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A teniszsport megjelenését és 
elterjedését a viktoriánus 
Angliához kötik a kutatók és a 

sporttörténészek, az akkori Osztrák–
Magyar monarchiában is a 19. század 
második felében lett egyre ismertebb 
és népszerűbb ez a később „úrinak”, 
illetve még később „burzsoának” tar-
tott sportág.

Két pálya is létesült

Székelyföldön a huszadik század első 
éveiből vannak adataink arra nézve, 
hogy Székelyudvarhelyen, Gyergyó-
szentmiklóson és Csíkszeredában 
teniszpályák létesültek és az ifj úság 
rendszeresen űzi ezt a sportágat a 
test edzés többi formája mellett. Az el-
ső teniszpályát 1907-ben készítették el 
a mai sétatér alsó részén (körülbelül 
a mai játszótér mellett), de később a 
Kollégium-kertben, a labdarúgópá-
lya és a tornapavilon (a mai asztali-
tenisz-terem) mellett is létesült egy 
teniszpálya.

1922. április 30-án arról adott hírt 
a Székely Közélet hetilap, hogy „A 
Hargita T. E. választmánya a városi 
tanáccsal való megállapodás után el-
vállalta a városi uszoda és teniszpá-
lya mihamarábbi üzembe helyezését. 
A teniszpálya és uszoda újraépítését 
már el is kezdték. Reméljük, a munká-
latok rövidesen befejeződnek és a ve-
zetőség uj teret nyit a sport kedvelő és 
sportolni óhajtó közönségnek.” A pá-
lyára tehát ráfért a felújítás, illetve egy 
éven belül készen lett a második is.

„Teljesen elkészült a Hargita máso-
dik tennisz pályája a kollegium-kert-
ben, amint értesülünk, a szép kis pá-
lyát, mely a kettő közül a jobbik, 11-én 

• Több mint száz 
éve már létezett te-
niszpálya Székely-
udvarhelyen, a két 
világháború közötti 
időszakban népsze-
rű volt ez a sportág a 
városban. A sétatéren 
és a Kollégium-kert-
ben gyakran rendez-
tek teniszmeccseket a 
szomszédos városok 
legjobbjaival, még 
vándorserleggel dí-
jazott verseny is volt. 
A székelyudvarhelyi 
teniszezés múltjában 
kalandoztunk.

már át is adták a forgalomnak” – írja az 
újság 1923. július 15-én.

Tornaünnepély és Benke-kupa: 
„sportélvezetet nyújtott”

Azokban az évtizedekben gyakoriak vol-
tak az ún. tornaünnepélyek a városban – 
ezeket évente több alkalommal általában 
a Kollégium-kertben tartották, és több 
sportág művelői is bemutathatták tudá-
sukat, főleg barátságos, bemutató jellegű 
vagy helyi bajnokságok, vetélkedők zaj-
lottak. 1925. augusztus 9-én azt adta hírül 
a Székely Közélet, hogy a Hargita Test-
edző Egylet vasárnap délután „fél 3 órai 
kezdettel, a kollégiumkerti sport-telepen 
nagyszabású zenés és mindenkit szóra-
koztató sportünnepélyt rendez”. Ezen 
az atlétikai számok (köztük 100 méteres 
síkfutás, távolugrás, rúdugrás, magasug-
rás, gerelyhajítás, súlylökés) mellett volt 
kötélhúzás Keresztúr és Udvarhely között 
(ez később, átvitt értelemben a labdarú-
gásban is érvényes lett...), valamint „kö-
vérek és soványak football versenye”. Itt 
jegyezzük meg, hogy ezen a tornaünne-
pélyen a cikk szerint már volt bemutatója 
az ún. „női hazenaa” játéknak (a hazena 
a kézilabda őse volt). A cikk így folytató-
dik: „Ezen sportünnepély keretében ját-
szák le az udvarhelyi teniszezők Udvar-
hely város tennisz bajnokságáért a döntő 
mérkőzéseket.”

1925-ben már városi bajnokság volt 
Udvarhelyen, az évtized végén pedig már 
szervezett székelyföldi tenisztornákról 
beszélhetünk. Nem mellékesen 1928. júli-
us 14-én Székelykeresztúron is felavattak 
egy teniszpályát, ezt a Kereszt úri Atléti-
kai Klub (KAC) működtette, az udvarhe-
lyiek és a keresztúriak elindítottak egy 
„Szomszédok” vetélkedőt is.

Az ún. Benke-kupa 1928-as elindítása 
igen jelentős esemény volt Székelyföld 
teniszsportjában: Gyergyószentmiklós 
akkori polgármestere, dr. Benke Antal 
egy ezüstserleget készíttetett, hogy azért 
öt város sportolói vetélkedjenek.

