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Tátyi Tibor 
 
A párkányi szervezett 
sport története 
 

 
Bevezető gondolatok  
 
A párkányi sportélet és az ezzel szorosan össze-
függő mindenkori városi sportegyesület története 
meglehetősen ismeretlen nem csak a rendszeres 
mozgás, sportolás iránt érdeklődők körében, de a 
széles nagyközönség előtt is. Az átfogó 
ismeret hiányát elsősorban az a tény 
gátolja, hogy ezidáig – egyetlen kivé-
tellel – nem jelent meg összefoglaló 
jellegű kiadvány Párkány sportéleté-
ről. Mindmáig csupán Kužel Jozef A 
régi idők párkányi sportja című 
sporttörténeti összeállítása állt azok 
rendelkezésére, akik bővebben is ér-
deklődnek a téma iránt. Úgy véltem, 
hogy mindenképpen indokolt ennek a 
már meglévő alapműnek a bővítése, 
aktualizálása, természetesen a lehetőségekhez 
mérten, hiszen eléggé csekély forrás és informá-
ció áll azok rendelkezésére, akik Párkány sport-
életéről szeretnének írni. A város és a helyi sport-
egyesület krónikáján kívül mindössze az egykori 
sajtóban megjelent cikkek, tudósítások és beszá-
molók alapján alkothat képet a késői kutató, főleg 
a kezdetekről. A legértékesebb forrás ebből a 
szempontból a Párkányban 1921 és 1933 között 
heti rendszerességgel megjelent Délslovenskói 
Magyar Lapok (lapkiadó Gondos Vilmos, főszer-
kesztő Soós Károly, majd később Kajári Sándor, 
mint  főmunkatárs neve szerepel a fejlécen). Eb-
ben a kevesek által ismert, meglehetősen elfele-
dett sajtóorgánumban időről időre felbukkantak 
a városi sporttal kapcsolatos hírek. További tám-
pontként szolgál néhány olyan kiadvány, ahol leg-
alább említés történik a párkányi sportról, és értékes 
forrásnak tekinthető a Párkányi Városi Sportegyesü-
let birtokában lévő néhány dokumentum, egyesületi 
beszámoló is. Ezek alapján lehetséges – legalább 
némileg – hiteles képet felvázolni arról, hogy milyen  
lehetett városunk sportélete, főképp a kezdetekkor, 
a két világháború közti időszakban, majd ezt követő-
en egészen napjainkig.  

A városi sporttal kapcsolatos foglalkozásnak 
egyúttal aktualitása is van, hiszen száz évvel ez-
előtt, 1917-ben kezdődött a sportélet megszerve-
zése Párkányban. A városi krónika bejegyzése 
alapján ugyanis ekkoriban került városunkba 
Goldmann András (Bandi bácsi), akinek neve és 
tevékenysége szorosan egybeforrott a szervezett 
sportmozgalom elindításával. A százéves évfor-
duló egyúttal kötelezi is az utódokat: elsősorban 
a tiszteletteljes megemlékezésre, a főhajtásra 
nemes elődeink előtt, másodsorban pedig az ő 

példájuk továbbörökítésére. A sport ugyanis so-
sem veszít aktualitásából, éppolyan napi szük-
ségletnek kellene lennie, mint a testi és a lelki 
táplálkozásnak. Hogy ezt annak idején az elődök 
ösztönösen tudták, arra bizonyítékul szolgálnak 
azok az újságcikkek, amelyek a Párkányi Torna 
Egylet zenés, műsoros estjéről, jelmezbáljáról 
közölnek beszámolót az 1920-as évekből. Ezek 
alapján az a kép bontakozik ki az olvasó előtt, 
hogy az akkori sportolók, egyesületi tagok nem-
csak a pályán élték át a mozgásból, a közös spor-
tolásból adódó örömet, hanem a színpadi játék 
és fellépés is segített az összekovácsolódásuk-

ban. Igazi közösségként élték meg a 
sportegyesületi tagságot, amit reme-
kül kiegészített a kulturális életben 
való aktív részvételük. Azt hiszem, 
hogy ez az, amely példaként szolgál-
hat a mai nemzedékek számára is, 
amit meg kellene szívlelnie minden-
kinek. A szervezett sportélet pedig 
önmagában is követendő eszmény, 
hiszen mára szinte minden csak és 
kizárólag az egyénre épít és épül, kö-
zösségi életnek alig-alig van nyoma. 

