
Papp Zakor Endre voltak – megjegyez-
zük, hogy utóbbi személyt tekinthetjük 
az udvarhelyi futball egyik úttörőjének, 
hiszen 1910-ben Aradról kisdiákként ő 
hozta magával az első „pattogó ballont”, 
amivel nagy népszerűségre tett szert a 
diákok körében, sőt ő volt az első, aki 
diákként már megismertette társaival a 
foci játékszabályait. Az 1991-ben elhunyt 
Bandi bácsi évekig a Hargita futballistá-
jaként, edzőjeként, majd vezetőjeként is 
tevékenykedett.

1932 nyarán elkészült a városi sétatér 
közepén egy új teniszpálya, mely az újság 
szerint „Préda ügyész sportszerető buz-
galmának és fáradhatatlan akciójának 
köszönhető. A pálya – mely kivitelével 

nemcsak dísze városunknak – lehetővé 
tette a tenniszsport erőteljesebb fellendü-
lését és uj erők kifejlődésére adott alkal-
mat.” Még abban a hónapban itt rendez-
ték az az évi Benke-kupa középdöntőjét 
– az 1931-ben győztes gyergyói csapat 
jött Udvarhelyre, mégpedig úgy, hogy az 
azelőtti években két-két kupagyőzelmet 
aratott mind a hazai, mind pedig a ven-
dégcsapat. A gyergyóiak abban az évben 
7:1 arányban nyerték meg a vetélkedőt az 
udvarhelyiek ellen. Az volt az egyezség, 
hogy a Benke-kupát az a csapat viheti 
haza végérvényesen, amelyik háromszor 
nyeri meg – ez a gyergyóiaknak sikerült 
1932-ben. „Célja közismert: az öt székely 
város sportbarátságának kiépítése, fej-
lesztése” – jegyzi meg az újság a rendez-
vényről, „mely iránt máris nagy az érdek-
lődés, a belépti díj tetszés szerinti lesz, s 
az reggel 9 órakor kezdődik és tart egész 
nap, a versenyek alatt pedig fagylalt és 
hideg italok fognak a közönség rendelke-
zésére állani”.

Tomcsa Sándor is „csipkedte” 
a teniszező hölgyet

A két világháború között egyre népsze-
rűbb lett a tenisz, Udvarhelyen több ki-
sebb teniszpálya is létesült, például a 
városi kórház udvarán is volt egy. Az is 
érdekes, hogy 1928 nyarán az Irgalmas 
Nővérek gondozása alatt álló leányneve-
lő intézet internátusába úgy csábították 
az udvarhelyi leányokat, hogy ott egye-
bek mellett teniszezni is megtanulhattak.

„Az egészséges levegőjű Gyergyó-
szentmiklóson az Irgalmas Nővérek 
gondozása alatt álló »püspöki« leányne-
velő intézet internátusába növendékek 
jelentkezhetnek 4–24 éves korig. Az in-
tézetben van óvoda, elemi és 3 osztályú 
leánygimnázium, továbbá 14–24 éves 
leányok részére román, német és francia 
nyelvkurzus, gépírás, festés, bőr, selyem 
batikolás, relief, raffi  afonás, kézimun-
kák tanulására külön tagozat és var-
róiskola. Többféle zenében oktatás. Az 
intézet a bennlakó növendékek testi ne-
velésére is kiváló gondot fordít. Tennisz, 
tánc, rodlizás, korcsolyázás, naponkint 
kötelező séta. Tájékoztatót az intézet 
elöljárósága küld.”

1926. július 18-án egy igen érdekes 
cikk jelent meg a Tompa László által szer-
kesztett Székely Közéletben bizonyos 
Intrikus tollából. A Képek az udvarhelyi 

tenniszpályáról című írás igencsak ki-
pellengérezi az udvarhelyi teniszezőket. 
„A nyári sportok koronázatlan királya: a 
tennisz. Az európai tenniszláz elérkezett 
Udvarhelyre. A hatása szörnyű, az áldo-
zata rengeteg. Ezt a hatást leírni s az ál-
dozatokat tollamra felszurni, bemutatni 
és sok rosszmájusággal megölni: ez az én 
feladatom. (...) A délelőttiek a gyengébb 
játékosok. Őket osztályozni is lehet: 1. 
tehetségtelen kezdők, 2. kezdetlen tehet-
ségek, 3. tehetségtelen kezdőtlenségek... 
(Drága pártnernőim és pártnereim, ha 
utólag mégis megbocsájtanátok nekem, 
küldjétek azt el nekem, a címem: Egy int-
rikus, Budapest.) (...) Hanem most már 
elég a vérengzésből! Bevallom őszintén, 
nagyon megszerettem azt a drága kis 
pályát a kollégium-kertben, ahol annyi 
bájos és szép amazon és oly sok kedves 
gentleman vár egymásra.”

