dal ver se nyei kö zül egyet baj no ki 
ver seny szám nak ír tak ki. Az a spor to ló, aki e ver seny szám ban há rom egy
más utá ni vi a da lon győz ni tu dott, el nyer te a KAC baj no ki cí mét. Eb ben az 
idő szak ban a KAC há rom baj no kot ava tott: Bor bély Györ gyöt, Kolozsváry 
Já nost és Göllner Bé lát. A cím el nye ré sé vel a baj nok örö kös tisz te let be li tag
sá got, arany ér met és ezüst ser le get ve he tett át. Az egye sü let hét év alatt 12 
vi a dalt ren de zett.

4   Dr. Siklóssy Lász ló, A ma gyar sport ezer éve, Bu da pest, 1929, III. 220.

PillAnAtkéPEkAz1880-AsévEkből–
dr.somodiistvánhAgyAtékából



8 9

Az At lé ti kA hős ko rA ko lozs vá ron (1867–1914) 

A X. vi a dalt már új pá lyán ren dez het te 
az egye sü let, hi szen a Sé ta té ren fel épült az új, 
333,3 m ke rü le tű és 5 m szé les fu tó, egy 110 
m hosszú sprint- va la mint egy 50 m hosszú ug-
ró pá lya. Az új lé te sít mény a KisSza mos part
ján, a tó val pár hu za mo san he lyez ke dett el. A 
pá lya ott hont adott a ke rék pár ver se nyek nek, 
de a XX. szá zad for du ló ján a vá ros ve ze tő sé ge 
le bon tat ta.

Bel vi szály ok mi att 1890-ben már sza ka do-
zás nak in dult a KAC. Mi is volt ez a bel vi szály? 
Mai na pig rej tély fe di, s ta lán so ha sem tud juk 
meg. Tény az, hogy mi u tán bá ró Jó si ka La jos 
vissza vo nult nem volt olyan erős egyé ni ség, aki 
az egye sü le tet össze tart hat ta vol na5.

Min den gond el le né re 1891. ok tó ber 5-én 
si ke rült meg ren dez ni a XII. és egy ben utol só 
KAC vi a dalt. Ez után a KAC el tűnt az at lé ti kai 
egye sü le tek kö ré ből, és ez zel meg sza kadt a ko
lozs vá ri at lé ti kai élet e gyö nyö rű idő sza ka.

Az at lé ti kai élet az 1900-as évek ele jén 
éledt új ra Ver mes La jos, az egye tem tor na-
ta ná ra jó vol tá ból. Ver mes fel is mer te, hogy 
a ha nyat ló KAC nem meg fe le lő az egye te mi 
at lé ti kai élet szá má ra, és szor gal maz ta, hogy 
Ko lozs vá ron is ala kul jon egy egye te mi sport klub, a bu da pes ti min tá já ra. En-
nek ér de ké ben 1901. má ju sá ban egy fő is ko lai at lé ti kai ver senyt ren de zett. 
An nak el le né re, hogy ke vés spor to ló vett részt a ver se nyen, a ver seny után 
az at lé ti ka tá mo ga tói be lát ták, hogy Ver mes nek iga za van, és 1902-ben meg-
ala kult a Ko lozs vá ri Egye te mi At lé ti kai Club (KEAC)6, mely Ma gyar or szág 

5   Dr. Siklóssy László, A magyar sport ezer éve, Budapest, 1929, III. 229.
6   Ko lozs vá ri Egye te mi At lé ti kai Club (KEAC) – 1902ben ala kult Ver mes La jos egye te mi 

ví vó mes ter ösz tön zé sé re. El ső el nö ke gr. Tö rök Sán dor volt, szí ne i ben dr. Somodi Ist ván 
1908ban olim pi ai ezüst ér met nyert ma gas ug rás ban, a lon do ni olim pi án. Az el ső vi lág
há bo rú után be ol vadt a KAC-ba, majd 1940-44 kö zött rö vid ide ig új ra in dult.

gátfutásAXiX.százAdvégén
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har ma dik egye te mi sport klub ja volt, és amely hosszú ide ig meg ha tá roz ta az 
er dé lyi sport éle tet7. 

Saj nos Ver mes La jos nem tud ta el vi sel ni, hogy el tá vo lí tot ták az egye sü let 
ve ze tő sé gé ből, so ro za tos bak lö vé sei mi att el hagy ta Ko lozs várt. An nak el le
né re, hogy so kan ak ko ri ban úgy érez ték, hogy Ver mes tá vo zá sá val a ko lozs-
vá ri sport élet fej lő dé se meg tor pan, ez még sem tör tént így, a KEAC pe dig 
1906–1916 kö zött él te fény ko rát, ami kor a ma gyar at lé ti kai élet egyik je len tős 
egye sü le te volt.

7  Zuber Fe renc: Az at lé ti ka tör té ne te Ma gya ror szá gon, In: Test ne ve lés. 1935. 642.
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somodi di ák sá gA és el ső ver se nyei 

somodidiákságAésElsővErsEnyEi

Somodi Ist ván 1885 au gusz tus 22én szü
le tett Ko lozs vá ron. Édes ap ja, id. Somodi 
Ist ván, Ko lozs vár egyik jó ne vű ügy véd je 
volt. A Somodi csa lád ban négy gyer mek 
szü le tett: Má ria (1878), Ilo na (1880), Ist ván 
(1885) és And rás (1888).

Már gyer mek ko rá ban kap cso lat ba 
ke rült a sport tal, hi szen az 1890es évek
ben Ko lozs vá ron már ko moly, ki fej lett 
sport élet zaj lott. Az if jú Ist vánt szü lei a 
Re for má tus Kol lé gi um ba írat ták, ahol 
ko moly sport élet folyt. Itt ke rült elő ször 
kap cso lat ba az at lé ti ká val és a kor cso lyá-
val, amely ké sőbb meg ha tá roz ta spor to
lói pá lya fu tá sát. Ko rán fel fi gyel tek rá, s 
mint a kol lé gi u mi sport kör tag ja, min den 
nyá ron részt vett az év zá ró tor na ün ne pé
lye ken, ahol nem egy szer győ zött. A té li 
hó na pok ban pe dig, ami kor a kol lé gi um 
di ák sá ga az is ko la nagy ud va rán ki ala kí
tott kor cso lya pá lyán ked vé re kor cso lyáz-
ha tott, eb ben élen járt.

Öccsé vel, And rás sal – a ké sőb bi ki
vá ló mű kor cso lyá zó és kor cso lya edző vel 
– meg sze ret ték ezt a té li spor tot, s mind-
ket ten a kor cso lya ver se nyek rend sze res 
részt ve vői let tek. Ist ván a Ko lozs vá ri 
Kor cso lyá zó Egy let (KKE)8 1899. ja nu-
ár 29.-i ver se nyén meg nyer te a gyer mek-

8   Ko lozs vá ri Kor cso lyá zó Egy let (KKE) – 1872ben ala pí tott kor cso lya egye sü let, a má
so dik vi lág há bo rú utá nig mű kö dött, a ko lozs vá ri ma gyar kor cso lya éle tet él tet te, bá lo kat, 
ver se nye ket szer ve zett. Az el ső vi lág há bo rú utá nig a sé ta té ri ta vat bé rel te, azu tán a Két
ágú temp lom mö göt ti kor cso lya pá lyát hasz nál hat ta.

somodiAndrásésifj.somodiistván
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ver senyt, s ké sőbb is Ko lozs vár ne ves gyors kor cso lyá zói kö zött tar tot ták szá
mon.

Nagy vál to zást ho zott a fi a tal di ák  éle té be Var ga Sán dor, aki 1901 őszé től 
a Re for má tus Kol lé gi um tor na ta ní tó ja lett. Ke ze alatt az if jú Ist ván gyor san 
fej lő dött, és mind tá vol ug rás ban, mind ma gas ug rás ban és fu tás ban az ered
mé nyei egy re job bak let tek. 1903 ta va szán az érett sé gi re ké szü lő Ist ván részt 
vett a deb re ce ni ke rü le ti tor na ver se nyen, mely ről dr. Tö rök Ist ván igaz ga tó 
eképp szá molt be:Etárgycsoportbanszólokadebreczenikerületitornaversenyekről.
Az igaz ga tó és a tor na ta nár ve ze té se alatt 24 nö ven dék vett részt e ver se nyen, má jus 20. 
21.és 22én.

Intézetünknövendékeimostelőszörszerepeltekavárosonkívültornaversenyenselső
szereplésüksikeresvolt.SomodiIstvánVIII.o.távolugrásértaranyérmet;stafétafutásban
elsőségértTörökPálVIII.NagyEndreVII.JoóJózsef VI.ésSomodiIstvánVIII.
o. ezüst érmet; függeszkedésért Járai IstvánVIII. ésSzékács József VII. osztályosok
bronzérmetnyertek.Rákoczilibertástkapottacsapatkitűnőmagatartásáért,ugyanezt
kaptaSzékelyFerenczVIII.o.afüleslabdázásbankifejtettügyességéért.Kötélhúzásban
isgyőzöttacsapat,ezértazintézetkapoklevelet.

Asomodi-tEstvérEk(bAlról):András,máriA,ilonA,istván
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VargaSándorkartársunkmegelégedéssel tekinthet amúlt évre.Kitartó fáradtságának
méltójutalmátnyertemegagyőzelembenstanítványaiszeretetében9.

Somodi Ist ván arany ér me óri á si si kert je len tett, hi szen egy győz test csak ak
kor ré sze sí tet tek arany érem ben, ha az ki emel ke dő ered ménnyel győ zött. Nem 
sok kal ké sőbb, jú ni us 13án, Var ga Sán dor tor na ta nár meg ren dez te a ko lozs vá ri 
re for má tus di á kok test gya kor ló kö ré nek tor na ün ne pé lyét. Ez volt az a ver seny, 
ahol fel fi gyel tek rá: meg nyer te a sík fu tást, a tá vol ug rást 602 cmes ered ménnyel, 
va la mint a ma gas ug rást 172 cmes ug rás sal. Er ről a ver seny ről ké sőbb így nyi
lat ko zott: Ariválisokésmagukaversenybirokkissétamáskodvafigyeltékmozgásomat,
hiszenfizikumomcsöppet semsejtetett jóatlétát. Igaz, eredményemelmaradtazországos
rekordtól,ésmamármosolyrafakaszt,dea172cm-relakkormégországosversenytlehetett
nyerni.Énannyitugrottam,sezasaisonaddigilegjobberedményevolt.Ettőlkezdvefigyel-
tek fel rám10.

9   Killyéni A., Killyéni P., A Kolozsvári Református Kollégium Sporttörténete. Kolozsvár,2004, 
28–29..

10 Áros Károly, Erdélyi magyar sportolók az olimpiákon, Szentendre, 2002, 155.

somodiistvánszülEi:id.dr.somodiistvánésvárAdiAnnA
(AfénykéPAcsAládtulAjdonA)
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Az 1903as „el ső ma gyar 
baj no ki meetingen” (me lyet az 
előbb em lí tett ko lozs vá ri ver
sennyel majd nem egy idő ben 
ren dez tek) ma gas ug rás ban Dá
nos Ár pád győ zött 169 cmes 
ered ménnyel. 

Nyil ván va ló volt, hogy Var-
ga Sán dor nem csak fel fe dez te 
a ki emel ke dő te het sé gű spor
to lót, de di ák ja ko rá hoz ké pest 
már érett ver seny ző ként lé pett 
ki az is ko lá ból, és már csak idő 
kér dé se volt, hogy a ma gyar 
at lé ti ka élet egyik fő sze rep lő je 
le gyen.

vArgAsándor,
ArEformátuskollégium
tornAtAnárA

távolugrásjégEn

vErsEnyzésbArátokkAlAsétAtérEn
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somodi ist ván, A gyors kor cso lyá zó 

somodiistván,Agyorskorcsolyázó

A ko lozs vá ri kor cso lyá zó 
élet a XX. szá zad el ső éve
i ben él te arany ko rát. El ső
sor ban a sé ta té ri tó je gén 
ren de zett a kor cso lyá zó egy-
let (KKE) ver se nye ket, es
té lye ket il let ve bá lo kat, de 
élénk kor cso lyá zás folyt a 
Re for má tus Kol lé gi um, a 
Ta ní tó nő Kép ző va la mint 
a Tornavívoda11 ud va rán 
lét re ho zott jég pá lyá kon is. 
A kor cso lya ren dez vé nyek 
nép sze rű ek vol tak a ko
lozs vá ri pol gá rok kö ré ben, 
Ko lozs vár pe dig Bu da pest 
mö gött az or szág má so dik köz pont ja lett. Ezért ha ma ro san fő is ko lás baj nok
sá go kat, il let ve er dé lyi ke rü le ti baj nok sá go kat is ren dez tek, de az or szág hí res 
kor cso lyá zói is szí ve sen lá to gat ták vá ro sun kat s mu tat tak be nem zet kö zi szin
tű ver seny prog ram ja i kat.

Ko lozs vá ron fel lé pett és be mu ta tót tar tott Kronberger Li li, négy sze res 
vi lág baj nok, Méray-Horváth Opika, há rom szo ros vi lág baj nok, Szen de An dor 
vi lág baj no ki bronz ér mes spor to ló is12.

Té len a leg több spor to ló a kor cso lyá zást vá lasz tot ta test edző gya kor lat
ként. Somodi Ist ván el ső sor ban a gyors kor cso lyá zás ban je les ke dett, de ver
seny zett tá vol ug rás ban (a jé gen) és aka dály fu tás ban is. Ba rá ta i val – Fabinyi 

11 Tornavívóda – az 1873ban ala kult Tor na és Ví vó Egy let épültete, amely egy ben Ko
lozs vár el ső mo dern tor na ter me volt. A Szé che nyi té ren épült, az 1930as évek vé gén 
le bon tot ták, ma a pi ac csar nok áll a he lyén. 

12 Kronberger Li li 1911ben, Bécs ben, meg nyer te a ne gye dik vi lág baj no ki cí mét, mö göt te a 
má so dik he lyen szin tén ma gyar ver seny ző, MérayHorváth Opika vég zett., aki ez után 3 
vi lág baj no ki cí met nyert, győ zel me i nek szá ma va ló szí nű en nél na gyobb is le he tett vol na, 
ha 1915-1922 kö zött is ren dez tek vol na vi lág ver se nye ket – Walter Umminger, A sport 
kró ni ká ja, ma gyar nyel vű ki adás, Of fi ci na No va, 1993, 277.

gyorskorcsolyA-vErsEnyAsétAtéritAvon–1905
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Le ó val és De ák Gyu lá val –, 
va la mint öccsé vel, Ban di val, 
rend sze re sen kor cso lyáz tak 
és ver se nyez tek. Míg test vé re 
a mű kor cso lyá zás ban je les ke
dett, Ist ván sok szo ros gyors-
kor cso lya baj nok lett.

Már fi a tal di ák ként fel fi
gyel tek ügyes gyors kor cso
lyá zó tech ni ká já ra: 14 éve sen, 
1899. ja nu ár 29én győ zött 
a KKE kor cso lya ver se nyén, 
a gyer me kek szá má ra ki írt 
szám ban. Ez után si ke rek so ra 
kö vet ke zett, ame lyek kö zül ki
emel ke dik az 1905 te lén el ért 

két KKE baj no ki cím: ek kor meg nyer te mind az 500 mé te res sík fu tás, mind 
az 1500 mé te res fő ver seny szám dön tő jét, el nyer ve a ko lozs vá ri höl gyek dí ját, 
egy ér té kes ezüst ser le get. A ver seny után fel je gyez ték ró la, hogy ő Ko lozs vár 
leg jobb gyors kor cso lyá zó ja, nagy könnyed ség gel nyer te mind két ver seny szá-
mot13.

1907. feb ru ár 2án or szá gos szín tű ren dez vény szín he lye volt a ko lozs
vá ri Sé ta tér je ge: a KEAC or szá gos szin tű kor cso lya ver senyt szer ve zett, me
lyen részt vett a Bu da pes ti Kor cso lyá zó Egy let14 (BKE), a leg na gyobb ma gyar 
kor cso lyaegye sü let, ki vá ló spor to ló i val. Somodi két ver seny szám ban in dult, 
meg nyer te az 500 mé te res sík fu tás ju ni or ver se nyét, nagy meg le pe tés re köny-
nyedén le győz te Va das Húgót (BKE), az ak ko ri egyik leg jobb ju ni or ver seny
zőt. A ver senyt kö ve tők meg je gyez ték, hogy szí vós sá gá nak és ener gi á já nak 
kö szön het te el ső sor ban si ke rét.

13 El len zék, 1905. feb ru ár 14.
14 Bu da pes ti Kor cso lyá zó Egy let (BKE) – 1872ben ala kult, előd je a Pes ti Kor cso lyá zó Egy

let és a Bu daPes ti Kor cso lyá zó Egy let volt. 1875től az egye sü let hasz nál hat ta a Vá ros
li ge ti ta vat, aho va ha ma ro san kor cso lya csar no kot épít te tett. Az egye sü let több vi lág és 
Eu ró pabaj nok kor cso lyá zót ne velt 1949ig, míg meg szűn tet ték. Az egye sü let 1990ben 
új já ala kult 

somodi(bAlrólAhArmAdik)gyErmEkEkkörébEn
AkétágútEmPlommögöttikorcsolyAPályán
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A ver seny fény pont ja az 1000 mé te res fő
is ko lás gyors kor cso lya baj no ki szá ma volt, ahol 
in dul ha tott min den ren des egye te mi és aka dé-
mi ai hall ga tó, va la mint az ab szol vált fő is ko lai 
hall ga tók kö zül azok, akik az 1905. vagy 1906. 
év ben vé gez tek. A szín vo na las ver senyt a nagy 
esé lyes Levitzky Kár oly (BKE) nyer te, má so
dik he lyen Somodi Ist ván vég zett15.

Levitzky és Somodi egy év vel ké sőbb csa
pat tár sak vol tak az an gol fő vá ros ba ki uta zó 
olim pi ai ke ret be, hi szen Levitzky a kor cso lya 
mel lett ki vá ló eve zős volt. Er dély ben, az Arad 
kö ze li Dorgos te le pü lé sen szü le tett spor to ló 
az 1908os lon do ni olim pi án egy pár eve zős ha
jó já val bronz ér met nyert. Négy év vel ké sőbb 
Stock holm ban a kö zép fu tam ban ki esett.