Ha egészséges jövőt szeretnénk, akkor ennek 
mindenképpen változnia kell, mert élhető társa-
dalom elképzelhetetlen működő közösségek, az 
egy-egy téma iránt érdeklődőket átfogó és meg-
szervező egyesületek nélkül! Egy ilyen átfogó 
téma a sport is, amely iránt szerencsére mindig 
volt érdeklődés. A Párkányi Városi Sportegyesü-
letre tehát fontos feladat hárul a jövőben, ebben 
pedig remélhetőleg nagy segítség lesz, ha a tag-
ság az egykori elődök példáját igyekszik majd 
szem előtt követni. Segítségként, egyik támpont-
ként pedig szolgáljon ez az összeállítás az egye-
sület történetéről!  
 
A szervezett párkányi sportélet kezdetei, 
a Párkányi Torna Egylet megalakulása 
 
A bevezetőben már említésre került, hogy az 
1917-es évre tekinthetünk úgy, mint a párkányi 
sportélet megszervezésére. Ebből az időszakból 
sajnos semmilyen írott forrás nem áll a rendel-
kezésre, csupán a városi krónika bejegyzésére 
hagyatkozhatunk. A több kötetes városi krónika 
első részében, a 451. oldalon találunk először 
írásos nyomot a városi sportélet kezdeteivel kap-
csolatosan. A krónikás az akkor (1980-as évek 
első fele) még élő, bizonyára meglehetősen idős, 
egykori sportolók szóbeli elmondása alapján 
közli azokat az adatokat, amelyeket Kužel Jozef 
is leírt összefoglalójában. Ezek alapján a követ-
kezőket lehet – mintegy ismétlésképpen – elbe-
szélni a szervezett sportélet kezdeteiről. Az 1917
–1918-as években két ifjúsági szervezet műkö-
dött Párkányban: a Párkányi Ifjúsági Egyesület 
és az Egyetértés. Sem az alapítókat, sem a tago-
kat nem ismerjük. Mindössze annyit lehet róluk 

Bélyegző, 1920 
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tudni, hogy elsősorban labdarúgással foglalkoz-
tak, mint a mai napig is legnépszerűbb sportág-
gal. A sajnos ismeretlen szóbeli adatközlők, akik-
re a krónikás hivatkozik, mindössze annyit tud-
tak mondani, hogy akkoriban még nem léteztek 
szigorú játékszabályok, ismeretlen volt a játéko-
sok kiállítása mérkőzés közben, három szöglet 
után tizenegyeseket rúgtak, és gyakorta végződ-
tek a mérkőzések a sok gólnak köszönhetően 
magas számokkal, mint pl. 36:28. A futballon 
kívül kedvelt sportág volt az úszás, Kužel J. emlí-
ti, hogy gyakran rendeztek úszóversenyeket egy 
bizonyos Stefi házától, (ami az egykori kompki-
kötőnél lehetett) egészen a Gurgyal végéig. A vá-
sártéren közkedvelt szórakozás és sportolási for-
ma volt a kötélhúzás, továbbá a futás, a távolug-
rás és a magasugrás. Futóversenyeket évente 
kétszer rendeztek, mégpedig a vasútállomástól 
indulva Nagy István egykori gyógyszertáráig. Ez 
nagyjából a mostani városi hivatal épületének 
helyén állt. A krónika állítása szerint a párkányi 
sportélet és versenyek szervezésben Goldmann 
András vállalt oroszlánrészt, akit a későbbi nem-
zedékek csak Bandi bácsiként emlegettek. Sajná-
latos módon vele kapcsolatban semmit nem kö-
zöl a városi krónika, mindössze néhány újságcik-
ket sikerült a korabeli sajtóban találni. Ezek 
alapján – legalább részben – képet alkothatunk 
Goldmann András, illetve ahogy a sajtó említi, 
Goldmann Bandi, tevékenységéről. Amit további 
fontos tényként tudhatunk még ebből a korai 
időszakból, az a Párkányi Torna Egylet megala-
kulása 1920-ban, a két korábbi ifjúsági szervezet 
egyesülésének köszönhetően.  

