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A sízés a korcsolyázással 
együtt, az 1900-as évek ele-
jén kezdett népszerűvé válni 

Székelyudvarhelyen és környékén. 
Az 1920-as évekből már olyan adata-
ink is vannak, hogy a város melletti 
dombokon, alkalmasabb helyeken 
lesiklóversenyeket is rendeztek. A 
legalkalmasabb „pályák” a Cserehá-
ton, a Pap-kertben és a Csicseren vol-
tak. A síugrás a húszas években már 
megjelent, de csak később, a harmin-
cas években intézményesült.

A Hargita Testedző Egylet síszak-
osztálya már az 1920-as években 
nagyon aktív volt, és többszöri pró-
bálkozás után 1933-ra tudta megépít-
tetni a szejkei síugrópályát, amelyen 
már országos versenyeket is lehetett 
rendezni. A síugrósánc a Lengyelfal-
va felé vezető út melletti Ugron-birto-
kon jött létre, abban az időben óriási 
erőfeszítés lehetett ezt létrehozni, mi-
vel nem voltak munkagépek, teljesen 
kézi erővel készült. A sportolók és az 
önkéntesek végezték el ezt a munkát, 
a meredek domboldal megtisztítását, 
egyengetését, a fák kivágását. Az 

avatóünnepséget és versenyt 1933. 
február 19-én tartották, ezen a házi-
gazdákon kívül székelykeresztúri, 
brassói és csíkszeredai versenyzők 
vettek részt. A feljegyzések szerint a 
pályán kb. 30–40 métereket ugrottak 
a sportolók. A bírók egy fatoronyban, 
gerendákból és deszkákból ácsolt 
emelvényen foglaltak helyet, ez alatt 
volt az ún. elugróasztal (a lesiklás 
után erről emelkednek a levegőbe 
a síugrók), lent pedig, a pálya alján 
fogtak talajt a sízők, ez a mostani pa-
takmeder és az út között volt.

Ha volt pálya, lett verseny is

A harmincas években nagyon rangos 
versenyeket szervezett a Hargita TE, 
a sportág akkori legjobbjait sikerült 
évente egyszer Udvarhelyre csábíta-
ni, de ezeken az eseményeken nem-
csak síugrás volt, hanem lesiklás és 
más versenyek is, egyfajta sportfesz-
tiválként kell elképzelnünk ezeket.

Például az 1934. évi verseny meg-
tekintésére így hívták a közönséget: 
„Az eddig beérkezett nevezések biz-
tosítják a teljes erkölcsi sikert. Sike-
rült a rendezőségnek megnyernie az 
ország siugró versenyzőinek színe 

javát. A benevezettek között van 
Dressnanc 1932 évi romániai bajnok, 
Lexen a 1933 év bajnoka (mindket-
ten a m. évi nemzetközi versenyen 
Innsbruckban Románia szineit kép-
viselték), az ez évi győztes Klöckner, 
továbbá Singhoff er, Seewald, Klom-
pe stb. Mindannyian előkelő helyet 
foglalnak el a síugrók között. A ver-
senyprogram részletei: szombaton, 
17 én d. u. 2 órakor futóversenyek: 
12 km. senior, 8 km. junior, 6 km. 
női és gyerek-osztályoknak. Start a 
róm. kath. főgimnázium elől. Vasár-
nap d. e. 10 órakor a Csicser-oldalon 
(nem, mint a plakátokon jelezve volt 
a Budváron, ahol a hóviszonyok nem 
kielégitőek) slalom (akadály)-ver-
seny, senior, junior és női. D. u. 2 
órakor nagy ugróverseny a Hargita-
sánc bajnokságáért. I-II. kategória a 
Szejke melletti nagy versenysáncon. 
Verseny után ismerkedési teaestély a 
Szilágyi-cukrászda összes helyisége-
iben, melyre a sportbarát közönséget 
ezúton is meghívja a rendezőség.” 
(Székely Közélet, 1934. február 17.)

Egy héttel később óriási sikerről 
számol be az újság, egyebek mellett a 
helyiek igen jó szereplését emelve 
ki: „A verseny szinterén gyönyörű 

mezőny: 43 versenyző áll starthoz; 
sinadrágos fi atal lányok, kipróbált or-
szágos bajnokok, tehetséges fi atalok 
és a jövő reménységei, a gyermekek. 
Itt meg kell állanunk! Nem minden-
napi sportlátványosság! Harisnyás, 
csizmás, báránybőr-kucsmás, ma-
gukban bizó székely legénykék, ma-
gukgyártotta si-deszkával a külföldet 
megjárt országos bajnokok mellett. 
Gyönyörködtünk abban a kitartás-
ban, küzdeni és győzni akarásban, 
amit a természetesnek vett győzelem 
követ. Kovács Ödön árvátfalvi tanító 
alapos munkát végzett és minden di-
cséretet megérdemel. Példaként szol-
gálhat a munkássága. Falusi gyerme-
keket is kell ilyen irányban nevelni, 
megismertetni velük ezt a nemcsak 
kellemes, hanem hasznos téli sportot 
is. Mennyi előnyt tud majd biztosítani 
egy székely gazdának az a pár si desz-
ka, ami télviz idején hegyen völgyön 
nagy segítségére lehet. Ne mosolyog-
junk rajta, próbáljuk meg!”