Az el ső vi lág há bo rú után a Ko lozs vá ri Kor
cso lyá zó Egy le tet szám űz ték a Sé ta té ri pá lyá ról, 
így 1924ben új, de 
sok kal ki sebb pá lyát 
nyi tott a két ágú re-
for má tus temp lom 
mö gött. A kis pá lyán 
zaj ló kor cso lyá zás 
min den na pos ven dé-
gei vol tak a Somodi 
test vé rek, Beke La-
jos és Horosz Bé la 
ki vá ló kor cso lyá zók, 
akik éve kig szí ve sen 
fog lal koz tak a fi a ta
lok kal.

15 El len zék, 1907. feb ru ár 4.

lEvitzkykároly
főiskolásgyorskorcsolyA
bAjnokságotnyErt
kolozsváron
1907fEbruár3-án

korcsolyázókAXX.százAdElsőévEibEn–bAlról
nEgyEdiksomodiistván,jobbrólhArmAdiksomodi
András
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dr.somodiAndrás

Somodi Ist ván öccse, And rás, 1888. 
má jus 26án szü le tett Ko lozs vá ron. A 
Ko lozs vá ri Re for má tus Kol lé gi um ban 
érett sé gi zett, ő is itt ke rült kap cso lat ba a 
ma gas szin tű sport élet tel (at lé ti ka, kor
cso lya). 

An nak el le né re, hogy re mek at lé ta volt, 
el ső sor ban mű kor cso lyá zó ként re me kelt, 
or szá gos fő is ko lás baj nok sá got nyert. Az 
1900as évek ele jén fi gyel tek fel rá szép láb
tech ni ká ja va la mint élváltásai mi att. 1911-
ben or szá gos mű kor cso lya baj nok lett, 
majd 1912-ben a Ko lozs vá ri Kor cso lyá zó 
Egy let és Ko lozs vá ri Egye te mi At lé ti kai 
Club or szá gos ver se nyén a „senior” urak 
or szá gos ver se nyét is meg nyer te.

At lé ta ként ma gas ug rás ban meg nyer-
te az 1912-es KEAC ver senyt, má so dik 
he lyet szer zett a BEAC 1913-as nem zet-
kö zi ver se nyén, va la mint a KEAC 1911-
es ko lozs vá ri pá lya ava tó ver se nyén.

A ko lozs vá ri egye te men jo gi és köz gaz da sá gi dip lo mát szer zett, majd az 
el ső vi lág há bo rú alatt a vá ros élel mi szer el lá tá sá ért fe lelt. A két vi lág há bo rú 
kö zött a Ke le ti Új ság gaz da sá gi igaz ga tó ja volt, lap ja el sők kö zött kö zöl te 
Dsi da Je nő ver se it. A má so dik vi lág há bo rú ide jén ki ne vez ték a Me ző gaz da sá
gi Bank igaz ga tó já nak, így ké sőbb a kom mu nis ta ve ze tés ki zsák má nyo ló nak 
mi nő sí tet te, és meg ta gad ta tő le a nyug dí jat, ezért kény te len volt kor cso lya
edző ként te vé keny ked ni16.

Ko lozs vá ron hunyt el 1975. ok tó ber 21én, a Házsongárdi te me tő ben 
nyug szik.

16 Killyéni And rás, A ko lozs vá ri sport élet élet raj zi gyűj te mé nye (18181918), Ko lozs vár, 
2006, 101.

dr.somodiAndrás(1888–1975)
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dr. somodi And rás 

somodiAndrásországosEgyEtEmibAjnok

kronbErgErlili(közéPEn)
somodiAndrás(jobbrólAnEgyEdik)
kolozsvár,1911



20

Az ő neve csillAg A mAgyAr sport egén 

21

AlondoniolimPiáig

Somodi 1903 nya rán si ke res érett sé gi vizs gát tett, majd 
ősz től a ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef  Tu do mány egye tem 
jo gi ka rán foly tat ta ta nul má nya it. Mint egye te mis ta tag-
ja lett az újon nan meg ala kult Ko lozs vá ri Egye te mi At-
lé ti kai Club nak (KEAC), majd ha ma ro san az egye sü let 
if jú sá gi tit ká rá nak is meg vá lasz tot ták.

Mint KEAC at lé ta, az 1903. szep tem ber 27.-én, 
Deb re cen ben, a he lyi Tor na Egy let ál tal ren de zett ver-
se nyen lé pett elő ször pá lyá ra. A ver senyt a MOTESZ 
(Ma gyar or szá gi Tor na egy le tek Or szá gos Szö vet sé ge)17 
sza bá lyai sze rint ren dez ték, amely ki mond ta, hogy az 
at lé ti ka szá mok ban csak azok in dul hat nak, akik a ver-
seny ele jén ren de zett fel vo nu lá son és sza bad gya kor-
lat okon is részt vet tek. En nek a sza bály nak a meg sér-
té se mi att ki zár ták a ver seny ből Me ző Bé lát, ma gyar 
tá vol ug ró baj no kot, s fel me rült a gya nú, hogy Somodi 
sem vett részt a fel vo nu lá son. Mi u tán meg nyer te a ma-
gas ug rás szá mot, a ren de zők őt is ki akar ták zár ni a 
ver seny ből, ám né hány deb re ce ni at lé ta ki je len tet te, 
hogy Somodi az ő so ra ik ban vo nult fel, s így a fi a tal 
ko lozs vá ri at lé ta meg őriz te az el ső or szá gos ver se nyén 
el nyert el ső he lye zé sét18.

Somodi szép ered mé nye i re ha mar fel fi gyeltek a 
sport lap ok, fel je gyez ték, hogy két vi dé ki ma gas ug ró von ta 
magáraafigyelmet:SchönfelterKárolyBácskaAthl.Clubés
SomodiLajos19KEAC,akik160cm-enfelülihitelesugrása-
ikkalesélytváltottakmaguknakajövőnagyobbversenyeinvaló
si ke res sze rep lés hez20.

17 Ma gyar or szá gi Tor na Egy le tek Szö vet sé ge (MOTESZ) – 1885ben ala kult a tor na egye sü
le tek szö vet sé ge ként.

18 Zuber Fe renc, Az at lé ti ka tör té ne te Ma gya ror szá gon, In Test ne ve lés, 1935, 648649.
19 Ne vét a cikk író ja el ír ta
20 Sport vi lág, 1903. dec 6.

somodiistván,
AbEAcAtlétájA–1905
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El ső sor ban Somodi Ist ván 
re mek tel je sít mé nyé nek ered
mé nye ként, az 1903as esz ten dő 
vé gén is mét fel len dült a ko lozs
vá ri at lé ti kai élet. Ez a fel len dü lés 
to vább tar tott az 1904-es év ben 
is, ami kor már a KEAC a vi dék 
klub jai kö zött a har ma dik he lyen 
állt az el ért győ zel mek szá má ban. 
A Sport vi lág be szá molt az 1904. 
au gusz tus 20-án Besz ter ce bá nyán 
zaj lott at lé ti kai vi a dal ról. Somodi 
632 cm-es ug rás sal meg nyer te a 
tá vol ug rást, amely re a sport szak-
ér tők meg je gyez ték, hogy meg le
pe tést kel tett egy ko lozs vá ri at lé tá nak, 
Somodynakatávolugrásbanelértkitű-
nőeredménye.Versenyenkívüla660
m is meg ug rot ta21. 

A ko lozs vá ri sport élet fel len dü lé sét is mét meg tör ték a bel vi szály ok. Az 
at lé ti kai egye sü le ten be lü li el len té tek mi att – a Ver mes La jos egye te mi tor na
ta nár kö ré tö mö rü lők re vol ver rel pró bál ták a klub vá laszt má nyát szét za var ni 
– a leg jobb at lé ták, a két Somodi test vér, Szegedy Gé za22, Ve res La jos ki lép-
tek a klub ból. A fi a tal ko lozs vá ri at lé ta 1904 őszé től már a BEAC23 szí ne i ben 
ver seny zett.

21 Sport vi lág, 1904. au gusz tus 28.
22 Szegedy Gé za (18861914) – ma gas ug ró, a KEACban kezd te spor to lói pá lya fu tá sát, 

majd a BEAC szí ne i ben ma gyar baj nok lett 1906ban, így részt ve he tett az athé ni ju bi
le u mi olim pi án. Az el ső vi lág há bo rú előt ti idő szak ban szép ered mé nye ket ért el ma gas
ug rás ban. A vi lág há bo rú ban esett el – Killyéni And rás, A ko lozs vá ri sport élet élet raj zi 
gyűj te mé nye (18181918), Ko lozs vár, 2006, 107.

23 Bu da pes ti Egye te mi At lé ti kai Club (BEAC) – az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem 
sport egye sü le te, az 1898ban ala kult egye sü let el ső el nö ke Eöt vös Lo ránd volt. Az egye
sü let fon tos sze re pet ját szott az egye te mi test ne ve lés meg ala po zá sá ban, a ma gyar fő is ko
lai sport moz ga lom ban.

távolugrásEdzésAsétAtérEn
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Nagy ér dek lő dés sel vár ták a sport szak
ér tők a BEAC VI. nem zet kö zi vi a da lát, ame
lyet a Lágmányosi pá lyán ren dez tek 1904. 
ok tó be ré ben. A ver seny szám ok kö zött kü
lö nö sen szo ros nak ígér ke zett a tá vol ug rás 
ver se nye, ahol több spor to ló is ki emel ke dő 
ered mé nye ket ért el az 1904-es év ben. A 
ver seny egyik esé lye se Somodi volt, aki ről 
a Sport vi lág egyik cikk író ja fel je gyez te: ifj. 
Somody István,kikülönben172-175 cm-esma-
gas ug ró, tré ning ben már nem egy szer ug rot ta meg a 
6m.50cmtésstylusanagyjavulásraengedkövet-
kez tet ni24. Somoditól el vár ták, hogy e ran gos 
ese mé nyen át ugor ja a 650 cm-es „álom ha-
tárt”. A rossz idő mi att ez az ered mény el

ma radt (bár csak 3 cmel), de Somodi to rony ma ga san le győz te 
e ver se nyen az el len fe le it. A ver senyt a Sport vi lág mu tat ta be: 

Erőscsúnyaidőjárásvolt,amelytermészetesennagyonbefolyásolta
azegyeseredményeket.Ennektulajdonítható,hogyGönczy,Csoma,Ne-
mes, for má juk hoz ké pest a vá ra ko zás el le né re gyen ge ered mé nye ket ér tek 
el...

Széperedménytértelatávolugrásbanifj.SomodyIstván,aki6,47mé-
tertugrott.Somodygondostréninggelkiválóatlétalesz...

Távolugrás:
1.SomodiIstvánBEAC647cm
2.BlazsekFerencBTC590cm
3.NemesDezsőBEAC569cm
4.CsornaKálmánBEAC535cm
5.BirtalanZoltánMAC490cm.
SomodiIstvánszerepléseadtamegaversenynapegyedüliszéperedmé-

nyét.Somodyazabnormálistalajsidőjárásiviszonyokmellettisgyönyö-
rűugrásokkalgyőzavetélkedésben.Ugrásai(6.22,6.19,6.47,6.26,

24 Sport vi lág, 1904. ok tó ber 9.

kolozsváriEdzés
1905-bEn

(A Református Kollégium
udvarán készült fényképek

a Beke Lajos  
hagyaték része.)

somodigyAkrAnvisszAjárt
voltiskolájáhozEdzEni
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6.17m)preczízek.Maiszereplésemegerősítabbelivéleményünkben,hogy
jelenlegegyedülSomodyvanhivatvamegjavítaniMezőrekordját25.

Speidl Zol tán sport új ság író így ér té kel te Somodi ered mé
nye it: Somodi tavalykezdett szerepelni ésmáris647cm-es eredményt
tudottelérni.Tekintveeztakörülményt,megazt,hogySomodinaktavaly
nyil vá nos ver se nyen egyet len egy ug rá sa sem volt ke ve sebb, mint leg alább 
610 cm (amelyugrásainakbiztonságátmutatja)arra engednekkövet-
keztetni,hogyővanhivatvaarra,hogyújmagyarrekordotállítsonfel.
Ambíciójagarantálarról,hogystílusáttökéletesítenifogja26.

Nagy elő re lé pést je len tett Somodi szá má ra a BEACba va ló 
át irat ko zás, hi szen így or szág szer te is mert edzők fog lal koz tak 
ve le, míg ezidőben Ko lozs vá ron szak köny vek ből ké szül tek a 
spor to lók. Eb ben az év ben Somodi el nyer te or szá gos hír ne vét: 
már az idény el ső nagy sza bá sú ver se nyén, 1905. má jus 28án, a 
BEAC ta va szi vi a da lán, tag ja volt egye sü le te ma gas ug ró csa pa
tá nak, mely meg nyer te a ma gas ug ró csa pat ver senyt, és Gönczy 
La jos (aki az 1900-as olim pi án har ma dik, az 1904-esen pe dig 
ne gye dik volt), va la mint Dáner Bé la mö gött har ma dik he lyen 
vég zett az egyé ni ma gas ug ró ver se nyen.

Az 1905ös esz ten dő ér de kes sé ge, hogy Somodi 
és Ma gyar or szág ma gas ug ró baj no ka, Gönczy La jos 
edzet tek Ko lozs vá ron. Eze ket a te vé keny sé ge ket, me-
lyek ter mé sze te sen a Re for má tus Kol lé gi um ud va rán 
zaj lot tak Somodi volt ta ná ra és jó ba rát ja, Var ga Sán dor 
tor na ta nár je len lét ében, fény ké pek örö kí tet ték meg.

Gönczyhez Somodit szo ros ba rát ság fűz te. Ez volt 
az egyik ok, ami ért Somodi a ma gas ug rás mel lett dön-
tött, és egy re ke ve seb bet ver seny zett tá vol ug rás ban. Az 
„öre ge dő” Gönczytől csak ta nul ni tu dott a fi a tal ko lozs
vá ri spor to ló, aki nem so ká ra el ső em be re lett a Gönczy 
nél kül fel ál ló BEAC csa pa tá nak.

A BEAC csa pa ta 1905től még egy re mek ko lozs vá ri 
ma gas ug ró val, Szegedy Gé zá val erő sö dött, de tá vo zott 

25 Sport vi lág, 1904. ok tó ber 16.
26 Sport vi lág, 1905. feb ru ár 12.

Edzés

ArEformátuskollégium
udvArán

gönczyugrásA
AkollégiumudvArán
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a csa pat ból Ne mes De zső, aki 
a ri vá lis MAC csa pa tá hoz iga-
zolt. 1905 szep tem be ré ben, a 
BEAC őszi vi a da lán, re mek 
ma gas ug ró csa pat ver seny zaj-
lott le a BEAC és a MAC 
ma gas ug ró csa pa tai kö zött 
a Szokoly ván dor díj ért. Egy 
ilyen ver se nyen mind két csa-
pat 6-6 ma gas ug ró val in dult, 
mind egyik leg jobb ered mé-
nye it össze ad va ala kult ki a 
vég ső ered mény. A 168 cm
es ma gas sá got csak hár om 
ver seny ző nek si ke rült át ug
ra ni: Somodi-, Szegedy- és 
Ne mesnek. Ek kor az ál lás 
egyen lő, 810 cm – 810 cm 
volt. Somodi át ug rot ta a 170 
cmt is, míg ez Szegedynek 
és Ne mes nek nem si ke rült, 
és így a BEAC győ zött 2 cm
es előnnyel27.

A Ma gyar At lé ti kai Szö-
vet ség (MASZ)28 1905. jú-
ni us 18.-i vi a da lán Somodi 
meg nyer te a tá vol ug rást 650 
cmes ug rá sá val, ősszel is
mét győ zött tá vol ug rás ban a 
BEAC há zi ver se nyén, majd 
az évet egy óri á si si ker rel zár-
ta: a rác ke vei őszi vi a da lon – 

27 Nem ze ti Sport, 1905. szep tem ber 24.
28 Ma gyar At lé ti kai Szö vet ség (MASZ) – a ma gyar at lé ti ka ve ze tő és irá nyí tó szer ve, 1897

ben ala kult
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1905. ok tó ber 1.-én – 680 cm-t 
ug rott, mely óri á si ered mény 
volt ak ko ri ban. Igaz, a pá lya a 
gö dör fe lé lej tett egy ki csit, de 
az ug rás et től füg get le nül fan
tasz ti kus volt. Emel lett ma gas-
ug rás ban is je les ke dett, győ zött 
a BEAC őszi vi a da lán, a Kas sai 
Jo gász Sport Egye sü let ver se
nyén il let ve az Ara di AC ver se-
nyén is.

1906-ban Somodi vissza-
tért a KEAC-ba, de az athé ni 
ju bi le u mi olim pi án még BEAC 
ver seny ző ként kép vi sel te Ma
gya ror szá got. A ver seny, amely 
szo kat la nul ko rán, 1906. áp ri lis 
27. és má jus 1. kö zött ren dez-
tek a gö rög fő vá ros ban, az el ső ki emel ke dő nem zet kö zi sze rep lést je len tet te 
Somodi szá má ra, aki sa ját költ sé gén utaz ha tott ki a ma gyar csa pat tal.