A megalakulás tényéről, az első egyesületi veze-
tők névsoráról dr. Brüll Gyula Jubileumi év-
könyv (1932) című kiadványa a következő mó-

don számol be. (A korabeli helyesírást az összes 
újságcikk esetében meghagytam.) „A PTE 1920-
ban két ifjúsági egyesületnek, a Párkányi Ifjúsági 
Egyesületnek és Egyetértésnek fuziója után ala-
kult meg. Az alakulásban a főérdem Haar Igná-
cot, Markstein Ernőt, Parecco E. Henriket és 
Abelsberg Imrét illeti. Az első elnök Istvánffy 
Elemér, alelnök Vágó Ferenc, igazgató Haar Ig-
nác, művezető Parecco E. Henrik, titkár Abels-
berg Imre volt.” (237. old.) Ez a forrásmunka 
azért is nagyon értékes, mert egyúttal röviden 
felvázolja a megalakulás utáni időszak történé-
seit: „ A PTE mint az SzLSz tagegyesülete az 
Érsekújvári Kerület bajnokságában vett részt. A 
ČsAF–MLSZ megalakulásakor beléptek az új 
szövetségbe, azonban megfelelő pálya hiányá-
ban 1930-ig csak alkalmi mérkőzéseket játszot-
tak. 1930. óta a párkányi csoport bajnokságá-
ban szerepeltek. A jó helyezés folytán a II. osz-
tály vidéki csoportjába nyertek beosztást, mely-
ben váltakozó eredményeket értek el. Az első 
vezetőség tagjain kivül idők folyamán az egye-
sület vezetőségének Fried Béla, Gondos Vilmos, 
Göntér Jenő, Komzsik Lajos, Löwy László, 
Mautner Titusz, Péterváry László, Rábl György, 
Schultz Sándor, Sommer György, Szekér Gyula, 
Szüllő Antal, Steiner Jenő és Verő László voltak 
értékes tagjai. Az egyesület jelenlegi vezetői: 
Liska László elnök, Frühauf Béla dr., Halász 
Ernő, Payer Jnános, Renner Róbert alelnökök, 
Bohák János igazgató, Dániel Lajos és Zeiler 
Alfréd titkárok, Ivánovics László intéző, Suba 
Ernő pénztáros, Mautner István dr. jegyző és 
Fried Aladár háznagy.” (237. old.) 

Csongár Árpád A csehszlovákiai magyar sport 
a két világháború között (1985) című összeállí-
tása szintén említést tesz a PTE megalakulásá-
ról, ráadásul azt is megtudjuk, hogy a labdarú-
gás mellett az atlétika jutott nagy szerephez: „A 
város atlétikai élete az 1920-ban alapitott Párká-
nyi Torna Egyesületben kezdődött el. A klub első 
elnöke Istvánffy Elemér volt. Sportágai közül az 
atlétika kapott leghamarabb lábra, s így nem vé-
letlen, hogy 1922. május 1-jén megrendezték a 
város első atlétikai bajnokságát. Az egyes szá-
mok győzelmét a következő versenyzők érték el: 
100 m: Schule 12.3 mp, 200 m: Fried 268 mp, 
400 m: Zuchermandl 69 mp, 3500 m: Richter 
12.11 p, 3500 m gyaloglás: Ulaher 24:42 p, 
7x500 m: PTE, magasugrás: Fried 140 cm, távol-
ugrás: Fried 515 cm, sulylökés: Kolbeck 8.95 m, 
gerelyhajitás: Bartók 29.80 m.” (65. old.) Cson-
gár szerint ezt követően válságba került a sport-
élet Párkányban, legalábbis könyvében erre uta-
ló megállapítás olvasható. „A következő évben 
válságba jutott a párkányi magyar sportélet, az 
atlétika is, s csak a Nánai SC-vel 1935-ben tör-
tént fuzió mentette meg a feloszlatástól. Elnökei 
Liszka László, 1937-ben Haar Ignác, 1938-ban 
Nagy István voltak, az atlétikai szakosztály veze-
tője Mészáros Antal volt.” (65. old.) 

Címer 
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A Sporthírlap 1922/29. száma a következő mó-
don tudósított a párkányi sportéletről. „Goldmann 
Bandi Párkányon telepedett meg s a csehek birto-
kában levő kis magyar városkában máris sokat ígé-
rő atlétikai élet fejlődött ki körülötte. A Párkányi 
Torna Egyesület kötelékében fejti ki működését 
Goldmann és segítőtársai a munkában Haár Ignác, 
az egyesület elnöke, valamint Halász Ernő titkár. A 
Párkányi TE a múlt vasárnap 3 kilométeres ország-
uti futóversenyt rendezett kezdőknek. A verseny-
ben a Párkányi TE és az Érsekújvár SE színeiben 15 
futó vett részt és közülök 10 futotta végig a távot. A 
győztes Kovács Flóri (Párkányi TE) volt, aki 10 p. 
25 mp.-es idejével kitűnő eredményt mutatott fel. 
Teljesítménye annál inkább is respektábilis, mert 
nemcsak soha versenyben nem vett részt, de még 
csak nem is látott versenyt. Igen jó alakja van, szi-
vós, kitartó, minden kellék megvan tehát benne, 
hogy elsőrangu atléta váljék belőle. Az országut a 
verseny napján oly sáros volt, hogy föltételezhető, 
hogy száraz talajon néhány másodperccel jobb idő 
alatt futotta volna le a 3 kilométert. A verseny to-
vábbi helyezettei: 2. Julcsik Imre (Párkányi TE) 10 
p. 35 mp. 3. Bartusz Gyula (Párkányi TE) 10 p. 45 
mp. 4. Fried Aladár 10 p. 59 mp.” 

