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„SPORTHÕSÖK” 
A KOLOZSVÁRI SPORTÉLET 
KIBONTAKOZÁSÁNAK IDÕSZAKÁBAN

A sporttörténetben létezett olyan kor-
szak is, amikor a sportsikereket nem a vi-
lágversenyeken elért eredmények hatá-
rozták meg. Az újkori olimpiák újraindítá-
sa korában számon tartanak olyan hõstet-
teket, amelyekre felfigyelt a magyar sajtó,
sõt ezek nemegyszer nemzetközi vissz-
hangot váltottak ki. Akkoriban a nézõk
öröme, a sajtó, a helyi közösség és a kor-
társak elismerése jelentette az igazi sikert.
Ebben a korszakban érte el sikereit Bor-
bély György atlétikabajnok, Istvánffy
Gyula, az elsõ magyar kerékpáros szak-
könyv szerkesztõje, illetve Appl Ferenc
kerékpáros. Ugyanekkor fejlõdött látvá-
nyosan a kolozsvári labdarúgás a fõvárosi
szintjére. A képzeletbeli koronát pedig
Somodi István fejére tették, akit Magyar-
ország elsõ számú atlétájaként tartottak
számon. Hõstetteiket a korabeli sajtó gaz-
dagon dokumentálta. 

Borbély György: atléta, turista,
kerékpáros

Az atlétika Kolozsváron az 1880-as
években honosodott meg, 1884-ben pedig
megalakult a Kolozsvári Atlétikai Club
(KAC). A klub mûködésének legfontosabb
részét a szervezett versenyek jelentették.
Évente kétszer rendeztek nyilvános via-

dalt, emellett rendszeresen gyalogló-, il-
letve téli házi versenyeket is lebonyolítot-
tak, amelyek népszerûek voltak a tagok és
a közönség körében. A nyilvános viadal
programjában szereplõ versenyek közül
az egyik kiemelt, úgynevezett bajnoki
próba volt. Ha egy sportoló három egy-
mást követõ viadalon gyõzött ebben a
próbában, illetve egy meghatározott ered-
ménynél jobbat ért el, elnyerte az egyesü-
let bajnoki címét. Ebben az idõszakban a
KAC három bajnokot avatott: Borbély
Györgyöt, Kolozsváry Jánost és Göllner
Bélát. A cím elnyerésével a bajnok örökös
tiszteletbeli tagságot, aranyérmet és ezüst
serleget vehetett át.

Az elsõ három nyilvános viadalon
(1885. május 17., 1885. szeptember 27.,
1886. május 26.) a bajnoki síkversenyt
3218 méteres távon (kétmérföldes síkfu-
tás) Borbély György nyerte meg, így
egyesületi bajnoki címet, örökös tiszte-
letbeli tagságot, aranyérmet és ezüst ser-
leget nyert.

Borbély (Aranyosrákos, 1860. augusz-
tus – Zalaegerszeg, 1930. február 8.) a kor
sportéletének kiemelkedõ egyénisége
volt. A debreceni kollégiumban érettségi-
zett, itt került kapcsolatba a versenysport-
tal. Kolozsváron magyar–latin tanári okle-



velet szerzett. Tanári munkásságát Tor-
dán kezdte, de nem szakadt el a kolozsvá-
ri sportélettõl, minden atlétikai és kerék-
páros versenyen ott volt résztvevõként,
szervezõként egyaránt.

A kor „divatos” viselkedése megkí-
vánta egy bajnoktól, hogy kevesebbet ver-
senyezzen, hiszen nem tartották elegáns-
nak, ha elveszített egy vetélkedõt. Bor-
bély viszont nem törõdött ezzel, bajnoki
címe ellenére az atlétikai klub egyénisége
maradt, tovább versenyzett, újabb célokat
tûzött ki magának. Egy 1885-ös verseny-
gyalogláson (45 kilométeres távon Ko-
lozsvár és Szamosújvár között) fölénye-
sen gyõzött, következõ évben pedig, az
1886-os Kolozsvár–Dés versenyen félórás
hátránnyal, utolsóként indult. A versenyt
Benyovits Lajos nyerte meg, ennek elle-
nére a hõs Borbély volt, aki a gyõztesen
kívül mindenkit beért, és csak 4 perccel
maradt el a gyõztestõl. 

