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BOR BÉLY JÁ NOS IST VÁN

A vas pa ri pa lo vag jai
Sza bad ka, a tör té nel mi Ma gyar or szág dé li vé ge in 

Sze ged szom széd vá ro sa, más kü lön ben pe dig „a vi lág 
leg na gyobb fa lu ja”, Kosz to lá nyi De zsõ, Csáth Gé za, Ács 
Kár oly, Danilo Kiš és a szel le mi élet meg an  nyi más ki vá-
ló sá gá nak szü lõ he lye, már a XIX. szá zad utol só har ma dá-
ban igen fej lett sport élet tel di cse ked he tett. En nek spiritus 
movense a szin tén sza bad kai szü le té sû dr. Ver mes La jos 
(1860–1945) gim ná zi u mi tor na ta nár, aki év ti ze de ken át 
lel ke, szer ve zõ je, min de ne se volt az ak ko ri sza bad kai 
sport nak. Amel lett, hogy ma ga is egye dül ál ló tel je sít mé-
nye ket ért el szá mos ver seny ág ban, 1880-tól, a Sza bad kai 
Tor na Egy let meg ala ku lá sá tól kezd ve éven te ver se nye ket 
rend sze re sí tett Palicson és kör nyé kén a ví zi spor tok ban, 
at lé ti ká ban, kor cso lyá zás ban, ho ki ban, jég vi tor lá zás ban, 
fel so rol ni is sok, mi min den ben, és hadd áll jon itt, hogy 
1879-ben õ hoz ta Sza bad ká ra és a vá ro si kor zón vé gig-
ka ri káz va mu tat ta be az el sõ ke rék párt, ak ko ri ne vén 
vas pa ri pát.

Így ke rült vi dé künk re haj da nán az el sõ bycikle, a vas-
pa ri pa, a ke rék pár, de hogy pon to san mi ként s ho gyan 
lett Sza bad kán a kez de ti bi cik li zés bõl rö vi de sen sport-
ág, sõt ver seny sport, ar ra néz ve a ko ra be li saj tó je len té-
sek de rí te nek fényt. Fel ku ta tá suk ra Petkovics Kál mán 
(1930—1998) vaj da sá gi ma gyar író, új ság író vál lal ko zott 
Ré gi sza bad kai já té kok c. sport tör té ne ti köny vé ben. Most 
ne ki ad juk át a szót.

Nem je len ték te len adat az ügy tisz tá zá sá hoz, hogy az 
el sõ ma gyar ke rék pá ro zó egye sü let 1878-ban ala kult meg, 
és a Renz-cirkusz he lyi sé ge i ben mû kö dött. Más for rá sok, 
il let ve szer zõk sze rint az el sõ ke rék pár csak 1881 jú li u sá ban 
tûnt fel a pes ti ut cá kon, s csak a kö vet ke zõ év ben ala kult 
meg az el sõ egy let – a Bu da pes ti Ke rék pá ros Egye sü let.

En nek az egy let nek a tag jai kö zül Kosztovics Lász ló, 
Filipovics Emil és Szmertics Iván ha ma ro san nagy hír-
név re tett szert. Filipovics Emil Pá ri zsig ke rék pá ro zott, 
Szmertics pe dig be ba ran gol ta egész Eu ró pát. A ke rék pár 
el ne ve zés egyéb ként – ál lí tó lag – Kosztovics Lász ló tól 
szár ma zik: 1882-ben ne vez te el így az ad di gi vas pa ri pát.

Így volt? Nem így volt? Ne fir tas suk.
El vég re ben nün ket most a ke rék pár sza bad kai tör té ne te 

ér de kel, a jár mûé, amely a vas pa ri pa ne vet nyil ván va ló an 
a het ve nes évek de re ka tá ján kap hat ta, még pe dig azért, 
mert a pes ti Lánc híd igaz ga tó sá ga ugyan an  nyi híd pénzt 
kért a ke rék pá ros ok tól, mint a lo va sok tól.

A Renz-cirkuszt, ahol az 1878-ban ala kult ke rék pá ro-
zó-egye sü let mû kö dött, tûz vész pusz tí tot ta el. Negy ven 
ke rék pár vált a lán gok mar ta lé ká vá. De egy ép ma radt.