A ju bi le u mi olim pi á ra saj nos sze gé nyes kö rül mé nye ket biz to sí tott a ma
gyar sport ve ze tés. A 42 fős csa pat Bu da pest ről Fi ú mé ba vo na ton, on nan Tri
eszt be ha jón, majd Athén ba is mét ha jon uta zott. A hosszú ha jó út meg vi sel te 
az egész ma gyar csa pa tot, de kü lö nö sen Somodit, aki a ten ge ri be teg sé ge és a 
ha jon le vő fül ledt me leg mi att na po kig gyen gél ke dett. A ma gyar csa pat a né
met és a dán vá lo ga tot tal uta zott együtt, ha jó juk az otrantói szo ros ban ten ge ri 
vi har ba ke rült, emi att a há rom vá lo ga tott spor to lói mind rosszul let tek. Dr. 
Zuber Fe renc, a ma gyar vá lo ga tott egyik kí sé rő je, fel je gyez te az út tal kap cso
lat ban, hogy avízhezszokottdánokoniskifogottatengerésőkiséppolyszorgalmasan
etettékadelfineket,akárcsakmi29. A pénz hi ány mi att csak szerény szál lás ra és 
gyen ge étel re ju tott, emel lett az ivó víz mi nő sé ge is kifogásolható volt. Nem 
cso da, hogy a ver seny re le gyen gült fi zi kai ál la po tú ver seny zők áll tak ki. Dr. 
Nagy Bé la így fog lal ta össze az athé ni kö rül mé nye ket: akit az ál mat lan ság le 
nem tört és éj je li hi deg be teg gé nem tett, azt az ét ke zés gyö tör te meg. Hi he tet le nül pisz kos 

29 Zuber Fe renc, Az at lé ti ka tör té ne te Ma gya ror szá gon, In Test ne ve lés, 1935, 745.

szEdElőzködésEdzésután
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kiszolgáltatásban,ehetetlenételekbenvoltrészünk,Kecskeésbáránynap-napután,azis
keményésrághatatlan.Avízrosszvolt,aborésasörméregdrága...Atanulságebből.
Hagyajövőbenkevés,dejólfegyelmezettembertkellkiküldenünk,azokatazonbanteljes
ké nye lem mel kell el lát ni30.

Mind ezek el le né re ered mé nyei azt je lez ték, hogy ko moly jö vő áll előt te. 
Bár ma gas ug rás ban csak 165 cmt ug rott a se lej te zők ben, és ez zel nem sze re
pel he tett a dön tő ben, tá vol ug rás ban a dön tő ben 8. lett 645 cmes ug rá sá val, 
míg a hely ből tá vol ug rás ver se nyé ben az elő ke lő 6. he lyen vég zett 288 cmes 
ug rá sá val. A ma gas ug ró ver se nyen jó ba rát ja, Gönczy La jos má so dik lett az 
ír Con Leahy mö gött.

1906 őszén a fi a tal jog hall ga tó Né me tor szág ban foly tat ta ta nul má nya it. 
Ez alatt az idő alatt is to vább ver seny zett, a Karlsruheban ren de zett at lé ti

30 Sza bó La jos, Ma gya rok a „Nem zet kö zi Olim pi ai Já té ko kon”, In A Ma gyar Olim pi ai Aka-
dé mia Év köny ve, 2006, 85.

somodiújországoscsúcsotugrott–budAPEst,1908.június21.
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kai vi a da lon már hár mas győ zel met ara tott: meg nyer te 
a ma gas ug rást, a tá vol ug rást és a hely ből tá vol ug rást is, 
majd két hét tel ké sőbb a Mün chen ben ren de zett ba jor 
baj nok ság ke re té ben ma gas ug rás ban és tá vol ug rás ban is 
győ zött. Ér de kes ség ként em lí te ném, hogy a karlsruhei 
ver se nyen két re kor dot is fel ál lí tott (tá vol és hely ből tá
vol ug rás ban), a hár mas ug rás ban pe dig egy cen ti vel ma-
radt el a hely be li ver seny ző től (a ko ra be li sport új ság ok 
sze rint Somodi ug rá sát szán dé ko san el mér ték a ren de-
zők). Eze ket a győ zel me ket a Männer Turn Verein egye
sü let tag ja ként ér te el, mert a ver se nye ken csak a né met 
klu bok spor to ló i nak volt sza bad ver se nyez ni. Né met or-
szá gi ta nul mány út ja vé gén Somodi dok to rá tu si vizs gát 
tett, majd vissza tért Ma gya ror szág ra, s foly tat ta győ zel
mi so ro za tát a te mes vá ri, ara di és sze ge di at lé ti kai clu-
bok kö zös ver se nyén, ahol meg nyer te a tá vol ug rást.

Az 1907es év től el ső sor ban a ma gas ug rás ra ősz pon
to sí tott, igaz, eb ben az év ben ke ve seb bet ver seny zett, 
mert a KEAC boj kot tál ta a Ma gyar At lé ti kai Szö vet ség 
ver se nye it. En nek el le né re ki emel ke dő ered mé nyei vol
tak: győ zött a Bu da pes ti Tor na Club ta va szi ver se nyén 
177½ cmes ug rá sá val, amely ről fel je gyez ték, hogy Somodi a 177½-t javítás
nélkül,könnyedénésolybiztonsággalvette,hogyajelenlevőkmár-márazthitték,hogy
re kord ja ví tás lesz és ilyen for ma ki ál tá sok kal buz dí tot ták a ko lozs vá ri ak ki vá ló ver seny
zőjét.Miutána lécet180cm-rehelyezték,Somodikísérletet tett ésmásodikugrásánál
lefeléestébenafejévelérintettealécet31.

Somodi új tech ni ká val ug rott 1907től, a léc fö lött majd nem víz szin te sen 
ment át. Új stí lu sá nak ered mé nye ként ug rá sa i nak ma gas sá ga 10 cmel emel ke
dett, emel lett ug rá sai biz to sab bak let tek. Stí lu sa és el ső ered mé nyei sej tet ték, 
hogy ha ma ro san si ke rül meg dön te ni Gönczy La jos re kord ját.

Ami ké sik nem mú lik, a MOTESZ szep tem ber 29-i ver se nyén Somodi 
183 cmre ja ví tot ta Gönczy 182 cmes or szá gos ma gas ug ró re kord ját. A ver
seny ér de kes sé ge az volt, hogy dr. Somodi már 175 cm-nél meg nyer te a ver-
senyt, ek kor vi szont re kord ja ví tá si kí sér le tet tett 183 cmen amely si ke rült. 

31 Sport vi lág, 1907. jú li us 16.

AfiAtAljoghAllgAtó



28

Az ő neve csillAg A mAgyAr sport egén 

29

Eb ben az év ben is ver seny zett né ha tá vol ug rás ban is, így pél dá ul Nürn berg
ben győ zött 682 cmes ug rá sá val egy nem zet kö zi ver se nyen.

Az 1908-as évet a lon do ni olim pia ha tá roz ta meg. A ver seny re va ló fel-
ké szü lés jól si ke rült, hi szen az olim pia előt ti baj no ki vi a da lon is mét or szá gos 
re kor dot ug rott – 184 cm-t. Itttulajdonképennemcsakmagaazeredmény,hanema
stí lus, a kész ség és biz ton ság az, amely annyi ra im po nál – je gyez te fel ered mé nyé ről 
és ug rá sa i nak stí lu sá ról a Nem ze ti Sport cikk író ja. Úgylátszik,hogySomodimég
nincsformájatetőpontjánsalondoniolympiádigmégnagyjavulásvárható – re mény ked-
tek a szak ér tők32. Mind ezek el le né re Somodi nem szá mí tott az olim pi ai érem 
esé lye sei kö zé.

32 Nem ze ti Sport, 1908. jú ni us 27.
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AlondoniolimPiA

Az 1908-as olim pi ai já té kok ren de zé si jo gát ere de ti leg 
Ro ma kap ta meg, ám 1906ban az olasz fő vá ros kép
vi se lői be je len tet ték vissza lé pé sü ket, mert úgy érez ték, 
hogy nem tud nak fel ké szül ni idő ben a ver se nyek meg
ren de zé sé re. A meg men tő Lon don volt, ahol a gyors és 
ko moly szer ve zés ered mé nye kép pen 1908-ra (alig 24 
hó nap alatt) az an gol fő vá ros ké szen állt a ver seny zők 
fo ga dá sá ra. Kor mány tá mo ga tás nél kül fel épült az új 
sta di on, a ver se nyek szer ve zé sé nél a szer ve zők a nem
zet kö zi szö vet sé gek kel kö zö sen ha tá roz ták meg a sza-
bá lyo kat és ver seny tá vo kat.

A fel épült kor sze rű, új sta di ont a nép sport küz del
mei szín hely ének ne vez ték, mert ez volt az el ső olyan 
sport lé te sít mény, amely úgy a spor to lók, mint a né zők 
szem pont já ból is ki vá ló volt: a spor to lók szá má ra ki-
vá ló ver seny zé si kö rül mé nye ket biz to sí tott, a le lá tó
kon pe dig nagy szá mú kö zön ség – kö zel 50 000 né ző 
– kö vet het te a ver se nye ket. Egy ko ra be li részt ve vő vé
le mé nye sze rint a sta di on kolosszálisméretű amfiteátrum,
korszerű,józankivitelben.Csupavasbetonazegész,seholsincs
már vány, sem di a dal ív, még is, ami kor meg töl ti a föl lel ke sült em ber tö meg, ami kor a ver seny
zőkösszemérikerőiketatágasbelsőtéren,immársenkineksemhiányzikazaromanti-
kusrévület,amelyetazathénistadionkínálaszemlélőnek...

Technikaiszempontbólezalondonistadionjelentősenfölülmúljaazathéniarénát–a
versenyekeztvilágosanbizonyítják.Alelátókszéles,tojásdadívbenveszikkörülabelső
te ret, kö rül be lül 50 000 em ber be fo ga dá sá ra al kal ma sak, és bár mely pont juk ról jó át te
kintéstadnak.Akerékpárversenyekszámára666mhosszúcementpályátlétesítettek,ezt
korlátválasztjaelanézőtérlegalsószéksoraitól.Körbefogjaafutópályát,amelynekbelső
körvonala536,45mhosszú.Afennmaradótalajtkiválóminőségűgyepszőnyegfedi,és
eszményiterepülkínálkozikatöbbisportbemutatószámára.Afutópályátalegfinomabb
salakkalborították, ,mégesőben isrugalmasmarad,könnyenvégigszaladható felületet

AlondoniolimPiAPlAkátjA
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szavatol.Akanyarok–anémetversenyekenezektőlfél-
nekaleginkább–olyanszélesívűek,hogyaligjelentenek
hátránytakülsősávonfutónak33.

A lon do ni olim pia volt ez el ső iga zi vi lág ver
seny, 1908. áp ri lis 27től ok tó ber 31ig tar tott, 22 
or szág ból 2035 állt rajthoz, a 21 sport ág ke re té ben 
ren de zett 110 ver se nyen. A ver seny hosszú sá gát 
ma gya ráz za, hogy a  szám ok kö zött még a jég ko-
rong és a mű kor cso lya is sze re pelt. Ez volt az el ső 
al ka lom, ami kor a spor to lók a sta di on ban ren de-
zett nyi tó ün nep sé gen a nem ze ti zász ló juk mö gött 
vo nul tak fel. Az ün ne pé lyes meg nyi tón a ma gyar 
csa pat az ad di gi leg na gyobb lét szám mal, 63 fő ből 
ál ló kül dött ség gel vo nult fel. A csa pat bú za vi rág
kék egyen ru há ban, fe jü kön hím zett cí mer rel dí szí
tett szal ma ka lap pal menetelt34.

A lon do ni olim pia több szem pont ból is ne ve-
ze tes ma radt. A meg nyi tón je len volt VII. Edward 
ki rály, a fel vo nu ló csa pa tok a dísz tri bün előtt meg
ha jol tak az an gol ural ko dó előtt. Az ame ri kai csa
pat meg ta gad ta a ki rály előt ti tisz tel gést, mond ván, 
hogy az ame ri kai zász ló nem ha jol meg föl di ki rály 
előtt. Az olim pia ér de kes pil la na ta a 400 mé te res 
sík fu tás né gyes dön tő je volt, ahol a győz tes ame
ri kai Carpenter a sá vok ra fel nem osz tott pá lyán 
a dön tő vég küz del mé ben va ló szí nű leg fel lök te az 
an gol Halswellet. A ren de zők ki zár ták az ame ri
kai ver seny zőt és el ren del ték a dön tő meg is mét lé
sét. Ek kor a dön tő má sik két ame ri kai részt ve vő je, 

szolidarizálva tár suk kal, vissza lé pett, így az an gol egye dül fu tot ta le a ver seny
tá vot. Ez a ver seny az óta is egye dülálló az olim pi ák tör té ne té ben35.

33 Walter Umminger, A sport kró ni ká ja, ma gyar nyel vű ki adás, Of fi ci na No va, 1993, 238.
34 Walter Umminger, A sport kró ni ká ja, ma gyar nyel vű ki adás, Of fi ci na No va, 1993, 239.
35 Walter Umminger, A sport kró ni ká ja, ma gyar nyel vű ki adás, Of fi ci na No va, 1993, 242.

címErEsmEzbEnAzolimPián
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A ver se nyek má sik 
ér de kes sé ge a ma ra to-
ni fu tás volt, amely nek 
táv ja ek kor lett 42,263 
km, mi vel a ren de zők a 
Windsor park ból, a ki rá-
lyi kas tély elől in dí tot ták 
a zá ró na pon a ver senyt. 
Nagy meg le pe tés re a 
ver seny vé gén egy is me-
ret len olasz ver seny ző, 
Dorando Pierti ért be 
el ső nek a sta di on ba, ám 
ek kor tán to rog ni kez dett, több ször össze esett. A cél egye nes ben tán tor gott, 
ami kor az ame ri kai Hays be ért a sta di on ba. Né hány mé ter re volt a cél tól, 
amikor az ame ri kai is be ért a cél egye nes be. Eb ben a pil la nat ban a ren de zők 
kö zül ket ten oda ug rot tak é át se gí tet ték az olasz ver seny zőt a cé lon. Ké sőbb 
Pietrit ki zár ták a ver seny ből az olasz kül dött ség fel há bo ro dá sa el le né re. Az 
ola szok azt mond ták, hogy a ren de zők azért se gí tet ték át a ver seny ző jü ket a 
cé lon, hogy az tán ki zár has sák. Mind ezek el le né re az ered mény hir de tés kor az 
an gol ki rály nő egy arany ser le get adott át a spor to ló nak ki vá ló ered mé nyé nek 
el is me ré se ként36.

A ma gyar csa pat két sé gen kí vül az esé lye sek kö zé tar to zott, ezért az olim
pi ai rész vé tel mö gött ko moly anya gi tá mo ga tás ál lott. A ver seny a kül dött ség 
szá má ra az ad di gi leg si ke re sebb volt. A ma gyar spor to lók bi zo nyí tot tak: a 
há rom olim pi ai arany mel lé szá mos ezüst, bronz és ki emel ke dő tel je sít mény 
tár sult. Ter mé sze te sen az er dé lyi és ko lozs vá ri sport ba rát ok el ső sor ban dr. 
Somodi Ist ván sze rep lé sét kö vet ték nagy fi gye lem mel.

A ma gyar kül dött ség si ker so ro za tát a kard csa pat nyi tot ta meg, a cse hek el
le ni győ ze lem mel az el ső olim pi ai ara nyat nyer ték Ma gya ror szág nak. Az ví vás 
egyé ni dön tő jé ben a ma gyar ví vók be bi zo nyí tot ták, hogy ural ják a sport ágat: 
a hat dön tős kö zül öt ma gyar spor to ló volt, olim pi ai ara nyat nyert dr. Fuchs 
Je nő. A har ma dik ara nyat Weisz Ri chárd ne héz sú lyú bir kó zó hoz ta37. Kö zel 

36 Walter Umminger, A sport kró ni ká ja, ma gyar nyel vű ki adás, Of fi ci na No va, 1993, 242.
37 Walter Umminger, A sport kró ni ká ja, ma gyar nyel vű ki adás, Of fi ci na No va, 1993, 239.
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állt a győ ze lem hez a 4x200 mé te res úszó gyors vál tó is, amely leg na gyobb esé
lyes ként in dult, és 3 vál tás után 7 má sod per ces előnnyel ve ze tett az an go lok 
előtt. Az utol só váltásban vi szont Halmay Zol tán nak, az 1904es olim pia 400 
mé te res szá má nak győz te sé nek, 50 mé ter rel az ér ke zés előtt gör csölt a lába 
és ful do kol va alig ha lad elő re. Az an gol ver seny ző meg előz te, Halmay pe dig 
utol só ere jé vel cél ba csa pott és el me rült. Ijedt tár sai utá na ug rot tak és ki húz
ták a part ra, csak ké sőbb nyer te vissza esz mé le tét38.

A ma gas ug rást 1908. jú li us 21-én ren dez ték az olim pi ai sta di on ban, dél-
előtt zaj lott a se lej te ző, dél után pe dig a dön tő a leg jobb nyolc ered ményt el érő 
spor to ló val. A ver seny ér de kes sé ge az volt, hogy a dél előt ti se lej te ző so rán két 
ver seny ző, a fran cia Georges André, va la mint az ír Con Leahy egy aránt 188 
cmt ér tek el, vi szont a dél utá ni dön tő ben ezt az ered ményt nem tud ták meg
is mé tel ni, a dél utá ni dön tő ben vi szont Somodinak si ke rült 188 cmt ug ra ni. 
Mi vel ek kor még nem lé te zett a több szö ri kí sér let sza bá lya, va la mint a két for
du ló ered mé nye it össze sí tet ték, így a há rom spor to lót egy aránt ezüst érem mel 
ju tal maz ták. A ver senyt az ame ri kai Porter nyer te 190½ cm-es ug rá sá val.39

A lon do ni olim pia ma gas ug rás ver seny szá má nak ese mé nye it dr. Speidl 
Zol tán, a Sport vi lág hely szí ni tu dó sí tó ja, me sél te el ol va só i nak az olim pi ai já
té kok hely szí né ről kül dött le ve lé ben.

… in kább tér jünk át an nak az ör ven de tes tény nek a le szö ge zé sé re, hogy raj ta kí vül még 
dr.SomodyIstvánésBodorÖdönisfényesenmegállottákahelyüket.Somody–amintmár
otthonisigenjóltudják–Leahy-vel,André-velegyüttholtversenybenmásodiklettamagas-
ugróvilágbajnokságban.Eredményénekkellőértékeléseczéljábólelég,hamegemlítem,hogy
1·88m.magasatugrott,teljes4centiméterreltöbbetugorva,mintotthon,amikoramagyar
re kor dot fel ál lí tot ta. A ver seny nivójának jel lem zé sé re szol gál jon az, hogy épen ti zen vol tak 
olyanok,akik1·80mméterenfelülugrottak,ugymint:Porter(Amerika)1·90½,Somody
1·88,André(Francziaország)1·88,Leahy(Anglia)1·88,Gidney(Ausztrália)1·85½,
Moffit(Amerika)1·85½,Pattrerson(Amerika)1·83,Leader(Amerika)1·80,Monson

38 Ma gya rok az olim pi ai já té ko kon 18962004 Athén től Athé nig, főszerk. dr. Aján Ta más, 
szer zők dr. Hencsei Pál, Ivanics Ti bor, dr. Ta kács Fe renc és Vad De zső, Ma gyar Olim pi ai 
Bi zott ság, Bu da pest, 2005, 54-55.