1928. augusztus 25-én ez jelent meg 
a Székely Közéletben: „Barátságos ten-
niszmérközés Gyergyószentmiklós és 
városunk teniszjátékosai között.

Vasárnap, 18-án tartotta barátsá-
gos mérkőzését városunkban a Hargita 
tenniszcsapat a gyergyószentmiklósi 
tenniszcsapattal. A Székelyföld e két leg-
erősebb tenniszcsapatának a mérkőzése 
szép sportélvezetet nyújtott. A játékosok 
tudásuk legjavát vitték a pályára, hogy a 
legváltozatosabb játékkal hódítsák meg 
a közönséget a sportok királynőjének. A 
lejátszott 9 számból Udvarhely 7-et nyert 
és ezzel 3-ik győzelmét vivta ki Gyergyó 
felett. A mérkőzés után társas vacsora 
volt a vendégek tiszteletére, melyen ott 
volt a város szinejava. Itt említjük meg, 
hogy szeptember 1-én eddig még nem 
látott sporteseményben lesz része váro-
sunknak, amennyiben a marosvásárhe-
lyi M. S. E. tenniszezői látogatják meg 
városunkat. Itt lesznek Réthi és Gárdos 
egyetemi hallgatók, az idei franciaorszá-
gi főiskolai bajnokok. Lejátszásra kerül 
kb. 11 szám, melyből Udvarhely nem so-
kat fog elhódítani, de annál többet fog 
tanulni, hogy a jövőben is megvédhesse 
a többi székely várossal szemben fennál-
ló fölényét.”

1929. július 24-én a Hargita teniszezői 
szép győzelmet arattak a csíkszeredaiak 
felett a „Benke-serleg” középdöntőjében. 
„A csiki tenniszezők, kiket Papp Ferenc 
és Solymossy János fogadtak, már ked-
den este megérkeztek Aczél Ödönné ve-
zetésével. Este ismerkedés volt a sétatéri 

kioszkban, honnan a másnapi versenyre 
való tekintettel korán szétoszlottak. Szer-
dán délelőtt 7.29 órakor kezdődött meg a 
játék és délig lejátszásra került két férfi  
egyes, egy női és egy férfi  páros, melyből 
a Hargita 4:1 arányú győzelemmel került 
ki. Délután játszották le a hátralevő egy 
női, két férfi  egyest, egy vegyes és egy 
férfi  párost, melynek eredménye – 4 győ-
zelem – tenniszezőink abszolút fölényét 
igazolja. A végeredmény 8:1 a Hargita ja-
vára, mely igy kvalifi kálta magát az e hó 
28 án Gyergyószentmiklóson lejátszandó 
bajnoki döntőre. A számok közül kiemel-
kedő volt a Grün Médi–Vass Márta által 
játszott női egyes, melyet az utóbbi jobb 
állóképességével és labdabiztossággal 
szívós küzdelem után nyert. A nívós já-
ték bármely nagyobb város mérkőzésén 
is a szebbek közé tartozott volna. Férfi  
játékosaink tudása annyira felette állott 
ellenfeleik játéktudásának, hogy egyik 
szám sem hozott nehezebb küzdelmet. 
A meccset egy 50 terítékes bankett fejez-
te be, melyen Gönczy Gábor dr. és Jodál 
Gábor dr. vezetésével a város társadal-
mának számos tagja jelent meg. A ven-
dégeket Gönczy dr. üdvözölte, kiemel-
vén, hogy ezek a városközi mérkőzések a 
sport fejlesztése mellett hivatva vannak a 
székely városok társadalmi kapcsolatait 
ujjá éleszteni és ápolni. A szeretetteljes, 
magyaros vendéglátást Veres Sándor dr. 
ügyvéd köszönte meg azon reményének 
adva kifejezést, hogy a régi kapcsolatok 
újra helyre állnak. Tenniszezőink a dön-
tő mérkőzésre szombaton utaztak Gyer-
gyószentmiklósra. Kívánunk nekik sok 
sikert.”

Az udvarhelyi csapat abban az évben 
megnyerte a kupát, a győztes csapat tag-
jai Solymossy János, Rozván Zénó, Csíky 
András, Vass Magda, Vass Márta és ifj . 

A székelyudvarhelyi tenisz ke
Amikor „az európai tenniszláz elérkezett Udvarhelyre”

Célja közis-
mert: az öt 
székely város 
sportbarátsá-
gának kiépíté-
se, fejlesztése. 
A belépti díj 
tetszés sze-
rinti lesz, s az 
reggel 9 óra-
kor kezdődik 
és tart egész 
nap, a ver-
senyek alatt 
pedig fagy-
lalt és hideg 
italok fognak 
a közönség 
rendelkezésé-
re állani.




