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HEil it fi,! ,

1922-t tl936-ig minden évben a
MAc l90l okt berében átádott
pát1láján avatta fet Ünnepélyes
keretek k zott a vitézeket Hor-



SzabóGáboru

,,Mikor Esterhdzy Milcsa gróf
arra uállalkozott, hogt tért hódít
ruilunk az angol Dember-spor-

toknak<, nem könnyú dologba
keziett. Tudni kell, hogt Ester-
hdzy hazajöuetele elótt néfudny
specfuilisan Ínag/ar tomajdtéknn
kíuül csupán a német.ftldről ide
szannazott >szobatornaszcttot"
gnkorolták. Súlyzóztak, a korla'
ton megcsinólták a nagt és kis >ol-

lót<, a,hullamzást<; grukoroltak
magukat a kar-, hwzátforgóban,

ArLÉTrKA
Nérneth,lnnre*

a nag kelepczeben, a kusnsban,
meg még egt sereg olyan gimnasz-
rikai mutatuónyban, melylek ra-
gton keués praktiktts fuuznauolt'"

Igazan kritikus, a másik por-
tékáját lefitymáó mondatok. A
német és angol testkultura' a pe-
dagógiai eSZközként, közösségte-
remtő előként a]ka]mazott tbma-
mozgalom és az egyén rendszeres
felkészítésén, aversenyszerű meg-
méretéseken alaprrló szabadtéri
sportok szembeállítása.

A Parizsban' Londonban és
Amerikában követségi titkárként
dolgozó gróf Esterházy Miksa az
1870-es évek elején hazatérve fe-
jébe vette, hogy elterjeszti itthon
az ath]etikát, irányelve pedig az
volt: a négy fal közé szorult ápo-
rodottlevegő helyett a szabadban
szívott friss levegőre van sziiksége
az embernek. Eltökéltsége hama-
rost gyümölcsözött, ugyanis kez-
deményezésére 1875 áprilisában
megalakult Magyarország (sőt a
kontinens!) első' több szabadtéri
sportá8at tömörítő egyestilete,
a Magyar AtNetikai Club, amely
május Q_iín, éppen 140 éve ren-
dezte meg az első hazu atlétikai
Velsen),t a mai Szabadság tér te-
rÍiletén, az Újeptitet udvarán - a
korabe]i angol és német szaksaj-
tó szerint az esemény európai
mértékkel is úttorő kezdemé-
nyezésnek számított. A kizárólag
MAC-istráknak és meghívott ver-
senyzőknek meghirdetett úada-
lon i00 yardos futásban' rudug-
rásban, térelőnyös súlndobásban,
magasugrásban és ököIúviísban

hirdettek győztest. A cikkLiLrrket

b ev ezető idézet egy a 25' évfordu-
ló alkatmával 1900' októberében
szijLletett írás szelete, akkorra már
ví\,tak' úsztak, birkóztak' labdát
rugtak, az úg),nevezett lar,vn-ten-
nisnek hódoltak és kerékpároztak
is a klub tagjai.
A MAC vérbeli arisztokrata

egyesüetként működijttj tiímo-
gatására, az ango| sportok felka-
rolásiíra szinte minden nemesi
családot rábírt a Viator néven
sportszakcikkeket is jegyző Es-
terházy Miksa aki fájdalmasan
korán' 46 évesen htrnyt el 1BB3-

but. Az egyestllet vezetőségében
igen befolyiísos személyek foglal-
tak helyet. Az elndki posztot tibb
mint 40 éVi8 töltötte be azalapítő
halálautiín megválasztott, alovas-
pólót meghonosító gróf Andrássy
Géza, mig gróf Széchenyi Imre 1 2

esztendőn át szolgiált alelrrökként.
A ho]dudvarhoz Íafiozó nemesi
famíliak felhaszniálták szetleága-

örxnnlxÁsARANYAT
SZerzett a vívÓlegenda

Gerevich Atadár kettőt az l946-ban
feloszLatott MAC sportotÓjaként
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Bóbis Gyuta*, Keresztes Lajos,
Lőrincz Márton' Zombori Ödön

VíVÁS,,, , ,' '' :,, ' , , :,1.

