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Az első sakkversenyek emlékezete
Ismert fényképész szervezte a korabeli partikat Székelyudvarhelyen

Igen nagy volt az érdeklődés egy-egy sakkverseny iránt   ▴  A R C H Í V  F E L V É T E L

• Az 1920-as években 
már amatőr sakkver-
senyeket rendeztek 
Székelyudvarhelyen, 
az akkor a város mű-
velődési életében 
nagy szerepet játszó 
Polgári Önképző Egy-
let égisze alatt. A régi 
újságokban fellelhető 
az is, hogy a város 
híres fényképésze, 
id. Kováts István volt 
az egyik főszervezője 
ezeknek a megmérette-
téseknek – ugyanakkor 
néhány név is fennma-
radt: a versenyek díja-
zottjaié.

KATONA ZOLTÁN

A z első, 1851-ben megrende-
zett londoni sakkverseny 
óta számítják e játék, illetve 

sportág intézményesített történetét, 
1886 óta létezik sakkvilágbajnokság, 
ám szélesebb körben a tizenkilence-
dik század végén terjedt el a sakk. Az 
említett londoni sakkversenyen az 
ötödik helyezett magyar volt. 1906-

tól már rendszeresen megszervezték 
a magyar férfi  sakkbajnokságokat (a 
nőknél csak a második világháború 
után, 1947-ben volt az első magyar 
sakkverseny). Adataink szerint Szé-
kelyudvarhelyen maga a játék már 
régebb is ismert volt, de komolyabb 
versenyeket a húszas években kezd-
tek tartani. Akkoriban még nem 
léteztek ilyen jellegű egyesületek, 
viszont feltétlenül említést érdemel a 
Polgári Önképző Egylet: az 1890-ben 
még Ipari Önképző és Segélyegylet 
néven létrejött szervezet igen jelentős 
szerepet játszott a város művelődé-
si életében. A közösségformáláshoz 
a 19–20. századok fordulóján több 
egylet is hozzájárult, akkoriban már 
léteztek szórakozóhelyek, kávézók, 
kaszinók, ahol játszani is lehetett – 
ezekben már akkor megjelenhetett 
a sakk, mint a polgári Magyarország 
egyik játéka, ám szervezett verse-
nyekről még nincs tudomásunk.

Sakk az egylet 
könyvtárszobájában

A két világháború közötti időszak 
legfontosabb székelyudvarhelyi ki-
adványában, a Székely Közéletben a 
húszas évek elejétől kezdenek megje-
lenni a sakkal, illetve a versenyekkel 
kapcsolatos írások, hírek. Az első 
ilyen jellegűt 1922-ből találtuk, a de-
cember 10-i lapszám arról ír, hogy a 
„Polgári Önképzőkör választmánya 
elhatározta, hogy a Polgári Önképző-
kör helyiségében f. hó utolsó hetében 
kezdődő időben a sakkélet fejleszté-
se szempontjából sakkversenyt ren-
dez.” A részvételi szándékot Kováts 

István fényképésznél lehetett jelezni, 
a benevezési díj az önképzőkör tag-
jai részére 30 lej, a nem tagok részére 
pedig 40 lej volt. A fényképész neve 
többször is megjelenik az újságban a 
„sakktornák” szervezőjeként – az el-
ső világháború több frontját is meg-
járt Kováts akkoriban a város egyik 
legismertebb polgárának számított, 
az általa létrehozott fényképészet ma 
is működik a Kossuth Lajos utcában.

Az újságok szerint általában ja-
nuár–februárban rendeztek meg az 
önképzőköri sakkversenyeket, 1924-
ben is januárban, 3-án jelent meg a 
felhívás, 20-ig lehetett jelentkezni, 
a megmérettetés pedig 1924. január 
24-én kezdődött a Polgári Önképző 
Egylet „saját helyisége könyvtár-szo-
bájában”. Motivációként a lap a kö-
vetkezőket említi: „A jutalom-díjak: 
egy jókora csomó gratuláció, képze-
letbeli babérkoszorú, no meg 3-3 ér-
tékes nyereménytárgy.”

