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Szakály Sándor 

 

A sportos katonatiszt.  
Adalék Gömbös Gyula katonai pályafutásának rekonstruálásához 

 

A két világháború közti Magyarország történelmének meghatározó politiku-

sai között jelentős helyet foglalt el vitéz jákfai Gömbös Gyula (Murga, 1886. 

december 26 – München, 1936. október 6.), aki rövid katonai pályafutása 

(1905-1919) után kiválva a haderőből politikai pályára lépett. Életének, politi-

kusi működésének biografikus igényű feldolgozása részben már megtörtént, 

kormánya külpolitikai tevékenységének, illetve az általa vezetett párt(ok) prog-

ramjainak a bemutatása úgyszintén. 
1
 Természetesen – mint minden jelentős 

politikai személyiség esetében – az életére, tevékenységére irányuló kutatások 

szinte soha nem zárhatóak le, hiszen mindig előkerülnek/előkerülhetnek olyan 

források, amelyek érdekesek lehetnek egy-egy pályafutás alakulásának a meg-

értéséhez s tisztázhatnak kisebb életrajzi elemeket. Gömbös Gyula esetében ka-

tonai pályafutásának, katonatiszti „működésének” a feltárása, a katonaiskolák-

ban eltöltött éveinek a bemutatása csak részben történt meg. Ennek alapvető 

okaként a források hiányát, szegényes voltát tekinthetjük.  

Gömbös Gyula katonai képzésének, katonai tanintézetekben eltöltött évei-

nek gyakorlatilag három, pontosabban négy helyszínét ismerjük. 

Az első katonai tanintézet a pécsi magyar királyi honvéd hadapródiskola, 

ahol a tiszti hivatásra való felkészülése zajlott (1901-1905), ahol a tisztté avatá-

sához szükséges ismereteket sajátította el. A honvéd hadapródiskolában eltöl-

tött négy esztendei tanulás után kiváló eredménnyel, 1905. augusztus 18-án 

(1905. szeptember 1-jei ranggal, 13. rangszámmal) avatták hadapród-

tiszthelyettessé a magyar királyi zágrábi 25. honvéd gyalogezredhez és került 

első állomáshelyére, az ezred Varasdon állomásozó zászlóaljához – alantos 

tiszti beosztásba –, ahol 1908. szeptember 30-ig század szolgálatot teljesített.
2
 

A Pécsett eltöltött négy esztendőre vonatkozóan nem sok információ áll a ku-

tató rendelkezésére, ugyanis a város szerb megszállásának (1919-1921) idősza-

kában a volt honvéd hadapródiskola iratanyagát a megszálló csapatok megsem-

misítettek, elégették.
3
 Így nem rekonstruálható, hogy Gömbös mely tantárgyak-

                                                 
1 A teljesség igénye nélkül a Gömbös Gyula életét és tevékenységét legjobban bemutató feldol-

gozások közül néhány: GERGELY Jenő: Gömbös Gyula (Vázlat egy politikai életrajzhoz) Buda-

pest, 1999. Elektra Kiadóház, GERGELY Jenő: Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Budapest, 

2001. Vince Kiadó, PRITZ Pál: Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége ide-
jén 1932-1936. Budapest, 1982. Akadémiai Kiadó., VONYÓ József (szerk.): Gömbös pártja. A 

Nemzeti Egység Pártjának dokumentumai. Budapest-Pécs, 1998. Dialóg-Campus Kiadó. 
2 Österreichisches Staatsarchiv Kriegsarchiv Kriegsschule Aufnahmsjahr 1912. Fasc. 57. (to-

vábbiakban: Aufnahmsjahr 1912.) 
3 A már elhunyt Balla Lászlóné (született Fischer Anna /Szeged, 1909.07.12./Budapest II. 

Szász Károly u. 1. II. em. 4.), aki családjával 1918-1919-ben Pécsett élt (édesapja Fischer József 
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ból milyen eredményt ért el, hol helyezkedett el az osztály rangsorában, stb. Az 

avatásnál elnyert 13. rangszám ugyanakkor azt jelzi, hogy a legjobb tanulók közé 

sorolták.
4
 (1905. augusztus 18-án 150 honvéd hadapródiskolát végzett növendé-

ket avattak a magyar királyi honvédség különböző gyalogezredeihez.)  

Gömbös Gyula katonai pályafutásának meghatározó helyszíne volt a horvát 

vezényleti nyelvű magyar királyi zágrábi 25. honvéd gyalogezred, amelynek az 

állományában eltöltött évek alatt gyorsan elsajátította a horvát nyelvet, miköz-

ben már jól beszélte, használta a német nyelvet is. (E két, tökéletesen elsajátí-

tott nyelv mellette franciául és angolul is megtanult a pécsi majd bécsi katona-

iskolai tanulmányai során, melyeket igen jól beszélt.)
5
  

A katonai pálya kiszámítható és hierarchikus jellegéből következően, Göm-

bös Gyula évfolyama 1906. november 1-jével kapott hadnagyi kinevezést. 

