
179

BANA JÓ ZSEF

A gyõ ri ke rék pá ro zás
váz la tos tör té ne te

A 19. szá zad má so dik fe lé ben Gyõr leg is mer tebb vicc lap ja, af fé le he lyi „Lu das 
Ma tyi” a „Garaboncziás Di ák” volt. Ha sáb ja in jó né hány szor él ce lõd tek a ke rék pá ro zó-
kon, ek kor tájt még egy faj ta cso da bo gár nak tar tot ták õket. A szo kat lan lát vány el le né re 
a ke rék pá ro zás az 1880-as éve ket kö ve tõ en már meg szo kot tá vált. Bu da pest és Szom bat-
hely után Gyõr ben is meg ho no so dott.

Saj nos a Gyõr vá ros egye sü le te i re vo nat ko zó egy le ti ira tok több sé ge a II. vi lág há bo-
rút kö ve tõ en meg sem mi sül t. A Rá ko si-dik ta tú rá nak kö szön he tõ en min den olyan egye-
sü let mû kö dé sét be szün tet ték, amely ben el len fe let vagy el len sé get sej tet tek. Ez a sors 
várt nem csak a ke rék páregy le tek re, de azok ra a nagy múl tú gyõ ri sport egye sü le tek re 
is, ame lye ken be lül ke rék pár-szak osz tály mû kö dött. A fel szá mo lók nak csak ar ra volt 
gond ja, hogy a je len tõs egye sü le ti va gyont el ko boz zák, és csep pet sem tö rõd tek a nagy 
múl tú szer ve ze tek ira ta i val, így azok el kal lód tak. En nek kö szön he tõ, hogy le vél tá ri ada-
tok csak szór vá nyo san for dul nak elõ a ke rék pá ro zás múlt já val kap cso lat ban. Ép pen a 
kel lõ szá mú for rá s hi á nya az, amely meg aka dá lyoz za, hogy 
át fo gó ké pet kap junk a gyõ ri ke rék pá ro zás tör té ne té rõl. A 
né hány meg ma radt fosz lány csak ar ra al kal mas, hogy né hány 
adat, ese mény, sport tör té ne ti gyõ ze lem fel idé zé sé vel olyan pil-
la na to kat örö kít sünk meg, ame lyek ko ránt sem biz tos, hogy a 
leg fon to sab bak és a leg je len tõ seb bek. De ez az, amit né há nyan 
fel lel tek és ami meg ma radt.

Az el sõ ma gyar or szá gi ke rék pár egy let meg ala ku lá sát kö ve-
tõ en hat év vel, 1888-ban jött lét re a már ne vé ben is ki fe je zõ  
El sõ Gyõ ri Ke rék pár Egy let. A bel ügy mi nisz ter 1888. ok tó ber 
5-én hagy ta jó vá az El sõ Gyõ ri Ke rék pár Egy let alap sza bá lyát. 
Az Egy let cé lul tûz te ki „… a ke rék pár sport ter jesz té sét ki rán-
du lá sok, ver se nyek, és ezen sport kö ré ben tar to zó mu lat sá gok 
ál tal ki vív ni”. A fel gyor su ló ur ba ni zá ció ré vén a meg vál to zott 
szem lé let és élet mód egy más után hoz ta lét re a test kul tú rá val 
fog lal ko zó mo dern sport ágak so rát. Ezek kö zé tar to zott a tech-
ni ka új szü lött je, a ke rék pár is, mely az em ber õsi vá gyá nak, 
a ha la dás fel gyor sí tá sá nak, a tá vol sá gok le küz dé sé nek, ne mes 
ve tél ke dé sé nek esz kö ze. A ke rék pár a vá ro si pol gá rok kö ré ben 
rö vid idõ alatt nagy nép sze rû ség re tett szert, Gyõr és kör nyé-
kén 1895 szep tem be ré ben már baj nok sá gi útiversenyt ren dez tek. Még eb ben az év ben 
meg ala kult a Gyõ ri Ke rék pár Egy let, me lyet két év múl va a Gyõ ri Pol gá ri Ke rék pár 
Egy let is kö ve tett. A ke rék páregy le tek szer ve zé sé ben fõ leg ér tel mi sé gi ek, ügy vé dek, 
or vo sok, tiszt vi se lõk ját szot tak sze re pet, akik a vá ros tól is meg fe le lõ tá mo ga tás ban 
ré sze sül tek. 1896-ban már az or szág nak kö zel 20 vá ro sá ban ta lál ha tó emelt for du lós 
ke rék pár pá lya, me lyek kö zött Gyõr is sze re pel. A ma gyar ke rék pár sport fel len dü lé sé nek 
nagy kor sza ka volt az 1890-es évek idõszaka. Gyõ rött a millenniumi ün nep sé gek egyik 
je les szín folt ja a ke rék pá rosver seny.