Ha lett volna akkor Facebook vagy 
SMS-rovat az újságban, biztosan szétsze-
dik a „tenniszesek”, ám amellett sem tu-
dunk elmenni, hogy Tomcsa Sándornak 
is van egy olyan írása 1931-ből, amely-
ben hasonlóan vélekedik a „rakettes” 
hölgyről, az írás címe A teniszező hölgy. 
A neves karikaturista és író egyebek közt 
a következőket írja:

„A teniszező hölgy ott kezdődik, ami-
kor ahelyett, hogy egy új fogkefét szerez-
ne be, összenélkülöz egy rakettre valót. 
Aztán megveszi a rakettet, de vár. Addig 
nem fog hozzá a sporthoz, míg nincs neki 
egy rakett tokja is: elegáns zöld vászonból, 
sárga bőrszegéssel. Mikor ez is megvan, 
a teniszező hölgy kezébe veszi a rakettet, 
odaáll a tükör elé, s megnézi magát ben-
ne, hogyan áll neki a tenisz. (...) Aztán a 
rakettel egypár mozdulatot végez: feleme-
li, leengedi, az ujjai közt pörgeti, hóna alá 
teszi, a combját ütögeti vele, átnéz a húro-
záson, az ajkához emeli, szemellenzőnek 
használja, lóbálja, a melléhez szorítja, 
huncutul néz ki mellőle, feldobja, elkapja, 
belerúg, ráborul, hisz neki. Aztán tenisze-
zik kora délutántól késő estig. Ez abból 
áll, hogy pénzt és fáradságot nem kímél-
ve megfordul mindenütt, ahol csak látják. 
Persze: rakettesen. Mikor végre hazakerül, 
undorral dobja el a rakettet. (...)”

A tennisz-teaestélyek: ahol még 
a „garde-mamák” sem unatkoznak

A Hargita Testedző Egylet a harmin-
cas években ún. tennisz-teaestélyeket 

Az 1932. évi teniszverseny udvarhelyi és gyergyói 
részvevői. Álló sor, balról: Szabó Károly (Udvarhely), 
Lőrinczi Zoltán (Udvarhely), Csíky András (Udvarhely), 
dr. Gaál Lajos (a gyergyói csapat vezetője), Asztalos 
Kálmán (Udvarhely), Basilides Tibor (Gyergyószentmiklós), 
Papp Ferenc (az udvarhelyi csapat vezetője), Sonnenklar 
Márton (Gyergyószentmiklós). Ülő sor, balról: Flórián 
László (Udvarhely), Lőrinczi Kicsi (Udvarhely), Zárug 
Lenke (Gyergyószentmiklós), Flórian Kiki (Udvarhely), 
Barabássy Babkó (Gyergyószentmiklós) és Lázár Miklós 
(Gyergyószentmiklós)
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A játékosok 
tudásuk leg-
javát vitték a 
pályára, hogy 
a legváltozato-
sabb játékkal 
hódítsák meg 
a közönséget a 
sportok ki-
rálynőjének. 
A lejátszott 9 
számból Ud-
varhely 7-et 
nyert és ezzel 
3-ik győzelmét 
vivta ki Gyer-
gyó felett. A 
mérkőzés után 
társas vacsora 
volt a vendé-
gek tiszteleté-
re, melyen ott 
volt a város 
szinejava.

ezdetei is tartott. Egy 1934-es újságcikk így 
hív erre: „A Hargita Testedző Egylet 
tennisz-szakosztálya a sport-teák 
kellemes összejövetelei rendszeresí-
tését vette tervbe. Az első ilyen ten-
nisz-teaestély még az elmúlt év vége 
felé volt s még most is jóleső érzéssel 
emlékeznek rá mindazok, akik azon 
résztvettek. A második tennisz-tea-
estély most szombaton (febr. 3) este 
8 órai kezdettel lesz a Szilágyi féle 
kávéház termeiben. De lássuk fu-
tólag mik is teszik olyan vonzóvá a 
tennisz-teákat? Olcsó szórakozást 
nyújtanak – ritka a mai nyomasztó 
pénztelenségben: jó kedv és meg-
hitt hangulat jellemzik – ami nem 
igen található manapság, továbbá 
egyszerű összejövetelek ezek és 
nem kimondott bálok – ahol még a 
garde-mamák sem unatkoznak, el-
sőrangú kombinált cigányzenekar 
szolgáltatja a zenét – külön leadók 
fogják azt közvetíteni, újszerű han-
gulatvilágítás a tánchoz, valamint 
egyéb attrakciók teszik az estét em-
lékezetessé.”

A versenyszerűen űzött tenisz 
mint sportág már nem éledt újjá a 
második világháborút követően, 
mert a hatalomra került személyek 
a teniszsport űzőit általában „reak-
ciós” vagy „burzsoá” személyeknek 
tartották – addig még hosszú évtize-
deknek kellett eltelniük a múlt rend-
szerben, hogy ez a sportág is vissza-
nyerje méltóságát.

Cikkünkhöz felhasználtuk Vofk ori 
György Székelyudvarhely – Várostör-
ténet képekben című kötetét, a Székely 
Közélet 1918–35-ös lapszámait, vala-
mint más, szóbeli és írott forrásokat.




