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Perioada anilor 1944-1948 reprezintă 
o perioadă de tranziţie în viaţa oraşului 
Cluj şi al împrejurimilor acestuia, exact 
la fel cum s-a desfăşurat peste tot în 

regiunea Europei de Est. În aceşti ani s-au făcut paşii pentru transformarea societăţii 
şi trecerea vieţii acesteia de la un sistem politic în altul, iar în viaţa socială s-au 
produs schimbări majore. Nu numai privind condiţiile de muncă, ci şi în ceea ce 
priveşte petrecerea timpului liber.

În linii mari, în privinţa organizaţiilor sportive clujene de după război, le 
putem clasifica în trei categorii: cluburi şi asociaţii sportive sindicale, organizaţii 
sportive universitare şi organizaţii sportive pe criteriu etnic, cel mai bun exemplu 
în acest ultim caz fiind de o importanţă maximă Haggiborul evreiesc. 

Deşi primele manifestări care se pot considera a fi sportive, pe plan clujean, se leagă 
de cercurile aristocratice şi mari burgheze, odată cu dezvoltarea producţiei industriale 
şi al industriei oraşului, diferitele activităţi cu caracter sportiv s-au manifestat tot mai 
mult ca activităţi de petrecere ale timpului liber. Primele manifestări organizate ale 
vieţii sportive clujene se desfăşoară în formă organizată, printr-o ramură sportivă 
foarte răspândită pe acele vremuri: scrima. Întemeietorul primei şcoli de scrimă la 
Cluj a fost Gaetano Biasini, soldat italian ce a ajuns la Cluj cu ocazia războaielor 
napoleoniene, şi care a decis să-şi continue viaţa aici. A reuşit să-şi înfiinţeze propria 
sală în clădirea “Redout” (Clădirea Muzeului Etnografic de azi -n. a.) cu sprijinul 
contelui Béldi Ferenc, în 1818. Între discipoli lui s-au numărat Wesselényi Miklós, 
Bölöni Farkas Sándor, Kendeffy Ádám, Jósika Lajos, etc. Bölöni a fost cel care a reuşit 
să transforme iniţiativa într-o societate pe acţiuni.1 În aceeaşi perioadă s-a format şi 
prima asociaţie de tir a oraşului.2 În ultimul deceniu al secolului, activităţile sportive 
s-au înmulţit şi s-au diversificat într-o mare măsură. S-au format grupuri de jucători 
méta3, în 1895, la Cluj s-a organizat un concurs de gimnastică regional, la care au 
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participat sportivi de pe tot teritoriul Transilvaniei, iar în domeniul atletismului 
au fost ani, în care Clubul de Atletism Clujean (Kolozsvári Athlétikai Klub - KAC) 
singur a organizat mai multe întreceri decât toate celelalte asociaţii din Ungaria la 
un loc. Iar în domeniul ciclismului, sportivul clujean Borbély György, unul dintre 
primii campioni ai ciclismului autohton, s-a făcut remarcat printr-o performanţă 
unică din acea perioadă: pe durata a 10 săptămâni a parcurs cu bicicleta 4 300 de 
km, prin teritoriul Monarhiei Austro-Ungare şi al Elveţiei până la Paris şi de acolo 
prin Italia înapoi, acasă, la Cluj.4