Berty Lasztó, Földes Dózső,

,Geldp ovkár; Eérevich Áladár'i,.,
Mé$záÍos Eív.in',Nagy Ernői Pi[[ér

György, Rády József, Rajcsányi
llávtó, Tersztyánszky ÖdÖn,

Tóth Péter

VízlLABDA
Fábián Dezső*, lvády 5ándor,
Jeney Liísztó*, KeserŰ Atajos,
Szíüós lstván*, Tarics Sándor,
Vértessy József
*MAC-ragságuk urár, .nái ktub

sponoLÓjakeni szereztek aranyat

zigbbena,műdia
,VBtÉs'íffies'k€v,:e nl:t{{án :mét]á kgttégák ssm tudiák;,hógya,Nemze.
tiSport gyökerei is a M$C-hoz vgzetnek. Az egyrcsÜlet segÍtette vitagra

'190l máiusában a SpoifkedveLo clmt hetitapot, ámety ugyánazon esz-
tendő vé8éig ietent meÉ. tredetjrtétia a vÍvás népszerűítáie vott' ké-

iőbb.,lii}{on] *Eán:iit:*,áuiolfibbilspoitiót,Üiódiának,itlihthető az
l903-ban színre tépő Nemzeti Sport, u8yanis a két Úiság feitéce, rovatai
megegyeztek, sőt a murtkatársai is csaknem ugyanazok vották, ráadá-
sUJ. s'inte Vatamt nnyie n MÁe.!asok|; Fét{ áu[ St'q n kav itsSffi d, {f g;tetős

wkesztő}; Násv,Bé ta (Vffi roVát }, és Ke rtéselánós, (ta*n'tlih nis rovat).
A,MAt.kÉtőbö.hivatatgsiáitőterrnékén,éÍt vátlotta.á,,Netnzeti Spörtot.
Az ]t857, és't9l9'közfit mégjEtEnő',Vadá!'; és,V€rsenytap a fatkavadá-
siátrót és a LóverSenyekről értekeaeft',dEá ,MAc rnegálakulása Után az

;émbersp0rt" is á tatókörébe kérÜtt.S,hogy még:egyö3i2ejon6dáffitla
emtítést tegyÜnk, az l884-ben atapított tapnak, a Herkutesnek a MAC

veaétőiégiltagiá' Po nsO tt: 6 yÜ [á, vo lt.a ÍőszeÍkesztőjé,
,dy ,iiln dil;l{:{ b{!n: r '\,4.* ilii!*, I,irrlr,

.\s :iLi 0.1*1
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Heli.uitűrek!
l922-tőt1936-ig minden évben a
MAc l90l októberében átadott
pátyáián avatta fet Únnepétyes
keretek között a vitézeket Hor-
thy Miktós kormányzó. Statikai
okok miatt a régi favázas szer-

kezetű ktubépÜlétet. és, a le[átót
1938-ban lebontották' hogÍ he-
lyÜkre HÜbner Tibor terveÍ sze-

rint l942.re átadhassák,az Új,

30 00 szemétyes betontribÜnt.

Törtűnclni
tÉffiefi' ''
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zó kapcsolatrendszeriiket, bejá-
ratosakvoltak az elit társasági éle-
tenek színteréü szolgiáló legjobb
kaszinókba - például Széchenyi
Imre tagja volt a gróf Széchenyi
Ismín alapította Nemzeü Kaszinó
váasztmányának' gróf Esterhiizy
Mihály pedig az igazgatóságának
Sőt a MAC saját kaszinót tartott
fenn a Szentkirályi utcában.

A Magyar Athletikai Club a
hazai olimpiai mozgalom elindi
tásában is szerepet vá]la]t, noha
ez esetben nem ő vitte a prímet.
Az első időszak nagy ellen]ábasa,
az 1863-ban'létlehozott Nemzeti
Torna Egylet vezetője, Berze-
viczy Albert lett az 1895 decem-
berében megalakuló' olimpiai
játékokat előkészítő magyar bi-
zottság (tulaj donképpen' az első
MoB) elnöke, a MAC-ot képvise-
lő Gerenday Györgyöt Vá]asztot-
tiák alelnöknek, a titkari posztot
pedig a NOB magyar tagja, a Pi-
erre de Coubertin báróval baráti
viszon1't ápoló Kemény Ferenc
kapta meg. Az urak azonban
nem n1.rrghattak, az athéni játé-

kok sikerei után nyomban jelent-
keztek az 1900-as olimpiiín részt
vevcí sportolók felkészítésére' és
az így megalakult szervezőbí-
zottságot csak MAC-istiák alkot-
ttík... Egy korabeli cikk szerint