Egy két évvel korábbi, tehát 1920-as keltezé-
sű, rövidebb cikk, szintén a Sporthírlapból (65. 
sz.) arról tudósít, hogy Prágában nagyszabású 

atlétikai versenyt szerveztek. Goldmann a ma-
gyarországi egyesületeket szerette volna meg-
győzni, hogy képviseltessék magukat a verse-
nyen, mégpedig legjobb atlétáikkal. Ugyancsak 
kisejlik az írásból, hogy Goldmann nagy valószí-
nűséggel ekkoriban Prágában élt, de sajnos bő-
vebb információ ezúttal sem állt rendelkezésre. 

„Nagy nemzetközi verseny Prágában A prágai 
DFC szeptember 8-án nagyszabásu nemzetközi 
atletikai versenyt rendez szép tiszteletdijakkal. 
Goldmann Bandi klubtréner állitása szerint a 
legjobb német atlétákon kivül még más távolab-
bi országok atlétái is részt vesznek a versenyen. 
Goldmann most két hétre hazajött és tárgyalni 
fog az egyesületekkel, hogy képviseltessék magu-
kat a versenyen legjobb atlétáikkal.” 

A Párkányi Torna Egylet 1920-ban történt meg-
alakulása azt is jelentette, hogy immár más politi-
kai keretek, egy másik államberendezkedés mellett 
kellett folytatni a sportéletet. A PTE a Csehszlovák 
Futballszövetség rendes tagjává vált, 1921-ben a 
minisztériumnak benyújtotta alapszabályzatát, 
amely alapján a járási versenybe sorolták be. 
Ugyancsak ebben az évben jött létre a döntő több-
ségében magyar nemzetiség által lakott települések 
sportegyesületeit összefogó Csehszlovákiai Magyar 
Labdarúgó Szövetség. A Párkányi Torna Egylet en-
nek tagjává vált. Ezek a futballcsapatok egymás 
közt barátságos- és kupamérkőzéseket játszottak. 
Az érsekújvári labdarúgókörzet végeredmény-
táblázatát Kužel J. közli: 1. ESE Érsekújvár – 22 
pont, 2. FC Ipolyság – 10 pont, 3. SC Léva – 9 pont, 
6. PTE Párkány – 6 pont. 

Ugyancsak az 1920-as évekről jegyezte föl a 
krónika, hogy ekkor játszotta az Egylet első fut-

ballmérkőzését idegenben, 
mégpedig Ipolyságon. A párká-
nyiak 2:1-re veszítettek, viszont 
a visszavágóban, melyre hazai 
pályán került sor, már győzni 
tudtak. Az eredmény – nagy 
számú nézőközönség szurkolá-
sa mellett – ugyancsak 2:1, ez-
úttal tehát a párkányi futballis-
ták javára. Ennek a győztes 
csapatnak ismerjük a név sze-
rinti összetételét: Dejcző, Pecz-
kó, Molnár, Ulahel, Hauer, Ge-
yer, Zuckermandl, Kanozsai, 
Kuruc, Kovács, Fatter, Bartusz, 
Kuruc. Ezt a győztes mérkőzést 
azon az ideiglenes pályán ját-
szották, amely a mai öreg fürdő 
helyén volt. A végleges futball-
pálya iránti igény egyébként az 
1920-as évek állandó, rendre 
visszatérő témájaként szere-
pelt. Az első mérkőzéseket te-
hát a mai öreg fürdő területén 
álló pályán játszották, ezt köve-
tően a templommal szemközti 

térségben, majd a későbbi Vadas fürdő területén 
található réten, az ún. tehénlegelőn. A földtulaj-
donosok sokszor semmilyen megértést nem ta-
núsítottak a labdarúgók pályagondjai iránt, amit 
a város és a sportegyesület krónikájának bejegy-
zése is bizonyít: egy alkalommal bizonyos Szély 
nevű földbirtokos puskával kergette el a játéko-