Gömbös három esztendei századszolgálatot követően 1908. október 1-jével 

Bécsújhelyre került, ahol a „speciális vagy másként külön vívótanfolyam” hall-

gatója volt 1909. június 30-áig.
6
 

A sikeresen befejezett tanfolyamot követően rövid ideig ezredénél teljesített 

szolgálatot, majd 1909. szeptember 20-ával a bécsújhelyi császári és királyi katonai 

vívó- és tornatanári tanfolyamra (K. u. K. Militär- Fecht- und Turnlehrerkurs) ve-

zényelték, ahol 1909. október 1-jével kezdte meg tanulmányait.
7
  

Gömbös gyermekkorától kedvelte a sportot. Az atlétikát és a labdarúgást 

már elemi iskolásként és líceumi növendékként is örömmel űzte, míg a 

honvéd hadapródiskolában megkedvelte és jól elsajátította a vívás „tudo-

mányát”. Nem ismeretes, hogy a fent jelzett tanfolyamra való jelentkezés-

ben mi motiválhatta, de gyaníthatóan a sport szeretete és az iránta való ér-

deklődés. E tanfolyam 1881. január 1-jei alapítása óta – az 1911-es átszer-

vezést követően az 1913-ban történt megszűntetéséig – a császári és királyi 

Haderő (Das k. u. k. Heer) számára képezte a vívó- és tornatanárokat, tíz 

hónapos időtartammal. A tanfolyam kezdete minden esetben az adott év ok-

tóber 1-je volt, a befejezte pedig a következő esztendő július 31-e. A hallga-

tói létszámot vezénylések útján töltötték fel  a jelentkezők közül és a közös 

haderő állományából kikerülő „rendes hallgatók” (Frequentanten) mellett 

voltak un. „rendkívüli hallgatók” (Externe Frequentanten) is, akik a császá-

ri és királyi Haditengerészet (Die k. u. k. Kriegsmarine), illetve a magyar 

                                                                                                                       
csendőr őrnagy, a pécsi csendőrszárnya parancsnoka az adott időben) szóbeli közlése 1990. 
szeptember 10. 

4 Gömbös Gyula, hadapród-tiszthelyettessé történő avatásának idejét, rangnapját és rangszá-

mát lásd: Rendeleti Közlöny a magyar királyi honvédség számára. (Személyes ügyek) 1905. 30. 

szám (1905. augusztus 18.) 196. old., valamint Hadtörténelmi Levéltár Hadapródiskolai névjegy-
zék 1903-1917. 1905. évfolyam.  

5 Gömbös nyelvismeretére vonatkozóan lásd: Aufnahmsjahr 1912, valamint a fia, dr. Göm-

bös Ernő (Bécs, 1916. április 25 – Klagenfurt, 1992. május 10.) által számomra Klagenfurtban 

1987. március 1-jén, édesapja személyére vonatkozóan kitöltött kérdőívet. 
6 Aufnahmsjahr 1912. 
7 Uo. 
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királyi honvédség valamint az osztrák k. k. Landwehr (császári királyi 

„Honvédség”) állományából kerültek be a tanfolyamra.
8
  

A tanfolyam létszáma általában 50 fő között mozgott. Ebből az 50 főből 14-16 

fő volt a hivatásos tiszt – közöttük a 3-4 „rendkívüli hallgató” – és mintegy 36-34 

fő az altiszt.
9
 A közös haderő altisztjei is itt nyertek ugyanis katonai vívó- és torna-

tanári kiképzést. A hivatásos tisztek és altisztek képzése ugyanabban a formában, 

ugyanazon kívánalmak szerint zajlott, de egymástól elkülönülve, két csoportban. A 

kor szelleme és az addig kialakult gyakorlat nem tette lehetővé ugyanis sem a kö-

zös képzést, sem a közös versenyzést a tisztek és az altisztek számára. Amíg a tisz-

tek hivatalosan katonai vívó- és tornatanári minősítést nyertek, addig az altisztek 

katonai vívó- és tornatanár segédi minősítést kaptak. (A tiszteket oktatónak, az al-

tiszteket segédoktatónak nevezték működésük során.) 

Gömbös Gyula hadnagyi rendfokozatban 1909. október 1-jén kezdte meg 

tanulmányait a bécsújhelyi tanfolyamon és 1910. július 30-án fejezte be azokat 

sikeresen, „igen jó” összeredményt elérve.
10

 A tanfolyam befejezését követően 

– 1910. augusztus 18-ától – egy időre visszakerült az ezredéhez, ahol század 

szolgálatot teljesített, de egyben 1910. október 14-e és 1911. április 30-a között 

a zászlóalja altisztképző iskolájának is a parancsnoka volt.
11

 

1911. augusztus 5-én a hadosztály kerékpáros részlegéhez vezényelték, ahol 

egy hónapot töltött el. Az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében ebben az 

időben kezdték el szervezni a gyorsmozgónak is nevezett kerékpáros alakula-

tokat, és a sport szinte valamennyi területe iránt érdeklődő Gömbös Gyula va-

lószínűsíthetően önként jelentkezett erre a feladatra, illetve kiképzésre. 

