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A sportélet kezdetei Rudabányán

∗∗∗∗ 
 

DR. ZÁDOR TIBOR    

 
     Az első magyarországi sportegyesületnek Késmárk lövészegye-
sületét kell tekintenünk, amelynek szabályzata 1510-ben kelt. A 
késmárki lövészek zászlaja is ez időből származik. Az említett két 
tényező a sportegyesületek alakulása terén Késmárk városának és 
a Felvidéknek (Észak-Magyarországnak) az elsőségét hirdeti. Ott 
jöttek létre az első lövészegyesületek, ezt más adatok is alátá-
masztják. Selmecbánya lövészegyesülete majdnem egyidős a kés-
márkival, a lőcsei 1516-ban alakult, Körmöcbányáé 1527-ből való, 
Besztercebányára vonatkozóan pedig 1549-ből találhatók adatok 
arra vonatkozólag, hogy lövészegyesület tevékenykedett a város-
ban.  

                                                 
∗ A rudabányai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múze-

um adattárában található az itt közölt tanulmány kézirata. Eredetileg 
előadásként hangzott el egy rudabányai múzeumi rendezvényen az 
1970-es évek elején (a pontos dátumot sajnos nem sikerült kideríteni). 
Szerzője, dr. Zádor Tibor (1910–1988) tanár, jogász a miskolci Her-
man Ottó Múzeum és a megyei múzeumi szervezet igazgatója volt 1969 
és 1973 között. – A sport a 20. század folyamán fontos szerepet játszott 
a bányásztelepülések életében. Az üzemek jelentős összegeket fordítot-
tak sportlétesítmények építésére, fenntartására és a szakosztályok támo-
gatására, különösen az 1950-es, hatvanas években. A bányászat meg-
szűnésével a virágzó sportéletnek is vége lett, az idő múlásával pedig 
egyre kevesebb szó esik a hajdani sportsikerekről és a kiemelkedő bá-
nyászsportolókról. Dr. Zádor Tibor írása a rudabányai szervezett sport-
mozgalom kezdeteit eleveníti fel, sok érdekes, ma már máshol fel nem 
lelhető adattal, ezért tartottuk érdemesnek szerkesztve és némileg rövi-
dítve közreadni, tekintettel arra, hogy a helyi sportkör 2010-ben ünnepli 
fennállásának 70. évfordulóját. (A szerkesztő.) 
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     Ezeket az adatokat ismerve fel kell tételeznünk, hogy Rudabá-
nyán, amely a felvidéki bányavárosok közötti felsorolásban leg-
többször a második, harmadik helyen szerepel, szintén létezett 
ilyen lövészegyesület. Ezek a bányavárosok ugyanis minden vo-
natkozásban utánozták egymást. Tehát ha az egyik településen va-
lami új létrejött, a többi is igyekezett ilyet megvalósítani. Tény vi-
szont, hogy a lövészegyesületek megalakulásának elsősorban nem 
a sport szeretete volt az oka. Ez a tevékenység a puskapor feltalá-
lása, helyesebben a lőfegyverek alkalmazása óta minden időben a 
települések védelmének érdekeit szolgálta. A felvidéki városok, 
különösen a bányavárosok – hazánknak abban az időben a legvi-
rágzóbb települései – a kor igényeit elégítették ki, amikor polgára-
ikat lövészegyesületekbe tömörítették, hogy ezáltal az élet- és va-
gyonvédelmet biztosíthassák.  
     A lövészegyesületek élén a városok legtekintélyesebb polgárai 
állottak, s bizonyos tekintetben maga a lövészegylet és annak ve-
zetői is különböző jogkörökkel bírtak.  
     Rudabánya a régi oklevelekben évszázadokon át mint az egyik 
legfontosabb bányaváros szerepel, ezért fel kell tételeznünk, hogy 
itt is alakulhatott lövészegylet, amely a lövészetet mint sportot is 
művelte. Sajnos erre vonatkozó írásos bizonyítékok a kutatások 
során még nem kerültek elő, ezért Rudabánya sportéletének törté-
netét csak a legújabb idők adatai alapján tudjuk megírni.  