Az alprefektus is jól sakkozott

Az 1927-ben megrendezett sakkver-
senynek már a díjazottjait is ismer-
jük. Január 16-án jelent meg a felhí-
vás, hogy megrendezik a „szokásos” 
sakkversenyt, amelyen részt vehet-
nek nem egyesületi tagok is, sőt, két 
csoportba osztva fognak játszani. 
„Érdeklődőknek további felvilágosí-
tással szívesen szolgál Kováts István 
fényképész” – írja a lap, majd már-
cius 7-én arról értesülünk, hogy „a 
sakkverseny a Polgári Önképző Egy-
letben mindvégig kitartó nagy érdek-
lődés mellett fejeződött be”. A verse-
nyek többfordulósak voltak a pontok 

alapján, hiszen a lap azt írja, hogy 
„az első csoportban egyformán elsők 
Glück Jenő és Göllner Ottó 6 és fél 
ponttal második Pop dr. subprefec-
tus 6 ponttal. A második csoportban 
első Szabó Viktor 7 ponttal, második 
Török Mózes 6 ponttal, harmadik 
Tompa Miklós 4 és fél ponttal”. A dí-
jakhoz a Székely Közélet csak annyit 
jegyez meg, hogy „mind értékes tár-
gyakat kaptak”. Az egylet székhelye 
akkor már az Árpád utcában volt (ez 
a mai Tompa László utca), egy 1927-
es cikk arról számol be, hogy a világ-
háború utáni nehézségeket sikeresen 
átvészelte és „ma már teljes díszében 
virágzik a Polgári Önképző Egylet Ár-
pád-utcai helyiségeiben, közel ezer 
taggal, könyvtárral, a hírlapok, fo-
lyóiratok tucatjával, játéktermekkel, 
ahová szórakozni a nem iparos intel-
ligencia tagjai is naponként eljárnak. 
Pár év alatt megszervezte magát az 
iparosság kulturailag.”

Amikor ellopták a játékokat

1928. június 24-én igen különleges hír 
jelent meg az újságban: „Betörést kö-
vettek el városunkban f. hó 20-ikán, 
szerdán éjjel az iparos és kereske-
dő-tanonciskola Király-utcai helyi-
ségében. Az eddig még ismeretlen 
betörő az ablakon át hatolt be a he-
lyiségbe s az ott levő egyik szekrényt 
felfeszítve, elemelte a Tanonc-Otthon 
játékait: 3 doboz dominót, 2 sakkozó 
készletet és egy foot-ballt. Az iskola 
igazgatóságának feljelentése folytán 
a rendőrség az ismeretlen tettest nyo-
mozza.” Arról nem tudunk, hogy a 
tettes megkerült-e, vagy hogy a „nem 

iparos intelligencia tagjai” közé tar-
tozott-e de arról igen, hogy a játék 
továbbra is népszerű volt Székelyud-
varhelyen.

Országos bajnokaink is voltak

A második világháború után, az ötve-
nes évek elején kezdődött egy komo-
lyabb fellendülés: 1951-ben a brassói 
tartományi csapat három tagja közül 
egy volt brassói, kettő pedig udvar-
helyi (Imecs Béla és Lőrincz László) 
– ez a trió az országos sakkbajnokság 
zónaversenyén első lett és a nyolcas 
döntőbe jutott. A nőknél viszont or-
szágos bajnoka is volt Udvarhelynek: 
1949-ben Rössler Károlyné dr. Lövey 
Klára orvos Jászvásáron megnyerte 
az országos női sakkbajnokságot.

Ami az utóbbi évtizedeket illeti, 
az 1969-ben létrehozott Sportiskolá-
ban évtizedek óta folyik sakkoktatás 
– a sportág a kilencvenes években 
kapott helyi szinten hatalmas ösz-
tönzést és támogatást, elsősorban 
néhai Hosszú Attila üzletembernek 
köszönhetően. A Vajda-testvéreknek 
(Szidónia, Albert és Levente) akkori-
ban indult a nemzetközi karrierjük, 
1994-ben még az akkori sakk-világ-
bajnokság egyik fordulóját az ud-
varhelyi sportcsarnokban tartották. 
A létesítményt egy évvel korábban, 
1993-ban újították fel a rendszervál-
tás után először, nem mellékesen 
idén lesz pontosan negyven éve, 
hogy átadták rendeltetésének.

Cikkünkhöz felhasználtuk Vofk ori 
György: Székelyudvarhely – Várostör-
ténet képekben című kötetét, valamint a 
Székely Közélet 1918-44-es lapszámait.




