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Adalékok a magyar sport történetéből
i.

Kevés téren ért el Magyarország több
sikert, mint a sport terén. A népek és
nemzetek versenyében nem is igen talál-
hatunk olyan hathatós tényezőt, mely a
nemzet nevét, az utolsó évszázad lefor-
gása alatt olyan széles körben tette volna
ismertté, mint a magyar sport!

- Az ősmagyarok testi ügyességét
sportszempontból nézve, legjellegzete-
sebb tulajdonságuk a nyilazásban való
képességük volt. Szakértők szerint a
lovas magyarok nyilas stílusa a nor-
mannok révén Angliába is elkerült, és
itt a mai modern sportnyilazás (íjászat)
stílusának az őse lett. Szerintük a mo-
dern íjászat stílusa a honfoglaló ma-
gyarok stílusával egyezik.

- A középkori sporttörténetek egyik
adata Magyarországról szól. Siklóssy
László kitűnő magyar sporttörténeti
művének megállapítása szerint már
1263-ban rendeztek atlétikai versenyt
fiatal lányok számára. V. István király
csepeli vadászkastélyában futásban és
ugrásban a sólymász ispán lánya, Jo-
lánta legyőzte a király lányát, Katalint.

- A király a győztes lánynak bár-
sonyt és posztót ajándékozott verseny-
díj gyanánt. Az újkori nemzetközi sza-
bályok szerint űzött sport ősei a lovagi
játékok, a tömegsport előfutára pedig a
népies játékok. Mindkettő úgyszólván
egész Európában elterjedt.

- A népies játékokról, amelyek a
mai Németország területén ezer ver-
senyzőt és tízezer nézőt is megmozgat-
tak, Magyarországon szinte semmit
nem tudunk. Ennek magyarázatát a
puszü'tó háborúk, a tatárjárás és a török
hadjáratok adják.

- Anonymus szerint a magyar vité-
zek csaknem naponta vívtak tornákat.
Más krónikák pedig arról szólnak,
hogy magyar őseink külföldi hódító
útjaik alkalmával a XII. században ver-
senylovaglást és versenyugratásokat
rendeztek. Nálunk a XII. és a XIII.
században a lovagi játékokat francia
hatásra, francia szabályok szerint vív-
ták.

A XV. században, a magyar lovag-
kor fénykorában Visegrádon és Budán

rendeztek nemzetközi lovagi játékokat.
Ezeken a játékokon lovasmérkőzések
és összecsapások többféle fajtáin kívül
ugrásban, kődobásban, gerelyhajítás-
ban, birkózásban és futásban is verse-
nyeztek. A lovagi játékok utolsó ismert
adata Mátyás király és II. Lajos korá-
ból való.

Legrégebbi egyesületünk a Késmár-
ki Lövész Egyesület. 1510-ben már
működött! 1582-ben Szepesváralján,
1587-ben már Iglón is alakult Lövész
Egyesület.

II.

Testnevelésünk
kezdetei

A történelmi újkor a görög atlétika
szellemét is felújította. Magyarországon
ez a szellem az iskolai testnevelésben
jelentkezett először. A sárospataki főis-
kola tanára, Comenius Ámos János a
XVII. század közepén már testnevelő és
sportjátékokat foglalt tantervébe. Utána
száz éwel később Koppi Odo apát a
magyar nemesi akadémia felállítására
vonatkozó tervében foglalkozik a testne-
veléssel. Ürményi József korszakalkotó
koncepciója az 1777-i Ratio Educatio-
nis. Előírta, hogy minden tanintézet kö-
zelében a minden napi játék céljaira
terek jelöltessenek. Az irat az iskola
feladatává lett, hogy a tanulóifjúság tes-
tének edzésére és erejének növelésére,
fenntartására megfelelő eszközökről
gondoskodjanak. A Ratio Educationis
rendelkezései azonban nem valósulhat-
tak meg, mivel a feltételek hiányoztak.

Az első egyetemes tanítógyűlés
1848-ban kimondja: minden tanoda
mellett testgyakorló helynek kell len-
nie. Az első felelős minisztérium tör-
vényjavaslatában a testnevelés már kö-
telező tantárgyként szerepel.