A Va sár na pi La pok sze rint a ke rék pár sport meg ala pí tó ja Gyõr vá ro sá ban Mendel Bé la 
aka dé mi ai fes tõ volt, aki a millennium évé ben, 1896-ban hoz ta lét re a Gyõ ri Ke rék pá ros 
Egy le tet. A Pün kösd nap ján ren de zett ver se nyek kel fel hív ták a fi gyel met ma guk ra. Az 
or szág ke rék pá ro sai is nagy lét szám mal kép vi sel tet ték ma gu kat a ren dez vé nyen. A Gyõ-
ri Ke rék pár Egy let 1896. áp ri lis 4-én le vél ben ér te sí tet te Gyõr me gye al is pán ját, hogy 
en ge délyt ka pott az új ga bo na pi ac te rü le tén ver seny pá lya lé te sí té sé re. Kér ték az al is pánt, 
hogy a millenniumi ün nep sé gek hez kap cso ló dó má jus 14-i ke rék párver senyt a Vá ro si 
Ta nács hoz ha son ló an ver seny díj ki tû zé sé vel tá mo gas sa. Gyõr vár me gye tör vény ha tó sá-
gi bi zott sá ga 24 fo rint 50 ko ro na ös  sze get sza va zott meg, me lyet az Egy let kö szö net tel 
el fo ga dott. 1896. de cem ber 6-án kelt be ad vá nyá ban a Gyõ ri Ke rék pár Egy let és a Gyõ ri 
Pol gá ri Ke rék pár Egy let ál lan dó ke rék párver seny lé te sí té sé hez a Nép li get ben (Er zsé bet 
li get) két és fél hold te rü let át en ge dé sét kér te a Vá ro si Ta nács tól. In dok lá suk ban fel hoz-
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ták: „…a ke rék pár sport ma már nem csu pán él ve ze ti, ha nem egyi ke a leg in kább tes tet 
edzõ spor tok nak. A ke rék pár a gya kor la ti élet ben kön  nyû és gyors köz le ke dé si esz köz-
nek, míg ve szély ide jén a köz ér dek szol gá la tá ban (mint azt a kö zel múlt ban lát tuk) igen 
hasz nos jár mû nek bi zo nyul.” Gyõr vá ro sa na gyon al kal mas ar ra, hogy köz pont ja le gyen 
a ke rék pár sport nak. A vá ro si ta nács 1898. ja nu ár 23-án az ér de kel tek meg hall ga tá sa 
mel lett hoz zá já rult az Er zsé bet li get délnyu ga ti ré szé ben a veszp ré mi or szág út, a Cirkelli 
ér és a sza bad he gyi dû lõ út ál tal ha tá rolt te rü le ten ke rék pár-ver seny pá lya fel épí té sé hez. 
A ta nács 1898. szep tem ber 21-i ha tá ro za tá ban ad ta ki az épí té si en ge délyt. Ugyan ezen 
év ben hagy ták jó vá a Gyõ ri Ke rék pár Egy let és a Gyõ ri Pol gá ri Ke rék pár Egy let Pá lya-
épí tõ Bi zott sá gá nak ver seny bí ró sá gi és tri bün épí té si ter vét.

A vá ros tá mo ga tá sá val eu ró pai ta pasz ta la tok alap ján kor sze rû ver seny pá lyát épí tet tek 
fel 1898-ban, a vá ros dé li ki já ra tá nál, az Er zsé bet li get ben. A ke rék pár adó nak a szá zad 
vé gén tör tént be ve ze té sé vel tö rés kö vet ke zik be a ma gyar ke rék pár sport tör té ne té ben. 
To vább ne he zí ti a sport Gyõr vá ro si hely ze tét, hogy ma ga a vá ros kü lön sza bály ren de le-
tet al kot a ke rék pár tal pak szé les sé gé rõl.