Gyakran indult és nyert a középtávfu-
tó versenyeken, rendszeresen versenyzett
a kerékpárviadalokon: az 1888-as õszi at-
létikai viadalon sok nézõt vonzott az

1000, illetve 3000 méteres távú kerékpár
síkverseny az ideiglenesen kialakított vá-
rosi atlétikapályán. A rövid versenyszá-
mot Borbély nyerte meg.

Borbély szerette a kihívásokat, sok-
szor bolondnak is nézték, sõt a „lehetet-
len” jelzõvel illették sportcselekedeteit.
De õ nem hazardírozott, minden lépését
alaposan kiszámította, figyelembe véve
képességeit. 1887 nyarán Kolozsvárról el-
indulva elgyalogolt a Magas-Tátrába, és
megmászta a Lomnici-csúcsot. Útja 67
napig tartott, 30 vármegyében 250 közsé-
get érintett, közben a földrajzi és a népvi-
seleti sajátosságokat tanulmányozta. Út-
járól levélben tájékoztatta egyesületét. Ál-
talános elismerésben részesítették ország-
szerte, útjáról a nemzetközi sajtó is meg-
emlékezett.

1889-ben úgy döntött, hogy kerékpár-
ra ül, és elkerekezik a párizsi világkiállí-
tásra. 1889. június 25-én indult Tordáról,
és 4271 kilométer megtétele után, au-
gusztus 4-én visszatért Kolozsvárra. Útja
során megjárta Párizst és Közép-Európát,
sikere egyedi a kor sporttörténetében,
Borbély neve pedig Európa-szerte ismert
lett. Hazaérkezését az egész város ünne-
pelte, bajnokhoz illõ fogadtatást rendez-
tek számára. Már Bánffyhunyadon vár-
ták, a tiszteletére rendezett díszebéd után
pedig többen lovas kocsin követték a Ko-
lozsvárra továbbinduló kerékpárost.
Szászfenesen a KAC elnöke, báró Jósika
Gábor várta és üdvözölte a sportolót, a
díszmenet innen Kolozsvárra indult: Bor-
bélyt a kerékpárosok, majd a KAC-elnök
fogata követte, utánuk pedig a helyi
sportvezetõk, arisztokraták, sportbarátok
kisérték a bajnokot. A Rákóczi-emlékszo-
bornál ágyúlövéssel üdvözölték, Kolozs-
monostortól pedig nagy tömeg várta a
díszmenetet a Szent György-, mai Lucian
Blaga-térig, ahol ismét Jósika Gábor kö-
szöntötte a sportolót. Este díszvacsorát
szerveztek a tiszteletére.

1893-ban Londonba (innen vasúton
tért haza), 1895-ben pedig Scharscher
Dániellel Konstantinápolyba biciklizett.
Ezen kirándulásának célja a keleti világ
megtekintése és bemutatása volt, de 
a rossz útviszonyok és a gyakori esések
miatt Borbély fényképezõgépe tönkre-
ment. Borbély György 1896-ban Zalaeger-
szegre költözött, ahol továbbra is kedvére
kerékpározott. Bár hosszú útra többé nem
vállalkozott, hatvanéves koráig bicikli-
zett. 1919-ben elvitték „a vörösök” a bi-102
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ciklijét, ezzel pedig végleg lezárta sporto-
lói karrierjét.

A feleki hegyre hajtástól 
az elsõ kerékpárszakkönyvig

Az 1880-as évek végén a Kolozsvári
Atlétikai Club vezetõsége, belátva, hogy a
kerékpár egyre népszerûbb a helyi spor-
tolók körében, eldöntötte, hogy versenye-
ket rendez. Szakszerû pálya hiányában
különbözõ országúti versenyeket szervez-
tek, ugyanakkor az év folyamán kerékpá-
ron megtett távokat is számolták. A föld-
rajzi adottságoknak köszönhetõen a leg-
érdekesebb versenyt a feleki hegyre haj-
tás jelentette.

A versenyt 1889. október 5-én ren-
dezték, a résztvevõk a Tanítók házától in-
dultak, és 7 km-en keresztül hajtottak fel
a Feleki tetõre, 365 m-es szintkülönbséget
teljesítve. Leszállni, megállni, a biciklit
tolni nem volt szabad. A gyõztes a buda-
pesti Philippovich Emil volt, aki magas
géppel 39 perc 9 mp alatt ért fel.
Philippovich (Sabác, 1868–?) korának
leghíresebb kerékpárosa volt. Bejárta Eu-
rópát kerékpáron, az 1880-as évektõl gyõ-
zelmek sorát aratta nemzetközi és orszá-
gos kerékpárversenyeken. Kelet- és Kö-
zép-Európa rekordere volt az 1000 méte-
res versenyszámban.