A rövid egyhónapos szolgálat után 1911. szeptember 5-ével ismét század 

szolgálatot teljesített az ezredénél majd 1911. október 1-jével megkezdte ta-

nulmányait a budapesti magyar királyi honvéd felsőbb tiszti tanfolyamon.
12

 A 

honvéd felsőbb tiszti tanfolyam a császári és királyi Hadiiskolára törekvő hon-

védtisztek felkészítésére szolgált, tíz hónapos időtartammal. A tanfolyam hall-

gatói létszáma általában 25-30 fő volt, akik közül a tanfolyam sikeres elvégezé-

sét követően a Honvédség Főparancsnoka kijelölése alapján – amelynek alap-

jául a tanfolyamon elért eredmény szolgált – általában 8-10 fő kezdhette meg 

tanulmányait a bécsi császári és királyi Hadiskolán. 

A császári és királyi Hadiiskolában – melynek 1908 októberétől a korábbi 

két esztendővel ellentétben már három év volt a képzés ideje – a császári és ki-

                                                 
8 A tanfolyam hallgatói létszámára vonatkozóan lásd: Schematismus für das Kaiserliche und 

Königliche Heer und für die Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine für 1910. Amtliche 

Ausgabe. Wien, 1909. Druck und Verlag der k.k. Hof- und Staatsdruckerei. 1175. old. 
9 A tanfolyam létszámára és a tiszti, altiszti arányokra vonatkozóan lásd: Österreichhisches 

Staatsarchiv Kriegsarchiv Militärschulen K. und K. Militär-Fecht- und Turnlehrerkurs Karton 

112. (továbbikaban Militär- Fecht- und Turnlehrerkurs) 
10 Aufnahmsjahr 1912. 
11 Uo. 
12 Uo. 
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rályi vezérkar számára képezték az „utánpótlást”. A közös haderőben szolgáló 

tisztek szigorú és kemény feltételeket támasztó felvételi vizsga után juthattak 

be a Hadiiskolára, általában főhadnagyi – néha hadnagyi – rendfokozatban, 

négy-öt esztendei csapatszolgálattal a hátuk mögött. 

Mivel az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében csak egy egységes vezér-

kari testület létezett – nem volt külön vezérkari testülete sem a magyar királyi 

Honvédségnek, sem az osztrák császári királyi „Honvédségnek” –, ezért a ma-

gyar királyi Honvédségből és az osztrák „Honvédségből” azok a tisztek kerül-

hettek be a Hadiiskolára, akik elvégezték a saját haderőben a „felkészítő tanfo-

lyamot” és az illetékes parancsnok (a magyar királyi honvédség esetében a 

Honvédség Főparancsnoka) döntése alapján a hadiiskolai tanulmányok folyta-

tására alkalmasnak tűntek.  

Gömbös Gyulát, még az „igen jó” összeredménnyel 1912. július 31-én be-

fejezett honvéd felsőbb tiszti tanfolyam ideje alatt nevezték ki, 1911. november 

1-jével főhadnaggyá, és az eredményei alapján a Honvédség Főparancsnoka 

által a hadiiskolai tanulmányokra kijelölt tisztek közé tartozott.
13

 

A hadiskolai tanulmányai megkezdése előtt Gömbös Gyula főhadnagy egy 

rövid időre visszakerült még ezredéhez, ahol 1912. augusztus 1-je és szeptem-

ber 30-a között század szolgálatot teljesített – miközben az őszi hadgyakorlat 

idején a hadosztály kerékpáros részlegének a parancsnoka volt –, majd 1912. 

október 1-jén Bécsben jelentkezett a császári és királyi Hadiiskolán. 

Gömbös Gyula a bécsi császári és királyi Hadiiskolán 1912 októberében 

kezdte meg a tanulmányait és 1914 júliusában fejezte be azt. Ennek oka a meg-

induló háború volt. A Hadiiskolát feloszlatták, a hallgatóit pedig – az alsóbb 

évfolyamok hallgatóit is – a csapatokhoz, illetve a magasabb parancsnokságok-

hoz vezényelték.
14

 Így került Gömbös Gyula, mint vezérkarhoz beosztott fő-

hadnagy a császári és királyi 13. hadtest vezérkari osztályára beosztott tisztnek. 

A császári és királyi Hadiiskolán eltöltött időszakra vonatkozóan is kevés 

információval rendelkezünk Gömbös Gyulával kapcsolatosan, mivel az Osztrák 

Állami Levéltár Hadilevéltár (Österreichisches Staatsarchiv Kriegsarchiv) 

irategyüttesében személyére vonatkozó iratok alig találhatók.  