Dacă la începuturile lor, activităţile sportive din Cluj au reprezentat mai mult o 
preocupare al aristocraţiei şi marii burghezimi, acest lucru s-a schimbat treptat, s-a 
generalizat, şi în primele decenii ale secolului al XX-lea, căpătând popularitate şi 
în rândurile unei noi clase sociale, cea a muncitorimii. Meşteşugarii şi muncitorii 
orăşeni se grupau în diferite comunităţi, formale sau informale, care desfăşurau 
diferite activităţi în scopul petrecerii timpului liber. Aceste grupări se constituiau 
de obicei între oameni având aceeaşi preocupări (fierari, muncitori în fabrica de 
piele, muncitori în fabrica de lemn, etc) şi între primele mainfestări de acest gen 
jucând un rol primordial organizarea unor chefuri, dansuri, baluri, etc. Cu trecerea 
timpului, activităţile acestor grupuri s-au diversificat tot mai mult şi au început 
să cuprindă tot mai multe domenii ale vieţii. Etnologul Illyés Sándor defineşte 
trei faze importante privind dezvoltarea sindicatelor muncitoreşti transilvănene: 
1. formarea unor asociaţii de într-ajutorare (1848-1871), 2. formarea mişcării de 
asociaţii sindicale (1871-1890) şi 3. începuturile mişcării sindicale moderne (1890-
1900). Conform opiniei lui, aceste “organizaţii de tip sindical” sau “subculturi” 
puteau să reprezinte terenul fertil pentru răspândirea unor idei sociale şi politice, 
sau chiar a unor ideologii, dar nu erau populare din acest motiv, ci mai degrabă 
pentru faptul că ofereau posibilităţi de petrecere a timpului liber într-un mod 
plăcut,5 şi probabil că a contribuit la acest lucru şi faptul că făceau acest lucru fără 
costuri, sau cu costuri minime pentru cei care doreau ca să participe la acestea. 
Ca o astfel de organizaţie şi-a început existenţa şi clubul care astăzi, sub numele 
de CFR Cluj, este cel mai vechi club de fotbal din România. Acesta din urmă a 
fost înfiinţat în 1907, sub numele de K.V.S.C. (Kolozsvári Vasutas Sportklub, sau, 
cum va fi denumit mai târziu în România interbelică, Ferarul), şi participă între 
anii 1907-1910 la Campionatul Orăşenesc Cluj, alături de alte echipe constituite 
într-un mod asemănător, dar fără rezultate notabile. Este de menţionat că în 1909, 
o selecţionată a cluburilor din Ploieşti şi Bucureşti s-au confruntat cu echipele 
clujene KVSC şi KAC, şi au şi pierdut cu 8:2 şi 4:3. În 1910, ia fiinţă Campionatul 
Ardealului, în care participă până în 1914, când acest campionat se întrerupe din 
cauza războiului, echipa câştigând prima ediţie a acestuia, clasându-se pe locul 
doi în următoarele ediţii. După terminarea războiului, echipa nu s-a desfiinţat, ci a 
început să participe, după ce situaţia a fost clarificată, la Campionatul Districtual, 
câştigând primele două ediţii ale acestuia: 1918-1919 şi 1919-1920.6 Dar Ferarul 

4  Misangyi... Ibidem, p. 915-925. 
5  Illyés Sándor, Történeti szubkultúrák, csoportkultúrák Kolozsváron a 20 században, In: 

Korunk, octombrie 2006, nr. 10, p. 55-68. 
6  http;//:www.cfrcluj.com/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=

52 , accesat pe 2. XI. 2006, 18:46. 
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clujean reprezenta numai un singur exemplu de cluburi muncitoreşti, printre 
altele având o bogată activitate sportivă şi sindicatele din Dermata şi alte uzine 
orăşeneşti. 

Un alt bastion al sportului clujean reprezenta viaţa universitară, adică 
preocupările din timpul liber pe care studenţii, care frecventau cursurile în acest 
oraş universitar, le exercitau. Oraşul Cluj este un oraş universitar prin tradiţie, 
prima instituţie de acest gen fiind înfiinţat încă de către iezuiţi sub domnia lui 
István Báthory, iar instituţia universiitară a funcţionat tot timpul - cu foarte scurte 
perioade de întreruperi în perioadele de tulburări - până în zilele noastre. Iar 
începuturile existenţei clubului sportiv care a devenit cu timpul cel mai mare şi 
popular club al oraşului, Univeristatea Cluj sau “U” Cluj, se leagă în mod indisolubil 
de începuturile existenţei Universităţii “Regele Ferdinand I .” 

Clubul sportiv al universităţii a fost fondată de către Societatea Sportivă a 
Studenţilor Universitari în septembrie 1919, sub numele de “Clubul Universitatea 
Cluj”, primul preşedinte al acestuia devenind marele profesor Iuliu Haţieganu. 
Deşi a existat activitate în mai multe ramuri ale sportului, cel mai mare accent s-a 
pus pe fotbal. Având ca semn distinctiv purtarea unor şepci roşii “şepcile roşii” 
a devenit numele de alint al echipei şi suporterilor acestuia, denumire care s-a 
păstrat activă până azi. La început neexistând decât competiţii locale şi regionale 
în fotbalul României Mari, echipa universităţii juca doar în turnee locale, în 1923 
întreprinzând primul turneu în Franţa, Italia şi Iugoslavia. Începând din 1932, 
echipa participă în campionatul Naţional Divizia A, ocupând chiar din primul an 
locul 1 în seria a doua, pierzând însă finala cu Ripensia Timişoara. După câţiva ani 
de evoluţie oscilantă, în 1938 retrogradează în Divizia B, unde joacă timp de doi 
ani, revenind în Diviza A în 19407, exact anul Diktatului de la Viena.