A 20-as évek ele jén új já szer ve zõd tek a ke rék pá rosegy le tek is. Ma gyar or szá got 
1922-ben fel vet ték a Nem zet kö zi Ke rék pá ros Szö vet ség be. Ezt kö ve tõ en ha zánk ban is 
rend sze res sé vál tak a nem zet kö zi ver se nyek. Az éven ként meg ren de zett oszt rák–ma gyar 
vá lo ga tott ver se nyek Gyõrt is érin tet ték, ez ter mé sze te sen ked ve zõ ha tás sal volt a he lyi 
ke rék pár sport fej lõ dé sé re. Gyõ rött a két vi lág há bo rú kö zött na gyobb egye sü le tek ben 
(ETO, MÁVDAC stb.) mû köd tek ke rék pár-szak osz tály ok, ahol a ver seny zõk ki ne ve lé-
se, fel ké szí té se, ver se nyek szer ve zé se, va la mint az or szá gos és nem zet kö zi ver se nyek re 
va ló be ne ve zés tör tént. A 30-as évek re a ke rék pár már el ter jedt köz le ke dé si esz köz volt. 
A köz úti for ga lom ál lan dó nö ve ke dé se szük sé ges sé tet te a kü lön bö zõ köz le ke dé si rend-
sza bály ok be ve ze té sét.

Az 1930-as évek ele jén ala kult meg Gyõr ben a DAC-nál ke rék pár-szak osz tály. Új vá-
ros ban a II. ke rü le ti S. C. is meg ala kí tot ta a ke rék pá ros-szak osz tá lyát, ez azon ban még 
nem volt ver seny szak osz tály. A Kos suth ut cá ban, a Ró zsa köz sar kán egy Hengszter 
ne vû mû sze rész a Gaál ven dég lõ utá ni Freund-ház ban Keizinger Im re au tó- és mo tor-
sze re lõ mû sze rész nyi tot ták meg ke rék párköl csön zõ és -ja ví tó mû he lyü ket (egy órá ra 
10 fil lér volt a bér). A fi a tal ság így ju tott ke rék pár hoz, majd Keizinger Im re ma ga kö ré 
gyûj töt te a te het sé ges fi a ta lo kat. Eze ket a fi ú kat gyak ran le he tett lát ni az óvá ri és sop ro ni 
or szág úton, gya kor lás köz ben. Még nem volt ver seny ke rék pár juk, de kö zö sen min dent 
ma guk büty köl tek, he gesz tet tek, ké szí tet ték a ke rék pá ro kat Keizinger Im re fel ügye le té-
vel és irá nyí tá sá val.

Sport tör té ne ti volt az a ver seny 1937-ben, amit a GYAC-pá lyán ren dez tek a fu tó kör-
ben. Sa lak mo tor-ke rék pár ve zet te a ke rék pár ver senyt. Keizinger kez de mé nye zé se volt, 
nagy kö zön ség si ker rel. Egyen ként idõ re fu tot ták a ver senyt, ame lyet Hor váth Bé la nyert. 
A pá lya ron gá lá sa mi att több ször már nem ke rült sor a GYAC-pá lyán ilyen ver seny re. 
Igaz, el in dult a GYAC Er zsé be t-li ge ti, er re ki kép zett, dön tött ka nya rok kal el lá tott be ton-
pá lyá ján. De ez in kább csak ki rán du lás volt szá muk ra, mi vel õk or szág úti ver se nyzõk 
vol tak. A szak osz tály élet ben tar tá sa, Keizinger Im re min den igye ke ze te el le né re, mind 
na gyobb ne héz sé gek be üt kö zött. Köz ben a Gaál ven dég lõ elõtt el ké szült Új vá ros el sõ 
és utol só ben zin kút ja, mind szük sé ge sebb lett az au tó ja ví tás nál Keizinger je len lé te, így 
a szak osz tály las san el sor vadt.

A II. vi lág há bo rú után egy re több bi cik lis rót ta Gyõr ut cá it, az öt ve nes évek vé gé re 
a bi cik lik vá ro sa lett Gyõr. Szin te min den ki ke rék pár ral járt dol goz ni, a gyá ra kon be lül, 
vagy szom széd sá guk ban óri á si ke rék pár tá ro ló kat ala kí tot tak ki. Mun ka kez dés elõtt, il let-
ve 14 óra után a Ba ross-híd lá bá nál ke rék pá ro zók szá zai vár tak az át ke lés re. A hat va nas 
évek ele jén rend sze re sen ren dez tek a bel vá ros ban ke rék pár ver se nye ket, ahol az ETO, a 
DAC és a Dó zsa ver seny zõi ri va li zál tak.
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