Gömbös az emlékezések szerint mindazonáltal a jó eredményeket elért hall-

gatók közé tartozott, akinek számos esetben konfliktusa is akadt a császári és 

királyi Hadiiskola akkori parancsnokával, ugyanis az emlékezések szerint egy 

dolgozatában az önálló magyar haderő szükségessége és létrehozása mellett állt 

ki, ami az adott viszonyok között „szentségtörésnek” számított.
15

 

                                                 
13 Uo. 
14 GERGELY Jenő: Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Vince Kiadó, Budapest, 2001. 17. 

(továbbiakban: Gergely 2001.).  
15 Dr. Gömbös Ernő személyes közlése (Klagenfurt, 1987. március 1.), akinek emlékezete 

szerint apja 1913-ban a Hadiiskolán a 3. volt a rangsorban. A konfliktusra vonatkozóan lásd: 
POLLMANN Ferenc: Trianon felé. A magyar hadsereg ügye a Kiegyezéstől Trianonig. Puedlo 

Kiadó, H. n. 2008. 25. old., továbbá: GÖMBÖS Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló fel-
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A Hadiiskola feloszlatását követően Gömbös különböző vezérkari beosztá-

sokban teljesített szolgálatot a közös haderőben, illetve a magyar királyi Hon-

védségben és 1915. május 1-jével századossá nevezték ki a vezérkari testület-

ben.
16

 A (világ)háború során elnyerte a III. osztályú Katonai Érdemkeresztet a 

hadidíszítménnyel és a kardokkal, három ízben tüntették ki az Ezüst Katonai 

Érdeméremmel, a Katonai Érdemkereszt szalagján, kétszer a kardokkal, egy 

alkalommal érdemelte ki a Bronz Katonai Érdemérmet a Katonai Érdemkereszt 

szalagján a kardokkal és megkapta a Károly Csapatkeresztet is.
17

 

Az összeomlást követően az új magyar haderőben vállalt szolgálatot. 1918 

novemberében a hadügyminisztérium utasítására Zágrábba utazott, hogy mint 

katonai attasé képviselje az új magyar haderőt, de néhány nap után visszatért 

Budapestre – mivel a horvát illetékesek nem kívántak Magyarországgal kap-

csolatot létesíteni – és a Hadügyminisztérium hadműveleti osztályán kapott 

beosztást: a Balkán csoport vezetője lett.
18

 1919 februárjában kivált a tényle-

ges szolgálatból és 1919. április 1-jével nyugállományba került.
19

 Mint nyug-

állományú katonatiszt aktív résztvevője lett a különböző ellenforradalmi 

szervezkedéseknek és 1919. május 31-ével az un. „szegedi ellenforradalmi 

kormányban” hadügyi államtitkári tisztet vállalt, melyet formálisan 1919. au-

gusztus 12-éig töltött be.
20

 1920. június 1-jével vált ki a tényleges szolgálat-

ból, amikor is szolgálaton kívüli viszonyba került és véglegesen a politikai 

pálya mellett döntött.
21

  

Már honvédelmi miniszter volt, amikor szolgálaton kívüli viszonyban 1930. 

február 28-án tábornoki, 1934. november 24-én altábornagyi, majd 1936. 

szeptember 2-án – honvédelmi miniszteri tisztéből történt felmentésével egy-

idejűleg – gyalogsági tábornoki kinevezést kapott.
22

 

                                                                                                                       
jegyzései a forradalomról és az ellenforradalomról. Budapest, 1920. 7. valamint: BROUCEK, 

Peter: Ein General im Zwielicht. Die Erinnerungen Edmund Glaises von Horstenau. Böhlau 

Verlag, Wien-Köln-Graz, 1980. Band 1. 428-429.  
16 Gömbös Gyula századosi rendfokozatára lásd: Pótlék a magyar királyi honvédség és 

csendőrség névkönyvéhez 1915. évre. Hivatalos kiadás. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvény-

társaság, Budapest, 1918. 19. a (világ)háború alatti beosztásait lásd: GERGELY (2001): 17-20.  
17 Gömbös Gyula kitüntetéseinek a felsorolását lásd: A magyar királyi honvédség és csendőr-

ség névkönyve 1918. évre. Hivatalos kiadás. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Bu-

dapest, 1918. 21. Az (első világ)háborúban kiérdemelt kitüntetések alapján kérte Gömbös a Vité-

zi Rendbe történő felvételét. Kérelmét indokoltnak találták és katonai teljesítménye alapján 1929. 

június 16-án vitézzé avatta az államfő, a Vitézek Főkapitánya, vitéz nagybányai Horthy Miklós. 
A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. Szerk: SZÉCSY Imre - OSZLÁNYI Kornél – OSZLÁNYI 

József – FARKAS Jenő. Országos Vitézi Szék, Budapest, 1931. 338.  
18 GERGELY (2001): 19.  
19 Hadtörténelmi Levéltár Kormányzói elhatározások 1924. október 9. 
20 Uo. Az un. „szegedi kormányban” betöltött hadügyi államtitkári tisztének kezdő időpont-

ját Bölöny József 1919. május 30-ában adja meg. Vö: BÖLÖNY József – HUBAI László: Ma-

gyarország kormányai 1848-2004. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 330.  
21 Hadtörténelmi Levéltár kormányzó elhatározások 1924. október 9. 
22 Gömbös Gyula szolgálaton kívüli viszonyban történt tábornoki kinevezésére lásd: Hon-

védségi Közlöny, 1930. 10. szám (1930. március 8.) 67. szolgálaton kívüli viszonyban történt 



 

  