Arbitrajul de la Viena şi pierderile teritoriale cauzate de acesta a reprezentat 
o catastrofă politică, economică şi socială pentru întreaga România. A fost afecată 
de ea grav şi Universitatea românească clujeană, care a fost nevoită să refugieze 
în Sibiu şi să suporte toate împrejurimile şi consecinţele unei asemenea realităţi. 
Împreună cu Universitatea, s-a refugiat şi echipa acestuia, iar evoluţia acestuia nu 
era una mai proastă decât ar fi fost de obicei: în campionatul anului 1943-1944, 
se clasa pe locul trei în urma Craiovei şi al Rapidului Bucureşti.8 Revine o dată cu 
reinstaurarea universităţii româneşti şi al administraţiei statului român, şi deorece 
lotul de jucători rămânea relativ intact, a reuşit să aibă performanţe remarcabile 
atât în fotbal, cât şi – mai ales – în atletism. 

O culoare aparte confera vieţii sportive clujene asociaţia sportivă a evreimii 
clujene, Haggiborul, pe lângă care, după 1918, s-au înfiinţat mai multe asociaţii 
sportive evreieşti în oraşele din Transilvania: asociaţia “ Bar-Kochba” la Satu 
Mare, “Samson” la Sighetu Marmaţiei şi “Hakoach” la Arad.9 Habbigorul la Cluj 
a luat fiinţă în 1920, între fondatori acestuia numerându-se Weinburg Chaim, 

7  http://www.geocities.com/ucluj/istorie.html accesat pe 2. XI. 2006, 18:46. 
8  Chirilă, Ioan, Sepcile roşii (1919-1969), Editura Consiliului Naţional pentru Educaţie 

Fizică şi Sport, Bucureşti, 1969, p. 46. 
9  Moshe Carmilly-Weinberger, A zsidóság története Erdélyben (1623-1944), Budapest, MTA 

Judaisztikai Kutatócsoport, 1995, p. 278. 
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Sziszkalay János, Nossin Mór, Dr. Krämer Ármin şi dr. Knöpler Bernát, iar primul 
preşedinte i-a fost dr. Fischer József. Ca şi în cazul celorlalte asociaţii sportive 
mari din oraş, accentul principal s-a pus pe fotbal. În 1921, echipa Haggiborului a 
câştigat Cupa Federaţiei. sportivi evreii ai asociaţiei, atât bărbaţi, cât şi femeile, au 
obţinut rezultate excepţionale în tennis, sport în care au jucat şi un oarecare rol de 
pioneriat în ţară. În tenissul de masă – în limbajul popular: ping-pong – asociaţia 
avea mai mulţi campioni naţionali, între care Diamanstein Ernő, Paneth Vilmos, 
Goldberger László şi Erős Géza. O altă secţie valoroasă a fost cea turistică, care 
organiza excursii mai ales în împrejurimile oraşului.10 Clubul de altfel a făcut parte 
din Asociaţia Makkabi, care reprezenta cea mai mare asociaţie sportivă mondială 
a evreimii acelor vremi. 

Evreimea clujeană a fost grav lovită de oroarea Holocaustului, nefăcând 
excepţie nici sportivii. După terminarea războiului cei reîntorşi îl vor reorganiza 
însă, din conducere făcând parte : Majer Kálmán, Mandula Zoltán, Mund Vilmos, 
Schwartz Tibor, Schwartz Hermann, Wolf Zoltán, şi şi-a continuat activitatea o 
scurtă perioadă de vreme. După 1946 nu mai putea să funcţioneze ca asociaţie 
evreiască pe criteriu etnic, astfel că se desfiinţează pe teritoriul României, însă va 
continua să existe între emigranţi, care îl va reînfiinţa atât în Israel, cât şi la New 
York, sărbătorindu-i, în 1970, aniversarea existenţei acestuia de 50 de ani.11

