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Mintacsapatok és mutatványok
A székelyudvarhelyi tornaünnepélyek emlékezete
• Majdnem egy év-
századig számítottak 
attrakciónak, aztán 
a rendszerváltás óta 
kikoptak a sportélet-
ből. Székelyudvarhely 
nagyszabású sportün-
nepeit nemcsak a két 
világháború közötti 
korszak emberei, ha-
nem a kommunista 
párttitkárok is szí-
vesen megtekintet-
ték. Kezdetekben a 
Kollégium-kert volt a 
rendezvények ottho-
na, később az iskolák 
sportpályáin, illetve 
tornatermeiben is ren-
deztek ilyeneket.

KATONA ZOLTÁN

„A tornaünnepély általában a közön-
ség teljes és kifejezett elismerésével 
találkozott. Az ilyen ünnepélyek 
nemcsak nevelési szempontból fon-
tosak, de nagyon alkalmasak arra is, 
hogy a szülök érdeklődését felkeltsék 
intézeteink iránt, közelebb hozzák 
azokhoz, hogy tudják megbecsülni, 
minő nagy kincset bírnak a múltból 
megmaradt ősi intézetekben. Ti, fi uk 
pedig, kik oly szépen dolgoztatok, 
szellemi téren is keljetek ilyen ver-
senyre egymással s akkor mi a mai 
nehéz időkben sem féltünk titeket!” – 
írja egy szülő a Székely Közélet 1926. 
március 14-ei számában (a cikk, vagy 
inkább olvasói levél Székely Athén 
címmel jelent meg), s a régmúlt idők 
tornaünnepélyeinek jelentőségét ta-
lán mi sem fogalmazhatnánk meg 
találóbban.

A Kollégium-kertből indult

De mi is volt konkrétan az ún. tor-
naünnepély? A választ a régi újsá-
gok és a visszaemlékezések adják 
meg. Elsőre azt írhatnánk, hogy egy 
olyan, adott esetben többórás sport-
rendezvény, amelyen több sportág 
művelői és több csapat egy meghatá-
rozott program szerint mutatták be 
a sportágakat, de ezek sok esetben 
egyben vetélkedők is voltak. Ilyen 
jellegű rendezvényeket már az első 
világháború előtti időszakban is tar-
tottak, amikor a Monarchia területén 
az iskolai oktatásba bekerült a test-
nevelés, de azt követően egyre na-
gyobb teret nyertek. Megalakultak 
az első városi sportegyesületek, és 

ezek időről időre egy adott rendez-
vényen mutathatták meg tudásukat. 
Nem volt ez alól kivétel a régi Szé-
kelyudvarhely sem, ahol nagy ha-
gyománya lett a tornaünnepélynek 
– ehhez természetesen az is hozzá-
járult, hogy a kisvárosban létezett a 
Kollégium-kert, amelyet a 19. század 
hatvanas-hetvenes éveiben alakítot-
tak ki. A Református Kollégium egy-
kori rektora, Magyarósi Szőke József 
adományozta a területet az iskolá-
nak, és 1200 forintot is felajánlott a 
kert felszerelésére. Egyik végakarata 
az volt, hogy a terület legyen az ud-
varhelyi ifj úság pihenő-, illetve test-
nevelési helye. Később itt építették ki 
a város első labdarúgópályáját (nem 
pont ugyanazon a helyen, de a mai, 
több mint ötven éve létező stadion is 
itt áll), illetve itt épült meg 1913-ban 
az akkor még tornacsarnoknak hí-
vott épület. Ezt – akárcsak a Refor-
mátus Kollégium új épületét – egy 
budapesti építész, Magyar Vilmos 
tervezte, húsz vasbeton oszlopa van, 
és a teteje is vasbeton. Ez volt az első 
ilyen jellegű építmény Székelyud-
varhelyen, és ma is áll: az európai 
hírű udvarhelyi asztaliteniszezők 
„otthona”, ám egészen az 1940-es 
évek végéig, az államosításig a Kol-
légium-kert ékessége volt.

Ismerjük a „menetrendet”

A régi újságoknak köszönhetően 
egyik-másik Kollégium-kerti tor-
naünnepélynek a pontos tervezett 
programját is ismerjük. Például 1923 
júniusában a következőt írták a Szé-
kely Közéletben: „Tornaünnepély. A 
ref. kollégium f. hó 17-én d.u. pont 
3 órakor tartja tornaünnepélyét a 
kollégiumkertben. Műsora: 1. Álta-
lános szabadgyakorlatok. 2. Osztály 
tornák. 3. Síkfutás. 4. Magasugrás. 
5. Discos-dobás. 6. Stafétafutás. 7. 
Súlydobás. 8. Lányok füzérgyakor-
lata. 9. Főverseny (nyújtó). 10. Füles 
labda-dobás távolba. 11. Távolugrás. 
12. Mezei-verseny. 13. Enyedi csapat. 
14. Főverseny (korlát). 15. Labdarú-
gás távolba. 16. Rúdugrás. 17. Kötél-
húzás. 18. Gula gyak. III-IV. osztályo-
sok. 19. Füles verseny. 20. Football 
verseny. A tornaünnepélyre, illetve 
vizsgára belépti díj nincs, de a jobb 
tornászok jutalmazására és a torna-
köri kiadások fedezésére adományo-
kat szívesen fogadnak.”