372 

Gömbös Gyula katonai pályafutására vonatkozó viszonylag kevés számú 

korabeli forrás közül a császári és királyi Katonai Vívó- és Tornatanári Tanfo-

lyam (K. u.K. Militär Fecht- und Turnlehrerkurs) hallgatójaként keletkezett ira-

tokból adjuk közre azokat, amelyek Gömbös Gyula fizikai teljesítményére vo-

natkoznak, illetve utalnak azokra a sportteljesítményekre, amelyeket 1909-ben 

és 1910-ben mutatott fel. A közölt adatok forrása az Osztrák Állami Levéltár 

Hadilevéltára, a Katonaiskolák Iratanyaga, azon belül is a császári és királyi 

Katonai Vívó- és Tornatanári Tanfolyam fennmaradt iratai.
23

 

A tanfolyam hallgatói a tanfolyamra történt beiskolázáskor fizikai felméré-

sen vettek részt és annak az eredményei alapján alkothattak képet a tanfolyam 

oktatói a hallgatók fizikai állapotáról, az atlétikában és a szertorna különböző 

„nemeiben” való jártasságukról. Sajnos a rendelkezésünkre álló iratokból nem 

derül ki, hogy a milyen napirendben és milyen intenzitással gyakoroltak a hall-

gatók, de a tanfolyam „félidejében” és annak a befejezésekor készült felmérési 

adatok azt mutatják, hogy szinte kivétel nélkül valamennyien jelentősen fejlőd-

tek fizikailag is és ügyességüket tekintve is. A hallgatók a következő tantár-

gyakat tanulták a tanfolyamon: vívás, korcsolyázás, úszás; anatómia, egészség-

tan és neveléstan; szépírás, számolás, német nyelv és stílus, ének. 

A tanfolyam színvonalát és a követelmények milyenségét is jelezheti az, 

hogy a megindulásakor ismert hallgatói létszám az év közben jelentősen csök-

kent. Az 1909-1910-es tanfolyam esetében az induló 15 fő tiszt és 32 altiszt 

közül a tanfolyam befejezésekor 14 tiszt és 21 altiszt volt hallgatói állomány-

ban, akik közül 3 tiszt és 6 altiszt ismételte a tanfolyamot. 

A tanfolyam befejezésekor a hallgatók a nyújtott teljesítmény alapján a kö-

vetkező minősítést kapták, úgy a katonai vívótanári, mint a tornatanári „kate-

góriában”: „vívó-, illetve tornatanárul” kiválóan megfelelt, igen jól megfelelt, 

megfelelt.
24

 Gömbös Gyula mind a két „kategóriában” az „igen jól megfelelt” 

minősítést kapta: „zum Militär Fechtlehrer sehr gut geeignet, zum Militär 

Turnlehrer sehr gut geeignet”.
25

 Azt, hogy ehhez milyen teljesítményt nyújtott, 

és azzal a teljesítménnyel a hallgatótársai között hol foglalt helyet, azt a most 

közreadandó adatokból láthatjuk. 

A katonai vívó- és tornatanár tanfolyamon az első felmérés a hallgatók fizi-

kai felkészültségéről a tanfolyam kezdetekor, esetünkben 1909. október 1-jén 

készült, melyet a tanfolyam „félidejében”, majd befejeztekor követett újabb 

felmérés. Ezekből a felmérésekből megismerhetjük Gömbös fizikai felkészült-

ségét, a tanfolyamon elvárt és teljesített feladatokat valamint azt, hogy egy in-

                                                                                                                       
altábornagyi kinevezésére lásd: Honvédségi Közlöny, 1934. 23. szám (1934. december 1.) 211. 
és szolgálaton kívüli viszonyban történt gyalogsági tábornoki kinevezésére lásd: Honvédségi 

Közlöny, 1936. 18. szám (1936. szeptember 3.) 185.  
23 Militär- Fecht- und Turnlehrerkurs Karton 112 és 113. 
24 Uo. Karton 112. 
25 Aufnahmsjahr 1912. valamint Militär- Fecht- und Turnlehrerkurs Karton 112. Az 

évibeszámolóból kiderül, hogy a Gömbös által elért „helyezés” ezt a minősítést hozta magával. 



 

  

373 

tenzív, tíz hónapos „sporttanfolyam” végeztével a hallgatók – esetünkben 

Gömbös Gyula – fizikai és sportteljesítménye mennyit és miként változott. 

Az iratokból kiderül az is, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia haderejét te-

kintve nem túl magas létszámú tanfolyamon Gömbös Gyula milyen összered-

ményt ért el, hol helyezkedett el a „rangsorban”. Nézzük akkor most a három 

különböző időpontban készült felmérés eredményét, azaz azt, hogy Gömbös 

Gyula, a magyar királyi Honvédség hadnagya milyen teljesítményt nyújtott a 

tanfolyamra történt bekerülésekor (Bécsújhely, 1909. október 1), a tanfolyam 

„félidejekor”, (Bécsújhely, 1910. február 15.), illetve annak zárásakor (Bécsúj-

hely, 1910. július 30.).
26

  

A tanfolyam kezdetekor, illetve annak a „félidejében” és a befejezésekor is 

azonos feladatokat kellett végrehajtaniuk a hallgatóknak. Ezek a feladatok kö-

vetkezők voltak: 

 

Dinamométer (kg): Nyomás. Húzás.  