În urma trecerii frontului peste Cluj, viaţa socială a oraşului a revenit relativ 
repede, cel puţin formal, într-un făgaş oarecum normal, nefăcând excepţie de sub 
acest lucru nici viaţa sportivă. Primul meci de fotbal de după eliberare a avut loc 
între echipele KMSC şi Dermata, la 6 noiembrie 1944, câştigat de KMSC cu scorul 
de 3:2.12 Iar în vara acestui an, mai exact în luna iunie 1945, Cupa oraşului Cluj, la 
care au participat cele mai tari patru echipe ale oraşului, adică Dermata, Ferarul, 
Haggiborul şi “U” Cluj, a reprezentat primul turneu fotbalistic important al oraşului 
de după război. În finala turneului Universitatea s-a impus cu scorul de 4:0 în faţa 
marii favorite Ferarul,13 şi a obţinut şi aplauzele şi recunoştinţa publicului. Iar 
dat fiind faptul că echipa universităţii era considerată a fi echipa intelectualităţii 
româneşti, iar Ferarul echipa prin tradiţia a muncitorimii maghiare din oraş, 
putem să afirmăm liniştit că asemenea întreceri sportive puteau să contribuie la 
dezamorsarea diferitelor tensiuni etnice şi sociale, acumulate în sânul diferitor 
categorii de cetăţeni. 

În primul campionat al României de după război, sezonul 1945-1946, diferitele 
echipe ale ţării au intrat prin repartizarea locurilor conform regiunilor, iar oraşul 
Cluj a primit două locuri în divizia A şi alte două în B, locurile fiind repartizate 
în urma unor meciuri de baraj, în care Ferarul a obţinut victoria în faţa Dermatei, 
iar “U”-ul s-a impus în faţa Victoriei.14 În liga C în anul 1946 figurau 8 echipe din 

10  A kolozsvári zsidóság emlékkönyve, szerkesztette Moshe-Carmilly Weinberger, Sepher-
Hermann Press, Inc. for Alumni Association of Jewish High Schools in Kolozsvár, New 
York, 1988, p. 144-146.

11  Ibidem, p. 147-148. 
12  Világosság, 7 noiembrie 1944. 
13  Chirilă, Ibidem, p. 62-63. 
14  Ibidem, p. 63. 
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zona clujeană15: Haggibor, CFR Cluj, Rutextil, Sonametan Turda, Sportul Gherla, 
DSE (Dej), CSSB Bistriţa şi Minerul Aghireş.16Începând de pe-acum, echipele 
clujene o să aibă o prezenţă continuă în eşaloanele superioare ale campionatului 
român, chiar dacă multă vreme n-au obţinut rezultate excepţionale. O slăbiciune a 
fotbalului clujean poate să reprezinte faptul că deşi în sezonul 1946-1947, Clujul 
dispunea de două echipe în A şi alte două în B, dar nu avea nici un arbitru acreditat 
la Federaţie.17 De remarcat este însă că nu numai echipele clujene aveau probleme 
financiare în contextul de după război, ci fenomenul era unul la scară naţională: 
o analiză din noiembrie 1946 arăta că toate echipele din divizia A au probleme 
financiare şi sunt pe marginea falimentului (afirmaţie evident exagerată, dar cu un 
mare conţinut de adevăr) din cauza cheltuielor prea mari, în afară de echipele ITA 
Arad (ulterior UTA) şi Rapid (CFR) Bucureşti.18, acestea din urmă dominând de 
altfel clar campionatele acestor ani. De altfel, la sfârşitul campionatului 1945-1946, 
din cele 14 echipe din A, Universitatea (Stiinţa) s-a clasat pe locul 6, iar Ferarul pe 
10.19 O performanţă remarcabilă a obţinut însă echipa Dermata, care a promovat de 
pe locul 1, fiind neînvinsă prin toată durata sezonului competiţional.20

Deşi o anumită cenzură exista deja chiar şi în presa sportivă, există anumite 
aspecte ale tensiunilor sociale, politice, regionale şi etnice care totuşi au fost 
prezentate prin paginile ziarelor publicului, şi din care se reflectă anumite realităţi 
nu tocmai fericite, ale căror tratare s-a încercat, dar nu putea în nici un caz ca să 
reuşească într-un procentaj de sută la sută. De exemplu, la meciul CFR Turda-
Dermata (meci câştigat de către cei din urmă cu scorul de 2:4) publicul gazdelor 
i-a agresat pe mai mulţi dintre oficialii Dermata-dintre care pe Micu Ion într-un 
mod foarte grav - scandând “lozinci reacţionare (nu se precizează exact ce, dar este 
vorba probabil de nişte lozinci naţionaliste şi politice, Dermata fiind considerată 
un bastion al comunismului în acele vremuiri - n. a.)21 Un alt conflict violent între 
suporteri s-a iscat la meciul Universităţii la Ploeşti, pierdut de acesta din urmă la 
scorul de 3:2, ocazie cu care mai mulţi spectatori au pătruns şi pe gazon.22