39 A londoni olimpia részletes adatai és eredményei megtalálhatók az alábbi munkákban: 
Mallon Bill, Buchanan Ian, The 1908 Olympic Games, Jefferson NC, 2000; Kluge 
Volker, Olympische Sommerspiele: die Chronik: Athen 1896-Berlin 1936, Berlin, 1997; 
Ekkehard Zur Megede, The Modern Olympic Century 1896-1996, Deutsche gesellscahft 
fur leichtathletik - Dokumentation e.V., Berlin, 1999
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(Norvégia) 1·80,Hedenlund
(Svédország)1·80métert.

A ma gas ug rás ver se nyé
nek részletei is érdekesek: a
julius 21-én délelőtt tartott
előversenyenSomodynemvolt
disz po nál va, 1·80 m.nél 
töb bet ug ra ni nem tu dott, míg 
Porter délelőtt és délután is
meg ug rot ta a ma ga ma gas sá
gát,Leahy-nekésAndré-nek
szintén a délelőtti eredménye
vétetettfigyelembeadöntésnél,
mi u tán dél után a 1·83 mé tert 
sem tud ták meg ug ra ni. Mi u
tánMoffit, ahíres amerikai
ugró,akiazamerikaiolimpiaipróbaversenyenmásodiklettPortermögött,a1·88métert
megugraninemtudta,ugyszinténGidneysem,hármukközöttaholtversenytugyakarták
eldönteni,hogyapálczát1·89méterretettékfel.EztamagasságotazonbansemSomody-
nak,semLeahy-nek,sempedigAndré-neknemsikerült.Megkellazonbanjegyeznünk,
hogySomodyvolt,akileginkábbmegközelítettea1·89m.átugrását,sőt,hajszálonmúlott,
hogyelőzetesen,a1·88méterről1·90½méterrefelemeltmagasságotátnemvitte.Ama-
gas ug ró vi lág baj nok ság egy pil la nat ra Ma gyar or szág fe lé haj lott. A ma gya rok kis tá bo ra 
óriásiizgalmakatállottki,denemcsakmi„drukkoltunk”Somodymellett,hanemaz
angolpublikumis.ValahányszorSomodyugráshozfelállott,apublikumhatalmastaps-
viharbanrészesítetteőt,sikeresugráseseténmegplánéünnepelteőt.Megkellvallanunk
azonban,hogyazazovácziónemcsakSomodyszemélyénekszólott,hanemnagyrésztaz
an go lok amerikaellenes han gu la tá nak meg nyil vá nu lá sa volt. Az an go lok ugyan is so kért 
nemadtákvolna,haSomodylegyőztevolnaPortert,ayankeet.Hiszmégarrólismegfe-
ledkeztek,hogyakedvenczük,azöreg(legalább35éves),deelpusztíthatatlanC.Leahy
is a meg ver tek kö zött vol na!

Deeltekintvemindenanglo-americanriválizálástól,Somodyrólazangolokalegna-
gyobbelismerésselnyilatkoznak,a„TheSportingLife”,alegnagyobbangollapígyemliti
Somodyt:„thewonderfulljumperfromHungary”40.

40 Sport vi lág, 1908. augusztus2.

somodiugrásAAzolimPián
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A ver se nyen a szak ér tők fel fi gyel tek Somodi ug rá si stí lu sá ra is, amely újí
tást je len tett, így még sen ki sem ug rott vi lág ver se nyen. Somodi szem be ug rot ta 
a ma gas sá got anél kül, hogy gymnasztikai át for du lást, vagy bár mely más for télyt hasz nált 
vol na, a szak ér tők meg je gyez ték, hogy stylusa volt a leg szebb pél dá ja a ter mé sze tes 
egyenesugrásmetodusánakegyegészemberöltőnát. Az olim pi ai ver se nyen el ért ered-
mény re Ko lozs vár pol gá rai is büsz kék vol tak. A ver seny után eképp fo gad
ták vá ro sunk ban az olim pi ai ezüst ér mest: IfjuSomodyIstvándr.,akiLondonban
188centiméteresugrásávalmásodiklettamagasugrásvilágbajnokságában,keddenéjjel
érkezettvisszaLondonbólKolozsvárra.Somodytakolozsváriközösségnagylelkesedéssel
fo gad ta a pá lya ud va ron, ahol meg je lent a vá ros szí neja va, az egye te mi if jú ság s a ha tó ság 
képviseletébenFeketeNagyBélahelyettes-polgármester.Afiatalatlétátharsányéljenzéssel
fogadták,majdahelyettes-polgármester ésazegyetemikörelnökeüdvözölte.Somodyta
városfogatánvittékbeavárosba.SzerdánbankettetrendeztekSomodytiszteletére41.

Az lon do ni olim pia hi va ta los ki ad vá nya a ma gas ug rás ér me se i nek be mu-
ta tá sá nál az aláb bi le írást kö zöl te a ma gyar ver seny ző ről: Dr. Steven Somody 
is an LL.D. of  Kolozsvar University in Hun ga ry. He is 23 years of  age, stands 
5ft. 9 in., and weighs 10st. 10lb. He won the Hungarian Championship in 
1908 with a jump of  6ft. 0¼in. Dr. Somody is a member of  the Kolozsvar 
U.A.C., and he has been in trim as a high jumper for six years. He has also 
cleared 23ft. 5in. in the long jump42.

Somodi ki emel ke dő ered mé nye be jár ta a ma gyar saj tót, amely szép sza
vak kal di csér te a ko lozs vá ri ver seny ző ered mé nyét. Íme né hány cikk a ko ra
be li saj tó ból.

Nem ze ti Sport, 1908. au gusz tus 1. szá má ból: 
Somodiszerepléseegykülöncikketérdemelne.Azazerőfeszítőmunka,amitegész

napprodukált,mindenkinek felkeltette bámulatát.Amagasugró verseny reggeltől estig
tartott.Somodidélelőtt180½cm-tugrottésevvelszerencsésenbekerültadöntőbe.

Adélutánidöntőben,melyegészkésőn,estefeléfolytle,Somodiolyóriásiformátmuta-
tott,melykétessétettePorternek(USA)avilágbajnokságot.Körülbelül20-25főbőlálló
kismagyarcsapatgyültegybeastadionazonrészébe,aholamagasugrásdöntőjétvívta
adöntőbekerült8legjobb(csak7,mertasvédHedelundnemállottki!).Szívszorongva

41 Sport vi lág, 1908. au gusz tus 9.
42 Olympic Games of  Lon don. 1908. A Complete Record with photograph ofwinners of  

the Olympic Games held at the Stadium, Sheperd’s Bush. Lon don, July 13-25, 1908. 
Along with Accounts of  other Olympic Events.
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lestükSomodimindenugrásátésezalelkesedés,amelyelöntöttmindnyájunkat,ember-
felettierőtkölcsönzöttSomodinaksamirőlálmodnisemmert,a188cm-térintésnélkül
tisztán vitte keresztül.A jelen levő nézőközönség óriási szimpátiával tapsolta Somodi
mindenugrásátésmár-márazthitte,hogyPorterrelholtversenybenvégez.Csakugyana
190½cm-talighogyhorzsolta,amiazonbanazőegyenesugrásimodoránálelégvolt,hogy
alécleessék.

Nem ze ti Sport, 1908. au gusz tus 8. szá ma, Dobák Emil cik ké ből:
Amitathletikábanezideigjót,kontinentálisanelsőtprodukáltunkis„egyes”[egyé-

ni]versenyszámokban–aztinkábbazerőnekkellbetudni,mintkomolytréningnekés
szívósigyekezetnek.HálaIstennek–azújnemzedékeziránybanishaladástmutat.A
mitSomodielért,aztmárangollelkiismeretességgelmérveis–csakdicsérnilehet.

Ma gyar Hír lap, 1908. jú li us 26. szá má ból:
SomodiarégiBEACmagasugrógárdábólvaló,azu.n.Gönczyiskolából.Eleinteol-

dalrólugrott,dekésőbbáttértazegyenesreésevvelérteellegszebberedményeit.Mártavaly
183cm-tugrott,azidénabajnokságotmár184cm-esrekorddalnyertemeg,mígLon-
donbanméltóellenfelétől,Portertől188cm-eseredményedacárakikapott.Azőnevecsil-
lagamagyarsportegin,mintvoltannakidejénaDáneréésGönczyé.Legszorgalmasabb
athlétáinkegyike,kiLondonbanisalegszigorúbbanbetartottaakeményszabályokat.

Az1908-AsolimPiAiérmE
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Fel hí vás Ko lozs vár sz. kir. vá ros if jú sá gá hoz43

Kolozsvársz.kir.várostanácsaéskommunitásaátlátvaanemzetköziolympiaiverse-
nyekjelentőségét,elhatározta,hogyezenversenyekegyikkiválóbajnokátésgyőztesét,Somodi
Istvándr-t,hazaérkezésealkalmávalalegnagyobbünnepélyességgelfogjafogadtatni.

Aprogrampontok,melyeketa tanács fog összeállítani, falragaszokútján fognaka
kö zön ség tu do má sá ra ho zat ni, de már ele ve is jel zem, hogy en nél a fo gad ta tás nál az if jú
ságnakjelentősszerepfogjutni.

Annálisinkább,mertazadicsőség,melyetígySomodiIstvándr.szerzettelsősorban
azifjúságdicsősége,azéazifjúságé,melynekvállainmárajövendőMagyarországboldog-
sá ga fog fel épül ni.

SomodiIstvángyőzelmeamidicsőségünkisséppenezértannakszerzőjételsősorban
is ne künk kell ün ne pel ni.

AfogadásnapjánazEgyetemiKörelőttgyülekezve,zászlóalattfogunkavasúthoz
ki vo nul ni s már most ké rem a Ko lozs várt tar tóz ko dó if jú sá got, hogy ezen a na pon mind 
eljönniszíveskedjenek,hogyafogadásazifjúságrészérőlisfényesenésimpozánsannyilat-
ko zó le gyen.

A gyülés ide jét majd a la pok ut ján fog juk az ér de kel tek tu do má sá ra hoz ni.
Nappendorich Kál mán

 az Egye te mi Kör szü ni dei el nö ke

43 Is me ret len szer ző kéz ira ta, ame lyet a ko lozs vá ri Apá czai Tár sa ság sport gyűj te mé nye 
őriz
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A lon do ni ver seny után dr. Somodi fo lya tat ta re mek ver-
se nye i nek so ro za tát an nak el le né re, hogy ke ve set ver-
seny zett. Mi vel az At lé ti kai Szö vet ség sza bá lyai sze rint 
or szá gos re kord nak csak az az ered mény szá mí tott, me
lyet az or szág te rü le tén ér tek el, ezért az 1909. évi BEAC 
év zá ró vi a da lán el ért 186 cm-es ug rá sa lett az új ma gyar 
csúcs.

Sze mé lyes si kert je len tett szá má ra a szü lő vá ro sá ban 
meg ren de zett at lé ti ka baj nok ság, mert Somodi, mint 
ma gyar ma gas ug ró re kor der, olim pi ai ezüst ér mes, elő
ször sze re pelt Ko lozs vá ron a nagy si ke rei után. A ko-
lozs vá ri ak nagy sze re tet tel fo gad ták ver seny ző jü ket, aki 
a ver se nyen meg mu tat ta, hogy nem ok nél kül ő a leg jobb 
eb ben a pró bá ban. Ko lozs vá ri be mu tat ko zá sa olympiai baj no
kunknak fényes sikerrel járt, amennyiben183 cm-esugrásával
még ko lozs vá ri ver se nyen el nem ért ered ményt pro du kált. Bá mu
latoskönnyedségével,kitűnőstylusávalméltónejtettecsodálatbaa
kö zön sé get44.

Az 1909es év ered mé nye it lát va a szak ér tők sej tet
ték, hogy már csak idő kér dé se volt, hogy a ko lozs vá ri 
ver seny ző meg is mé tel je lon do ni ered mé nyét. Ez meg is 
tör tént 1910ben, ami kor Somodinak si ke rült 188 cmt 
ug ra nia a BEAC év zá ró vi a da lán.

Ki emel ke dő ered mé nye i vel és lel kes mun kás sá gá val 
egy or szág tisz te le tét vív ta ki. Íme dr. Speidl Zol tán ve
zér cik ke a Sport Hír lap ból:

Akilencszázasévekelejénjelentmegamagyarsporttörténetébenezanév,amellyel
később a londoni olimpiai játékokon amagyar atlétikának talán legnagyobb dicsősége
kapcsolódottössze.

Ezanévünnepeltévált!Amagyarközönségasajtódicsőítésselárasztottael!
Azutánelmúltazolimpiaiesztendő,–elültazünneplészaja.Somodinevétegyesz-

tendőalattmár-mára feledéshomályábaborítottaakönnyenhevülő éskönnyen feledő

44 Nem ze ti Sport, 1909. no vem ber 13.

AjogdoktorA–
1909szEPtEmbEr
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közvélemény,mikor egy szépnapon–aBEAC tavalyi évzáró viadalán–újmagyar
re kord dal lob ban tot ta láng ra a lel ke se dést!

Azidénversenyekjöttek,versenyekmúltak,deSomodieleinteéletjeltsemadottmagá-
ról.Későbbaztánegy-egynevezésalakjábanjelezte–aközelgést.Demégnemjött!

Ésaközönség,asajtó,–amelyazőnevétakkoronadicsőségkoszorújávalövezte–
máragúny,abecsmérléstöviskoronájátfontaafejeköré.A„Közönségugratását”vágták
afejéhez,a„szavahihetőségét”vontákkétségbe.

Ésakkormegjelent!MessziKolozsvárrólegyévmultán,újbólfelutazottSomodiBu-
dapestre.Ésmegjelenvén,újmagyarrekordelérésébennyilvánulónagytudásávalegyszerre
elnémítottaagúnyolódokszavát;elkápráztatta,újbólvisszahódítottamagánakaközön-
séget.Újbólünnepeltékőt!

Ésezt,csakeztérdemlimegSomodi!Denemcsakazeredményéért,hanem–önma-
gá ért. A sport be li eré nye i ért!

Sokan vasárnapról-vasárnapra versenyeznek,kisebb-nagyobb versenyeken learatják
amagukbabérjait.És ezthelyeselni tudjuk,mert a gyakori versenyzés csiszolja a tu-

somodi186és188cm-EsországoscsúcsátigAzolódokumEntum
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dást. De viszont érthetőnek
tart juk és mél tá nyol ni tud juk 
Somodinakaztazálláspont-
játis,hogycsaknagyritkán
je le nik meg a po ron don, de 
ak kor azu tán ké pes sé gé nek 
tel jes sé gé ben mu tat ko zik be. 
Pillanatnyiapró-cseprő,kétes
értékűdicsőségeknemcsábít-
jákőtarra,hogyelőbbjelen-
jék meg a nagy nyil vá nos ság 
előtt,mielőttmégönmagához
mél tót tud na pro du kál ni.

Azt a nagy ener gi át, 
törhetetlen ambíciót pedig, a
mellyel a nagy nap ra ké szül, 
egyenesen csodálni tudjuk!
Távol a fejlett sportéletet élő
fővárostól,szinteteljesenma-
gárahagyatva,társnélkül,valamirosszkisudvaroncsöndbendolgozikamiSomodinka
magaésamagyarsportdicsőségére!

A ma gyar sport tár sa da lom leg tel je sebb el is me ré se il le ti meg ezt az ide á lis ma gyar sport
férfiút45.

Az 1911-es sze zon ban Somodi is mét si ke re sen ver seny zett. A nyár leg fon-
to sabb ver se nye Drez dá ban zaj lott, ahol a nem zet kö zi egész ség ügyi ki ál lí tás 
al kal má ból egy nagy sze rű nem zet kö zi at lé ti ka ver senyt ren dez tek, a há zi gaz da 
né met at lé ták mel lett részt vet tek ame ri kai, an gol, svéd és ma gyar ver seny zők 
is. A ma gyar kül dött ség szem pont já ból a ver seny pom pá san si ke rült, a részt
ve vő 10 ma gyar ver seny ző kö zül ha ton győz tek ver seny szá ma ik ban. Láz ár 
Jó zsef  Győztünkazegészvonalon cí mű írá sá ban be mu tat ta a drez dai si ke re ket: 
Egykishencegésselaztmondhatnánk,hogymegjelentünkaporondonskitártukmellün-
ketabüszkegermánelőtt.Ottvoltunksmérkőzésrehívtukalegjobbjaikat!Ottisvoltak
majd nem tel jes szám ban. Aki re azon ban a leg job ban va dász tunk s aki vel leg job ban sze
rettünkvolnatalálkozni,ajóPasemann,akétszeresangolbajnoksatöbbszörösnémet

45 Sport Hír lap, 1910, ok tó ber 10.

somodiújmAgyArcsúcsotugrott,188cm
1910.októbEr2.
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rekorder egyszerűen megug-
rott46! 