Súlyemelés: Két karral, 40 kilogramm. Balkarral, 20 kilogramm. Jobbkarral, 

20 kilogramm.  

Mászás: Kötél. Rúd. 

Korlát: Saslengés. 

Nyújtó: Fellendülés támaszba. Felkartámasz.  

(Ezek a felsorolt kívánalmak a statisztikai felmérést szolgálták.) 

Ugrások: Magasugrás helyből. Magasugrás nekifutásból. Távolugrás hely-

ből. Távolugrás nekifutásból. 

Szertorna:  

Nyújtó (Billenés, kelepfellendülés függésbe, óriáskör fellendülés támaszba 

leugrás. Kelepfellendülés előre támaszba csípőben hajlított testtel, lemenetel 

függésbe.) /A továbbiakban a Nyújtó I-gyel és II-vel jelölve./ 

Korlát (Felkarfügésből felkarbillenéses átfordulás előre, lendület hátra tá-

maszba és jobbra leugrás. Támaszból lábemelés, henger előre, billenés felkarra, 

átfordulás.) /A továbbiakban Korlát I-el és Korlát II-vel jelölve./ 

Ló (Olló).
27

  

Az 1909. október 1-jei felmérésben szereplő feladatok közül az 1910. febru-

ár 15-ei és 1910. július 30-ai felmérés során kimaradt a rúdmászás és a szertor-

nában továbbra sem kellett szabadon választott gyakorlatot bemutatniuk a hall-

gatóknak a nyújtón és a korláton.  

Ezek után nézzük meg, hogy miként értékelték az egyes feladatokat a 

tanfolyam oktatói Gömbös Gyula esetében a három felmérés időpontjában 

                                                 
26 Militär- Fecht-und Turnlehrerkurs Karton 112. Statistische Daten über die Leistungen der 

Frequentanten zu Anfang des Schuljahres 1909-10. Offiziere. (1. Oktober 1909.) Uo. 15. Februar 

1910. 30. Juli 1910. 
27 E helyen szeretném megköszönni Kiss Pálnak, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 

Sporttudományi Kara Idegennyelvi Lektorátusa német nyelvtanárának a németnyelvű torna 

szakkifejezések fordításához nyújtott segítségét. 
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és Gömbös teljesítményével hova sorolt a felmérésben résztvevő  a tizenegy 

tiszt között. 

 

Gömbös Gyula eredményei 1909. október 1-jén 

 

Dinamométer 

Nyomás 81 kg 7. a 11-ből. 

Húzás 165 kg 10. a 11-ből. 

 

Súlyemelés 

Kétkaros 40 kg (minden két emelés 1 pont) 3 pont 5-6. a 11-ből. 

Balkézzel 20 kg (minden két emelés) 1 pont 9-11. a 11-ből. 

Jobbkézzel 20 kg (minden két emelés 1 pont) 4 pont 6. a 11-ből. 

 

Mászás 

Kötél (6 méter 1 pont, minden további 2 méter 1 pont) 0 pont 9-11. a 11-ből. 

Rúd (6 méter 1 pont, minden további 2 méter 1 pont) 1 pont 6-8. a 11-ből. 

 

Korlát 

Saslengés (6 alkalom 1 pont, minden további 2 1 pont) 2,5 pont 9. a 11-ből. 

 

Nyújtó 

Fellendülés támaszba (hat alkalom 1 pont, minden további kettő 1 pont) 

 0 pont 6-11. a 11-ből. 

 

Felkartámasz (két alkalom 1 pont) 2 pont  8. a 11-ből. 

 

Összpontszám:  13,5 pont. 9. a 11-ből 

 

Magasugrás  

Helyből (1,05 m 1 pont, 1,10 m 2 pont, 1,15 m 3 pont, 1,20 m 4 pont, 1,25 

m 5 pont)  2 pont (1,10 m) 1-2. a 11-ből. 

Nekifutással (1,35 m 1 pont, 1,40 2 pont, 1,45 m 3 pont, 1,50 m 4 pont, 1,55 

5 pont) 4 pont (1,50 m) 2-3. a 11-ből. 

 

Távolugrás 

Helyből (2,30 m 1 pont, 2,40 m 2 pont, 2,50 m 3 pont, 2,60 m 4 pont, 2,70 

m 5 pont) 4 pont (2,60 m) 1-3. a 11-ből. 

Nekifutásból (4,20 m 1 pont, 4,40 m 2 pont, 4,60 m 3 pont, 4,80 4 pont, 5 m 

5 pont)  3 pont (4,60 m) 1-2. a 11-ből. 

Összpontszám: 13 pont.  1. a 11-ből. 

 

Szertorma (Értékelés:0-5 pont) 
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Nyújtó I.  3 pont 8-10. a 11-ből. 

Nyújtó II. 3 pont 8-10. a 11-ből. 

Korlát I 3,5 pont 6-9. a 11-ből. 

Korlát II 3 pont 7-8. a 11-ből. 

Ló  3,5 pont 5-7. a 11-ből. 

 

Összpontszám:  16 pont  7-9. a 11-ből. 

