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  A Református Kollégium évszázadokon át Kolozsvár egyik legnagyobb 
és leghíresebb iskolája volt. A testnevelés oktatása modern és jól felszerelt 
tornateremben folyt. Mégis ez a gyönyörű tornaterem ma használatlanul, be-
zárva áll, s a jogos tulajdonos, a Református Kollégium diákjai nem használhat-
ják. A visszaszolgáltatást gátlók több érvet is felhoztak, amellyel azt szeretnék 
bizonyítani, hogy a tornatermet nem szabad visszaszolgáltatni. Számomra a 
legmeglepőbb az az érv volt, hogy a tornatermet nem az iskola és a református 
egyház építtette! Íme a tornaterem építésének története. 
  Albert Károly, a Tornavívóda tornatanára korai halála után az 1895/96-
os tanévben Gspánn Károly lett a tornatanító. Albert helyettesítése későn történt, 
s a kollégium elmaradt a millenáris tornaversenyekről (ezen egyetlen kolozsvári iskola 
sem vett részt). Ekkoriban döntötte el az iskola elöljárósága, hogy saját 
tornacsarnokot építtet, s 1896. augusztusában felmondta a tornavívodával 
kötött szerződését. Dr. Török István igazgató indoklása szerint „az ifjúság testi 
nevelésében sok hátramaradást kellett szenvednünk Albert Károly tornatanító 
elhalálozása miatt… A hiányok elenyésztetésére készítettük el a jégpályát, me-
lyen nagy kedvteléssel korcsolyázott az ifjúság”. 1897-től évek hosszú során 
télen, a nagyudvaron, jégpályát alakítottak ki, mely nagyon népszerű volt a diák-
ság körében.  
  Dr. Sárkány Lajos igazgató 1896/97-es évnyitó beszédében a következő-
ket mondotta: „Torna-csarnok kell, hogy a testi nevelés ne maradjon mögötte a 
szelleminek s mi sok év óta a távolfekvő, rosszul berendezett városi 
tornahelyiséget használjuk.” 
  Mivel a tornavívodával az iskola felbontotta a szerződést, a vezetőség 
úgy döntött, hogy az iskola kereteiben oldja meg a tornáztatást. Ennek érdeké-
ben bizottságot jelölt ki egy állandó tornacsarnok építési tervének elkészítésére. 
Addig is az 1896/97-es tanévre Vermess Lajos tornamestert, a m. kir. Ferencz 
József Tudományegyetem testgyakorlat tanárát hívta meg óraadó tanárnak.  
A tornaterem továbbra is csak terv szintjén létezett, melyre ekképpen utal az 
igazgató évzáró beszédében: „Terveztünk tornacsarnok építését is, és tanul-
mányokat tettünk e tekintetben, de részint az anyagi erő elégtelensége miatt, 
részint mert a fő iskolai épület terve még nem volt véglegesen megállapítva, ez 
évről elhalasztottuk a terv keresztül vitelét. A tornatanítás ideiglenesen tágas 
játszó terünkön folyt Vermes Lajos egyetemi tornamester szakszerű vezetése 
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mellett, az ő saját tornaeszközei és az egyetemi felszerelések igénybe vételével. 
A téli hónapokban a játszó téren létesített tágas jégpálya minden tanítványunk-
nak bő alkalmat nyújtott a testedző sport gyakorlására. Tanítványaink csaknem 
kivétel nélkül fel is használták a kedvező alkalmat…” 
