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Bevezetés 
A dualizmus időszaka a magyarországi polgárosodás fénykorának számított. A pozsonyi lakosság élénk közösségi 
élete révén számtalan egyesület alapított a 19. század utolsó harmadában, közöttük több olyan szervezetet, ame-
lyek hosszú évtizedekre meghatározó szerepet játszott a város életében. Ezen egyesületek egyi- 
ke volt az 1880-ban alapított Pozsonyi Torna Egylet (PTE), amelyről jelentősége ellenére magyar nyelvű történeti 
feldolgozás mindezidáig nem készült. 
 
Anyag és módszerek 
A kutatásom során felhasználtam a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Kerezsi-hagyatékában található 20 darab 
PTE évkönyvet, amelyek az első világháború előtti időszakból származnak, s jelentős részben lefedik a klub tör-
ténetének a magyar érában töltött időszakát. Amellett, hogy ez a gyűjtemény a PTE legteljesebb egyben maradt 
hagyatékának tekinthető, az évkönyvek jelentősége abban is áll, hogy a klub identitása és hitvallása mellett be-
számolnak az elvégzett sportszakmai tevékenységről, a tagok közösségi éle téről, valamint a jelentősebb infrast-
rukturális fejlesztésekről. Ezen forrásokból kinyert információkat kiegészítettem olyan korabeli sajtótermékek 
közleményeivel, mint a Herkules, a Sport-Világ, a Sporthíradó, vagy a Nemzeti Sport. Az évkönyvekkel szemben 
ezek a sajtóorgánumok többé-kevésbé pártatlan szemszögből mutatták be a klub szerepét és jelentőségét a ma-
gyar sportéletben. 
 
Eredmények 
A kutatásom révén egyrészt feltártam annak a folyamatát, ahogy a modern sportmozgalom a 19. század végén 
teret nyer egy vidéki nagyvárosban, másrészt bemutattam a klubépítés folyamatának rögös útját, amely a kezdeti 
közöny leküzdése után több éves kemény munkával megnyeri magának a lakosság támogatását. Emellett fontos 
tényező, hogy a PTE nemzeti identitású klubként határozta meg önmagát, így a kutatásom révén ismertetem a 
helyi magyar, illetve a hungarus tudatú német és szlovák polgárság életének egy szeletét, amely az első világháború 
előtti Pozsony társadalmának összképéhez további adalékokkal szolgálhat. 
 
Következtetések 
A Pozsonyi Torna Egylet a tornamozgalom mellett úttörő szerepet játszott a szabadtéri versenysportoknak a Fel-
vidéken történő meghonosításában. A lakosság és a városvezetés kezdeti közöny után fokozatosan megkedvelte 
a klubot, és a századfordulóra már olyan szintű támogatásban részesítette azt, hogy a PTE felépíthette a korszak 
legmodernebb vidéki sporttelepét. Az általuk megteremtett stabil alapok nagy szerepet játszottak a város sport-
életének későbbi kiteljesedésében. 
Kulcsszavak: Pozsonyi Torna Egylet, sporttörténet, torna, atlétika, Felvidék 