 
Az első atlétikai verseny 

 
     Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a falusi atlétika megszerve-
zése dr. Lengyel Gyula nevéhez fűződik. Kiváló atléta volt, aki az 
1920-as évek végén és az 30-as években több alkalommal kerületi 
bajnokságot nyert súlylökésben és diszkoszvetésben. Ő volt az 
első személy, aki felvetette a magyar falusi sportélet megszervezé-
sének a gondolatát. Makacs kitartással agitált tervének megvalósí-
tása érdekében. Tevékenységét siker koronázta, és eleinte saját 
falujában, Edelény járási székhelyen, majd a járás több helységé-
ben atlétikai bemutatókat, később pedig versenyeket szervezett. 
Nagy segítségére volt ebben a munkában Lucsánszky Géza, a Ma-
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gyar Athletikai Szövetség Északi Kerülete ügyvezető alelnöke, 
egyben a Diósgyőri Athletikai Club atlétikai szakosztályának el-
nöke. Különben Lengyel dr. szintén ennek a szakosztálynak volt a 
versenyzője.  
     Ennek a szervező folyamatnak a keretében került sor Rudabá-
nyán is az első atlétikai verseny megrendezésére. A körzeti ver-
senyt az edelényi járási testnevelési vezetőség 1936. április 22. 
napján rendezte meg négy község: Ormospuszta, Alsótelekes, Fel-
sőtelekes és Rudabánya sportolói részére. A versenyt kellemetle-
nül szeles, hideg időben bonyolították le, ennek ellenére – falusi 
viszonylatban – figyelemre méltó eredményeket hozott. A verseny 
részleges eredményeit azért közlöm, mert egyrészt ez volt az első 
atlétikai verseny Rudabányán, másrészt igen jó összehasonlítási 
alapul szolgál, ugyanis innen tudjuk, hogy milyen szintről indult el 
a sportág.  
 

100 m-es síkfutás: 
1. Káposzta István 12,8 mp,   
2. Nagy Mihály 12,9 mp,  
3. Pogány János 13 mp.  

             (Mindhárom helyezett felsőkelecsényi sportoló.) 
 

400 m-es síkfutás: 
1. Káposzta István (Felsőkelecsény) 65 mp, 
2. Thern Géza (Rudabánya) 66,8 mp,   
3. Hadobás Sándor (Felsőkelecsény) 69 mp.  
 

800 m-es síkfutás: 
1. Majoros Lajos (Ormospuszta) 2:32 mp,  
2. Thern Géza (Rudabánya) 2:36 mp,  
3. Pogány János (Felsőkelecsény) 2:37,4 mp.  
 

 1500 m-es síkfutás: 
1. Káli József (Ormospuszta) 5:32 mp, 
2. Varga Ferenc (Felsőkelecsény) 5:59 mp, 
3. Hadobás Sándor (Felsőkelecsény) 6:09 mp.  
 

 Távolugrás: 
1. Trunkó Tibor 483 cm, 
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2. Svidró József 469 cm, 
3. Kovács Pál 465 cm. 

             (Mindhárom versenyző ormospusztai.) 
 

Magasugrás: 
1. Trunkó Tibor (Ormospuszta) 150 cm 
2. Pogány János (Felsőkelecsény) 145 cm 
3. Trunkó Vince (Felsőkelecsény) 145 cm 

 

Súlylökés: 
1. Schablik János (Rudabánya) 827 cm, 
2. Pogány János (Felsőkelecsény) 782 cm, 
3. Csordás József  (Felsőkelecsény) 740 cm. 

 

Diszkoszvetés: 
1. Ulisnyák András (Ormospuszta) 2380 cm, 
2. Blahota József (Ormospuszta) 2155 cm, 
3. Pogány János (Felsőkelecsény) 2153 cm. 
 

Gerelyhajítás: 
1. Kovács Pál (Ormospuszta) 3510 cm, 
2. Pogány János (Felsőkelecsény) 3090 cm, 
3. Schablik János (Rudabánya) 2900 cm. 
 Versenyen kívül a szendrői L. Molnár József 4037 cm- t 
hajított.  
 

     A verseny után Kállai Géza bányaigazgató és Klár Rezső test-
nevelési vezető lelkesítő és a további atletizálásra buzdító beszédet 
mondtak. A verseny Lengyel Gyula dr., sportelőadó irányítása mel-
lett a legnagyobb rendben folyt le. (Magyar Jövő, Miskolc, 1936. 
április 22.) 
     Amint látjuk, a rudabányai fiatalok 1 első, 2 második és 1 har-
madik helyezést értek el ezen a versenyen. Ennyire futotta ekkor 
az erejükből. Mindenesetre meg kell állapítanunk, hogy ez az első 
verseny indítást adott, kedvet ébresztett az atlétika iránt, népszerű-
sítette a sportágat, amit az is igazol, hogy két év múlva a környék-
beli bányásztelepülések elemi iskoláinak közös tornaünnepélyén 
már szerepelnek az atlétikai versenyek, az idősebbek pedig a távo-
labb fekvő helységekben rendezett versenyeken jelennek meg.  
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     Ezt a fejlődési folyamatot elősegítette, hogy a körzeti, járási és 
megyei versenyek megrendezése a további években már hagyo-
mánnyá vált, és a fiatal sportolók küzdőkedvét mindinkább fokoz-
ta. Nemkülönben a versenyeken való sikeres szereplés, egy-egy 
győzelem vagy helyezés bizonyos népszerűséget, tekintélyt jelen-
tett a helyi társadalomban, ami szintén serkentőerőként hatott.  