Az 1868. évi tanterv a testgyakor-
lást a középiskola rendes és a népiskola
kötelező tantárgyai közé veszi fel. Az
1885. évi országgyűlési tanügyi bizott-
ság előadója azt kívánta, hogy a test-
gyakorlatoknak a modem nevelés
rendszerében nagyobb teret kell bizto-
sítani az iskolában!

Az 1890. évi miniszteri rendelet a
tanulók cselekvésszabadságának foko-
zására a sport különböző nemeit és
főleg a versenyjátékokat tekinti a leg-
megfelelőbb eszköznek. Ezért orszá-
gos versenyek rendezését helyezi kilá-
tásba. Az 1891-i rendelet e versenyek
és játékok nagymérvű gyakorlására ad
utasítást. 1892-ben intézeti tomaverse-
nyeket rendeznek. A következő évek-
ben Budapesten, Kassán, Pozsonyban,
Szegeden, Győrben, Nagyváradon ke-
rületi, 1896-ban pedig milleneumi or-
szágos tornaversenyt tartanak, utóbbit
5000 tanuló részvételével: ez Magyar-
ország szívében páratlan látvány.

1899-ben a heti két tornaórán kívül
egy-egy kötelező játékdélutánt írnak
elő.

III.

Lövészet, a vívás és a
torna kezdete, lovaglás

A középkorban megindult lövészet
a későbbi századok folyamán sem
vesztette el jelentőségét, mert a polgári
lakosság rájött arra, hogy a lövészetben
való jártasság nagy erőt és biztonságot
jelenthet számára.

1696-ban a Budai Polgári Lövész
Egylet, 1701-ben a Pesti Polgári Lö-
völdöző Társaság alakul meg. A
XVIII. században már nagyszabású lö-
völdének tették le az alapkövét: a kö-
zönség körében ez igen sikeres, mivel
ez időtájt ez volt Pestnek a legnagyobb
épülete. A pesti nagy lövöldét 1840-
ben nyitották meg. A lövészet sportja
nem szorítkozott Pestre, hiszen Vácon
már a XVIII. század végén alakult
lövészegylet, 1808-ban lövészházat is
építettek. A magyar lövészsport első
nagy dátuma az 1874-i budai nagy
országos lövészünnepély, erre több
mint hatvan város nyert meghívást.

Hazánkban a sportszerű vívás a
múlt század elején terjedt el. Az első
magyarországi vívómesterek franciák
és olaszok voltak. A harmincas és
negyvenes években kerül a vívás okta-
tása a magyarok kezébe. Közülük a
legkiemelkedőbb Keresztessy József, a



magyar vívósport tulajdonképpeni
megalapozója. A húszas években a ma-
gyar ifjúság tanítására vívóiskola ala-
kul, s nem sokkal később már szak-
könyv is jelenik meg a vívásról.

A vívás tanításával kapcsolatban
fejlődött ki a magyarországi torna,
amikor Clair Ignác 1883-ban Budapes-
ten tcstgyakorló-iskolát nyitott. Ebből
az iskolából alakul ki a harmincas évek
végén a Pesti Testgyakorló Egylet, eb-
ben a sportnemben az első hazánkban.
Az iskola jelentősége az 1840-es évek-
ben emelkedett, mert királyi rendelet
mondotta ki, hogy a testnevelésnek a
népnevelési eszközök közé fel kell vé-
tetnie. Ez az egylet a szabadságharc
viharait is túlélte, sőt 1852-ben már
évkönyvet is adott ki.

A negyvenes években Pozsonyban,
Eperjesen, Nagyváradon, Kassán, Ko-
lozsváron és Sárospatakon is foglal-
koznak tornával. A budai tornászélet a
hatvanas évek végén kezdődik, ekkor
alakul a magyar sport egyik oszlopa: a
Budai Torna Egylet. A hetvenes évek-
ben a torna- és vívósport országos je-
lentőségű mozgalommá fejlődött.
Nagykanizsán 1866-ban alapítanak
tornaegyletet, amely alig négyéves
múlt után, 1870-ben országos tornaün-
nepélyt tart.