A kolozsvári kerékpárosok kiemelke-
dõ versenyzõje és sportvezetõje dr.
Istvánffy Gyula (Kolozsvár, 1860. április
5. – 1930. augusztus 16.) botanikus volt,
a kolozsvári Egyetem magán-, majd ren-
des tanára, 1889-tõl a Magyar Nemzeti
Múzeum növénytárának igazgatója,
1915-tõl a budapesti Mûegyetem növény-
tan tanára. A Magyar Tudományos Aka-
démia levelezõ, majd rendes tagja; éve-
ken keresztül személye körül csoporto-
sult a kolozsvári kerékpáros élet.

A kerékpározás iránt rajongók cso-
portja 1887-ben megalakította a Kolozs-
vári Atlétikai Club biciklikörét, és elsõ
vezetõjének dr. Istvánffyt választották
meg. Elnökként népszerûsítette a kerék-
páros turistautakat: itt az év folyamán
megtett távolságokat összegezték. A ke-
rékpárosok eleinte rövidebb kiránduláso-
kat tettek Szatmár és Bihar megyébe,
majd késõbb a Kárpátokon is átkeltek,
Bukovina és Bukarest felé. Ezeken a ki-
rándulásokon a sportolók kirándulási
íveket vezettek, melyek a megtett út
hossza és az irány mellett az út minõsé-
gét is jellemezték, merre ajánlott bicikliz-

ni, hol kell esetleg tolni a biciklit. A leg-
hosszabb utat 1888-ban dr. Istvánffy Gyu-
la tette meg: 2024 km-t. Feljegyezték róla,
hogy kerékpáros kirándulásait kevés ki-
vétellel tudományos kutatások céljából
tette, képes volt akár a Fekete-tengerig is
elbiciklizni moszatokért.

Dr. Istvánffy világot járt ember volt,
kapcsolatban állt az Európa-szerte mûkö-
dõ kerékpáros egyletekkel, hiszen hu-
szonegy évesen doktorált botanikából a
bonni egyetemen, külföldi tanulmányút-
jai során pedig kapcsolatot teremtett a he-
lyi kerékpáros egyesületekkel. Tanulmá-
nyozva kedvenc sportjának helyzetét és
jellegzetességeit, adatokat gyûjtött, 1890-
ben pedig megválasztották az elsõ önálló
kolozsvári kerékpáros egyesület (a Ko-
lozsvári Kerékpáros Egylet) elnökének.

Figyelemre méltó adat, hogy az elsõ
magyar nyelvû kerékpáros szakkönyvet is
dr. Istvánffy írta. Kolozsvárról való távo-
zása után Budapesten fejezte be és adta
közzé munkáját A kerékpárosság kézi-
könyve címmel, amelyet 1894 augusztu-
sában nyomtattak ki Kertész József nyom-
dájában Budapesten. 

A könyv tizenöt fejezetében Istvánffy
bemutatta a kerékpár fejlõdését, tanácso-
kat adott a biciklizés megtanulásához, az
utazásokhoz, a kerékpár gondozásához és
javításához, illetve egészségügyi taná-
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csokkal is ellátta az olvasót. A könyv be-
vezetõjében dr. Felméri Lajos egyetemi ta-
nár, a kolozsvári sportélet elsõ tudomá-
nyos elemzõje összefoglalta gondolatait a
biciklizéssel kapcsolatban. A professzor
hangsúlyozta a kerékpározás hatását az
emberi egészségre, kiemelve a bicikli fon-
tosságát a 19. század végi nagyvárosban.
„A jelenkor civilizált embere sok dolog-
nak bõségében van; de nagyon szûkölkö-
dik tiszta levegõben. A civilizáció góc-
pontjai: a nagy városok a levegõ romlásá-
nak fõfészkei. A városok szennyes leve-
gõje megtámadja izmainkat, petyhüdtté
teszi tüdõnket, s mint újkori rozsda nap-
hosszat marja kedélyünket. S mikor az
irodájában kifáradt hivatalnok, ügyvéd,
bíró vagy az osztályban nehezen lélegzõ
tanár érzi, hogy »elbutítja a zagyvalék, s
feje zúg, mint a malomkerék«: minõ ál-
dás, hogy gépre ülhet s villámgyors pari-
páján levegõt változtathat: a szennyes he-
lyett üdítõt, mely megacélozza izmait,
nyugalmassá teszi tüdejét s az életkedv
érzetével tölti el elméjét.”