 
A sportpálya létesítése 

 

     A Rimamurány–Salgóratjáni Vasmű Rt. az érdekeltsége alá tar-
tozó települések sportegyesületei részére 1941 szeptemberében ha-
talmas méretű, több sportágat felölelő versenyt rendezett, amelyet 
„Rimai olimpiász”-nak neveztek el. 850 résztvevő jelentkezett, s 
ennek a tömegversenynek a lebonyolítására Ózd vállalkozott. Itt 
találkoztak egymással a Rima győri, salgótarjáni, borsodnádasdi, 
somsályi, farkaslyuki, bánszállási, rudabányai, salgóbányai és lú-
ciabányai sportolói. A páratlanul gazdag sportműsort a következő 
sportágakban rendezték meg: atlétika, úszás, céllövészet, birkózás, 
asztalitenisz és sakk. A versenyek két napon át tartottak. (Máriásy 
Lajos szerkesztésében: A vállalati sport 40 éves története. Év nél-
kül, 303 p.)  
     A „Rima olimpiász”-on részt vettek a rudabányai sportolók is 
kb. 32 fős csapattal, amelynek tagjai azonban még csak az atlétikai 
versenyszámokban indultak el. Ebben a sportágban a résztvevő 
csapatok között a 6. helyezést érték el, ami sikeres szereplésnek 
számított. Coubertinnel együtt vallották, hogy nem a győzelem, 
hanem a részvétel a fontos… 
     A verseny – az igazi olimpiai játékokhoz hasonlóan – a ver-
senyzők felvonulásával kezdődött. A csapatok előtt a vállalatok 
településhelyét feltüntető táblát és zászlót vittek. A rudabányaiak 
már ennél a mozzanatnál, a felvonulásnál észrevétették magukat. 
Amíg a többi csapat részben polgári, részben sportöltözetben, 
tehát nem egységesen vonult föl, addig a rudabányai csapat a tűz-
oltóktól kölcsön kapott krémszínű nadrágban – ami igencsak ele-
gánsan hatott – és pasztellzöld ingben, tehát egységes öltözékben, 
Csomós Bertalan tanító vezetése alatt vonult fel, ami igen hatá-
sosnak bizonyult, mert nagy tapsot kaptak.  



 
 

 
 