Va ló ban, a ma gyar 
kül dött ség szá má ra a ma
gas ug rás ver se nye je len-
tet te a ver se nyek ko ro ná-
ját, hi szen a vi a dal előtt a 
szer ve zők be je len tet ték, 
hogy a Somodi, a ma gyar 
re kor der ver se nyez ni fog 
Pasemann, a né met re-
kor der el len. A ver seny 
előtt vi szont a né me tek 
büsz ke sé ge be je len tet
te, hogy tá vol ma rad és 
nem ver se nyez sze mé-
lyes okok mi att. Somodi 
en nek el le né re fé nye sen 
ver seny zett, 187 cm-es 

ug rá sá val nyer te a ver senyt, ered mé nyét ele mez ve azt mon dot ták ró la, hogy 
ezzelakiválóeredménnyelastarttóltávolmaradtPasemanntislevertevolna. Pasemann 
tá vol ma ra dá sa ta lál ga tá sok ra adott okot, fel té te lez ték, hogy nem mert ki áll ni a 
re mek for má ban ug ró Somodi el len. Elsőrendűforrásbóltudom,hogyPasemannaz-
zalazindoklással,hogykisséletörveérzimagát,nemakartaerejétösszemérniSomodival
– ír ta Láz ár Ist ván47.

Dr. Somodi ki emel ke dő ered mé nye it az egész Ko lozs vár ün nepl te. Ez az 
ered mény is mét fel ve tet te a ko lozs vá ri sport élet leg na gyobb gond ját, hogy a 
vá ros nak nem volt meg fe le lő sport pá lyá ja. Koncz Ru dolf  ko lozs vá ri allround 
sport em ber, a Re for má tus Kol lé gi um le gen dás fran cia-la tin ta ná ra élet raj zi 
vissza em lé ke zé sé ben eképp szá molt be a sport pá lya épí té sé nek tör té ne té ről: 
Ezaragyogóeredményigennagydicsőségéreváltminddr.Somodinakmindvárosunk-
nak.ALondonból haza érkező bajnokot a pályaudvaron a városi tanácsküldöttsége
fogadtanagyüdvözlőbeszéddel.Dr.Somodinakezenragyogósporteredményénfelbuzdul-

46 Pes ti Nap ló, 1911. jú li us 18.
47 Pes ti Nap ló, 1911. jú li us 22.

Egy1910-EsvErsEnyEnkészültkéP
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vamostmáravárositanácsis
belátta,nemcsakasportembe-
rek, hogy fel tét le nül szük ség 
van egy tel je sen mo dern sport
te lep lé te sí té sé re, ahol if ja ink 
egy részt gya ko rol hat ják ma
gu kat az athletikában és 
footballban, más részt a sport 
kívánalmainakmegfelelőke-
ret ben tud nak szép ren de zett 
ver se nye ket tar ta ni, mi ál
tal remélhető, hogy elmaradt
sport szín vo na lunk rö vi de sen 
emel ked ni fog. Ezt az egész
ségesésnemescéltszemelőtt
tartvaavárositanácselhatá-
roz ta most már vég ér vé nye sen 
a sport te lep lét re ho zá sát pon
to san azon a he lyen, ahol ma 
isáll,de1911januárigkellettvárnia,mígaKincstárnakbérletiszerződéselejár,akiezt
aterepettűzifaszállításraaSzamosfolyónhasználta.Ekkoravárositanácsmegbízta
KovácsGyulavárosimérnökötatervelkészítésével,amitőeliskészítettaFerencváros
TornaClubsporttelepénekmintájáraúgy,hogy1911tavaszánKovácsGyulavárosimér-
nök ve ze té se és fel ügye le te alatt a mun ka meg is in dult48.

De nem csak a ko lozs vá ri ak ör vend tek, hogy ko moly anya gi be fek te tés 
mel lett a vá ros nak vi lág szín vo na lú sport te le pe pá lyá ja lesz, ha nem a ma gyar
or szá gi sport ve ze tők is, akik tud ták, hogy ez zel a pá lya ava tás sal nagy lé pést 
tesz nek az at lé ti ka nép sze rű sí té se ér de ké ben. Az er dé lyi nagy vá ros okon kí vül 
az at lé ti ka nép sze rű sí té se még kez det le ges volt. Az új sport te lep fel ava tá sá
nak hí re be jár ta az egész or szá got, a szak ér tők, a sport ve ze tők szép sza vak kal 
üd vö zöl ték a ko lozs vá ri sport si ker hí rét. Dr. Do bál Emil új ság író a Nem ze ti 
Sport ha sáb ja in ve zér cikk ében üd vö zöl te a mun ká la tok be fe je zé sét.

48 Koncz Ru dolf  ko lozs vá ri allround sport em ber az 1960as évek ben meg ír ta sport em lé
ke it. Kéz ira tá nak egy ré szét az Apá czai Tár sa ság őr zi Ko lozs vá ron. 

somodiugrásAAdrEzdAivErsEnyEn–1911.július13.
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Íme Er dély ben, ahol leg
or to do xabb a köz vé le mény, 
ahol még a be széd mód is 
olyanKárolyiGáspárbibliá-
járaemlékeztetőódonzama-
tú – ahol leg ke vés bé van mód 
idegen eszmék behurcolására
– ezen a da rab or szá gon, ahol 
a sze gény ség, a tá vol ság, a 
kon zer va tív fel fo gás, – szó val 
min den gát ja a mo dern in téz
mények gyors recipiálásának
– ott szik lás Er dély or szág
ban,annakisafővárosában:
Ko lozs vá rott meg épül a kol
dus sze gény vá ros jó vol tá ból 
egyhatalmassporttelep;most
nyit ják meg nagy ün nep sé
gek kel, szep tem ber 17én.

És kapom a hírt a beavatottaktól, hogy milyen merész nagy tervek vannak még
születőben.Hatalmas perspektíva nyílikmeg a szemünk előtt ezeknek a terveknek a
nyo mán.

Merttudnunkkell,hogyKolozsvármaisgócpontja,szellemivezetőjeErdélynek.Ami
ottbevettdivat,azcsakhamardivattáleszasokkicsierdélyivároskábanis.Amitott
afiatalokmegszoknak,megszeretnek,azelvándorolErdélyországmindenzege-zugába.
AmitmostKolozsvárművel,azarányaibanolyanhatalmasnemzetmentőmunka,ami-
lyenteddigNagy-Magyarországonegyvárossemprodukált.

Az em bert a na i vi tá sok ról le szok tat ja az élet. A leg na gyobb öröm kö ze pet te is min dig 
ott fur kál az agyam ban az a rossz ér zés, hogy mennyi küz dés kell még, míg ott messze 
Erdély országban a sportűző alkalmatosságokmellémegterem a sportszerű felfogás is.
Mert saj nos ta pasz ta la ta im van nak ar ról, hogy a spor tot is ho gyan do mi nál ja vi dé ken a 
kicsinyesség.

Ámbátor,hanézemkikcsináljákarrafeléazújsportéletet,bekelllátnom,hogya
fé le lem még is alap ta lan.

OttKolozsvármellettvérzettelaszabadságharcbanVasvári.EzafanatikusMa-
gyar or szá gi if jú, aki át akar ta vin ni a Ki rály há gón a sza bad ság zász la ját. Ma is van nak 

Egy1911-EsvErsEnyEnkészültkéP
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van a ke zük eb ben a nagy sport be li át ala ku lás
ban.

Ésaztánlátokottanküzdeniasportérde-
kébenapróembereket.Abbólafajtából,akikről
Petőfiírja,hogyavérükmindenkiscseppjedrága
gyöngyötér!Kettőtközülök,akikazaprókkö-
zöttvezetők,megisnevezek:aSomoditestvére-
ket. Bár is me rik a ne vü ket szer teszéj jel, sen ki 
annyi ra nem tud ja, hogy mit dol goz tak ezek a 
kis le gé nyek a spor tért, mint én, aki két évig él
tem kö zöt tük.

Hát ezekben az urakbanmégis csak illik
megbízni, hogy amit eddig jól csináltak, azt jól
fog ják fo lyat ni is!

A Nemzeti Sport az ünnepük alkalmá-
valvelükörvendezik.Kolozsvárdicsőségenekünkisdicsőségünk!Szeretettelköszöntjük
amagyarsportokelsőhajlékátErdélybenésamegalkotóit testvérigyöngédséggeldicsér-
jük49.

1911 nya rán be fe jez ték a mun ká la to kat, így szep tem ber 17ére min den 
ké szen ál lott az új pá lya fel ava tá sá ra. A szer ve zé si mun ká ban orosz lán részt 
vál lal tak a Somodi test vé rek is, akik kö zül Ist ván ek kor már a KEAC at lé ti ka 
szak osz tá lyá nak ve ze tő je volt. Az új sport te lep fel ava tá si ün nep sé gét több 
hó na pon át szer vez ték a ko lozs vá ri ak. Hosszú mun ka után 1911. szep tem ber 
17én min den ké szen állt az ün ne pé lyes fel ava tás ra, il let ve a nyi tó ver se nyek
re. A meg nyi tó ün nep sé gen ne ves sze mé lyi sé gek so ra je lent meg: Ko lozs
vár elöl já rói és klubbvezetői mel lett 21 sport egye sü let kép vi sel tet te ma gát, 
fel szó lalt a hon vé del mi, va la mint a köz ok ta tá si mi nisz ter kép vi se lő je is. A 
vá ros ne vé ben FeketeNagy Bé la pol gár mes ter át ad ta a sport te le pet a KAC 
el nö ké nek, br. Josika Sa mu nak, ez után pe dig el kez dőd tek a pá lya ava tó ver
se nyek. Az at lé ti ka ver se nyek után lab da ru gó mérközés zár ta a ver se nye ket, 
a Bu da pes tiCse pe li At lé ti kai Club csa pa ta 41 arány ban le győz te Ko lozs vár 
vá lo ga tott ját50.

49 Nem ze ti Sport, 1911. szep tem ber 3.
50 El len zék, 1911. szep tem ber 19.

Az1911-bEnfElAvAtott
kolozsvárisPorttElEP
–korAbElikéPEslAP
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Az at lé ti ka ver se nye ket be ár nyé kol ta 
a rossz idő já rás, a ver se nyen el ért ered
mé nyek pe dig messze el ma rad tak a sze-
zon leg jobb ered mé nye i től an nak el le né
re, hogy a ma gyar at lé ti ka ja va részt vett a 
ver se nyen. Somodi Ist ván is ver seny zett, a 
ma gas ug ró ver senyt 175 cm-es ug rá sá val 
meg nyer te. A Nem ze ti Sport 1911. szep-
tem ber 24.-i szá má ban eképp ér té kel te a 
ko lozs vá ri ver senyt: Szegény kolozsváriak-
nak igazán nem volt szerencséjük nagyarányú-
ra ter ve zett pá lya meg nyi tó ver se nyük kel. Min den 
feltételmegvolthozzá,hogynagysikerűlegyen:a
városáltalfejedelmibőkezűséggellétesítettpálya,
a nagyszámúkiváló versenyző, lelkes hangulat,
deJupiterPluviusmegnyitáazégcsatornáitésegészdélutánzuhogottasűrű,hideg,őszi
eső,tönkretéveazóriásifáradsággaléskörültekintéssellétrehozottversenyt.

A„MA.Sz.”ritkaelőzékenységgelviselkedettaKEACversenyévelszemben,nem
advaversenyengedélytenapraegymásegyletneksem.Somodi,Bodor,Jankovich,Luntzer,
Ondrus, Antal, Kovács N., Horner, Mudin, Déván, Szerelemhegyi, Rácz, Szakáll,
Szalai,Grün,Stolmárstb.megjelenésemárelevebiztosítottákvolnanemcsakaverseny
nívóját,hanemakitűnőeredményeketis,haazesőáltalfelázottpályasahidegnedves
levegőnemgátoltavolnaazerőkteljeskifejtését...

Azesőkároshatásaamagasugrásnálnyilvánultlegerősebben.Azelugrásegypocso-
lyábóltörténtésSomodi,kitréningbenpárnapelőtt191-etugrott,képtelenvolta181
cm-tátvinni,Szabómára170-etsembírta51.

Somodinak egy re ko mo lyabb el len fe lek kel kel lett ver se nyez nie. Ezek kö-
zött a leg je len tő sebb bá ró Wardener Iván volt, aki 190 cmre ja ví tot ta idő 
köz ben a ma gas ug rás re kord ját. 

Óri á si ér dek lő dés előz te meg a MAC év zá ró vi a da lát, ahol a két nagy esé
lyes in dult. Bár Somodi rész vé te le be teg ség mi att utol só pil la na tig két sé ges 
volt, utol só pil la nat ban még is úgy dön tött, hogy egész sé ge erő sö dött annyi ra, 
hogy a ver se nyen részt ve gyen. A ver seny a ko lozs vá ri at lé ta szá má ra fé nyes-
re si ke rült, hi szen 186 cmes ug rá sá val le győz te el len fe lét, aki csak 181 cmig 

51 Nem ze ti Sport, 1911. szep tem ber 3.

AsPorttElEPrégifAtribünjE–
korAbElikéPEslAP
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ju tott. A két spor to lót az egész 
or szág ün ne pel te, hi szen mind
ad dig nem volt ilyen pár harc 
két ver seny ző kö zött a ma gyar 
at lé ti ká ban. Egy új ság író így fo
gal maz ta meg a két ki vá ló at lé-
ta pár har cát: a vélemények erősen
meg osz la nak, hogy me lyik a job bik 
akettőközül.Mierreaztmondhat-
nók,amitazöregGoethefeleltazok-
nak, akik vitatkoztak, hogy ő e a
nagyobbköltő,vagySchiller?Neazt
ku tas suk, hogy me lyik a na gyobb, 
ha nem örül jünk, hogy két ilyen je les 
legényünkvan.Reméljük,hogyjövő-
benmindkettenátröpítikStockholm-
banamagyar címeres trikóta190
fö lött52.

Az 1912-es év a stokholmi olim pia je gyé ben zaj lott. Mi vel Somodi már a 
ver seny előtt egy re ke ve seb bet ver seny zett, emel lett ügy vé di vizs gá ra ké szült, 
ki hagy ta az 1912-es olim pi át. En nek el le né re az olim pi ai ma gas ug ró ver se-
nyen a ma gyar kül dött ség szép ered ményt várt Somodi ver seny tár sá tól, bá ró 
Wardenertől. An nak el le né re, hogy az ad di gi olim pi ai ma gas ug ró ver se nye ken 
a ma gyar spor to lók re me kül sze re pel tek, e ver se nyen nem si ke rült a bra vúr. 
Bá ró Wardener, aki től ér met vár tak, dél előtt át ug rot ta a dön tő be ju tás hoz 
szük sé ges 183 cmt, ám dél után már 180 cmnél ki esett. A ma gyar ug ró, aki 
meg rög zött al ko ho lis ta volt, az zal ma gya ráz ta a gyen ge sze rep lé sét, hogy a 
ma gyar csa pat edző je meg von ta tő le a meg szo kott sze szes ita lát53.

Somodi 1912-ben ke vés ver senyen vett részt, fon tos sze re pe volt vi szont a 
KEACban, il let ve an nak at lé ti ka szak osz tá lyá ban. Somodi hosszabb időn ke
resz tül a KEAC fő tit ká ra volt, öccsé vel, And rás sal együtt orosz lán részt vál
lal t min den KEAC ren dez vény szer ve zé sé ben, pél dá ul új ko lozs vá ri sport te lep 
meg nyi tá sá nak, il let ve a nyi tó ver se nyek nek a meg szer ve zé se is ne vük höz fű ző

52 Nem ze ti Sport, 1911. no vem ber 5.
53 Zuber Fe renc, Az at lé ti ka tör té ne te Ma gya ror szá gon, In Test ne ve lés, 1936, 143.

korcsolyAélEtAsétAtéritAvon
Az1910-EsévEkbEn
(jobboldAlonsomodiistván)
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dik. Az 1912e KEAC köz gyű lé sen Somodi Ist
vánt új ra fő tit kár rá, il let ve az at lé ti ka szak osz tály 
el nö ké vé, Somodi And rást pe dig a kor cso lya 
szak osz tály el nö ké vé vá lasz tot ták54.

1912. szep tem ber 15-én a Nagy vá ra di Sport 
Egy let nagy sza bá sú at lé ti ka ver senyt szer ve zett, 
amely re a bu da pes ti egye sü le tek mel lett meg
hív ták Er dély leg fon to sabb at lé ti kai egye sü le
te it is. Saj nos az idő já rás a nagy vá ra di ver senyt 
is be fo lyá sol ta, a foly to nos szél és eső zés meg
ron gál ta az at lé ti ka pá lyát, így nem szü let tek ki
emel ke dő ered mé nyek. A ko lozs vá ri ver seny zők 
dr. Somodi Ist ván ve ze té se alatt szép szám ban 
vet tek részt e ver se nyen, ered mé nye ik kel be bi-
zo nyí tot ták, hogy a KEAC a ma gyar at lé ti kai élet 
egyik fő sze rep lő je. Szép ered mé nye i ket vi szont 
el ho má lyo sí tot ta Somodi re mek ver seny zé se, aki 
an nak el le né re, hogy ab ban az év ben alig ver seny zett, a nagy vá ra di ver se nyen 
két szá mot is meg nyert, és nem is akarho gyan. A ma gas ug rás ver se nyé ben 175 
cm-el nyer te a ver senyt, 10 cm-el ugor va job bat a má so dik és har ma dik he lye-
zet tek nél, Or bán (BEAC), va la mint Finta (KEAC). Somodi a tá vol ug rás ver se
nyé ben is iga zol ta klasszi sát: an nak el le né re, hogy eb ben a szám ban nem ké szült 
felt, to rony ma ga san le győz te fi a tal el len fe le it. A győ ze lem ér té két nö ve li ered
mé nye, 654 cm, amely kö zel fél mé ter rel volt jobb, mint a má so dik he lye zet té, 
Kósa Jó zse fé (MAC), aki 606 cmt ug rott55.

Az el ső vi lág há bo rú meg tör te a ko lozs vá ri sport élet fej lő dé sét. Eze ket 
az ese mé nye ket Me ző Fe renc fog lal ta össze: az 1911. év ben pom pás sport te le pet 
kapaklub,megvanrámindenlehetőség,hogyafővárosiegyletekmelléfejlődjék,ámjöna
há bo rú vér zi va ta ra, vé gig sö pör a sport te re ken is, Er dély if jú sá ga is le te szi a sport esz kö zö
ketésfegyvertragadkezébe,hogyamindenfelőlmegtámadthazájánakvédelmérekeljen56. 
Somodi Ist ván szá má ra az el ső vi lág há bo rú – me lyet mint ka to na vé gig har
colt – vég képp le zár ta ki emel ke dő spor to lói kar ri er jét.