A könyvben a szerzõ korának vitatott
témáját is elemezte: egészséges és aján-
lott-e a kerékpár a hölgyek számára.
Istvánffy eloszlatja a kételyeket, határo-
zottan állítja, hogy már nem kérdéses egy
hölgy számára, hogy illõ-e kerékpározni.
Nincs csinosabb, szebb látvány, mint egy
jól, célszerûen öltözött hölgy, ki helyes
tartással hajtja a hozzá illõ, jól találó ke-
rékpárt – vallja a szerzõ.

Appl, aki legyõzte „Góliátot”
A Kolozsvári Kerékpáros Egylet legna-

gyobb gondját az 1890-es évek elején a
modern sportaréna hiánya jelentette. A
Sétatéren létezett egy elhagyott atlétikapá-
lya, melyet nem használt senki, így 1893-
ban a kerékpáros egylet kérte a pálya át-
adását. A várossal egyetértésben 1894-ben
megtörtént az átadás, az egyesület pedig
nekifogott a pálya kialakításához.

A felújítás az egylet tagjainak adako-
zásával történt, akik 150 darab 40 ko-
ronás részvényt vásároltak. A befolyt
összegbõl alakították ki a modern pályát:
a terveket Molnár Endre építész (aki 
késõbb az Esterházy hercegi uradalom
építésze volt) készítette díjmentesen,
Stampa Keresztély egyleti titkár segítsé-
gével. A pálya hossza 333 1/3 méter, szé-
lessége az induló oldalon 7 méter, a vele
párhuzamos oldalon 5 méter, a fordulók-
ban pedig 6 méter. A fordulók legmaga-

sabb emelkedése 1,62 méter volt, a kör-
ívek sugara 35 méter. A modern, európai
színvonalnak megfelelõ sportlétesítmény
mészkõ burkolatát lehengerelték és forró
kátránnyal öntötték le, majd homokkal
szórták be.

Az 1894-es pályaavatótól kezdõdõen
Magyarország rangos versenyeit rendez-
ték itt. Korabeli visszaemlékezések sze-
rint a fõvárosi Millenáris pálya felavatá-
sáig (1896) a kolozsvári versenytér volt az
ország legmodernebb központja, így nem
csoda, hogy 1899-ig rangos versenyek
színhelye lehetett, a leghíresebb verseny-
zõk indultak itt: Modl Lajos, Wiegand Re-
zsõ, Schwab (Sváb) Béla, Minich Jenõ,
késõbb pedig Gillemot Ferenc, Greiner
Frigyes és Rottenbiller János. 

Az 1890-es évek magyar kerékpáréle-
tének aktuális kérdése volt a profizmus
megengedése. A vezetõk egy része azt
vallotta, hogy elõrehaladást csakis magas
színvonalú versenyekkel lehet elérni.
Mások a helyi sportolók érdekeit tartották
szem elõtt, hiszen a helyi amatõr kerék-
párosok, akik saját kerékpárjukkal verse-
nyeztek, nem tudták felvenni a harcot a
modern gépekkel versenyzõ „profikkal”
szemben, akik különbözõ biciklikereske-
dések, kerékpárgyárak támogatását élvez-
ték. A helyi sportolók védelmének érde-
kében a versenyeken rendeztek úgyneve-
zett zárt versenyszámokat, ahol a helyiek
indulhattak. Ennek ellenére a közönség
özönlött a nagynevû fõvárosiakat látni,
így nem csoda, hogy amikor egy helyi
„amatõr” legyõzte a fõvárosi „profit”, a
kolozsvári sportszeretõ közönség ezt a
legnagyobb sikerként könyvelte el.