Dicsérő sorok is megjelentek, 1926 
áprilisából például egy „térszüke mi-
att késett tudósítást” olvashatunk: 
„Szépen sikerült dísztornát és torna-
ünnepélyt rendezett, rendkívül nagy-
számú közönség jelenlétében, márci-

us hó 21-én a ref. kollégium ifj úsága. 
A műsor igen változatos volt, vala-
mennyi pontja pompásan bizonyítot-
ta kollégiumi ifj uságunk edzettségit, 
fegyelmezettségét, s azt az ügybuz-
galmat, mellyel Z. Sebess tornatanár 
a testi nevelést irányítja. Különösen 
a mintacsapat mutatványai, az ab-
lakugrás, békaverseny keltettek nagy 
érdeklődést. Az egyes mutatványok 
megkomponálásában nyilvánuló 
leleményesség is külön elismerést 
érdemel. Mindezekkel a kollégium a 
testvérintézet múltkori hasonló ünne-
pélyén bemutatott teljesítményéhez 
teljesen méltót produkált.” Arról a Z. 
Sebess József tanárról van szó, akinek 
nevét ma cserkészcsapat viseli Szé-
kelyudvarhelyen.

1937-ből is vannak dicsérő sza-
vaink: „A tanítónőképző tornaün-
nepélye vasárnap délután nagy 
közönség jelenlétében folyt le. A nö-
vendékek fegyelmezett felvonulása, 
szabadgyakorlatai, táncai és játékai 
mind nagy tetszésben részesültek, 
ismételten meggyőzve a közönséget 
az intézet kiváló tanítási szelleméről 
és Csató Jolán tornatanár lelkes ügy-
buzgalmáról és avatottságáról.”

Tornaünnepélyeket azonban nem 
csak a Kollégium-kertben tartottak, 
az iskolák is rendeztek ilyeneket. Pél-

daként ragadjunk ki egy meghívót 
szintén a Székely Közéletből, ez 1924 
júniusában jelent meg: „Tornaünne-
pély. A helybeli róm. kath. főgimná-
zium ifj úsága június 19-én, Úrnapján 
délután 5 órakor évzáró tornaünne-
pélyt rendez, igen változatos műsor-
ral, az intézet tornacsarnokában. A 
tornaünnepélyre a szülők és tanügy-
barátok fi gyelmét ezúton is felhívja 
az ifj úsági rendezőbizottság.”

A kommunizmusban sorvadt el

A húszas-harmincas években nem 
volt ritka az sem, hogy a sportolók 
felvonultak a város központjában, 
úgy csalogatva a sportünnepre a vá-
ros lakóit. A második világháború 
után a berendezkedő kommunista 
világban is nagy teret kapott a sport, 
illetve az ilyen jellegű sportrendez-
vények, amelyek nagy tömegeket 
mozgattak meg, de a legtöbb sporto-
lónak a hivatalos, nagy, állami ün-
nepségeken (pl. augusztus 23. vagy 
május elseje) szintén kötelező volt a 
felvonulás.

A torna- vagy sportünnepélyek a 
nyolcvanas években sorvadtak el – 
ennek oka az volt, hogy sok ügybuz-
gó elvtárs ezeket a rendezvényeket 
átalakította a diktátor házaspárt di-
csőítő ünnepségekké. Sportruházat 
helyett már pionír- és sólyomruhá-
ban kellett megjelenni, a tornagya-
korlatok, koreográfi ák pedig átala-
kultak zászlólengetős, „hazafi as” 
éneklésekké. Az ilyen jellegű rendez-
vények a rendszerváltás után – ért-
hető okokból – azonnal megszűntek, 
a régi tornaünnepélyek emlékezete 
azonban még nem.

Cikkünkhöz felhasználtuk Vofk ori 
György Székelyudvarhely – Város-
történet képekben című kötetét, id. 
Péter Attila Életem fi lmkockái című 
könyvét, valamint a Székely Közélet 
1918–44-es lapszámait.

Sportolók felvonulása a város 
központjában, a húszas években
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Tornaünnepély a Kollégium-kertben