Kemény Ferenc 1900 júliusában

,,bizalmas ]evélben felajrínlot-
ta Coubertinnek, hogy lemond
NoB-tagságáról a MAC-istiák so-
rozatos tiímadása miatt. " A NoB-
elnök azonban nem fogadta el
az aj árrlatot"if.5-l,ezt] í rta vissza:,l4
rtigalm a zók ru I sd gosan boldogok
lennének, ha ilyen könnyen tud-
nónak köztünk ellantétet szítani
...ügünk most uálsógos ...szük-
ségem uan Önre." De ami késik,
nem múlik, a nem szűnő kötéI-
húzásnak az |ett a vége, hogy
1907-ben tényleg üsszaadta
NoB-tagságát a magyaÍ olimpiai
mozgalom meghatfuozi alakja, s
hogy, hogy nem' helyet gróf And-
rássy Géza foglalta el.

Ezek az epizÓdok nagyon hal-
viány ámyékot is vetnek rá, fun a
riímenős hozzáéllás, a modern
versenyszellem nélkijLl a SporttöÍ-
ténelmi lépéseket sem tudta vol-
na megtenni az egyesti{et. Nem
útás' a magyar sport hatiározott
édesatyjaként, erőteljes katalizá-
toraként tekintiink a MagyarAth-
letikai Clubra, amelyet a második
világháboú végét követően egy
éwel, 1946 júliusában feloszlat-
tak. A rendszervá]tozást követő
újjáéledése, reflektorfénytől men-
tes míiködése mrír egy másik tör-
ténet.
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...hazai ökölvívó-mérkőzés
'1875. máius 6-án négyen húztak
kesztyűt' A győzelmet a 22 éves
Fittter Kamilt szerezte meg, aki a
magyar iparmŰvészeti élet meg-

kerÜlhetetlen tekintélye lett, ő

volt az lparművészeti Főiskota
második igazgatóia (l 896-1910).

''.hazai vívóverseny
lB95-ben rendezte ae.eByesÜlet'
de a vívás sokáig nem vált sport-
tá, inkább a magyarvirtus ápo[á-

iánák szíinhelyéü[, síol$áltak az,
egyes vívómesterek mŰhelyei.

...hazai országos
asztalitenisz-viadal
1903-ban szervezte a MAC, a
győzelmet a későbbi vátogatott
futbattista, VangeI Gyula szerez-
te meg, és a második hetyen is

labdarÚgó, Bayer Jenő végzett.
(Úgy tartják, Magyarországon

először a Nemzeti Kaszinó biti-
árdaszta[ain pingpongoztak, ami
vatóiában a lawn-tennis szoba-
változata vo[t.)

..'engedélyezett szánkópiálya
l9ü9.ben a. székés{$ los,a,Eu- 

1

]daÉ€st|, tBÚda[},,,Torna€ÉylÉtét 
:

bÍzt+ me$',,ho$y ]a],51án[p45ra,
vonatkozó szabályokat alkosson,

, és javas{átokát tegyph:á:spg.itáÉ. 
.

feilesztésére' A BBTE hozzá is

fÜgott á, FÍépi kialal{tfuá'hÜu':á 
:

hatóság,inesis, á, MA,c.hak adtá,,

, oda]egy,évre, a: kiVáló:,svá!fugyi,
ród tipátya f elÜg_yetetét.

A felsorolás nem télies.

I-egfontosabb forrdsok Hadas
Miklós: A modern fétfi születése
(2003), Kozllk Péter: IIIem, sport és

diuat (2006), korabeli új ságcikkek

u. |ij"$i;i 5i'i'ii.\';!'\ti1i ix'líi!''l,..ltii;\i V}ltrl]:ll,.jdN.lrii i}};.Y'Í'l''tji1't'51 -