Nemcsak a szejkei pálya létesült 
akkoriban, hanem egy kisebb gya-
korlópálya is. A Székely Közélet ezt 
írja erről: „Az ősz folyamán nagysza-
bású átalakításokkal olyan arányú-
vá fejlődött az ugrósánc, hogy az a 
legkényesebb igényű versenyzőket 
is kielégíti. A vezetőség, hogy az ifj ú 
nemzedéknek is módot adhasson a 
tanulásra, egy kis gyakorló sáncot is 
épitett a város közelében, a Nagyol-

dalon, ahol kisebb, 10-15 m. ugrások-
kal lehet előkészülni a nagy sáncon 
való szereplésre s versenyeken való 
részvételre. Egy más, igen értékes 
megmozdulás, hogy a szakosztály 
egy brassói amateur trénerrel kötött 
megállapodást, aki előre láthatólag, 
január hó derekán városunkban tan-
folyamot fog rendezni kezdők és ha-
ladók részére, ezenkívül vállalta né-
hány fi atal ugró kiképezését.” (1933. 
december 17.)

Nem csoda tehát, hogy a síugró-
sánc és a gyakorlópálya megépíté-
sével a sportág rohamosan kezdett 
fejlődni a környéken, aztán a kom-
munizmus éveiben, az ötvenes évek-
ben nagyon felerősödött.

Eredmények is voltak

Az ötvenes években már országos 
szinten is nagyon jó eredményeket 
értek el az udvarhelyiek, többek 
között Mósa István, Jére Sándor, 
Péterff y Tibor, Cseke László, Dézsi 
György, Dénes László és mások. 
Péterff y Tibor 1956-ban, ’59-ben és 
’60-ban országos ifj úsági bajnok 
lett, Kovács István 1962-ben, Erőss 
József pedig 1963-ban és 64-ben érte 
el ugyanezt az eredményt. Az Akarat 
csapata 1956-ban országos második 
helyezést szerzett, 1964-ben Brassó-
pojánán Románia Kupát nyert Mósa 
István edző vezetésével, sőt több it-
teni sportoló rendszeresen bekerült a 
román válogatottba is.

Akkoriban nagyon sokan össze-
gyűltek egy-egy ilyen versenyre, az 
országban hasonló pályák Tekerőpa-
takon, Borsabányán és Hétfaluban is 
voltak – többek között ezen települé-
sek csapatai voltak az Akarat ellen-
felei.

A legutolsó, már csak barátságos 
jellegű versenyt a rendszerváltás 
után nem sokkal tartották, utána a 
sportág megszűnt, akárcsak a síszak-
osztály. Azonban az egykori, oly sok 
dicsőséget és sikert hozó síugrósánc 
helye ma is látszik a domboldalban, 
a Szejkefürdőről Lengyelfalvára ve-
zető útra kanyarodva, úgy 2–300 
méter után bal oldalon látható a fák 
közötti széles, üres sáv.

(Cikkünkhöz felhasználtuk Vofk ori 
György Székelyudvarhely – Várostör-
ténet képekben című könyvét, a Szé-
kely Közélet 1933–35-ös lapszámait, 
valamint néhai id. Mósa István és id. 
Jére Sándor szóbeli közléseit és fény-
képeit.)

Korabeli  látvány és szépség
Az udvarhelyi síugrás rövid története

• Nagyokat ugrottak 
az udvarhelyiek annak 
idején – a Szejkefürdő 
közelében ma is áll az 
egykori síúgrósánc, 
amit a harmincas évek 
közepén avattak fel és 
sok-sok verseny helyszí-
ne volt, ha az idő meg-
engedte. Mára a síugrás 
már eltűnt Székelyud-
varhelyről és környéké-
ről, pedig egy nagyon 
látványos és szép téli 
sportról van szó, amely-
ben egykor szép ered-
ményeket is elértek a 
város sportolói.

Ha jók voltak a hóviszonyok, nagyon nagyokat lehetett ugrani                    ▴  ARCHÍV FELVÉTELEK

Az 1934. február 17-ei síugróverseny élmezőnye 

1. Klompe Herbert, 212 pont, 29, 31 és 30 méteres ugrások
2. Lexen Fritz 194 pont, 25, 24 és 29 méteres ugrások, 
3. Singhoffer Géza 176 pont, 22, 25, 25 méteres ugrások 
4. Török János Encián 152 pont, 27, 29 állott és 29 bukott ugrással. 

5. Dressnandt Konrad 133 pont, 34 állott (sáncrekord) és 33–33 bukott 
ugrással. Versenyen kívül ugrott 35 métert 
6. Hess Volkmar
7. Klöckner Rudolf

Mint a madár