 

Összeredménye: 32,5 pont 10. a 11-ből. 

 

 

Az 1910. február 15-ei felmérés során Gömbös Gyula a következő eredmé-

nyeket érte el: 

Dinamométer 

Nyomás  90 kilogramm  6-9. a 11-ből. 

Húzás  170 kilogramm 8-9. a 11-ből- 

 

Súlyemelés 

Kétkaros (40 kg) (minden emelés 1 pont)  5 pont  6. a 11-ből. 

Balkézzel (20 kg) (minden emelés 1 pont) 5 pont  7-8. a 11-ből. 

Jobbkézzel (20 kg) (minden emelés 1 pont)  8 pont  6. a 11-ből. 

 

Mászás 

Kötél (minden méter 2 pont) 8 pont (4 méter) 9-11. a 11-ből. 

 

Korlát 

Saslengés (minden alkalom 1 pont) 10 pont 10-11. a 11-ből. 

 

Nyújtó 

Fellendülés támaszba (minden alkalom 1 pont)  12 pont  6. a 11-ből. 

Felkartámasz (alkalmanként 1 pont)  5 pont 8. a 11-ből. 

Összpontszám:  53 pont  9. a 11-ből. 

 

Magasugrás 

Helyből (0,90 m 0 Pont, 1 m 2 pont, 1,05 m 6 pont, 1,10 m 8 pont, 1,15 m 

10 pont, 1,20 m 12 pont, 1,25 14 pont, 1,30 m 16 pont, 1,35 18 pont, 1,4 20 

pont) 17 pont (1,325 m)  1-2. a 11-ből. 

Nekifutásból (1,20 m 0 pont, 1,25 m 2 pont, 1,30 m 4 pont, 1,35 m 6 pont, 

1,40 m 8 pont, 1,45 m 10 pont, 1,50 12 pont, 1,55 14 pont, 1,60 16 pont, 1,65 

18 pont)  19 pont (1,675 m !) 1-2. a 11-ből. 

 

Távolugrás 
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Helyből (2,20 m 0 pont, 2,25 m 2 pont, 2,30 m 4 pont, 2,35 m 6 pont, 2,40 

m 8 pont, 2,45 m 10 pont, 2,50 m 12 pont, 2,55 m 14 pont, 2,60 m 16 pont, 

265, m 18 pont) 18 pont (2,65 m)  1-3. a 11-ből. 

Nekifutásból ( 4 méter felett minden 10 centiméter 1 pont, 6 méter 20 pont.) 

 17 pont (5,70 m) 1. a 11-ből. 

Összpontszám:  71 pont  1. a 11-ből. 

 

Szertorna (Értékelés 0-10 pont) 

 

Nyújtó I  6 pont 11. a 11-ből. 

Nyújtó II 7 pont 9-10. a 11-ből. 

Korlát I 6 pont 10-11. a 11-ből 

Korlát II 5 pont 10-11. a 11-ből. 

Ló  10 pont 1-4. a 11-ből. 

Összpontszám:  34 pont  10-11. a 11-ből. 

 

Összeredmény: 158 pont  8-9. a 11-ből. 

 

 

Az 1910. július 30-án megtartott felmérés minden feladata és a pontozás 

rendszere is megegyezett az 1910. február 15-ivel, ekkor Gömbös Gyula a kö-

vetkező eredményeket érte el: 

Dinamométer 

Nyomás  90 kg 5-9. a 11-ből. 

Húzás  180 kg 6-8. a 11-ből. 

 

Súlyemelés 

Kétkaros (40 kg)  4 pont 6-7. a 11-ből. 

Balkezes (20 kg) 5 pont 7-8. a 11-ből. 

Jobbkezes (20 kg)  8 pont 6. a 11-ből. 

 

Mászás 

Kötél (méterenként 2 pont) 9 pont (4,5 m)  9-10. a 11-ből. 

 

Korlát 

Saslengés (minden alkalom 1 pont) 12 pont  10. a 11-ből. 

 

Nyújtó 

Fellendülés támaszba (minden alkalom 1 pont)  13 pont  7-8. a 11-ből. 

Felkartámasz (alkalmanként 1 pont)  3 pont  10. a 11-ből. 

Összpontszám:  54 pont  9. a 11-ből. 

 

Magasugrás 
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Helyből 17 pont (1,325 m)  1-3. a 11-ből 

Nekifutásból 18 pont (1,65 m) 1-2. a 11-ből. 

Távolugrás 

Helyből 19 pont (2,675m) 1. a 11-ből. 

Nekifutásból  17 pont (5,70 m) 1. a 11-ből. 

Összpontszám:  71 pont  1. a 11-ből. 

 

Szertorna (Értékelés 0-10 pont) 

Nyújtó I  6 pont 10-11. a 11-ből. 

Nyújtó II 6 pont  9-10. a 11-ből. 

Korlát I 5 pont  11. a 11-ből. 

Korlát II 5 pont 9-10. a 11-ből. 

Ló 10 pont 1-7. a 11-ből. 

Összpontszám:  32 pont 10-11. a 11-ből. 

 

Összeredmény:  157 pont  6-8. a 11-ből. 