Nyilatkozat 
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sokat a területéről. A végleges pálya kijelölésére 
és átadására csak a katolikus egyházzal történt 
hosszas egyeztetés után, 1930-ban került sor. Az 
akkori esperessel, Medlen Istvánnal sikerült a 
PTE-nek szerződést kötnie. Ennek értelmében a 
salakpálya helyén található egykori homokos 
pályát adta bérbe az egyház a torna egyletnek, 
mégpedig évi 40 q gabona vagy 1200 korona fi-
zetése fejében. Ez a szerződés az egyház és a PTE 
között egészen 1944-ig volt érvényben. A pálya 
nagyobb fejlesztésére 1933-ban 
került sor, amikor is Urban Fe-
renc bekerítette a pályát, to-
vábbá fából készült öltözőket 
helyezett el a pálya mentén. 
Ezzel kapcsolatban Kužel J. 
megjegyzi, hogy a futballmér-
kőzésekre a két háború közti 
időszakban rengetegen kiláto-
gattak, a nagyszámú közönség 
hangos tapssal és skandálással 
biztatta úgy a hazai, mint a 
vendégcsapat játékosait.  

Nagy valószínűséggel az 
1920-as években fejtette ki 
Goldmann András (Bandi) a 
legaktívabb tevékenységét Pár-
kányban, a Délslovenskói Ma-
gyar Lapok (későbbiekben, 
rövidítve: DSZML) 1922. janu-
ár 15-i számában olvashatunk 
tőle egy részletesebb írást. En-
nek lényege, mai szóhasználat-
tal, az egészséges életmódra 
való buzdítás, illetve tanácsok 
sportolóknak és sportos életet 
kedvelőknek. „Atlétika és test-
nevelés. Az atlétizálás minden 
rétegben ugyszólván napról-
napra örvendetesen hódit tért. 
Amire a sportolónak szüksége 
van 1. közérzet, 2. munka, 3. 
táplálkozás. 1. A  k ö z é r z e t.  
Rendszeres, nyugodt, mérsé-
kelt és egészséges életmódnak jó közérzet, állan-
dó frisseség és életkedv a következménye. Néze-
tem szerint sportembernél az a legnagyobb mű-
vészet, hogy testét és lelkét ugy tudja irányitani, 
hogy teste sohase legyen fáradt, kedélyes sohase 
legyen nyomott. Ha erre képes, ha meg tudja 
magától vonni bizonyos ideig az élvezeteket, ha 
egyszerü és egészséges, izgalmaktól mentes éle-
tet él, ha alá tudja  magát vetni az időnként fá-
rasztó munkának, a siker el nem maradhat. A 
világ jelenlegi fejlett sportélete mellett igazán 
csak az érvényesülhet, aki a tréninget egészen 
komolyan veszi. Esetleg elérhetünk anélkül is 
egy-egy elsőrangu eredményt, de az megismét-
lődni nem igen fog. Legelőször rendszerint a 
gyomor mondja fel a szolgálatot, elvész  a 
tréningkedv, az önbizalom és bekövetkezik a tel-

jes erkölcsi és testi letörés. A jó kondicióba jutás 
titka a rendszeres élet. Rendszert kell megszokni 
a napi életmódban, a felkelésben, a lefekvésben, 
a napi foglalkozásban, a sportmunkában, az al-
vásban, a pihenésben és a táplálkozásban. A tö-
kéletes gépszerű pontossággal beosztott életmód 
alapja a nyugodt haladásnak, az állandó fejlő-
désnek és az igazi elsőrangu eredmények eléré-
sének. A jó közérzetet elősegíti még a test ápolá-
sa, a fürdés és a jó massage. Azonban teljesen le 

kell szokni, illetve kerülni kell a dohányzást, az 
összes szeszes italok élvezetét, a feketekávét, az 
erős teát és mindennemű a szervezetre káros 
izgatószert, az éjjelezést és végül a nemi életet. 
Vannak olyan szervezetek, melyek bizonyos mér-
tékben ellenállóbbak az átlagosnál és azoknak 
látszólag nem árt meg mindjárt az, ami a mási-
kat már erősen visszaveti, esetleg le is töri. Ez 
azonban csak ideig-óráig tart igy. A nikotin, az 
alkohol, az éjjelezés és a tréning alatti nemi élet 
előbb-utóbb még a legerősebb szervezetet is 
megbontja. A tréning megkezdése előtt minden-
ről, ami a jó közérzet megszerzésével és megőr-
zésével ellenkezik, fokozatosan le kell szokni és 
végül teljesen el kell hagyni. Legjobb természete-
sen egészségi szempontból, ha az ember ilyenek-
hez hozzá nem szokott.” 

Tisztikar 