Er rõl be szél Ver mes La jos.
– Ami kor vis  sza tér tem Sza bad ká ra, ma gam mal hoz-

tam a vas pa ri pá mat, amely – sze ren csém re – nem lett a 
Renz-cirkuszi tûz mar ta lé ká vá. A Sza bad kai Tor na Egy-
let meg ala ku lá sa után a vas pa ri pát is prog ram ba vette… 
Min den év ben meg ren dez tük a Sza bad ka és Palics kö zöt ti 
úton a vas pa ri pa-ver senyt. Pá lya ver se nye ket is tar tot tunk 
a palicsi asz falt pá lyán.

De me lyik év ben ren dez ték meg elõ ször? És mi ért vár-
ta a kö zön ség – a Bács kai El len õr lap tu dó sí tá sa sze rint 
– oly nagy kí ván csi ság gal 1885 nya rán a vas pa ri pa palicsi 
be mu tat ko zá sát?

Alig ha nem azért, mert a vas pa ri pa nagy, nyil vá nos ver-
se nye ken ad dig nem igen mu tat ko zott. Egyet len ke rék pár 
ke rült Sza bad ká ra a tûz után. Egy gé pen le het edze ni, 
gya ko rol ni, idõ fu ta mo kat ren dez ni, de iga zi, lát vá nyos, 
küz del mes ver se nye ket csi nál ni sem mi képp. Ab ban az 
idõ ben, a nyolc va nas évek ele jén, pá lya ver se nye ket sem 
ren dez het tek még, mert az asz falt pá lya csak 1892-ben 
ké szült el.

Az el sõ ke rék pár ver senyt – sza va hi he tõ for rá sok sze-
rint – 1884. no vem ber 7-én tar tot ták, kö zel ti zen há rom 
ki lo mé te res tá von. A fu tam ban Ver mes La jos di a dal-
mas ko dott. Et tõl kezd ve min den év ben meg ren dez ték 
Sza bad ka és Palics kö zött a ver senyt, a kö zön ség nem kis 
ér dek lõ dé se kö ze pet te.

Az 1880-as évek ke rék pár jai kez det le ges tá kol má nyok 
vol tak. Er rõl, kü lön ben, az ered mé nyek is ta nús kod nak. 
Pél dá ul Matkovics Nikola, több szö rös baj nok, 1889-ben 
a tíz ezer mé te res tá von har minc két per cen át nyom ta a 
pe dált.

Ma már sen ki sem tud ja fel idéz ni a palicsi vi a da lok 
han gu la tát. Ok má nyok er rõl nem be szél nek, a ko ra be li 
hír lap ok pe dig tény köz lés re szo rít koz nak.

En nél ta lán egy kép be szé de sebb, mel  lyel Iványi Ist-
ván, Sza bad ka kró ni ká sá nak köny vé ben ta lál ko zunk.

Vas pa ri pá zók.
Négy da li ás fér fiú a ka nyar ban. Elõ re gör nyed ten, cél-

ra tö rõ en.
A pá lya men tén a né zõk sû rû tö me ge. A hát tér ben zsú-

folt le lá tó.
A sza bad ka i ak ek kor sze ret ték meg Palicsot. Nyá ri 

va sár na po kon gya log szer rel, ko csin és vo na ton özön löt-
tek ki fe lé.

„Fõ kép pen, ha va la mi lát vá nyos ság ígér ke zett – ír ja 
Iványi Ist ván –, mint né hány év óta az at lé ti kai ver se nyek. 
Vég te len vas úti ko csi sor ok rö pí tik meg szám lál ha tat lan 
men  nyi ség ben az életvidor né pet – az al sóbb ren di nép 
pe dig egész ka ra vá nok ban gya lo gol ki a vá ros ból.”

Így volt 1889-ben is. Mel lé ke sen szól va: ak kor még 
nem járt vil la mos a vá ros és Palics kö zött. Több mint 
száz év vel ké sõbb, te hát nap ja ink ban sem, mert a ben zin-
gõz tõl meg ré sze gült, nagy okos vá ros atyák fel sze det ték a 
sí ne ket, így Sza bad ká nak ma sincs vil la mo sa. De Ver mes 
La jos ide jé ben sok év ti ze den át volt. Meg épü lé se rész ben 
az õ ne vé hez fû zõ dik, mert üz le ti vál lal ko zás ként be szállt 
az épí tés költ sé ge i be, igaz, raj ta ve szett, anya gi lag tönk re-
ment be le. A cél azon ban, a köz jó, egye bek mel lett az is, 
hogy a né zõ kö zön ség gyor sab ban és egy sze rûb ben ér hes-
se el a palicsi sport te le pet, meg va ló sult, és nyert.