Din alte relatări reies lucruri care arată intrarea politicii în sport la un anumit 
nivel (lucru de altfel obişnuit în ziua de azi peste tot, atât în regimurile democratice, 
cât şi în dictaturi). În atmosfera tensionată din punct de vedere politic al toamnei 
1946, doi jucători ai Ferarului Cluj, Boldizsár Géza şi Börzsei János, au fost 
arestaţi şi expulzaţi din ţară de către organele ministerului de interne, anularea 

15  Deşi în anii imediaţi postbelici, judeţul Cluj ca şi unitate administrativă-teritorială era 
una mult mai mică decât este în ziua de azi, definirea unităţilor geografice prin care 
se rpartizau echipele de către federaţiile de sport nu coincideau strict obligatoriu cu 
graniţele acestuia: astfel sunt consideraţi, în această perioada, ca fiind echipe “clujene” 
şi echipele din acele oraşe care nu făceau partie din judeţul Cluj, cum ar fi Turda, Dej, 
Gherla, Bistriţa etc. 

16  Világosság, (suplimentul sportiv), 10 septembrie 1946, p. 4. 
17  Világosság, (suplimentul sportiv) 27 august 1946, p. 2. 
18  Világosság, (suplimentul sportiv) 12 noiembrie 1946, p. 1. 
19  Világosság, (suplimentul sportiv), 5 noiembrie 1946, p. 1. 
20 Világosság, (suplimentul sportiv), 29 octombrie 1946, p. 2. 
21 Világosság, (suplimentul sportiv), 22 octomrie 1946, p. 4. 
22 Világosság, (suplimentul sportiv), 9 aprilie 1947, p. 3. 
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acestor decizii fiind posibilă doar prin intervenţia energică a lui Kurkó Gyárfás la 
Teohari Georgescu (mai târziu, cu numai câteva săptămâni după însă, cei doi o să 
“dezerteze”, împreună cu un alt mare jucător, Bodola Gyula, la echipe din Ungaria 
- n. a.).23 Ca şi semn al exprimării recunoştinţei, Kurkó Gyárfás o să fie ales ca 
preşedinte de onoare al Ferarului încă din această lună, fiind drept însă şi faptul că 
nu numai el a devenit preşedinte de onoare cu această ocazie : alături de el au mai 
primit această funcţie generalul Precup, Iuliu Suciu, Vasile Vaida, Alexa Augustin 
şi şeful poliţiei, Gheorghe Crăciun. Cu ocazia acestor alegeri de altfel se află între 
oaspeţi de seamă şi secretarul de partid al PCR-ului, Veress Pál, care vorbeşte, 
cu pocazia cuvântării lui, despre faptul că “general vorbind, şi în sport trebuie să 
creăm o nouă bază morală şi trebuie să dezvoltăm spiritul activităţii colective”.24

În aceşti ani, diferitele turnee şi campionate la nivel local sau regional erau 
apropae la fel de importante – sau în unele cazuri, puteau să ofere motivaţii şi 
orgolii şi mai mari - ca şi campionatul “mare”, naţional. De exemplu, în campionatul 
Consiliului Sindical din vara anului 1946, s-au înscris 16 echipe din oraş, atât cele 
mari, cât şi cele mici, cum ar fi: Victoria, Ferarul, Dermata, Orion, Sanitas, CFR, 
Rutextil, Constructori, “Ady”, Fabrica de Oţel, Belga Română, Fabrica de Tutun, 
KKASE, Schull, Fermeta şi Locomotiva.25 Puteau să reprezinte un interes major şi 
turneele echipelor din alte ţări europene, care îşi mai disputau câte un meci şi pe 
la Cluj. Un astfel de oaspete de seamă de exemplu, a fost primit de către “U” în vara 
anului 1947, în clubul Steaua Roşie Belgrad26, care desfăşora un turneu de meciuri 
amicale în “ţara vecină şi prietenă”.