 

Ha megnézzük Gömbös Gyulának a tanfolyam 10 hónapja alatt nyújtott tel-

jesítményét, akkor azt láthatjuk, hogy úgy a fizikai teljesítményét, mind a 

„sportügyességét” tekintve is jelentős lépést tett előre. A tanfolyam kezdetén a 

felmérésben részt vettek között elfoglalt 10. helyről a 6-8. helyre lépett előre. 

Az atlétika számaiban – távol- és magasugrás – a legjobb teljesítményt 

nyújtotta és a fizikai erőt igénylő súlyemelésben és a dinamóméteres felmérés-

ben is jelentősen fejlődött. 

Számára a szertorna okozta a „legnagyobb nehézségeket”, de teljesítménye 

abban is javult és a kevesebb ügyességet, de nagyobb fizikai erőt igénylő sze-

ren – ló – a legjobb teljesítményt nyújtók közé került.  

Teljesítményével a tanfolyam befejeztével – amint azt korábban már jelez-

tem – „vívótanárul igen jól alkalmas”, illetve „tornatanárul igen jól alkal-

mas” minősítést nyert. 

A tanfolyam parancsnoka – Josef von Riegler ezredes – a tíz hónapos idő-

szakról készített összegzésében is említést tesz Gömbös Gyuláról. Ezen ösz-

szegzésből megtudhatjuk, hogy Gömbös Gyula a vívásban is jeles eredménye-

ket ért el. Az 1910. május 8-án és 9-én megrendezett, az osztrák vívóbajnokság 

versenyein részt vett Gömbös Gyula tőrben 6. és kardban is 6. helyezést ért el 

és teljesítményét két aranyéremmel jutalmazták.  

A Budapesten 1910. július 4-e és 7-e között megrendezett hadseregbaj-

nokságon Gömbös Gyula a II. csoportban (amatőrök) szerepelt – tőrben 15, 

kardban 32 résztvevő indult – és kardban aranyéremmel jutalmazták a telje-

sítményét. (A tőrözök közül ketten, a kardozók közül hárman érdemeltek ki 

aranyérmet.)
28

 

                                                 
28 Militär-Fecht und Turnlehrerkurs Karton 112. 
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Gömbös Gyulának sport iránti szeretete és elkötelezettsége a későbbiek so-

rán is megmaradt. A politikai életben egyre aktívabbá váló Gömbös a szerve-

ződő új pártja -- a Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Párt – 1924. októ-

ber 1-jén meghirdetett programjában szerepelt először a magyar politikai élet-

ben a testneveléssel és a sporttal kapcsolatos követelés. 

A program összeállítói által feltett „Mit akarunk?” kérdésre, a testnevelés-

sel és a sporttal kapcsolatban a következőt fogalmazták meg: 

„Követeljük az egész iskolarendszerünknek a kisdedóvodától az egyetemig a 

testnevelésnek a szellemi oktatással egyenrangúsítását: egy nagyszabású test-

nevelési tervnek iskolarendszerünkbe való szerves beépítését, a mai végrehajt-

hatatlan testnevelési törvény29 megfelelő kiegészítését, a minden magyar ifjúra 

és nőre 20. életévig kötelező testnevelés elve alapján s e törvény sürgős és eré-

lyes végrehajtását; a cserkészmozgalomnak az általános nevelési rendszerbe 

való szerves beillesztését és megfelelő állami támogatását.” 
30

  

Gömbös Gyula számos esetben résztvevője volt a budapesti Honvéd Tiszti 

Vívóklub versenyeinek – a klub díszelnöki tisztét is vállalta – és honvédelmi 

miniszterként, illetve (és) miniszterelnökként is a magyar sportélet kiemelkedő 

támogatói közé tartozott. Halálát követően a Honvéd Tiszti Vívóklub számos 

alkalommal rendezett Gömbös Gyula Emlékversenyt.
31

 

 

                                                 
29 Utalás az 1921. évi LIII. évi törvénycikkre, amely a „testnevelésről” „alkottatott”. 
30 GERGELY Jenő – GLATZ Ferenc – PÖLÖSKEI Ferenc (szerk.): Magyarországi párt-

programok 1919-1944. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1991. 107. A párt programjának a meg-

alkotása előtt megfogalmazta már Gömbös Gyula a testnevelésről és a sportról alkotott vélemé-

nyét. A magyar Nemzetgyűlésben 1924. február 29-ei beszédében fejtette ki e kérdésről a véle-
ményét. A beszédet lásd: Gömbös Gyula. Válogatott beszédek és írások. Szerkesztette és az utó-

szót írta: VONYÓ József. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 230-238.  
31 A budapesti Honvéd Tiszti Vívóklub története 1924-1934. Budapest, 1935. Ladányi János-

né Madách Könyvnyomdája 26. illetve A budapesti Honvéd Tiszti Vívóklub története 1934-1937. 
Budapest, 1938. Ladányi Jánosné Madách Könyvnyomdája 35-36. Az első „Vitéz jákfai Gömbös 

Gyula örökös vándordíj”-ért kiírt versenyt 1937. április 10-11-én rendezték meg. 