Az 1889. évi, sor rend ben nyol ca dik vi a dal al kal má ból 
nyom ta tott ver seny prog ram ból, mely bõl egy pél dány nap-
ja ink ban ke rült elõ a le vél tár irat kö te gei kö zül, meg tud-
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a La Manche -csa tor nát (1909), te hát 1910. ok tó ber 16-án, 
dél után 3 óra kor a sza bad kai ló ver seny té ren, sa ját ké szí-
té sû mo to ros mo nop lán ján, szû kebb ha zánk ban el sõ nek, 
fel szállt a le ve gõ be, 25–30 mé ter ma gas ság ban a né zõ se-
reg fö lött né hány per cen át több kört írt le gé pé vel, majd 
si mán le eresz ke dett a fûre… No de ez már egy má sik 
tör té net.

A mes ter ki lenc ven há rom évet élt meg. Ar ra is fu tot ta 
ide jé bõl, hogy az 1960-as évek ben az õ út mu ta tá sai alap-
ján el ké szül jön a tör té nel mi gép ma dár hû má sa. Ez ma is 
meg te kint he tõ a zimonyi Re pü lés tör té ne ti Mú ze um ban.

Mon dan dónk hoz vis  sza tér ve, lát tuk te hát, hogy a ré gi 
Sza bad ka sport élet ében tün dö köl tek a vas pa ri pá zók, de a 
né hány éve még oly sok szí nû vi a dal egy re hal vá nyo dott, 
el szür kült. 1893 és 1894 nya rá nak ese mé nye i rõl ke vés 
hír ma radt ránk a ko ra be li la pok ban. 1895-ben az egy let 
köz lö nye, az „Ac hil les”, meg je le né sé nek ti zen egye dik 
év fo lya má ba lé pett. Szer kesz tõ je, mint az áp ri lis 1-jei 
szám ban ol vas ha tó, to vább ra is Ver mes La jos az Ac hil les 
Sport Egy let al el nö ke. A szer kesz tõ ség Sza bad kán volt, a 
„Ver mes pa lo ta egész ség ügyi és ví vó ter mé ben”.

Az új ság még hírt adott az au gusz tu si ver se nyek mû so-
rá ról, a ver seny fel té te lek rõl és ered mé nyek rõl. Mert még 
volt vi a dal Palicson! Ám azt is tud juk, hogy a lel kes sport-
em ber fo ko za to san ab ba hagy ta a rend sze res edzést, az az 
va ló já ban bú csú zott az ak tív ver seny zés tõl. Mi több, 1895 
szep tem be ré ben már nem tar tóz ko dott Sza bad kán, ugyan-
is azon a nyá ron el hagy ta a vá rost, el hagy ta Palicsot, 
aho vá szí ve-lel ke sze rint tar to zott. A Sza bad ka és Vi dé-
ke cí mû lap 1896. már ci us 8-i szá má ban kö zöl te, hogy a 
ne ves sport em bert „a ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef Tu do mány-
egye tem meg hív ta ma gán ta nár nak”.

El múl tak a szép palicsi vi a da lok.
Las san fe le dés be me rül tek a já té kok.
De õt ma gát nem fe lej tet ték el a sza bad ka i ak. Em le-

get ték, hi vat koz tak rá, ír tak ró la. A Subotička Danica c. 
hor vát nyel vû lap 1897-ben az arc kép ét is kö zöl ve meg ál-
la pí tot ta ró la, hogy „Ver mes ta nár úr nem csak Sza bad kán, 
ha nem mes  sze föl dön hí res at lé ta, aki re a sza bad ka i ak 
so ká ig em lé kez ni fog nak, mert töb bet tett és ál do zott 
Palics szé pí té sé ért, mint bár ki más Sza bad kán”. Me men-
tó ként, la kat la nul és le rom lott ál la pot ban bár, a tó part ján 
ma is ott áll a Ver mes-vil la, amint vak si ab lak sze me i vel a 
tûnt idõk di csõ sé gén me reng.

ha tó, hogy az au gusz tus 4-én és 11-én tar tan dó 
or szá gos at lé ti kai és tor na ver se nyen egész sor 
sport ág ban mu tat koz nak be a ve tél ke dõk. Lesz 
itt táv gya log lás, fu tás, tá vol ug rás, ma gas ug rás, 
rúd ug rás, öt tu sa, aka dály úszás, táv úszás há rom 
ki lo mé te ren, csó nak ver seny, kard ví vás és más 
egyéb.