Dar nu fotbalul a fost singurul sport care a putut mobiliza oamenii şi în care 
clujenii ar fi obţinut rezultate bune. O ramură de bază a vieţii sportive, atletismul 
a reprezentat o ramură populară, în care succesele au fost probabil mult mai mari 
decât cele în fotbal. La clubul Ferarul, a fost un motiv de mândrie că deşi condiţiile 
de pregătire nu erau cele mai bune - lipsea chiar echipamentul de bază, sportivii 
antrenându-se în majoritatea cazurilor fără pantofi de alergare, desculţi, şi în 
majoritatea concursurilor interne se făcea la fel - sportivii atleţi au câştigat mai 
multe titluri naţionale.27 Iar cel mai mare atlet al acelor vremi din România era 
tânărul sportiv al Universităţii, Ion Moina, alintat şi “Moci”, care a obţinut mai 
multe titluri naţionale şi s-a remarcat şi în mai multe concursuri internaţionale 
în probele de alergare la mică distanţă. În campionatele naţionale de atletism 
din vara 1946, alergarea de 100 m a câştigat-o cu 10,4 secunde, stabilind un nou 
record naţional. Iar “Cupa Regele Mihai” din atletism, concurs pe echipe ţinut la 
Pedeal, a fost câştigată şi ea de către echipa Universităţii, cu 84 de puncte, Moina 
obţinând victoria la 100 şi 200 m.28 Forţa atletismului clujean este ilustrată şi prin 
faptul că campionatele naţionale din 1946, au avut loc aici, în organizarea comună 
ale cluburilor “U” şi Ferarul, în Stadionul Universitar, care în acele vremuri era 

23 Világosság, (suplimentul sportiv), 3 octombrie 1946, p. 2. 
24 Világosság, (suplimentul sportiv), 22 octombrie 1946, p. 3. 
25 Világosság, (suplimentul sportiv), 3 septembrie 1946, p. 4. 
26 Világosság, (suplimentul sportiv), 10 iunie 1947. 
27 Világosság, (suplimentul sportiv), 22 octombrie 1946, p. 3. 
28 Világosság, (suplimentul sportiv), 27 august 1946, p. 1-2. 
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considerat ca fiind unul din cele mai frumoase stadioane ale Europei Centrale şi de 
Est29 (lucur foarte probabil, de altfel, dată fiind situaţia distrugerilor de după război). 
La aceste campionate, echipa Universităţii a ieşit pe locul II în urma ACR-ului din 
Bucureşti, Moina obţinând victoria la 100 m, 200 m şi 400 m, în acesta din urmă 
stabilind un nou record naţional. Ferarul s-a clasat pe locul VII.30 Performanţele 
lui Moina sunt cu atât mai remarcabile încât tot în acest an la Jocurile Balcanice 
de la Tirana a obţinut 5 victorii, primind totodată şi supranumele de “Owens-ul 
Balcanilor”.31 Este de altfel foarte posibil că acest talent înnăscut ce se concentra în 
persoan lui Ion Moina, dacă ar fi avut condiţiile de dezvoltare necesare, ar fi putut 
să evolueze în rândul marilor legende ale atletismului mondial, alături de numele 
lui Owens, Bubka sau Johnson.

Alte sporturi în care clujenii acestor ani puteau să activeze se găseau şi ele 
într-un mare număr în oferta asociaţiilor sportive diferite, cum ar fi înnotul şi 
polo-ul de apă, luptele (libere şi greco-romane), boxul, scrima, tenisul, tenisul de 
masă, baschetul, ciclismul, motociclismul, gimnastica, popicele, şahul şi turismul. 
În majoritatea cazurilor, este vorba de sport practicat la nivel de amator, ca şi 
fenomen de masă, angajaţii diferitor întreprinderi, precum şi studenţi şi adolescenţi 
fiind încurajaţi să facă sport (de altfel, prea multe alte opţiuni pentru petrecerea 
timpului liber neexistând). Chiar şi micile întreprinderi îşi organizau propriile 
asociaţii. De exemplu, în cazul Fabricii de Tutun, preşedintele Asociaţiei Sportive 
era directorul adjunct al fabricii, directorul însuşi fiind preşedinte de onoare. Au 
existat următoarele patru secţii în cadrul asociaţiei: fotbal, handball - înnot, popice, 
turism-sporturi de iarnă, tenis şi ping-pong. Dintre angajaţii fabricii 17 persoane 
jucau fotbal, 20 de bărbaţi şi 10 femei practicau handbalul, şi nouă bărbaţi jucau 
tenis şi/sau ping-pong. Cei mai numeroşi erau însă adepţi popicelor, acest sport 
fiind practicat de 42 de bărbaţi şi 25 de femei.32 Haggiborul avea următoarele secţii 
care funcţionau (în paranteză fiind trecuţi numărul de membri ai acestora): tenis 
de masă ( 45), turism (34), fotbal (25), şah ( 22), înot ( 18), tenis (17), şi scrimă 
(9).33 Evident, în cazul unor cluburi mai mari, numărul membrilor activi era mult 
mai mare, numai la serbarea Dermatei din data de 10 decembrie, la prezentarea de 
gimnastică participând numai puţin de 200 de sportivi.34 Chiar şi recent înfiinţata 
universitate în limba maghiară, Universitatea Bolyai dispunea de o asociaţie 
sportivă proprie, care se numea BEAC (Bolyai egyetemi Atlétikai Club) şi avea în 
componenţă următoarele secţii: scrimă, tenis, înot, atletism, baschet şi tenis de 
masă, preşedintele fiind Bánhegyesi Sándor. 