A kerékpáros egylet 1898 tavaszán
rangos versenyt rendezett a Sétatéren. A
tribünök megteltek, a pályán kívülrõl is
rengetegen követték a verseny. A sztár-
vendég az MTK neves versenyzõje,
Greiner Frigyes volt. Greiner nagy esé-
lyeshez méltóan versenyzett, megnyerte
a megnyitó 2000 méteres, majd a vendé-
gek számára kiírt 3000 méteres versenyt.
Az 5000 méteres fõversenyen legyõzte
Kolozsvár leghíresebb kerékpárosát, a fia-
tal Appl Ferencet. Ezen alkalommal ren-
deztek elõször tandem versenyt is (két-
személyes kerékpár), itt a Greiner–Sza-
kula páros új magyar rekorddal gyõzött.
Az utolsó, 5000 méteres nyílt verseny so-
rán a kolozsvári kedvenc, Appl és Greiner
óriási csatát vívott, végül a kolozsvári ke-
rékpáros gyõzött a nézõk nagy örömére.104
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A lelkes ifjúság Appl gyõzelme után befu-
tott a pályára, a versenyzõt vállra emel-
ték, és a tribünök elõtt körbevitték, hõs-
ként ünnepelték. 

Vereségeken át a gyõzelem felé
A labdarúgás megjelenésétõl kezdve

igen közkedvelt volt a kolozsváriak köré-
ben. 1896-ban az egyetem versenyvizsgát
írt ki a tornatanári és vívómesteri állásért,
amelyet Vermes Lajos nyert meg. Az ak-
kori Magyarországon nagy népszerûség-
nek örvendõ sportember õsztõl a Római
Katolikus Fõgimnáziumban is tanított,
rövidebb ideig pedig az Unitárius Kollégi-
umba és a Református Kollégiumba is ki-
nevezték tornatanárnak. Bár az elsõ fut-
ballmérkõzés helyszínét és idõpontját ho-
mály fedi, 1896 tavaszán az egyetem Tor-
na és Vívó Egyletében összegyûlt sporto-
lókból álló labdarúgócsapatok már mér-
kõzést rendeztek a város végi katonai
gyakorlótelepén, a Bivalyréten. Vermes
elsõként ismertette meg és tanította Ko-
lozsváron a labdarúgást, emellett elter-
jesztésében, népszerûsítésében is jelen-
tõs szerepet játszott.

Közel tíz éven keresztül a labdarúgást
a helyi tanintézetek diákjai ûzték. A lab-
darúgócsapatok fennmaradása a sikeres
generációváltáson alapult. Az iskolai és
egyetemi válogatottak folyamatos után-
pótlás-lehetõséggel rendelkeztek. Ez a fo-
lyamat elvezetett az erõs csapatok meg-
alakulásához, ugyanakkor azon csapatok
esetében, ahol ez nem sikerült, a megszû-
néshez. Érthetõ tehát, hogy az elsõ rangos
tornára (1903-ban) a katolikus és az uni-
tárius kollégium válogatottjai, illetve az
egyetemi válogatott nevezett be.

1904-ben számos labdarúgó érettségi-
zett, így a középiskolai csapatok meg-
szûntek. Ekkor Koncz Rudolf, Telkes Bé-
la, Lõwi Lajos és Emil, Stotter Aladár,
Pusztai Béla, Csoma Imre, Jenõffy Miklós,
Muth Mihály, Gruncza Lipót, Petrán Sán-
dor, Márkos József, Nászta István és
Vescan Teofil megalakították a Kolozsvári
Atlétikai Club labdarúgó szakosztályát,
ezt báró Jósika Gábor elnök is lelkesen tá-
mogatta. Az új egyesületen kívül a Keres-
kedelmi Akadémiában zajlott élénk lab-
darúgóélet, így eleinte e két csapat ját-
szott barátságos mérkõzéseket.

1905 tavaszán a KAC vezetõsége tel-
ket szerzett egy labdarúgópálya kialakítá-
sára a Rákóczi (ma General E. Grigorescu)
úton levõ megszûnt téglagyár helyén.

Ezen a telken a felületet elsimították, ge-
rendából állandó kapukat állítottak, ké-
sõbb pedig hálót is készítettek, melyet a
vasárnapi meccseken használtak. A pálya
vonalait mérkõzések elõtt meszelték fel.
Néhány évvel késõbb a pálya utca felõli
oldalát fakerítéssel kerítették el, kétoldalt
bejáratot létesítettek, így a mérkõzésekre
belépõdíjat is lehetett szedni. A meccsek-
re a nézõk számára a KAC játékosai pado-
kat kértek kölcsön a szomszédoktól, me-
lyeket mérkõzés után visszaadtak. A pá-
lyát 1905. május 11-én avatták fel, a KAC
a nagynevû Budapesti Postást látta ven-
dégül. A mérkõzést a Postás 19:1 arány-
ban nyerte meg. 