A hagyomány szerint a magyar lóra
termett. A múlt század végén építettek
Pesten lovaglóiskolát, hogy az ősi
sport feledésbe ne menjen. Ennek a
sportnak nagy Széchenyink lelkes
apostola volt. Szóval és írásban sikere-
sen segíti a lovaglás elterjedését. Tevé-
kenységének hátterében főként a lóte-
nyésztés fejlesztésének gondolata ál-
lott, mivel ebben gazdasági erőforrást
sej telt. Később az abszolutizmus gátat
vetett a fejlődésnek. Mégis, azokban a
nehéz időkben is értünk el sikereket.
Nemzetközi távlovaglásokon a külföl-
di szakértők is elismeréssel adóztak a
magyar lovasművészetnek.

IV.

A vízisportok kezdete
(Úszás)

Pesten már 1817-ben építettek kato-
nai úszóiskolát, de az uszodai élet csak
1830-ban indult meg. A következő év-

tizedek főképp az úszás tanításáról,
úszókirándulásokról, a strandfürdőzés
kezdeteiről, dunai úszásokról és vízi-
ünnepélyekről emlékeznek. Az úszó-
élet sem csupán Pestre szorítkozik,
mert Pozsonyról, Aradról, Gyuláról s
mindenekelőtt a Balatonról szól.

A balatoni úszósport első nagy ese-
ményének dátuma 1880. Siófok és Ba-
latonfüred között ekkor úsztak át elő-
ször a Balatont! Hosszútávú úszóver-
senyt Vác és Budapest között a nyolc-
vanas évek végén rendeztek.

A dunai uszoda első nevezetes ver-
senyét 1890-ben rendezik. Ekkor már
nemzetközi sikerekkel is dicsekedhe-
tünk, hiszen volt úszónk, aki 1889-ben
a bécsi hosszútávú Európa-bajnoksá-
gon harmadik volt!

Igazi nagy fellendülést 1893-ban a
Magyar Úszó Egyesület alakulása je-
lent. Ekkor fejlődik ki a kezdő, nem-
zetközi hírességű magyar tempó, ami
annyit jelent, hogy a versenyzők kizá-
rólag karral úsznak!

(Evezés)
Az Angliát járó Széchenyi és Wes-

selényi a magyar evezőssport előfutá-
rai. Széchenyi a húszas évek végén
próbálkozik először e sportnak hazánk-
ban való bevezetésével. A harmincas
évek folyamán ő maga is számos eve-
zőstúrát rendez. 1841-ben megalakul a
Budapesti Hajós Egylet, 1843-ban pe-
dig már versenyt rendeznek a Dunán.
A következő évtizedekben több hajós
és csónakázó egylet alakul (pl. Neptun,
Hunnias stb.). Az első nemzetközi eve-
zősverseny 1873-ban zajlott le a pesti
Dunán, amelyet a walesi herceg, VII.
Edward angol király is végignézett.
1882-ben a Balatonon is rendeztek ha-
jósversenyt, a következő években pe-
dig a magyar evezősök külföldön, pl.
Londonban is részt vettek evezősverse-
nyeken.

(Vitorlázás)
Széchenyi érdeklődését még a vi-

torlázásra is kiterjesztette, bár ez fő-
képp közgazdasági vonatkozású volt.
A harmincas években a Fertő-tavon, a
Balatonon és a Dunán egyaránt megje-
lennek a vitorláshajók. Egyleteink kö-
zül legelőször a Budapesti Hajós Egy-
let foglalkozott a vitorlázósporttal.
Batthyány Ödön gróf 1862-ben, az an-
gol trónörökös jelenlétében, a világ
első tengerészállamának fővárosában,

az úgynevezett Schooner Match verse-
nyen győzelmet aratott.

Az első balatoni vitorlázó regattát a
Győri Csónakázó Egylet rendezte, és
ekkor alakult a Balatoni Egylet is,
mely később a Stefánia Yacht Egylet
nevet vette fel. A Keszthelyi Csónaká-
zó Egylet 1879-ben alakult.

V.