54 El len zék, 1912. ok tó ber 10
55 El len zék, 1910. szep tem ber 16
56 Dr. Me ző Fe renc, Er dély sport éle te, In Test ne ve lés, 1929 au gusz tusszep tem ber, 536.

AhonvédségtisztjE
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dr.somodiEdzőimunkásságA

Az el ső vi lág há bo rú után dr. Somodi Ist ván ne ki lá tott a ko lozs vá ri ma gyar 
at lé ti kai élet új ra szer ve zé sé nek. Ne héz fel adat volt ez mind po li ti kai, mind 
em be ri szem pont ból: az új ro mán ve ze tés nem néz te jó szem mel a KAC fel-
len dü lé sét, emel lett a ma gyar egye tem nél kül ma radt vá ros ban ke vés te het sé
ges, ki emel ke dő ered mé nyek re ké pes spor to ló ma radt.

Az 1922-ben meg je lent Athletika év könyv, me lyet dr. Somodi Ist ván szer-
kesz tett eképp szá molt be a vi lág há bo rú utá ni idő szak ról: a há bo rú az egész 
athletikai éle tet derékben tör te ket té, úgy, hogy a for ra da lom után új ból kel lett kez de ni 
mindent.LeghamarabbaKEACállottlábrasaz1919.évtavaszánújbólvirágzóathle
tikaiéletindultmegakolozsvárisporttelepenésrövididőalattnagyszámúkiválókezdőés
juniorversenyzőállottszorgalmasmunkában.Arad,TemesvárésNagyváradekkormég
nem ad tak élet je let ma guk ról.

Kolozsvár fejlődése sem tartott azonban sokáig, mert a katonai hatóságok 1919.
június23-ánmindenneműsportolástbetiltottaksezazállapotKolozsvárt1920.július
vé gé ig tar tott.

Másvárosokbanazegyesületekmáraz1920.évelejénmegkaptákaműködésűkhez
szükségesengedélyt,azonbanathletikaiéletrőlbeszélniennekazévnekcsakavége fele
lehet,mertaugusztusigcsupánAradésTemesvárathletizáltak,deconcurentiahiányában
számottevőfejlődésnáluknemállhatottbe.

Ko lozs várt – mint em lí tet tem – 1920. au gusz tu sá nak ele jén in dult meg a spor to lás s 
ekkorkezdődikmegtulajdonképpenErdélyathletikájais,mertezidőtőlkezdvenemcsak
AradésTemesvárathletáidolgoznak,hanemaKEAC-nak,részbenaKAC-ba,részben
pedigaMSE57-belépetttagjaiésazUniversitateaba58tömörödöttrománsportférfiakis,
úgy,hogyaz1920.évvégénmárszámottevőathletikaiéletettalálunk59.

Dr. Somodi Ist ván, akit Ro má nia el ső at lé ta edző je ként tar ta nak szá mon, 
el kezd te lel kes mun ká ját a KAC at lé ti kai szak osz tá lyá nak új ra szer ve zé sé ben. 
Ké sőbb az egye sü let el nö ki tiszt sé gét is el vál lal ta. Óri á si ne héz sé gek be üt
kö zött, hi szen az új ve ze tés sem mi képp sem óhaj tot ta a ko lozs vá ri ma gyar 
sport egy let tá mo ga tá sát. Bá ró Bánffy Ist ván, a 40-es évek ele jé nek ki emel ke-
dő rúd ug ró ja el me sél te, hogy amíg az Universitatea ro mán at lé tá it az ro mán 

57 Mun kás Sport Egy let (MSE) – 1911ben ala kult Kolozsváron.
58 Universitatea Cluj – a ko lozs vá ri ro mán egye tem sport kö re, 1920 már ci u sá ban ala kult.
59 Athletikai év könyv, szerk. dr. Somodi Ist ván, Ko lozs vár, 1922, 2-3.



48 49

dr. somodi edzői mun kás sá gA 

donogángErőgyőzAkAcvErsEnyénAkolozsvárisPorttElEPEn–1921júliusA

ifjúságimEzEifutóvErsEnystArtjA–kolozsvár,1922tAvAszA(bAlrólAzElső
kormoslászló,AmásodikbujdosjózsEf,AkAcAtlétái)
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sport ve ze tők bő ven el lát ták pénz zel, fel sze re lés sel, éle lem mel, ad dig a KAC 
at lé tá i nak csak sa lét ro mos kol bász ju tott ki szál lás kor. 

A bé csi dön tés után, a 40-es évek ele jén, több sport tör té ne ti mun ka le je gyez-
te az er dé lyi ma gyar sport élet ne héz sé ge it a 20-as és 30-as évek ben. Az er dé lyi 
ma gyar sport élet a tri a no ni dön tés után sok kal fej let tebb volt, mint a mold vai és 
ha vas al föl di (úgy ne ve zett regáti) sport élet. A ma gyar egy le tek fej lő dé sé nek meg
aka dá lyo zá sát az új ha ta lom tu da tos mód sze rek kel pró bál ta el ér ni, a leg fon to sabb 
mód sze rek a pá lyák, ter mek ál la mo sí tá sa és el vé te le, va la mint az anya gi tá mo ga
tá sok meg vo ná sa volt. Pluhár Ist ván így fog lal ta össze ezt az idő sza kot: a ma gyar 
egyletetacseh,románvagyszerbegylettelközösrendezésrekényszeríttettéksígyajövedelem-
nekcsakegykisrészejutottamagyaregyletpénztárába.Későbbezeketaközösrendezéseket
mindinkábbúgyirányították,hogyajövedelemnekcsakatöredékeitélvezhetteamagyaregylet.
Így ér ték el azt, hogy a ma gyar sport von zó ere jé vel a ma gyar kö zön ség ál do zat kész sé gét a sa ját 
sport éle tünk fej lesz té sé nek szol gá la tá ba ál lí tot ták60. 

Mind ezek el le né re a ko lozs vá ri at lé ták óri á si si ke re ket ér tek el, s ez el ső 
sor ban dr. Somodi lel kes mun kás sá gá nak az ered mé nye. Az egye sü let nek a 
20as évek ben ki emel ke dő at lé tái vol tak: Pé ter Lász ló, a hí res sprin ter, a klub

60 Ma gyar or szá gi sport egye sü le tek tör té ne te, szerk. Pluhár Ist ván, Bu da pest, 1942, 19.

PétErlászlógyőzA100m-EsországosbAjnokságon1921-bEn
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nak 15 or szá gos baj no ki cí met szer zett, Vajna Já nos rúd ug ró né gyet, Dá vid 
Já nos súly lö kő ket tőt, s 1924ben a 4x100 mes vál tó – Pé ter, Sza bó, Kor mos, 
Bí ró – is or szá gos baj no ki cí met nyert. 

Az el ső or szá gos szin tű at lé ti ka ver se nyen, me lyet Ko lozs vá ron ren dez
tek 1921ben, Pé ter Lász ló négy ver seny szám ban is győ zött (100 m., 200m., 
tá vol ug rás és hár mas ug rás). Mel let te Vajna és Donogán is győ zött; a KAC 
at lé tái az el ső je len tős ver se nyen je lez ték, hogy fon tos sze re pet ját sza nak a 
ro mán at lé ti kai élet ben. Az 1922-es or szá gos ver senyt Te mes vá ron ren dez ték, 
ahol a KAC meg ti ze delt csa pat tal ált ki, hi szen Pé ter Lász ló be teg ség mi att, 
Donogán Gerő pe dig ka to nai szol gá la ta mi att ki hagy ta a ver senyt, így csak 
Vajnának si ke rült meg vé de ni cí mét61.

61 Sport, 1922. áp ri lis 24, 2.

AkAcAtlétáiAbrAssóiországosbAjnokságon1923júliusábAn,
AholAzEgyEsülEthAtEgyéniésEgystAfétAgyőzElmEtszErzEtt
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Az vi lág há bo rú utá ni el ső ran gos or szá gos at lé ti ka baj nok ság 1923. jú
li us 26-án zaj lott Bras só ban. A vi a dal szer ve zé sé ben fon tos sze re pet vál lalt 
Kár oly ro mán trón örö kös is, a ver senyt pe dig több ma gas ran gú dip lo mata 
és ka to nai ve ze tő is meg lá to gat ta, mivel a kö ze li Sinaián a kis an tant ál lam fér
fi a i nak kon fe ren ci á ja zaj lott. A ver seny re be ne vez tek Ro má nia leg jobb at lé tái, 
min den jel ar ra mu ta tott, hogy ma gas szín vo na lú ver seny kö vet ke zik.

A bras sói ver seny ko ránt sem si ke rült olyan fé nyes re, mint azt a ren de zők 
gon dol ták. A ver seny zsű ri je több ször igaz ság ta lan dön té se ket ho zott, amely 

A4X100és4X200mrEcordErstAfétA1923-bAn
bAlról:donogángErő,bírófErEnc,PétErlászló,somodiistván,

WElsErtiboréskormoslászló
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meg döb ben tet te a szak em be re ket, a szak szö vet ség dön té se, hogy Bras só ban 
ren dez zék, a ver senyt pe dig egye ne sen mel lé fo gás volt, hi szen Bras són nem 
ren del ke zett sem meg fe le lő sport te lep pel, sem at lé ti kát sze re tő kö zön ség gel, 
a pá lya pe dig, ame lyen ver se nyez tek kö zel hat km-re volt a vá ros tól. És ak kor 
még nem be szél tünk ar ról, hogy a ver seny tá vo kat nem hi te le sí tet ték, en nek 
bi zo nyí té ka volt a 200 mes sík fu tás, ahol a cél 80 cmel lej jebb volt a rajt 
szint jé nél, így nem cso da, hogy a ko lozs vá ri Pé ter Lász ló majd nem új vi lág
csú csot fu tott ezen a tá von (21,4 mp).

AkAcAtlétáiAz1920-AsévEkközEPén
bAlról:somodi,vAjnA,WElsEr,donogán,dávid,bíróf.,fEttEr,kormos,
PétEr,bEkE
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A KAC csa pa ta mind ezek el le né re fé nye sen sze re pelt és hat baj no ki cí met 
szer zett. Pé ter Lász ló négy ver seny szám ban győ zött, mel let te Vajna Já nos 
meg nyer te a rúd ug rást, míg Dá vid Jó zsef  a disz kosz ve tést. Ezek kel a győ zel
mek kel a KAC el hó dí tot ta a Ro má nia leg jobb egye sü le té nek já ró dí jat is.

Saj nos ezen a ver se nyen a ko lozs vá ri ma gyar egye sü le tet egy sú lyos sport
sze rűt len dön tés ér te. Va ló szí nű, hogy a szer ve ző ket vagy a bu ka res ti szak
ve ze tést za var ta, hogy a ko lozs vá ri ma gyar egye sü let ural ja a ro mán at lé ti kai 
éle tet, így be le szól tak a 4x100 mes vál tó vég ered mény ében. A ko lozs vá ri 
vál tó to rony ma ga san, új or szá gos csúccsal – 46,2 mp – nyer te a ver senyt, ez 
lett vol na a KAC he te dik baj no ki cí me. Ek kor vi szont a szer eve zők ki zár ták a 
ver seny ből a ko lozs vá ri vál tót, dön té sü ket az zal in do kol ván, hogy Donogán 
hi bá san vál tott, el néz ték vi szont a bu ka res ti Olim pia ver seny ző jé nek a két
sze res lo pott start ját. Ez a sport sze rűt len dön tés fel há bo rí tot ta a ko lozs vá ri 

vAjnAistvánországosbAjnokrúdugró–1924
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kül dött sé get, aki hi á ba óv ta meg a dön tést, hi á ba kér te, hogy a ver senyt fus sák 
új ra, a ver seny bí ró ság dön té se ma radt62. 

Az 1920as évek ben, a gaz da sá gi vál ság előt ti, az er dé lyi sport egye sü le
tek – Ko lozs vá ri At lé ti kai Club, Ko lozs vá ri Universitatea, va la mint az ara di és 
te mes vá ri egye sü le tek – rend sze re sen meg előz ték a bu ka res ti egye sü le te ket, 
ame lyek csak évek kel ké sőbb kezd ték ural ni az or szá gos baj nok sá go kat.

Pé ter Lász ló ról, a ki vá ló vág tá zó ról ér de mes meg je gyez ni, hogy 14 or-
szá gos baj no ki cí mé vel a KAC min den  idők leg ered mé nye sebb ver seny ző je 
volt. Az 1923as or szá gos baj nok ság után, ami kor edző je gra tu lált ne ki, Pé
ter fa nya log va fo gad ta az el is me rést: „Ne is mond ja, Pis ta bá csi, ta valy előtt 
négy szám ban győz tem! De nem baj, a leg kö ze leb bi baj nok sá gon ja ví tok!” 
Egy év re rá, a ko lozs vá ri sé ta té ri pá lyán be tar tot ta a sza vát: öt baj no ki cí met 
szer zett. Ilyen volt a szín vo nal a ko lozs vá ri ma gyar at lé ták kö ré ben az 1920as 
évek ele jén63.

62 El len zék, 1923. au gusz tus 1.
63 Sza bad ság, 2003. jú li us 31.

bírólAjosországosbAjnokrúdugró
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Pé ter Lász ló több vissza em lé ke zé sé ben is le ír ta az ak ko ri ko lozs vá ri sport
éle tet, va la mint azt, hogy is ke rült Ko lozs vár ra Somodi Pis ta bá csi ke ze alá. 
AzelsővilágháborúutánérettségiztemszínjelesselaMikóKollégiumban.Ugyanabban
azévbenegyunokatestvérem,agidófalviMiskolcziKálmánakolozsváriMezőgazdasági
Akadémiátabszolválta,smintdiákaKAC(KolozsváriatlétikaiClub)színeibennyert
or szá gos baj nok sá got súly lö kés ben. Mi vel tud ta, hogy a Mikó Kol lé gi um év vé gi tor na vizs
gá ján fu tás ban, ma gas és tá vol ug rás ban én nyer tem el a pál mát, és azt is tud ta, hogy a 
ko lozs vá ri Ke res ke del mi Aka dé mi á ra aka rok be irat koz ni, ar ra biz ta tott, hogy men jek 
kiGidófalvára, ésottkészüljünkegyüttaKolozsváronmegtartandóországosatlétikai
baj nok ság ra. El fo gad tam a meghívást… A vé let len úgy hoz ta, hogy egy nap ra (au gusz tus 
29.)esettabajnokságKolozsváronésMiskolcziesküvőjeMezőmadarason.Nemvoltmit
tenni,KálmántáviratozottKolozsvárraaKACakkorielnökének,edzőjének,mindenesé-
nek,SzatmáriPistának.Atáviratígyhangzott:29-énvanazesküvőmMezőmadarason,
helyettestküldök,PéterLászlót.Mindenszámbannevezni.Szatmárivisszatáviratozott:
Azesküvőtelhalasztani,ahelyettesselegyüttvárlak.Kálmánvisszatáviratozott:Azöcsé-
met vár já tok az ál lo má son.

somodiátvEsziii.károlykirálytól
AlEgjobbAtlétikAiEgyEsülEtnEkjárótrófEát.
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Párnapmúlva,azországosbajnokságbefejezéseutánSzatmáritáviratbanválaszolt:
Ahelyettesnégybajnokságotnyert.Köszönöm.SokboldogságotkívánSzatmáriPista.

AhúszasévekelejénRomániaországosbajnokavoltammindenekelőtt100és200
mé te ren és né hány ug ró szám ban...64

Pé ter Lász lót szo ros ba rát ság fűz te Dá vid Jó zsef hez is. Er ről a ba rát ság
ról egy vissza em lé ke zé sé ben szá molt be. Az 1900ban Zalánban szü le tett Dá vid 
Jóskávalvalóbarátságom–írjaegyiklevelébenPéterLászló–agimnáziumiidőkben
kezdődött,amikorőelsőosztályosvoltésénmásodik.Afüleslabdapályánhamarösszeba-
rátkoztunk,mertmindkettenszerettükeztaszép,férfiasjátékot.Azvoltaszokás,hogy
mindenszombatdélutánkétválogatottfüleslabda-csapatkivonultazÚjvárossy-kertben
lévőgyepessportpályára,kürt-ésdobszóvalmenetelvevégigavároson.Báríratlan,mégis
szabályvolt,hogyezekbeacsapatokbacsakfelsőosztályosokkerülhettekbe,dePetrásta-
nárúrgyakortabecsempészettminket,alsóbbosztályosokatis,jelezveezzel,hogyfelfigyelt
te het sé günk re, ér té ke li tu dá sun kat.

64 Áros Kár oly, Er dé lyi ma gyar spor to lók az olim pi á kon, Szent end re, 2002, 139.

AkirálygrAtulálbírólAjosnAk(brAssó,1934)
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JóskabarátomanégyosztályelvégzéseutántanítóképzőrementNagyenyedre,skap-
csolatunkegyelőremegszakadt.