Ez a mérkõzés jelentette a kolozsvári
labdarúgás bekapcsolódását a magyar fut-
balléletbe. Bár sohasem fogalmazták meg
nyíltan, a kolozsváriak célja a fõvárosi
egyesületek legyõzése volt. Nem számí-
tott, hogy Kolozsvárra többnyire a kisebb
csapatok látogattak el, a helyi közönség
mindig nagy szeretettel várta a budapesti
labdarúgókat, és remélte az akkor szinte
lehetetlen csodát: a gyõzelmet.

Egy-egy fõvárosi együttes kolozsvári
szereplése 1908-tól megszokottá vált, pél-
dául a Törekvés ebben az évben három-
szor is játszott, és mindegyik alkalommal
fölényesen gyõzött. Fejlõdést jelentett vi-
szont, hogy az elsõ 12–0-s vereség után
egy 7–0, majd „csak” egy 4–0-s vereség
következett a Kereskedelmi Akadémia
Sport Köre (KASK) számára. A KASK
1908 októberében a Budapesti Egyetemi
Atlétikai Clubot (BEAC) fogadta, és bár a
vendégeknél hiányzott néhány alapem-
ber, az akadémia akkoriban nagy sikernek
és ritkaságnak számító 5–2-s gyõzelmet
könyvelhetett el. Erre a sikerre a korabeli
sportvezetés is felfigyelt, így 1910 õszén
már kolozsvári egyesületeket is benevez-
tek a Magyar Kupa sorozatában.

1911. szeptember 17-én nagyszámú
közönség és magas rangú személyiségek
jelenlétében került sor az új kolozsvári
sporttelep felavatására, amely a labdarú-
gás és az atlétika számára igazi, európai
színvonalú otthont jelentett. Az MLSZ
képviseletében jelen voltak Rösser A. Ist-
ván és Oprée Rezsõ alelnök, illetve Herceg
Ede szövetségi kapitány is. A pályaavató
atlétikai verseny után futballmérkõzésre
került sor, Kolozsvár válogatottja a Csepeli
Atlétikai Club ellen játszott. Az összecsa-
pás a vendégek 4–1-es gyõzelmével végzõ-
dött, de annál fontosabbnak bizonyult, história
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hogy a sporttelep megnyitásával Kolozsvár
jelentõs elõrelépést tett a sport terén.

Az elsõ világháború elõtt alakult meg a
Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club labda-
rúgó-együttese, a kor legjobb helyi játéko-
sai pedig átigazoltak az akkor „igen pén-
zes” klubhoz. Az egyesület viszonylag rö-
vid idõn belül nagyszerû sikereket ért el.
Sajnos a világháború megszakította a helyi
labdarúgás fejlõdését, így hiába tárgyalták
Budapesten a KEAC felvételérõl a magyar
elsõ osztályba, ezt a világháború szomorú
kimenetele lehetetlenné tette.

A magyar atlétika „királya”:
Somodi István

Somodi István (Kolozsvár, 1885. au-
gusztus 22. – Kolozsvár, 1963. július 8.)
középiskolás diákra a Református Kollégi-
umban figyeltek fel, ahol számos sport-
versenyen diadalmaskodott. Sikeres
érettségi vizsgája után a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem jogi karán foly-
tatta tanulmányait; mint egyetemista tag-
ja lett a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai
Clubnak (KEAC), majd hamarosan az
egyesület ifjúsági titkárának is megvá-
lasztották. 1904-tõl a Budapesti Egyetemi
Atlétikai Clubba (BEAC) iratkozott át.
Nagy elõrelépést jelentett Somodi számá-
ra a BEAC-ba való átiratkozás, hiszen itt
országszerte ismert szakemberek foglal-
koztak az atlétákkal. BEAC-os idõszaká-
nak kezdetén Somodi látványos fejlõdést
elsõsorban távolugrásban ért el.

1906-ban rendezték görög javaslatra,
a király védnöksége alatt, az athéni
interim olimpiát. Somodi eredményei azt

jelezték, hogy komoly jövõ áll elõtte. Bár
magasugrásban csak 165 cm-t ugrott a se-
lejtezõkön, és ezzel nem szerepelhetett a
döntõben, távolugrásban 8. lett 645 cm-
es ugrásával, míg a helybõl távolugrás
versenyében az elõkelõ 6. helyen végzett
288 cm-es ugrással. 