Régi labdajátékaink,
természetjárás

A labdajátékok mindenkor a legő-
sibb és legkedveltebb sportok közé tar-
toztak, a nagyközönség érdeklődését a
mai napig a labdával űzött sportágak
kötik le a legjobban. Igen szomorú,
hogy a régi magyar labdajátékok isme-
rete és az irántuk való érdeklődés ho-
mályba vész, hisz mostani játékaink
szinte kivétel nélkül mind angol erede-
tűek! Régi adatok szerint a középkori
iskolákban is felemlítik a labdajátéko-
kat, később az ismertetett Ratio is! Az
első jelentősebb lépést gyakorlati téren
azonban Esterházy Miksa gróf tette
meg: ő a magyar labdajátékok népsze-
rűsítése, szervezése és szabályainak
megalkotására pályadíjat tűzött ki! Vi-
szonyainkhoz képest sokan pályáztak,
s műveikben több mint száz magyar
ifjúsági játékot dolgoztak fel.

Nyilvánvaló, hogy nem mindegyi-
kük volt magyar eredetű. Magyarázata
igen egyszerű: a jó játékok sosem állot-
tak meg egy-egy ország határánál! A
fent említett pályadíjak könyv formájá-
ban is megjelentek. A '90-es években
megjelent szakcikkek is foglalkoztak a
labdajátékokkal, s ezek nyomán a '90-
es évek végén Budapesten és Kolozs-
váron már labdakörök is alakultak. Kü-
lön érdekességként említem, hogy
1875-ben Tatatóvárosban Iparos Méta
Club alakult.

A magyar ifjúsági, illetve iskolai
testnevelés első nagy alakja Berze-
viczy Albert, aki az atlétika mellett a
játékok népszerűsítésén is buzgólko-
dotL

A magyar természetjárás hegymá-
szással indul meg. Nagy-Magyaror-
szág hegyei csábítják a turistákat: ki-
rándulásaik a század első felében álta-
lában még a vadászathoz kapcsolód-
nak. A menedékházak ez idő tájt még
nem szolgálhatták a vándort, a turistát.
Barlangok és sűrű növényzet adott vé-
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delmet az időjárás viszontagságai el-
len. A húszas években a Lomnici csú-
csot sporlturisták masszák meg. A kö-
vetkező évtizedekben turisztikai iro-
dalmunk is megindul. Ebben az időben
az erdélyi természetjárás már sportsze-
rűen van jelen. Ugyanekkor Buda kör-
nyékét is bevonják a természetjárás
körébe.

A budai hegyvidéknek 1847-ben
adnak turistáink szép magyar neveket:
Vérhalom, Nyék, Kurucles, Sasad,
Csillebérc stb.

A hegyi természetjárás ápolására
1873-ban alakult a Magyarországi
Kárpát Egyesület. A Kárpát Egyesület
menedékházakat épít, s térképeket ad
ki. Ugyancsak ők kezdtek barlangkuta-
tással foglalkozni.

A Magyar Turista Egyesület 1880-
ban alakult. Rövid idő múlva megsza-
porodtak a turistaegyesületek. Nagy
segítség volt számukra a sajtó tisztes-
séges támogatása!

VI.

Atlétika, ökölvívás,
birkózás, korcsolya,
tenisz, kerékpár

Atlétika
A magyar szabadtéri sportok kezde-

te Széchenyi István gróf és Wesselényi
Miklós gróf szerepére vezet vissza.
Széchenyi a sportban is megelőzte ko-
rát, „élete a jövő testnevelés és sport
életét vetíti előre". Széchenyi már ifjú-
kori naplóiban is foglalkozik testneve-
lési kérdésekkel: „... a lelket és testet
már fiatal korban alkalmassá kell tenni
a haza iránti szolgálatra". Főként a
gimnasztikát ajánlja. Az ésszerű edzés
elveiről szól, és azt mondja: „sohasem
késő ésszerű testnevelésbe kezdeni".
Azt állítja, hogy minden kornak meg-
van a maga sportja, sportot mindig kell
művelni, mert testünk tökéletesítésére
éppen oly gonddal kell ügyelni, mint
lelkünk művelésére. Széchenyi az
edzést idomításnak nevezi, és azt állít-
ja, hogy általa csodálatos mértékig le-
het az emberi erőt fejleszteni. Meg-
jegyzendő: ő a „sport" kifejezést nem
használta!

Wesselényi szerint nálunk keveset
ügyelnek a testnevelésre, s ha összeha-
sonlítjuk a mi „henye" életmódunkat a
nyugati népekével, a tennivalók töme-

gét kellene elvégeznünk! E két nagy
magyar testnevelési programjában
meglepő, hogy a kornak nem jelenték-
telen mozgalma, a német toma, telje-
sen hiányzik! E két nagy férfiúra az
hatott, amit Angliában láttak. Talán
kimondhatjuk, hogy Széchenyi és
Wesselényi készítették elő lelkileg a
harcot arra, hogy Esterházy nagy gon-
dolatai megszülethessenek.