Reprezentau o impartanţă mare din punctul de vedere al competiţiei şi 
al petrecerii timpului liber, competiţiile amicale, confruntările între cluburile 
oraşului sau confruntări cu cluburi din alte oraşe, competiţiile acestea fiind în 

29 Világosság, (suplimentul sportiv), 27 agusut 1946, p. 3. 
30 Világosság, (suplimentul sportiv), 10 septembrie 1947, p. 2. 
31 Vilara, Romeo, 75 de ani de atletism universitar clujean. 1920-1975, Editura Carpatica, 

Cluj-Napoca, 1995, p. 31. 
32 Világosság, (suplimentul sportiv) 12 noiembrie 1946, p. 3. 
33 Világosság, (suplimentul sportiv) 25 martie 1945. 
34 Világosság, (suplimentul sportiv) 10 decembrie 1946. 
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majoritatea cazurilor competiţii în echipe. Un astfel de eveniment a avut loc la 
Baia Mare, în care Phoenixul din localitate a primit vizita echipelor de lupte şi 
de box ale Dermatei clujene: în confruntarea echipelor de box a învins Phoenixul 
cu 9:3, iar în lupte, Dermata cu 5:1.35 Într-o confruntare de sfârşit de an de popice 
, echipa sindicatului CFR a învins pe echipa localităţilor din jurul oraşului cu 
250:246,36 iar în primăvara anului următor, în scrimă, echipa BEAC-ului s-a impus 
cu 9:7 în faţa Dermatei.37 În general, echipa Dermatei a fost foarte activă în cea 
ce priveşte diferitele confruntări intercluburi. De exemplu, în martie 1947, au 
primit vizita echipei Minaur Baia Mare în domeniile luptelor, boxului şi policelor. 
Confruntarea în box s-a terminat nedecis, (scor: 7:7), în lupte s-a impus Dermata 
(6:2), iar în popice, este drept că la un scor strâns, Minaurul (876:851).38 În 
săptămâna imediat următoare s-au desfăşurat competiţiile “Săptămânii Sportive 
de Tineret”, în care au avut loc probe în baschet, box, floretă, ciclism şi gimnastică. 
Între cei participanţi se aflau echipele orădene “Carmen“ şi “Flora”. În baschetul 
masculin, echipa Carmenului l-a învins pe Dermata cu scorul de 26:13, Dermata 
însă şi-a luat revanşa în baschetul feminin, în această confruntare înpunându-se 
în faţa Carmenului cu 13:5. În box, echipa Olimpiei clujene a căştigat cu 11:1 
în faţa selecţionatei oraşului Târgu Mureş. Proba la floretă a fost dominată de 
studenţi, în finală echipa BEAC-ului învingându-l pe “U” cu scorul strâns de 9:7. 
În ciclism, dominau sportivi Ferarului, obţinând toate locurile de la 1 până la 7, 
numai locul doi fiind luat de un sportiv de la Dermata. Au avut loc şi demonstraţii 
de tenis de masă şi de gimnastică. Spaţiul în care aceste întreceri au avut loc erau 
asigurate de colegiile reformate şi unitariene, precum şi de Colegiul Economic, 
toate cele trei instituţii punând la dispoziţia cluburilor curţile şi sălile de sport de 
care dispuneau.39