Az athéni verseny után Somodi
visszatért Kolozsvárra, és a KEAC atlétá-
jaként versenyzett tovább. Távolugrásban
egyre ritkábban indult, a magasugrásra
fektette a hangsúlyt, ugrótechnikáját ja-
vítva. Változtatott addigi ugróstílusán és
technikáján egyaránt, elsõként próbálko-
zott a léc fölötti vízszintes elfekvéssel
úgy, hogy az ugrást szembõl és nem ol-
dalról indította. Az edzéseken elért ki-
emelkedõ eredményeket 1907 õszétõl a
versenyeken is megismételte, s nagyon
hamar sikerült a 180 centiméteres határt
túllépnie. 

Az 1908-as londoni olimpia fényes 
sikert jelentett Somodi számára, aki a jú-
lius 21-én 188 centiméteres ugrásával
ezüstérmet szerzett. Somodi sikerét az
egész ország ünnepelte. „Az az erõfeszítõ
munka, amit egész nap produkált, min-
denkinek felkeltette bámulatát” – dicsér-
te õt a Nemzeti Sport 1908. augusztus 
1-jei számában. Sikerén felbuzdulva a vá-
ros vezetõsége belátta, hogy Kolozsvár-
nak szüksége van egy modern, európai
színvonalú sporttelepre, ahol a labdarú-
gók, atléták, teniszezõk, tornászok egy-
aránt edzhetnek és versenyezhetnek.
1911-re elkészült a városi sporttelep.

A londoni sikert követõen Somodi Ist-
ván visszatért Kolozsvárra, ahol a hang-
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107súlyt tanulmányaira helyezte. Kevesebbet
versenyzett a fõvárosban, a két város kö-
zötti távolság, illetve az utazással járó ma-
gas költségek miatt. Csak a nagy verse-
nyekre utazott, ahol mindig fényes gyõzel-
met aratott. Az Atlétikai Szövetség szabá-
lyai szerint országos rekordnak csak az az
eredmény számított, melyet az ország te-
rületén értek el, ezért a BEAC 1909. évi év-
záró viadalán elért 186 cm-es ugrása lett
az új magyar csúcs. Ezt az eredményt lát-
va a szakértõk sejtették, hogy már csak idõ
kérdése, hogy a kolozsvári versenyzõ meg-
ismételje londoni eredményét. Ez meg is
történt 1910-ben, amikor Somodinak sike-
rült ismét 188 centimétert ugrania a BEAC
évzáró viadalán.

Az új magyar csúcs elérése után dr.
Speidel Zoltán, a korabeli magyar atléti-
kai élet legnagyobb szakértõje részletesen
és nagy elismeréssel elemezte sportolói
munkásságát. Somodi pedig igazolta
Speidel állításait. 1911-ben Drezdában a
nemzetközi egészségügyi kiállítás alkal-
mából rendezett verseny fénypontját a
magyar és a német magasugró-rekorder

összecsapása jelentette. A Pesti Napló tu-
dósítója kiemelte, hogy Pasemann, a két-
szeres angol bajnok s a többszörös német
rekorder „személyes okok” miatt távol
maradt. Somodi ennek ellenére fényesen
versenyzett, 187 cm-es ugrásával meg-
nyerte a versenyt. „Elsõrendû forrásból
tudom, hogy Pasemann azzal az indoklás-
sal, hogy kissé letörve érzi magát, nem
akarta erejét összemérni Somodival” – ír-
ta Lázár István a Pesti Napló 1911. július
22. számában.

Somodi István tanulmányait fonto-
sabbnak tekintette a sportsikereknél, s
bár fényes karrier várt rá a magyar fõvá-
rosban, õ Kolozsváron maradt. Szerepe 
a kor atlétikai életében vitathatatlan, ezt
bizonyítja, hogy mikor a Magyar Atléti-
kai Szövetség összeírta atlétáit, „elsõ
számbavettként” Somodi Istvánt nevez-
ték meg. Az elsõ világháború utáni nehéz
idõszakban szülõvárosában maradt, és a
helyi tehetséges atléták nevelésével fára-
dozott évtizedeken keresztül.

Killyéni András
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