A magyarországi szabadtéri sportok
kezdeti dátumának gróf Esterházy
Miksa fellépését szokás tekinteni. Az ő
lelkes, kitartó működése nélkül a ma-
gyar sport talán sohasem ért volna el
arra a magaslatra, amelyen (kornak
megfelelően) már évtizedek óta van.
Mint diplomata hosszú időt töltött
Angliában és az Egyesült Államokban.
Ott ismerte meg a szabadtéri sportokat,
az angolszász népek eredeti sportfelfo-
gását, sportintézményeiket.

Korán rájött arra, hogy a sport nem-
csak az egyént, hanem az egész nemze-
tet oly mértékben képes átformálni,
mint semmilyen más mozgalom! Látta
azt is, hogy az atlétika - a szabadtéri
sportok összessége - milyen fontos
nevelési tényező; s elhatározza, hogy
élete céljául tűzi ki a szabadtéri játékok
(sportok) meghonosítását Magyaror-
szágon. Apostolként végzi dolgát a
szabadtéri sportoknál. Még Angliában
megkezdi Viator jelzésű cikkeinek írá-
sát, s miután hazatér 1874-ben, azon
fáradozik, hogy az atlétikát az egyete-
mi tantárgyak közé felvegyék. Ezt,
nyilvánvaló, hogy nem sikerül elérnie;
de 1875-ben, április 8-án megalakítja a
Magyar Atlétikai Clubot. Esterházy
Miksa írta az első magyar atlétikai
munkákat: pl. „Gyalogsági kalauz"
(1875), „Útmutató atlétikai klubok ala-
kítására" (1876). Kevesen tudják: az
erdélyi származású Molnár Lajos
1874-ben csatlakozott Esterházy Mik-
sa gróf zászlaja alá, és nagy lendülettel
fogott bele a munkába. Molnár szárma-
zása talán magyarázza, hogy Erdély-
ben a szabadtéri sportok virágzó szint-
re emelkedtek. 1875-ben jelenik meg
az „Athletika" és 1879-ben az „Athlé-
tikai gyakorlatok" című munkája.

Esterházy Miksa és Molnár Lajos a
modern szabadtéri sportok megalapí-
tói, mert mindaz, ami előttük volt, csak
szórványos jelenség, kísérletezés, pró-
bálkozás. Munkájuk meggondolt, szer-
vező és alapos, mert az atlétikát, a

szabadtéri sportokat az iskolai és a
nemzetnevelő tényezők sorába sikerrel
rögzítették. Esterházy kiváló érzékkel
helyes irányban terjesztette az atléti-
kát. Mindent elkövetett, hogy vidéken
is meghonosodjék.

Munkáját a külföld is nagy elisme-
réssel kísérte. Az angol lapok egész
sora hosszú cikkekben emlékezett meg
a magyar atlétika kontinentális úttörő
voltáról.

(Ökölvívás)
Az ökölvívást is Esterházy Miksa

honosította meg Magyarországon. A
MAC 1875-i versenyén, vagyis a ma-
gyar szabadtéri sportok tényleges meg-
indulásán az ökölvívás már szerepel a
műsoron. Londonba küldött szakértők,
hazatérve kiváló csapatot neveltek.

(Birkózás)
Ennek a sportágnak a kezdete (mint

általában Európában) a professzionista
cirkuszi mutatványokkal kapcsolatos.
A Magyar Athlétikai Szövetség 1905-
ben rendezte először Magyarország
birkózóbajnokságait három súlycso-
portban. Ettől az időtől kezdve a birkó-
zósport az egész országban elterjedt.

(Korcsolya)
A magyar korcsolyázás története az

1869-ben alakult Budapesti Korcsolyá-
zó Egylet történetével indul. Az első
versenyt 1872- ben tartottak.

1870-ben épül fel az egyesület első
korcsolyázócsarnoka, ekkor már szak-
cikkek is megjelennek. A hölgyek ná-
lunk kezdettől fogva korcsolyáztak.
Vidéken először Sopronban 1872-ben,
Debrecenben 1874-ben alakult korcso-
lyázó egylet.