Fără îndoială, sportul clujean de după război dispunea de valori sportive 
deosebite cum ar fi fost fotbalistul Bodola, jucătorul de polo Aranyosy sau 
atletul aproape legendar Ion Moina. Se poate spune însă şi faptul că au existat 
şi lipsuri majore în mai multe domenii. Astfel se spune , între altele la congresul 
Ferarului din octombrie 1946 că deşi biciclişti sunt buni, din lipsa unor biciclete 
corespunzătoare, n-au cum să concureze în concursuri importante.40 Totodată, 
prin faptul că mai multe cluburi angajează un singur antrenor de box în această 
lună (între care Ferarul, CFR-ul şi Dermata) în persoana lui Petre Alexandrescu, 
ne permite să concluzionăm poate că boxul era un sport popular între tinerii 
suburbiilor, dar condiţiile de antrenament şi chiar şi numărul specialiştilor care 
puteau să pregătească sportivi pentru competiţii majore era mic, nu-i de mirare 
deci că pe plan internaţional, rezultatele boxului clujean (şi nu numai, ci şi cel al 
boxului românesc) a lăsat de aşteptat. Au existat însă şi performanţe bune ale unor 
echipe sau sportivi clujeni la nivelul ţării. De exemplu, echipa de lupte a Dermatei 

35 Világosság, (suplimentul sportiv), 29 octombrie 1946. 
36 Világosság, (suplimentul sportiv) 17 decembrie 1946. 
37 Világosság, (suplimentul sportiv) 11 martie 1947. 
38 Világosság, (suplimentul sportiv) 18 martie 1947, p. 1-4. 
39 Világosság, (suplimentul sportiv) 25 martie 1947, p. 1-2. 
40 Világosság, (suplimentul sportiv) 22 octombrie 1946, p 4. 
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a învins lejer selecţionata Bucureştiului cu 8:0, în decembrie 1946.41La sfârşitul 
acestui an, în ierarhia naţională de tenis, se aflau doi sportivi ai Dermatei între 
primii 20 de sportivi: Pusztai pe locul 9 şi Brânduşa pe locul 13.42

Această viaţă sportivă variată, în ciuda dificultăţilor şi problemelor economice 
şi sociale ale vremii foarte bogată chiar şi în comparaţie cu cea de azi, era rezultatul 
unor circumstanţe aparte, în care modalităţile petrecerii timpului liber erau limitate, 
iar aceste activităţi erau incurajate de către foruri superioare, chiar dacă nu în 
cadrul unei strategii naţionale organizate, bine pusă la punct (care de fapt, în acele 
condiţii n-avea încă cum să existe). În curentele de gândire ale vremii, dominate 
masiv de ideile de stânga, sportul, la fel ca şi cultura, reprezenta o valoare pozitivă 
publică şi comună, care merita să fie şi trebuia promovată în sânul marilor mase 
populare. În această fază incipientă însă a comunizării ţării încă nu domina în presă 
nici o proapagandă oficială, deşi au existat câteva tentative ocazionale şi slabe de 
acest fel. Un asemenea articol de exemplu se intitulează “Uniunea Sovietică, ţara 
adevăratului sport de masă”.43 Autorul unui alt articol vede în victoria echipei de 
fotbal al Dermatei împotriva Venusului Bucureşti din vara 1945, “Victoria sportului 
muncitoresc asupra sportului profesionist”.44 Dar aceste voci erau încă rare. 

Sportul postbelic era mai mult un fenomen de masă, practicat de sportivi 
amatori, studenţi şi meseriaşi/muncitori în timpul liber, decâ un fenomen 
profesionist. Reprezenta mai mult un fenomen de petrecere al timpului liber puţin, 
dar existent, decât o sursă reală de venit şi un viitor în viaţă. Cu toate acestea, a 
existat şi în oraşul Cluj, probabil contribuind într-o mare măsură la asanarea vieţii 
sociale, diminuarea tensiunilor acumulate şi la oferirea unui mod alternativ de 
petrecere al timpului liber într-un mod sănătos pentru mulţi tineri. 

41 Világosság, (suplimentul sportiv) 10 decembrie 1946. 
42 Világosság, (suplimentul sportiv) 17 decembrie 1946. 
43 Világosság, (suplimentul sportiv) 22 aprilie 1947, p. 2. 
44 Világosság, 6 iunie 1945, p 6. 