  1898-tól a kollégium elöljárósága végleges tornatanárt szeretett volna 
alkalmazni. Ezért 1898-ban meghívta Garzó Béla tornatanárt jelöltként, aki az I–
VIII. g. osztályokban heti 14 órában tanított.  
  1899 márciusában a kollégium gazdasági felügyelője 2000 szekér földet 
és törmeléket hordatott, és feltöltette a tornaudvart a kollégium épülete 
mögött. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Júniusban a kollégium vezetősége felkérte Kápolnai Lajos építészt a 
tornacsarnok felépítésére. Kápolnai elkészítette a terveket, s júliusban 
megkötötték a vállalkozó cégekkel a szerződéseket. 1899 júliusában a kollégium 
elöljárósága ekképpen kérte az egyház Igazgatótanácsától az építkezési kiadások 
jóváhagyását: a várt kiadások értéke 13064 forint 60 krajcár. Ebből az összeg-
ből 6073 forint 86 krajcár képezte a tornaterem építésére tett adományok végső 
összegét, míg a fennmaradó 699 forint 74 krajcárt a közalapból szerették volna 
kölcsönkérni évi 5%-os kamattal. A tornaterem helyének a kollégium háta mögött 
levő s eddig tanárok által használt kertek részt jelölték ki. Válaszként az Igazgatóta-
nács azt kérte, hogy az építendő tornaterem költségvetését is pótlólag beterjeszteni 
szíveskedjék. A kollégium beterjesztette a kért költségvetést, valamint kiegészítést 
kért a stylszerű homlokzat kialakítására a Farkas utca felől is. A víz lefolyása 
érdekében a tornatermet rákapcsolták a csatornahálózatra, a tornateret pedig 
feltöltötték, kiporondozták. Az Igazgatótanács engedélyezte az építkezést, és ki-
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utalt 2711 forint 86 krajcárt tornaszerek vásárlására, valamit állta a gázvilágítás 
bevezetését. 
  A tanévnyitóra, 1899 szeptemberére már majdnem készen állott a csar-
nok. Dr. Sárkány Lajos igazgató évnyitó beszédében így hívta fel rá a figyelmet: 
„De hova lett a játszó téren felhalmozva volt építő anyag? Diszes épület lett 
belőle az eddigi tanári kertek helyén. Vajon mi lehet ez a szép nagy épület, 
melynek görögstylű oszlopos homlokzatát már megbámultuk séta közben 
Torda-utca felöl? Ez bizonyára a rég emlegetett torna-csarnok, stylszerű külseje 
is arra vall. Bizony tündéri gyorsasággal emelkedett föl. Junius végén még 
hozzá sem kezdtek és most már készen áll a tanulók befogadására.” 
  1899. november 24-én az építkezés befejeződött, a városi tanács meg-
adta a használatbavételi engedélyt, és Spániel Vincze tornatanár már e korszerű 
teremben tartotta óráit. Az építkezési költség 28 900 korona volt, valamint a 
tornaterem szertárát felszerelték 574 darab tornaszerrel 3000 korona értékben. 
Megtartották a most épített tornacsarnok ünnepélyes megnyitását, mely alkalommal Bíró 
Sándor vallástanár alkalmi imája után az igazgató tartott beszédet, azután az ifjúság éneke 
s végül az I. gymn. osztálynak felvonulása s tornagyakorlatai fejezték be az ünnepélyt. 
  A testnevelés célját és a tornaterem hasznát az igazgató a követke-
zőképpen határozta meg: „Minden tanulmány, igy a testgyakorlat is legyen a 
figyelmet, az érdeklődést lekötő. A gyermek leginkább a játékot szereti s egyike 
is a jól választott játék a legjobb testgyakorlatoknak, e legyen hát a kezdete és a 
központja a testgyakorlati oktatásnak, s ezzel kapcsolatosan mehetünk át olyan 
gyakorlatokra, melyek az ifjúnak több-több izmát foglalkoztatják, fejlesztik.  
A labdajátékok, pl. a kótya, benforgó, ügyességre szoktatnak a labda kifo-
gásában, fürgeségre az ütés elkerülésében, kitartásra a futásban” (részletek a Re-
formátus Kollégium évkönyveiből). 
  A tornaterem szertárában olyan eszközöket találunk, mint a felállítható 
amerikai nyújtó, acélnyújtó, gyűrűhinta, kötéllétra, lengőnyújtó, körhinta, 
mászókötél, mászórúd, korlát, gerenda, ugrózsámoly, ugródeszka, kókusz-
szőnyeg, labdák, súlyzók stb. A felsorolásból láthatjuk, hogy a kollégium 
tornacsarnoka a kor egyik legmodernebb tornaterme volt. 