(Tenisz)
Molnár Lajos „Athlétikai gyakorla-

tok" című könyvében már 1879-ben
részletesen ismerteti a teniszjátékot és
történetét. Ezt a játékot inkább mulat-
tatónak, mint edzőnek nevezi. A labda-
játékok sorában nála az utolsó.

1881-ben építik az első teniszpályá-
kat Budapesten, és bemutatót is tarta-
nak. Kezdetben a tenisz főleg az arisz-
tokraták, elkülönített csoportok kizáró-
lagos kedvtelése. 1893-ban a Budai
Torna Egylet versenyt rendezett, ekkor
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már közel 300 egyesületi tag űzte az új
sportot.

(Kerékpár)
Első kerékpáros egyesületünk, a Bu-

dapesti Kerékpár Egyesület, 1882-ben
alakult. Kezdetben csupán kiránduláso-
kat tesznek, 1885-ben pedig már házi- és
nemzetközi versenyt is rendeznek. A
kerékpáregyesületek egyre szaporodnak,
hiszen a kerékpár terjesztése üzleti érde-
ket is jelent, sőt közlekedési eszköz is; és
ekkor még olcsó volt. Ezek az üzleti
érdekek teszik lehetővé, hogy a kilenc-
venes évek közepén már professzionista
versenyeket rendeztek. Vidéken a nyolc-
vanas években indult meg: Aradon,
Brassóban, Fiúméban, Győrben, Keszt-
helyen, Temesváron, de mindenekelőtt
Kolozsváron, ahonnan külföldre irányu-
ló nagy túrákat szerveznek. Borbély
György, a kor első kerékpáros turistája,
magas kerékpárral kb. 10 hét alatt 4300
kilométert tett meg Svájcon át Párizsba,
és onnan Olaszországon keresztül vissza.
Az ország többi részében a '90-es évek-
ben jelenik meg a kerékpársport.

VII.

Egyesületek és
szövetségek alakulása

A nyolcvanas években már több-
száz sportegyesület működik Magyar-
országon. A magyar sport és testneve-
lés igen sokat, talán mindent az ezek-
ben az időkben megalakult egyesüle-
teknek köszönhet. Az amatőr egyesü-
letek vezetői időt, munkát és pénzt
óriási mértékben áldoztak ezért.

Ezek az úgynevezett társadalmi
sportegyesületek ébresztették fel első-
sorban a középosztály érdeklődését, ők
alakítottak szövetségeket, és vívták ki
a hatóságos elismerését, többek közt
azzal, hogy az állam és a városok
helyett sportpályákat építettek!

Általában kevés ország előzte meg
hazánkat a sport mívelésében és az egye-
sületek alakításában. Egyes sportokat,
mint a klasszikus atlétikát, Magyaror-
szág vette át először a kontinens nemze-
tei közül a szigetországból. Ilyen előz-
mények után Magyarországon hamar el-
következett a sport fejlődésének az a
korszaka, amikor az egyesületek sportá-

ganként szövetségbe tömörültek, és
legfőbb sportfórumoknak számítottak.

A Magyar Atlétikai Szövetség - a
legtöbb sportnak anyaszövetsége -
több sportágat is a hatáskörében tartott:
pl. birkózás, ökölvívás, vívás, vízipóló.
Ezek csak a szakosztályok keretében
különültek el, de a fejlődés meghozta
számukra, hogy önálló szövetséget
hozzanak létre, amely lehetővé tette,
hogy kiváljanak az anyaszövetségből.
Ez a folyamat természetesen még az I.
világháború utáni időkre is áthúzódott.