1921-ben egyközös barátunk említette, hogy a tanítóképzőben volt egy nagyon jó
súlylökő,DávidJózsef.ÉnakkormáraKAC-banatlétizáltam,fogtammagam,ésel-
mentemZalánba,Jóskaszülőfalujába,hogyrábeszéljemott,jöjjönfelKolozsvárra.Nem
voltkínnyű dolgom,mert ő akkor egy erdőkitermelő vállalatnál, amolyan felügyelő-féle
volt,sközbenvadászszenvedélyénekishódolt.Nemvoltmásválasztásom,mintnővére,
Dá vid Mar git ka se gít sé gét kér ni, aki nek Jós ka meg is ígér te, hogy nem zár kó zik el az 
ajánlattól… Az ak ko ri Ko lozs várt na gyon le he tett sze ret ni, s akit pe dig Ko lozs vár meg
sze re tett, an nak nem volt ám rossz dol ga. Jós kát is ha ma ro san a szí vé be fo gad ta a vá ros. 
Rendszeresedzésekutánrövididőalattutolérteellenfeleit,sazországosbajnokságonmár
súlylökésbenésdiszkoszvetésbenisfelülmúltaőket.NagyellenfeleiMorarTeofilésÚjlaki
Rezsővoltak,mindkettenaBudapestiEACatlétái,akiknemrégtértekhaza.Kolozs-
váronakkor élénkatlétikai élet folyt, dr.Somodi István,az1908-as londoni olimpia
ezüstérmesmagasugrójavoltannakapezsgőéletnekamegalapozója,mozgatója,lelke.A
városférfiainakkabátjánaKACpiros-fehérjelvényevirított.Anagyobbversenyeinken,

AkAccsAPAtAAz1934-EsországosbAjnokságon.somodiistvánkEzébEn
AlEgjobbEgyEsülEtnEkjárókuPA
bAlról:krAusz,somodi,kovács,bírólAjos
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aKAC-Haggiborderbinottszurkoltafélváros,akitűnőJanovicsszíntársulatfiataljai,
öreg jei, mi is ott tap sol tunk min den pre mi er jü kön. Jós ká val együtt lak tunk, ver se nyez
tünk, sakkoztunk…Aztán elmúltakazoka szép idők is. Jöttekanehéz gazdasági
évek,előbbazénbankomatadtákelegyrománérdekeltségnek…Temesvárrakerültem,
aMagyarÁltalánosBankottanifiókjához,nemsokáraJóskaisPetrozsénybetávozotta
Bá nya tár su lat hoz, ahol szin tén élénk at lé ti kai élet zaj lott. Jós ka egy bu da pes ti ver seny re 
iskijutott,ottisszépsikerrelszerepelt.Itthonmindenévbenországosbajnokésrekorder
volt,amígcsakversenyzett65.

Az 1920as évek at lé ti ka si ke rei el le né re mel lőz ték a ko lozs vá ri at lé tá kat, 
ami kor az 1924es olim pi á ra a ro mán olim pi ai ke re tet össze ál lí tot ták. Dr. Me ző 
Fe renc az 1920as évek ben Ko lozs vá ron vég zett ta nul mány út ja so rán fel mér te 
a ko lozs vá ri at lé ti kai éle tet, ame lyet így jel lem zett: Az 192124. év közt mu ta tott 
virágzásutánerősvisszaeséskövetkezik.Nyakra-főreígérikazatlétáknak,hogykiküldik
őketapárisiolympiára,ámazígéretnélnemmennekmesszebb.Helyettüklehetővéteszika
futball-ésarugby-csapatnakamegjelenést,demindkettődicstelenülszerepel66.

65 Áros Kár oly, Er dé lyi ma gyar spor to lók az olim pi á kon, Szent end re, 2002, 54-55.
66 Dr. Me ző Fe renc, Er dély sport éle te, In Test ne ve lés, 1929 au gusz tusszep tem ber, 536.

vErsEnybírókésszErvEzőkAhArmincAsévEkEgyikvErsEnyén



60

Az ő neve csillAg A mAgyAr sport egén 

61

A ko lozs vá ri at lé ták mel lő zé sét 
el is me ri a ro mán szak iro da lom is. A 
pá ri zsi ver seny re a ro mán at lé ták is 
meg hí vást kap tak, akik öröm mel ké
szül tek a meg mé ret te tés re. Ám a ki
uta zás költ ség ve té se arány lag ki csi 
volt, s mi vel a szak ve ze tés nem volt 
meg győ ződ ve, hogy az at lé ták mi
lyen ered mé nye ket ér het nek le, ezért 
a ki vá lasz tott 15 at lé ta ki uta zá sát le-
mond ta. Kö zü lük a két ko lozs vá ri at
lé tá nak, Pé ter nek és Dá vid nak, dön-
tő be ju tá si esé lye ik vol tak az 1924ben 
el ért ered mé nye ik alap ján67. 

Az 1920-as évek kö ze pén meg-
tor pan a ko lozs vá ri sport élet fej lő dé
se: Több ki vá ló at lé ta, kö zöt tük Pé ter 
Lász ló (Te mes vár ra) és Dá vid Já nos 
(Petrozsénybe) is, tá voz tak az egye
sü let től, a re ményt vi szont Bí ró La jos 
je len tet te, aki 1926ban nyer te az el ső 
or szá gos baj nok sá gát rúd ug rás ban. A 
ki vá ló for má ban Ko lozs vár ról tá vo-

zó Pé ter Lász ló és Dá vid Já nos ta lál koz tak az 1928-as olim pi án. 
Pé ter ek kor ki rob ba nó for má ban sza lad, ered mé nyei Eu ró pa-szin ten ki-

ma gas ló ak vol tak, de még így sem volt he lye a ro mán olim pi ai csa pat ban. 
Vé gül meg en ged ték ne ki, hogy sa ját költ sé gén ki utaz has son az olim pi á ra. Ezt 
az utat, il let ve olim pi ai sze rep lé sét egy vissza em lé ke zé sé ben me sél te el: pont az 
amsz ter da mi olim pia évé ben vol tam a leg jobb for mám ban még sem vá lo gat tak be a ro mán 
csapatba.Főnököm,atemesváribankigazgatójaafizetésemterhéreelőlegezettegyösszeget,
ami vel ki utaz hat tam Amsz ter dam ba. Azt az uta zást so ha sem fe lej tem el. Har mad osz
tályúvonatkocsin,autóstoppal,szekérrelsméggyalogisutaztam,hogyidejébenottlegyek
arajtnál.Egynappalazelőfutamokelőtt,holtfáradtan,betegenérkeztemmegazolimpia
városában.Rajthozálltam,deazelőbbikörülményekközöttjóeredményrenemszámít-

67 Mărăşescu N., Vinţan L., Atletismul românesc, Bu ka rest, 1974, 39.

ifjúságiAtlétikAvErsEnyszErvEzői
észsűrijE–1936

AkAc4X100m-EsrEkordEr
stAfétájA.bAlról:dEjEnAru,
kovács,nEmEtz,fosztó
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hattam.Aselejtezőkönkiestem(azamerikaiLondonésakanadaiHessmögöttcsaka
harmadiklettemafutamban),A100méteresdöntőtakanadaiWilliamsnyerte10,8-cal
(a200-atiső21,8-al).Énpedigabbanazévbentöbbszörisfutottam10,6-ot.

Ne héz évek után a har min cas évek kö ze pén a klub is mét láb ra állt. Az 
egye sü let új csil la ga, Ko vács Bé la, aki 1933ban a bu ka res ti Test ne ve lé si Aka
dé mia hall ga tó ja volt, ver seny ről ver seny re ja ví tot ta ered mé nye it a 100 és 200 
mé te res sík fu tás ban. A fő vá ro si ver seny zők, edzők, sport ve ze tők ké tel ked tek 
az edzé se in mért ered mé nye i nek he lyes sé gé ben. Ám a fi a tal vág tá zó a ver

nEmEtzváltjAfosztótAz1938-As
4X100váltódöntőjébEn

kovácsbélAgyőzA100m-EsdöntőbEn–brAssó,1934július19.

bírógyörgy
kAlAPácsvEtő

bAjnokés
somodiistván

–
1936
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se nyen bi zo nyí tott: 10,8 
mpcel éle te el ső fel nőtt 
baj nok sá gát nyer te 100 
mes sík fu tás ban, s hogy 
tel jes le gyen a bu ka res ti ek 
cso dál ko zá sa, 200 m-en 
is győ zött. S hogy mind
ez nem volt vé let len, azt 
nem egé szen két hét múl-
va Isz tam bul ban iga zol ta: 
10,6 mpcel be ál lí tot ta 
Pé ter Lász ló 1927-ben 
el ért or szá gos csú csát. 
Ered mé nyé 1942-ig volt 
ro mán or szá gos re kord68.

Az 1934-es or szá gos 
baj nok sá gon (aho va a 

KAC össze sen há rom at lé tá ját ne ve zett be) 4 el ső és két má so
dik he lyet szer zett, ez zel el nyer te a Ro má nia leg jobb egye sü le té
nek já ró dí jat, me lyet dr. Somodi Ist ván a ki rály ke zé ből ve he tett 
át.

A ver senyt 1934 jú li us 18. és 19.-én ren dez ték Bras só ban 
az új at lé ti ka sta di on ban, ame lyet ezen a ver se nyen avat tak fel. 
A baj no ki ver se nyek nek ezidén kü lö nös fényt és pom pát köl
csön zött az, hogy azon II. Kár oly ki rály is meg je lent. Sze mé lyes 
meg je le né sé vel hang sú lyoz va ki az at lé ti kai spor tok fon tos sá gát 
– je len tet te a hely szín ről az El len zék tu dó sí tó ja, aki nek volt mi
ről be szá mol nia, hi szen a ver seny két nap ján a ko lozs vá ri at lé ták 
ki vá ló an sze re pel tek. Szom ba ton Krausz má so dik lett 400 m gá-
ton, majd ké sőbb szin tén má so dik he lyet nyert a 800 mes sík fu
tás ver se nyé ben. A 100 mes sík fu tás se lej te ző i ből Ko vács Bé la a 
leg jobb idő vel, 11,2 mpel el ső ként ju tott be a dön tő be. Ké sőbb 
ki vá ló an ver seny zett a 200 mes sík fu tás se lej te ző jé ben is, ahol 
a má so dik se lej te ző fu tam leg jobb ide jé vel fu tott azo nos ered

68 Sza bad ság, 2006. szep tem ber 17.

kAc-osAtlétákAz1930-AsévEkvégén

kissgyörgy,A4
km-EsbAjnokság
győztEsE–1942
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ményt és be ju tott a más-
na pi dön tő be. Az el ső 
nap ér de kes ver se nye volt 
a ma gas ug rás is, me lyet 
dr. Bí ró La jos nyert meg 
holt ver seny ben a ma ros-
vá sár he lyi Panajottal. A 
pró ba után óvást emel-
tek, mert a két ver seny ző 
kés ön irat ko zott be, ezért 
a ren de zők úgy dön töt
tek, hogy a kö vet ke ző na
pon új ra meg ren de zik ezt 
a ver senyt.

A kö vet ke ző ver seny
nap tel jes si kert ho zott a KACnak, hi szen két ver seny ző je négy ver seny szám
ban is győ zött. A ki vá ló for má ban ver seny ző Ko vács Bé la előbb meg nyer te 
a 100 mé te res sík fu tást (11,2 mpes ered ménnyel), majd győ zött a 200 mes 
ver seny dön tő jé ben is (24 mpes ered ménnyel). Köz ben dr. Bí ró La jos meg
nyer te a meg is mé telt ma gas ug rást, majd a rúd ug rást is 350 cm-es ug rá sá val69.

A ko lozs vá ri ma gyar egye sü let szép ered mé nyét a he lyi új sá gok ban szép 
sza vak kal dícsérték. Mi úgy lát juk, hogy ezen a he lyen, ahol ren de sen bí rál ni, visszás
ságokatfelhozniszoktunk,mostadicséretéselismeréshangjánkellköszöntsükaKol.
Athl.Clubotésháromvitézversenyzőjét,akikabrassóiországosathletikaibajnoksá-
gokonelhódítottákapontversenyelsőhelyét.Elhódítottákolyanegyesületekelöl,amelyek
hosszúhónapokkomoly és errea célra tréningével ahátukmögött, a versenyzők egész
seregévelfelvonultatva,küzdöttekapontversenygyőzelméértésazezzeljáróértékesezüst
kupáért.AKACnemistudta,hogypontversenyleszBrassóban,nemiskészülterre,ott
ahelyszínenszereztekértesülésterről.Ésekkoraháromversenyzőnekifogott,négybaj-
nokságotéskétmásodikhelyetküzdöttkisa14egyesületbőlkikerülőversenyzőseregelőtt
elvitteazelsőhelyet.AKACRománialegrégibbathletikaiegyesülete,régensokdicsőséget
szereztek versenyzői apiros-fehér színeknek,mostújból feléledni látszika régi fény,a
nagyszerűteljesítmények,amitBrassóbanaháromemberprodukált.Olyanteljesítmény,
amilyenrenemigenvanpélda,nemcsakaromániai,hanemazáltalánossporttörténetben

69 El len zék, 1934. jú li us 31.

somodibEléPőjEAz1931-Es
úszóEuróPAbAjnokságrA
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sem. Úgy lát szik, hogy so kat mon dunk ez zel, pe dig nem így van, min den ki meg ér ti az 
ered mény nagy sá gát, ha szám ba ve szi, hogy a baj nok sá gon ti zen hat szám volt s ezek ben 
háromemberbizonycsakfölényesfutássaltudhatpontversenytnyerni.AKACathlétá
inakrégisikereitiselhomályosítjaezazújjólesőelőugrás– je lent meg az El len zék 
ha sáb ja in70. A ko lozs vá ri egye sü let si ke rét el is mer te a ro mán szak iro da lom is, 
di csér ve a Somodi Ist ván ál tal edzett kis csa pa tot, amely, bár csak 3 fős csa pa
tot ne ve zett be, még is le győ zött olyan egye sü le te ket, ame lyek 1518 spor to lót 
vonultattak fel az or szá gos ver seny en71.

A si kert el ső sor ban Ko vács Bé lá nak (100 m., 200 m.) il let ve Bí ró La jos nak 
(rúd ug rás) kö szön het te a ko lozs vá ri kö zön ség. Nem so ká ra újabb te het sé gek 
is fel buk kan tak: Bí ró György, a ka la pács ve tő, Dejenaru Liviu 100 és 200 m., 
Kiss György 400, 800 és 1500 m., va la mint bá ró Bánffy Ist ván rúd ug rás ban. 
Emel lett 1938ban si ke rült is mét 4x100as vál tót nyer ni – Ko vács, Dejenaru, 
Fosz tó és Nemetz. Kö zü lük Kiss György és Bí ró György a ma gyar baj no ki 
cí met is el hó dí tot ták.

At lé ti ka mel lett a KACnak ki emel ke dő ered mé nyei vol tak ví vás és lab
da rú gás te rén is. A ki emel ke dő ered mé nyek el le né re az egye sü let el sőd le ges 
cél ja a moz gás le he tő ség biz to sí tá sa volt a ko lozs vá ri ma gyar if jú ság szá má ra. 
A KAC cél ja it így össze gez ték az egye sü let ve ze tői a 40es évek ele jén: az 
egyesületfőcéljaazvolt,hogyamagyarifjúságotösszetartsaésminélnagyobbsportolási
lehetőségetbiztosítsonrészükre.Eztacéltazegyesületnemzetiérdeknektekintetteéscsak
má sod sor ban tö re ke dett ki vá ló ered mé nyek re72.

A bé csi dön tés után is mét fel len dült a ko lozs vá ri sport élet. A KAC labda-
rúgó csa pata fel ju tott az NB I-be, amely óri á si örö möt je len tett a ko lozs vá ri 
szur ko lók szá má ra. A le lá tók is mét meg tel tek, a sport éle tet ér de ke sebb nél-
ér de ke sebb ese mé nyek tet ték egye di vé. Az at lé ti ka szem pont já ból Ko lozs-
vár volt Ke letMa gyar or szág köz pont ja, ran gos ver se nyek so rán ki emel ke dő 
ered mé nyek so ra szü le tett. Az egyik ilyen sport ese mény 1943. jú ni us 21én 
tör tént, s az óta is az év leg hosszabb nap ja ként ne ve zik. A sport te lep két ran-
gos ese mény szín he lye volt azon a na pon: a KAC fi a tal lab da ru gó csa pa ta a 
ki esés el ke rü lé sé ért küz dött a bu da pes ti Elekt ro mos csa pa tá val, ez után pe dig 
a KAC ran gos at lé ti ka ver senyt ren de zett, me lyet a vá ros szü lött jé ről, Má tyás 

70 El len zék, 1934. jú li us 22.
71 Mărăşescu N., Vinţan L., Atletismul românesc, Bu ka rest, 1974, 80.
72 Ma gyar or szá gi sport egye sü le tek tör té ne te, szerk. Pluhár Ist ván, Bu da pest, 1942, 416.



64 65

dr. somodi edzői mun kás sá gA 

ki rály ról ne vez tek el. A ver seny ér de kes sé ge az 1500 mé te res sík fu tás volt, 
ahol jó val az át la gon tel je sí tett a me zőny, mint ha nem is lett vol na há bo rú. 
A ver seny szá mot Hí res Lász ló nyer te 3:55 perc cel, a ko lozs vá ri ak ked ven ce, 
Kiss György ne gye dik lett 3:56,8 per ces ered mé nyé vel – ide je új dél ke le ti ke-
rü le ti csúcs volt. Hogy mek ko ra volt a kü lönb ség a ma gyar és ro mán at lé ti ka 
szín vo na la kö zött, az ak ko ri ro mán or szá gos baj nok sá gon ugyan ezt a ver
seny szá mot 4:11,9 perc cel nyer ték73.

A Ko lozs vá ri At lé ti kai Club a ko lozs vá ri sport élet meg ha tá ro zó egye sü le
te volt a két vi lág há bo rú kö zött. Az egye sü let hat szak osz tá lya szép ered mé
nyek kel sze re pelt mind a bel föl di ver se nye ken, a ro mán baj nok sá go kon, mind 
pedig a bé csi dön tés utá ni idő szak ban a ma gyar or szá gi baj no ki ver se nye ken. 
Szép ered mé nyek szü let tek az at lé ti ka mel lett ví vás ban, lab da rú gás ban, te
nisz ben, úszás ban, va la mint a sí szá mok ban egy aránt.

Ví vás ban a szak osz tály mű kö dé sét II. Rá kóczy György sza va i val jel le mez
het nénk: „har co som van elég, csak el len ség kel le ne hoz zá”. A ví vó ha gyo
má nyok ban oly gaz dag Er dély és el ső sor ban Ko lozs vár ví vó éle te az el ső 
vi lág há bo rú után el ma radt a fej lett ma gyar és eu ró pai ví vás tól. En nek egyik 
oka, hogy az er dé lyi, de a ro mán ví vás is el szi ge telt volt, a ver seny zők nem jár
hat tak nem zet kö zi ver se nyek re, így hi ány zott a kap cso lat a ma gas ví vó kul tú
rá val ren del ke ző ál la mok spor to ló i val, a ke vés ví vó ver seny pe dig még in kább 
el szi ge tel tet te a ví vó kat. Az el ső vi lág há bo rú vé gén tá vo zott Ko lozs vár ról az 
ad dig itt ta nu ló Pos ta Sán dor, akit nagy ví vó te het ség ként tar tot tak szá mon. 