S ami most leg in kább ér de kel ben nün ket: 
mind két na pon vas pa ri paver seny is.

A táv tíz ki lo mé ter, és min den ne mû gép in dul-
hat. A baj nok je lölt ség fel té te le: a tá vot hu szon há-
rom perc alatt meg ten ni. Sen ki nek sem si ke rült. 
Az esé lyes Matkovics Nikola nyert ugyan, de 
ki lenc perc cel õ is túl lép te a meg sza bott ha tár-
idõt. Egy le ti arany ér met ka pott. Ezt kö vet te az 
ezermé te res nyílt vas pa ri pafu tam.

A kö vet ke zõ va sár nap, au gusz tus ti zen ne gye-
di kén, foly ta tó dik a vi a dal. Az el sõ szám, reg gel hat kor, 
mind járt szen zá ció: nem zet kö zi vas pa ri paver seny ti zen öt 
ki lo mé te res tá von, va gyis a ver seny bí rók pá ho lyá tól a sza-
bad kai vas úti alul já ró ig és vis  sza.

Az út he pe hu pás, zö työg nek a ha tal mas ke re kû tá kol-
má nyok. Az át la gos se bes ség alig húsz ki lo mé ter órán-
ként. Na, de mind egy. Nem a gyõ ze lem, fõ a rész vé tel.

Ugor junk most egy pár esz ten dõt elõ re az idõ ben. 
Ugyan is hét év vel a vas pa ri pa ver seny sze rû be mu tat ko zá-
sa után a Sza bad kán idõ köz ben meg ala kult Ac hil les Sport 
Egy let hi va tá sos „ido mí tó mes tert” (edzõt) ho za tott Ang-
li á ból Sir James Murtley sze mé lyé ben, aki he ten te há rom-
szor – ked den, csü tör tö kön és szom ba ton – mes ter fo kon 
fog lal ko zott a spor to lók kal.

Ez mi nõ sé gi vál to zást ho zott a ke rék pár sport fej lõ dé-
sé ben. A te het sé gek elõtt ki tá rul tak a le he tõ sé gek. Ek kor 
már a ver seny zõk kö zött nyom ta a pe dált a fi a tal Szárits 
Já nos, aki majd sok gyõ ze lem mel öreg bí ti a sza bad kai 
sport hír ne vét.

A fi a tal Szárits Já nos (Ivan Saric) egy han gú tiszt vi se-
lõi mun kát vég zett a vá ros há zán, ezért a szám tiszt, ha 
sze rét te het te, fel pat tant az édes ap já tól aján dék ba ka pott 
ke rék pár já nak nyer gé be, és ked vé re szá gul do zott Sza bad-
ka ut cá in. Azu tán egy szép na pon új sá got vá sá rolt, és 
ab ban el ol vas ta a Pé csett ren de zen dõ ke rék pár ver seny 
hí rét. Né hány na pig töp ren gett, mi té võ le gyen, vé gül 
elindult…

Az ilyen vá rat la nul adó dó le he tõ sé gek és el ha tá ro zá-
sok te szik ér de kes sé a nagy em be rek éle tét a ké sõb bi 
kró ni ká sok szá má ra, ilyen kor de rül ki, mi min den mú lik 
a vé let le nen. A pé csi ki rán du lás 1896-ban volt. Szárits 
Já nos ek kor húsz éves, és esz ten dõ múl tán or szá gos baj-
nok lesz tízkilométeres tá von. Kö vet ke zik majd a hu szon-
öt és százkilométeres táv, gyõ zel mek Becskereken, Bu da-
pes ten, Új vi dé ken, Belg rád ban, Bécsben… Káp rá za tos 
si ker so ro zat.

Szárits Já nos (1876–1969) a ré gi Sza bad ka egyik leg-
na gyobb ver seny zõ egyé ni sé ge volt, akit szen ve dé lyes 
kí sér le te zõ kedv vel és pá rat lan szí vós ság gal ál dott meg a 
sors, s aki a ver seny sport ok ban (ke rék pár-, majd mo tor ke-
rék pár-, au tó ver se nyek) el ért tel je sít mé nyei mel lett az zal 
ír ta be ne vét tar tó san a nem zet sport  tör té ne té be, hogy õ 
volt az, aki hét év vel a Wright test vé rek re pü lé si kí sér le te 
(1903), s egy év vel azu tán, hogy Louis Blé ri ot át re pül te 
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