Az ezredforduló körüli időkben új
sportok (sportágak) jelentek meg. A
magyar műugrás az 1890-es évek kez-
detén Biegelbauer Antal és Stobbe Fe-
renc nevéhez kötődik. A lovaspólót
(évezredes játék) hazánkban 1900 kö-
rül kezdték játszani. Andrássy Géza
gróf ekkor alapította a Budapesti Póló
Clubot. A magyar pólójátékosok nem-
zetközi szinten is megálltak a helyüket,
de mivel ez a sport nagyon is arisztok-
ratikus jellegű maradt, így a nagykö-
zönség alig szerzett róla tudomást. A
jégkorong (akkor jéghoki) elődje a lab-
dahoki (bandy). Az első mérkőzést ná-
lunk 1906-ban játszották, s a követke-
ző években már osztrák, cseh és német
csapatok ellen számos győzelmet arat-
tunk. A jégkorongot csak az I. világhá-
ború után játszottuk. Az asztaliteniszt
verseny szinten először 1904-ben ren-
deztük meg, e sportágban ez volt az
első magyar bajnokság. A magyar ver-
senysízést három kiváló sportember
vezette be 1892-ben. Demény, Hohl-
feld és Bély. Az első magyar sfldub
1906-ban alakult. Megjegyzendő,
hogy Kolozsváron már 1905-ben űzik
a sízés sportját. A Magyar Atlétikai
Club kezdeményezésére a gyeplabda-
játék is elterjedt. 1914-ben már nem-
zetközi mérkőzéseket is rendeztek. A
golfjátékot nálunk főleg angol meste-
rek oktatták - kezdetben franciák -, és
az első szerény „versenyt" Budapesten
és Tátralomnicon tartották.

VIII.

Az I. világháború
előtti magyar sportról

A magyar atlétika új fejezete kezde-
téül mindenképpen a milleneum évét
tekinthetjük! Az első olimpián értük el
atlétikában három helyezésünket,
mellyel a kontinens legtöbb országát

megelőztük. Angol edzők révén a stí-
lus és az edzés fortélyai ekkor kezde-
nek ismertté válni, s ekkor indul ná-
lunk az első külföldi nagy atléta: Shaw,
Anglia népszerű gátfutó bajnoka.
Ugyanakkor már német, cseh és oszt-
rák atléták is indulnak. Versenyzőink
ezekben az országokban győzelmek
sorát érik el. Ugyancsak ebben az év-
ben rendezik az első cross-country fu-
tást, és ekkor indul meg, majd 1897-
ben fejeződik be a Magyar Atlétikai
Szövetség megalakítása.

A következő években osztrák, cseh
bajnokságok, nemzetközi versenyek so-
rát nyerik a magyar versenyzők, és szá-
mos „csúcseredményt" állítanak fel. A
magyar atléták nemcsak kiváló eredmé-
nyekkel dicsekedhetnek, hanem a moz-
gásformák kialakításában is jelentős sze-
rephez jutnak. Például a kétfordulós
diszkoszvető stílust a magyarok alkal-
mazták először. A magyar atlétikának
emlékezetes éve 1902. Magyar atléta
ekkor győz először az angol bajnokság-
ban, és ebben az évben éri el Fóthy
Nándor az első 40 méteren felüli dobást

A londoni olimpián, és ez idő tájt
egy nemzet sem rendelkezik olyan ki-
váló képességű rövidtávfutókkal, mint
Simon Pál, Jankovich István és Rácz
Vilmos; és Somodi Istvánnál nincs kü-
lönb ugró a kontinensen. Kóczán Mór
négyszer javított világcsúcsot gerely-
vetésben. Világrekordjait az ún. végén-
fogással érte el, hiszen a mai középfo-
gásos stílus csak 1909-ben vált általá-
nossá a világon.

A stockholmi olimpián, illetve köz-
vetlenül utána az ifjúsági korú Maros
két világbajnokot győzött le 1500 mé-
teren: Sheppardot és Meredith-et;
Solymár pedig Malmőben utasítja ma-
ga mögé az amerikai bajnok Ellert.

Európ legjobbjai ellen Mezey, War-
dener, Újlaki, Forgács, Kovács György
és Gáspár (utóbbi főként Németország-
ban) győznek. A magyar eredményekre,
ekkor, a koronát két világcsúcs teszi fel:
Mezei 300 m-en 36,4 mp-es, Rafiz pedig
500 m-en 67,6 mp-es eredménnyel.
1914-ben a svéd-magyar versenyt nagy
fölénnyel nyertük.

Atlétikai társadalmunk kivette a ré-
szét a világháború szenvedéseiből! Ki-
válóbb atlétáink közül a Mudin testvé-
rek, Kovács György, Ondrus István,
Thomka Áron és még sokan mások
haltak hősi halált a haza védelmében.