34 

     Az igazi sikert azonban másnap aratták le. A versenyzőket az 
ózdi kaszinó udvarán étkeztették. Reggeli közben Quirin Leó, a 
Vasmű Rt. műszaki vezérigazgatója itt kereste fel őket. Annyira 
megtetszett neki a rudabányai csapat fegyelmezett, egységes ma-
gatartása, hogy személyesen akart nekik gratulálni. Quirin leült 
közéjük és érdeklődött, hogy milyen a sportélet Rudabányán. Di-
csérte őket, hogy milyen „jó kiállású, jó felépítésű csemeték”. 
Erre a kijelentésre Bobál Béla, az egyik versenyző megjegyezte: 
„Igen, csemeték vagyunk, de árnyékban.” Ezt a dodonai mondatot 
Bobálnak meg kellett magyaráznia, hogy miért mondta. Bobál 
kifakadt, hogy a rudabányai igazgató nem törődik velük, nem kap-
nak semmilyen támogatást, még felszerelésük sincs, sőt a ruhát is 
a tűzoltóktól kérték kölcsön. A legnagyobb baj pedig az, hogy 
nincs sportpályájuk, ezért kénytelenek a „Galicztetőn”, a Polyán-
ka leművelt, lapos területén edzeni. Ilyen viszonyok között nem 
tudnak sikeresen versenyezni olyan atlétákkal, mint a győri, az 
ózdi, a salgótarjáni versenyzők (ezek lettek a dobogós csapatok), 
akik bizonyára más lehetőségek között edzenek.  
     A Rima olimpia után egy héttel Quirin Leó személyesen  meg-
jelent Rudabányán. Bobált értesítették, hogy menjen az igazgatói 
irodába, ahol Quirin az igazgatóval és több vezető személlyel 
beszélgetett. Quirin  biztatta Bobált, hogy ismételje meg mindazt, 
amit neki Ózdon mondott, mert most az igazgató és a többi vezető 
jelenlétében szeretné megbeszélni a „csemete kérdést”. Bobál meg-
ismételte a fentieket.  
     Quirin megkérdezte a résztvevőket, hogy hol lehetne Ruda-
bányán sportpályát létesíteni? Bobál rögtön a rétet javasolta, azon-
ban a vezetők ezt a területet nagyon védelmezték, ezért javaslatát 
elvetették. Bobál ezután a mai állomástól északra fekvő területet 
ajánlotta, amely akkoriban fatelep, szemétdomb stb. volt. Végül 
emellett a terület mellett döntöttek. Quirin Leó elrendelte a pálya 
megépítését.  
     Rövid idő múlva hozzáláttak a munkához. A sporttelep felava-
tására 1942. július havában ünnepélyes keretek között került sor. 
A létesítmény kivitelezése pompásan sikerült. A sportpályát desz-
kakerítéssel vették körül, a két bejárata székelykapuk stílusában 
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készült, mindkettőt szépen kifestették. A kerítésen belül egy 90 x 
45 m-es salakos labdarúgópálya terült el. Ezt hatsávos, 320 méter 
kerületű, salakos futópálya vette körül, de a 100 m-es síkfutást 
egyenes pályán lehetett megrendezni. A pálya mellett öltözőt épí-
tettek. Mindenki örömét lelte az új létesítményben.  
     Ez a pálya már lehetővé tette az edzések rendszeres megtartá-
sát, a folyamatos felkészülést, sőt versenyek rendezését is. Napja-
inkig itt zajlott [és zajlik – a szerkesztő] Rudabánya sportélete. 
(Bobál Béla visszaemlékezése alapján.)  
     Ezekben az években a település sportmozgalmaival Mayer 
Ferenc gépészmérnök törődött sokat. A fiatalok edzéseire rendsze-
resen kijárt. Az ő idejében az volt a szokás, hogy a különböző 
versenyszámok heti legjobb eredményeit egy táblán nyilvántartot-
ták. Ez a módszer jelentős mértékben fokozta a jobb eredmények 
elérésére való törekvést és a versenykedvet.  
     A sportpálya megépítése után javult a sportolók felszereléssel 
való ellátása. 1942-ben már a fiatalabbak is sokszor új felszerelést 
kaptak. Többé nem kellett a versenyeken egy pár szöges cipőben 
több sportolónak indulnia, ami korábban sokszor előfordult. A 
szertáros először Molnár Ferenc, majd Végh Pál és Galicz Lajos 
volt. 
     Az iskola részéről eleinte Csomós Bertalan, majd 1945-től 
Bartha Gyula tanító volt a sport patronálója. A sportmozgalom az 
iskolában is erőteljesen fejlődött. 1930 óta az ormospusztai, az 
alberttelepi, a rudolftelepi, a múcsonyi, a kurityáni és a rudabányai 
iskola minden évben közösen rendezte meg tornaünnepélyét, 
1942-ig Ormospusztán. Ezek az ünnepélyek az iskolai tanulóknak 
élményt jelentettek. Egyrészt nagyon szép zenés tornagyakorla-
toknak voltak a résztvevői, másrészt pedig emlékezetes versenye-
ket vívtak egymással. Kellemes hagyománnyá vált, hogy az üze-
mek az iskolás tanulókat bográcsgulyással vendégelték meg.  
     A tornaünnepélyek műsora általában a következő volt: felvonu-
lás a közönség előtt a fúvószenekar indulóira. Közös szabadgya-
korlat zenekari kísérlettel. Ezután valamennyi iskola a saját külön 
betanult műsorszámát mutatta be. Igen hatásosak voltak a cigány-
zenekari kísérettel előadott népi táncok vagy játékok. Az igazi 
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versenyt az atlétikai számok jelentették. A hangulatot fokozták a 
vidám, tréfás számok (zsákban futás, lepényevés). Néhány év múl-
va a tornaünnepélyek műsorába felvették a kóruséneklést is. Va-
lamennyi iskola énekkara önálló műsorral lépett el. 
     Zsűri pontozta a résztvevő iskolák felvonulását, rendjét, fe-
gyelmezettségét, a versenyeken elért helyezéseit, a bemutatott 
gyakorlatok szépségét, nehézségi fokát. Az összepontozás alapján 
az iskolákat rangsorolták. Ez a módszer arra késztette a pedagógu-
sokat, hogy a következő tornaünnepélyre minél mutatósabb, érté-
kesebb és precízebben kivitelezett gyakorlatokkal, bemutatókkal 
készüljenek és tanulóik sportolási kedvét, eredményességét is 
fokozzák. 
 

 
 

Körzeti leventeverseny Ormospusztán (1927). A résztvevők között a 
rudabányai bányászfiatalok is ott voltak. 

 

 