73 Sza bad ság, 2000. feb ru ár 10., 4.

Az1929-EsschEnkEr-kuPán
győztEskAccsAPAt
bAlról:losonczy,
kökössy,schEnkEr,szElE,
mEzEyéshintzgyörgy
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Né hány év vel ké sőbb, 1924ben, Pos ta arany ér met nyert a pá ri zsi olim pi án 
kard egyé ni ben74.

1921ben Ko lozs vá ron te le pe dett le OzoraySchenker La jos ví vó mes ter, 
aki né hány év alatt új ra szer vez te a ko lozs vá ri ví vást, amely ha ma ro san Ro má
nia má so dik köz pont ja lett Bu ka rest után. Ke ze alatt or szá gos szin ten hí res 
ví vók so ra ne vel ke dett, akik a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak ví vó éle té nek 

74 Dr. Me ző Fe renc, Er dély sport éle te, In Test ne ve lés, 1929 au gusz tusszep tem ber, 537538.

kAc-rAcvívóPárbAjA1940novEmbEr26-án
közéPEndr.somodiistván,mEllEttEjobbrAszElEmárton

AmásodiksorbAnbAlrólAhArmAdik,vívóruhábAn
AsPortáglEgEndásszAkEmbErE,bAybélA
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meg ha tá ro zó egyé ni sé gei vol tak: Losonczy Mi hály, Hertzeg Ti bor, az Erős 
test vé rek, Mezey, Guráth Bé la, a Hintz test vé rek, György és Gá bor stb. Kö-
zü lük Losonczy 1933ban or szá gos kard ví vó baj nok lett, Hertzeg és Erős 
több ször do bo gós he lye zést ért el a tőr ví vó baj nok sá go kon.

A ví vó élet, il let ve az egye sü let ál tal szer ve zett ver se nyek szer ve zé sé ben 
fon tos sze re pe volt Sze le Már ton nak, aki hosszú időn ke resz tül a ví vó szak
osz tály el nö ke, va la mint a KAC al el nö ke volt.

A bé csi dön tést kö ve tő en a KAC ví vó i nak le he tő sé ge nyílt ver se nyez ni 
Ma gyar or szág leg jobb ví vó i val. A bé csi dön tést ün nep lé sé re sport ün ne pé lye
ket ren dez tek, en nek egyik moz za na ta a RAC (Rend őr tisz ti At lé ti kai Club) 
nagy vá ra di és ko lozs vá ri fel lé pé se volt. A ko lozs vá ri na pi lap, az El len zék Ke let 
fe lé is fé nye sen ra gyog a ma gyar kard cik ké ben eképp mu tat ta be a nagy si ke rű ver
senyt.

KeddenesteaMátyás-diákházpompásdísztermébenörvendetesnagyszámúéselőkelő
közönség jelenlétében tartottákmegaRAC-KACvívómérkőzést,melynek szenzációja
az,hogyaKAChármaskardcsapata5:4aránybanlegyőzteazI.oszt.bajnokságne-
gyedikhelyén levőRACcsapatát.AKACbravúros sikerétMezey,HintzGyörgy és
Kökössygyőzelmévelvívtaki.AviadalhőseMezeyGyula,akiutolsómérkőzésén,mikor
aklubköziviadal4:4-reállt,5:0-ravertedr.NedeczkytsezzelaKACjaváradöntötte
elaversenyt.MezeykülönbenésHintzGyörgykét-két,Kökössyegygyőzelmetaratott.A
RACgyőztesei:dr.Rónay(2),dr.Csobályésdr.Nedeczkyvoltak.

TőrbenaRAC6:3-ragyőzöttaPálinkás(3),dr.Nedeczky(2),Szidanics(1)össze-
állításúcsapatávalaKACHintzGyörgy(2),Guráth(1)ésHintzGáborösszetételű
csapatávalszemben.

AtőréskardversenyekközöttNedeczkydr.ésSzidanicsközöttvillamostalálatjelző-
velpárbajtőrbemutatóvolt,majdBayBélaésRajczydr.,azolimpiaibajnokcsapattagjai
a6találatramenőremekkardbemutatóttartottak,melyetBaynyert6:4arányban.

Aklubköziviadalelőttdr.SomodiIstván,aKACelnöke,üdvözölteavendégvívó-
kat,akiknekaKACzászlójátadtaemlékülésakiugyancsakselyemzászlótkapotta
RAC-tól.

AviadalvégénRajczydr.lelkendezveakövetkezőketmondotta:Nagyszerű,ilyetmég
vidékennemláttam.AKACvívói,akiknekaligvanvalamelyestedzésük,valamennyien
kitűnőek,klasszisokkaljobbakaváradiaknál,kardgyőzelmükjólmegérdemelt,sőt,na-
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gyobbarányúislehetettvolna.AKACvívókrövidesenméltóellenfeleilesznekavilághírű
ma gyar él gár dá nak is75. 

A ví vás mel lett a KACnak re mek lab da ru gó csa pa ta volt. Bár a két vi lág
há bo rú kö zött a csa pa t nem ját szott fon tos sze re pet a ro mán fut ball ban (a 
ke rü le ti baj nok ság ban sze re pelt), a bé csi dön tés után a fi a tal ko lozs vá ri gár da 
va ló ság gal be rob ban a ma gyar labdarúgó  csa pa tok kö zé. Az el ső sze zon ban 
még az NB IIben ját szott, de a sze zon vé gén már fel ju tott az el ső osz tály ba. 
Ez után két sze zon kö vet ke zett, ami kor benn ma radt az NB I-ben, majd az 
1943/44es idény ben Opata Zol tán edző irá nyí tá sa alatt a ma gyar baj nok sá
got har ma dik he lyen zár ta (azo nos pont szám mal, de gyen gébb gól aránnyal 
vég zett, mint a Fe renc vá ros), a ma gyar ku pá ban pe dig dön tőt ját szott (a Fra di 
el le ni dön tő új ra ját szá sát el vesz tet te 31 arány ban).

A ko lozs vá ri gár dát és edző jét egy or szág di csér te, Ko lozs vár pe dig va ló
sá gos fut ballláz ban élt. Csak az össze tar tás ban, a baj tár si as együtt ér zés ben 
le het iga zán ered mé nye ket el ér ni; a cél juk csak egy: a lab dát mi nél egy sze rűb
ben és mi nél több ször az el len fél há ló já ba he lyez ni – íme né hány gon do lat, 
me lyet a csa pat ról ír tak a ko ra be li új sá gok. A dics étet el ső sor ban az együt tes 
ko vá csá nak, Opata Zol tán edző nek járt ki, hi szen be bi zo nyí tot ta, hogy még is le het 
va la ki pró fé ta a sa ját ha zá já ban – ír ta KompótiKléber Gá bor. A KAC csa pa ta 
nagy re mé nyek kel vá gott ne ki a kö vet ke ző sze zon nak, ám ezt négy for du ló 
után a há bo rú mi att fél be sza kí tot ták. Saj nos ez volt a KAC lab da ru gói szá má
ra az utol só idény76. 

Az 1920-as évek szép ered mé nye ket hoz tak a KAC szá má ra te nisz ben 
is, egye sü let te nisz szak osz tá lya Ro má nia leg erő sebb je volt. A fel len dü lő
ben le vő sport Ko lozs vár ra „csal ta” az ak ko ri te nisz vi lág né hány csil la gát. 
Itt járt nem zet kö zi ta lál ko zók ke re té ben William Tilden, az 1920-as évek ki-
vá ló te ni sze ző je, aki hét szer nyert US Opent, há rom szor di a dal mas ko dott 
Wimb le don fü vén, az ame ri kai csa pat tal pe dig hét szer nyert Da visku pát77. 
A ko lozs vá ri pá lyák ven dé ge volt Hen ri Cochet is, aki 1928-1930 kö zött a 
te ni sze zők vi lág rang lis tá ját ve zet te. Öt ször győ zött egyes ben a fran cia nyílt 

75 El len zék, 1940. no vem ber 27.
76 Lász ló Fe renc, Ez red vé gi arc kép csar nok. Ezüst és bronz ér mes úton., In Sza bad ság, 

2000, au gusz tus 24.
77 Sport le xi kon, főszerk. Ná do ri Lász ló, Bu da pest, 1985, II. kö tet, 987.
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te nisz baj nok sá gon, két szer Wimbledonban, egy szer pe dig az ame ri kai nyílt 
te nisz baj nok sá gon78. 

Több ször ver seny zett Ko lozs vá ron Kehrling Bé la is, a ma gyar te nisz sport 
ki emel ke dő ver seny ző je. Kehrling a ma gyar sport egyik leg so kol da lúbb alak ja 
volt: 20 éven át nem ta lált le győ ző re a ma gyar baj nok sá gon, egyes ben 16, pá
ros ban 19 baj no ki cí met nyert. 1925ben az olasz Morpurgo ol da lán har ma
dik lett Wimb le don ban. A te nisz mel lett négy szer volt vá lo ga tott lab da ru gó, 
emel lett tag ja volt az 1926ban a VBn győz tes asz ta li te nisz csa pat nak79.

Saj nos a má so dik vi lág há bo rú után a ko lozs vá ri ma gyar egye sü le tet si ke
rei el le né re meg szün tet te az ak ko ri ve ze tés, egy sze rű en „be ol vasz tot ta” más 
egye sü le tek be, ez zel pe dig 60 év után a KAC vég leg el tűnt a sport élet ből.

78 Sport le xi kon, főszerk. Ná do ri Lász ló, Bu da pest, 1985, I. kö tet, 165.
79 Sport le xi kon, főszerk. Ná do ri Lász ló, Bu da pest, 1985, I. kö tet, 425426.
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AkAcországosbAjnokAiésrEkordErEi80

romániAbAjnokAi(1921–1940)

Fi úk

Pé ter Lász ló

100 m
200 m
4x100 m vál tó
ma gas ug rás
hely ből ma gas ug rás
tá vol ug rás hely ből
hár mas ug rás

1921, 1924, 1926
1921, 1923, 1924, 1926
1924
1923
1923, 1924
1921, 1924
1921

Ko vács Bé la
100 m
200 m
4x100 m vál tó

1934, 1935
1934
1938

Dejenaru Liviu
100 m
200 m
4x100 m vál tó

1938
1938
1938

Kiss György
400 m
800 m
1500 m

1939, 1940
1939, 1940
1939, 1940

Sza bó Je nő 4x100 m vál tó 1924
Kor mos Lász ló 4x100 m vál tó 1924
Bí ró Fe renc 4x100 m vál tó 1924
Fosz tó Dé nes 4x100 m vál tó 1938
Nemetz Kár oly 4x100 m vál tó 1938

Bí ró La jos

Ma gas ug rás
Rúd ug rás
Tá vol ug rás
De kat lon

1934
1926, 1929, 1931, 1932, 1934
19291931

Ba kó Ár pád Ma gas ug rás 1936
Vajna Já nos Rúd ug rás 1921, 1922, 1923, 1924

80 Bor iga N. A., Simionescu V., Campionii României 19141998, Bu ka rest, 1999, va la mint 
Bor iga N. A., Simionescu V., Evoluţia recordurilor naţionale ale României, Bu ka rest, 
1997 alap ján
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Bánffy Ist ván Rúd ug rás 1940

Dá vid Já nos
Súly
Disz kosz

1924
1923

Schullery Walter Súly 1938
Bí ró György Ka la pács 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
Lá nyok
Csák I. 80 m gát 1940

mAgyArországbAjnokAi(1941–1943)

Fi uk
Bí ró György Ka la pács 1941

Kiss György me zei fu tás 1942

AkAcAtlétáinAkországosrEkordjAi(1920–1940)

100 m sík fu tás

11,4 Pé ter Lász ló Ko lozs vár 1921
11,0 Pé ter Lász ló Ko lozs vár 1921
11,0 Pé ter Lász ló Ko lozs vár 1924
10,6 Ko vács Bé la Isz tan bul 1935
200 m sík fu tás
23,4 Pé ter Lász ló Ko lozs vár 1921
23,3 Pé ter Lász ló Ko lozs vár 1922
23,2 Pé ter Lász ló Ko lozs vár 1923
23,1 Pé ter Lász ló Ko lozs vár 1923
22,7 Pé ter Lász ló Ko lozs vár 1924
4x100 m vál tó
49,2 KAC Gidófalvi, Velser, Donogán, Pé ter Ko lozs vár 1920
48,6 KAC Ko lozs vár 1920
47,8 KAC Ko lozs vár 1922
47,2 KAC Petrozsény 1922
46,2 KAC Sza bó, Bí ró, Kor mos, Pé ter Ko lozs vár 1924
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45,6 KAC Ko lozs vár 1924

44,3
KAC Nemetz, Fosz tó, Ko vács, 
Dejenariu

Ko lozs vár 1938

Ma gas ug rás
1,77 Pé ter Lász ló Arad 1923
1,77 Pé ter Lász ló Bras só 1923
1,80 Pé ter Lász ló Vul kán 1924
Rúd ug rás
2,98 Vajna Já nos Ko lozs vár 1921
3,05 Vajna Já nos Arad 1921
3,10 Vajna Já nos Te mes vár 1922
3,17 Vajna Já nos Petrozsény 1922
3,24 Vajna Já nos Arad 1923
3,30 Vajna Já nos Petrozsény 1923
3,39 Bí ró La jos Bu ka rest 1926
3,50 Bí ró La jos 1928
3,61 Bí ró La jos Ko lozs vár 1929
3,65 Bí ró La jos Bu ka rest 1929
3,725 Bí ró La jos Bu da pest 1929
Hár mas ug rás
11,83 Pé ter Lász ló Ko lozs vár 1921
12,18 Pé ter Lász ló Ko lozs vár 1921
Súly lö kés
13,52 Dá vid Já nos Arad 1925
Ka la pács
50,20 Bí ró György Predeal 1939
De kat lon
6278,01 Bí ró La jos Ko lozs vár 1931
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EmlékEznünkkEllrá…

Dr. Somodi Ist vánt a kom mu nis ta rend szer 1945 
után tel je sen ki zár ta a sport élet ből. Ki zsák má nyo ló nak 
ti tu lál ta, emi att még a nyug dí ját is el vet ték, és ki til tot ták a 
sport pá lyák ról. Mind ezek el le né re éle te vé gé ig tá mo gat-
ta a ko lozs vá ri ma gyar at lé ti kát. Ta ná csa i ra, vé le mé nyé re 
edzők és spor to lók egy aránt oda fi gyel nek.

Somodi Ist ván 1963. jú li us 8-án hunyt el Ko lozs vá-
ron, a Házsongárdi te me tő ben nyug szik. Saj nos ma már 
alig em lé kez nek rá, ne vé re egyet len em lék táb la sem em-
lé kez tet, sem mi nem jel zi, hogy ez a ki emel ke dő egyé ni
ség Ko lozs vár leg hí re sebb sport em be re volt, és egy olyan 
ma gyar klub ve ze tő je volt, amely or szá gos és nem zet kö zi 
hír ne vű spor to ló kat ne velt.

Az utób bi évek ben azon ban mint ha osz la doz ni kez-
dett vol na a Somodi Ist ván ne vét be bur ko ló, szán dé ko-
san te rem tett köd, egy re töb ben fog lal koz tak és fog lal-
koz nak Somodi éle té vel és ered mé nye i vel. 2005-ben a 
Re for má tus Kol lé gi um szer ve zé sé ben em lék ki ál lí tás mu
tat ta be Somodi Ist ván spor to lói pá lya fu tá sát, va la mint 
edzői mun kás sá gát.

A Somodiemlékalbumban össze gyűj tött ered mé
nyek, új ság cik kek, tör té ne tek mind Somodi Pis ta bá csi 
em lé két őr zik. Eze ket a tör té ne te ket nem sza bad el fe lej
te nünk. Nagy ja ink em lé két el ső sor ban ne künk, er dé lyi és 
ko lozs vá ri ma gya rok nak, kö te les sé günk ápol ni. Ne künk 
em lé kez ni kell rá!

somodiistvánsírjA
AházsongárditEmEtőbEn

AkolozsvárirEformátus
gimnáziumbAnEmlékkiállításőrzi
dr.somodiistvánEmlékét
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köszönEtnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik kutatásomat, illetve e 
könyv megjelenését segítették, anyagilag támogatták. Ez a könyv dr. Somodi 
István sportolói és edzői munkásságának állít emléket, a kötet megjelenését a 
MOL Románia vállalat, Szalay Zsolt ügyvezető igazgató, illetve Csog Éva PR 
koordinátor tették lehetővé. Megköszönném ugyanakkor dr. Guráth Bélának 
segítségét a tipográfiai kivitelezés anyagi támogatásában.

Köszönettel tartozom továbbá dr. Szikora Katalin tanszékvezetőnek, doktori 
témavezetőmnek segítségéért, tanácsaiért, valamint Bodnár Róbert barátomnak 
a kutatás során nyújtott segítségért, a kolozsvári Egyetemi Könyvtárnak, illetve 
a Magyar Sportmúzeumnak, dr. Szabó Lajos igazgatónak és Farkas Ágnesnek.

A Somodi hagyaték feldolgozását Barbul Mónikának köszönhetem, aki 
lehetővé tette a családi emlékek, fényképek felkutatását. Segítsége nélkül sem 
a 2005ös emlékkiállítás, sem ezen könyv nem születhetett volna meg.

A Somodi Istvánnal kapcsolatos emlékek felkutatásában segítséget nyújtott 
Beke Lajos testnevelő, illetve a Kozán család, akik rendelkezésemre bocsátották 
a családi hagyatékokban őrzött, Somodi Istvánnal kapcsolatos fényképeket is. 
Ezúton köszönném meg a segítségüket.

Megköszönöm Kiss Gézának, Galaczi Júliának és Fehér Árpádnak a szak-
mai tanácsadást, valamint Fülöp Zoltánnak a tipográfiai kivitelezést. Végül, 
de nem utolsó sorban megköszönöm a Házsongárd alapítványnak, illetve 
Gergelyné Tőkés Erzsébetnek Somodi István és Somodi András sírjainak 
gondozását.




