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Amikor még nagypályán játszották
A Székelyudvarhelyi Autosport kézilabdacsapatának rövid története

• A nagypályás kézi-
labda látványára már 
csak a nagyon öregek 
emlékeznek – ám arra, 
hogy Székelyföldnek 
ebben a sportágban 
volt egy igen jó csapa-
ta és válogatott játé-
kosai is, talán többen. 
A Székelyudvarhelyi 
Autosport férfi kézilab-
dacsapatának tündök-
lése csupán pár évig 
tartott a negyvenes 
évek végén és az öt-
venesek elején, de e 
néhány év hatása talán 
a mai napig érezhető.

KATONA ZOLTÁN

H abár az udvarhelyi kézilab-
dázás történetét a harmin-
cas évek végétől, a Ferencz 

Árpád gimnáziumi tanár által meg-
szervezett női csapat óta számítjuk, 
jó egy évtizeddel azelőtt már létezik 
adat arról, hogy egy udvarhelyi tor-
naünnepélyen játszották az ún. „női 
hazenaa” játékot. A hazena tulaj-
donképpen a nagypályás kézilabda 
őse volt. A cikk 1925. augusztus 9-én 
a Székely Közéletben jelent meg és 
azok a srácok, akikből a második vi-
lágháborút követően kialakult az Au-
tosport csapata, ekkor még meg sem 
voltak születve.

A férfi  kézilabdázás ugyanis csak 
a negyvenes évek elején, a „kicsi 
magyar világ” alatt kezdett elterjed-
ni Székelyföldön, főleg német, illet-
ve erdélyi szász hatásra. 1938-ban 
Németországban rendezték az első 
világbajnokságot, ezen az aranyér-
met megnyerő házigazdák mellett 
az osztrákok, a svédek és a dánok 
vettek részt. 1942-ben már létezett a 
székelyudvarhelyi Hargita Testedző 
Egyletnek középiskolás fi úkból ösz-
szeállított csapata, később e generá-
ció tagjai alkották azt az együttest, 
amely a háború után legfelsőbb osz-
tályban játszhatott. A legtöbb fi atal 
fi ú akkoriban egyszerre volt labda-
rúgó és kézilabdázó is Udvarhelyen, 
hiszen a két sportágat ugyanazon a 

pályán játszották – az egykori, fake-
rítéses, kislelátós pálya körülbelül a 
mai sportcsarnok helyén volt.

A nagypályás kézilabdát a labda-
rúgáshoz hasonlóan 11 tagú csapatok 
játszották egymás ellen ún. harmadolt 
pályán (ez a jégkoronghoz hasonlítha-
tó), a mainál kicsit nagyobb térfogatú 
labdával. Teljesen más volt a techni-
ka, a játék képe, a videómegosztókon 
lehet találni főleg németországi felvé-
teleket az ötvenes évekből.

1947-ben Romániában még tava-
szi-őszi rendszerben, egy osztályban 
játszották a bajnokságot, főleg erdé-
lyi csapatok: Temesvár, Nagyszeben, 
Medgyes, Kolozsvár, Nagydisznód, 
Segesvár, illetve Bukarest és Plo iești 

voltak az udvarhelyiek ellenfelei, 
akik még 1946-ban egy barátságos 
mérkőzésen 10–7-re legyőzték az ak-
kori országos bajnok Segesvári Vic-
toriát.

1948 januárjában az udvarhelyi 
Szállítmányi Vállalat vette szárnyai 
alá a csapatot, innen jött az Auto-
sport csapatnév, ám Fehér Angya-
loknak és Fekete Ördögöknek (fekete 
vagy fehér, kötött trikókban játszot-
tak) is becézték az együttest a sport-
rajongók, akik akkoriban nagyon 
színvonalas meccseket láthattak az 
említett pályán. A csapatban körül-
belül fele-fele arányban voltak mun-
kásfi atalok, illetve diákok – utóbbiak 
főleg a gimnáziumból kerültek az 

együttesbe, mert az iskolában azok-
ban az években igen színvonalas 
kézilabda-oktatás folyt. A csapatot 
helyi vállalkozók támogatták, az 
említett vállalat buszai vitték az ide-
genbeli meccsekre, a cipőket szintén 
udvarhelyi cipészek készítették. 1948 
nyarán a csapat támogatására egy 
érdekes jótékonysági akciót is tar-
tottak: a szurkolók egy része indián 
ruhába öltözött, a vonatállomásról 
csalogatták a Szejkefürdőre a kö-
zönséget, ahol adományokat lehetett 
adni az Autosportnak a bajnokság 
költségeinek fedezésére.

Az Autosport egyik legemlékeze-
tesebb bajnokija a Bukaresti Viforul 
Daciei együttese ellen volt 1948-ban 

a bukaresti Giulești pályán: a 6–4-
re megnyert meccs volt a felvezetője 
a Románia–Lengyelország labda-
rúgó-mérkőzésnek. Ez a néhány, az 
első osztályban töltött év és a gim-
náziumi kézilabda-oktatás volt az 
udvarhelyi kézilabdázás bölcsője – a 
sportág ugyanis ezekben az években 
szerzett olyan népszerűséget, ami a 
későbbi évtizedekben sem hagyott 
alább.

Az udvarhelyi felnőtt férfi  kézilab-
dacsapatot 1950-től a korszellemnek 
megfelelően már Haladásnak (Prog-
resul), majd Szpartaknak hívták (a 
buszvállalatot államosították), de 
számottevő eredményt nem tudott el-
érni, 1955-ben kiesett a közben egyre 
jobban megerősödő legfelsőbb osz-
tályból. Az ifj úságiaknál viszont volt 
eredmény, az udvarhelyi gimnázium 
csapata 1957-ben Petrillán megnyer-
te az országos ifj úsági bajnokságot.

Az ötvenes évek elején Nagy Sán-
dor, Páhán Ernő és dr. Danis Ferenc 
több alkalommal is a román kézilab-
da-válogatott tagjai voltak, utóbbi 
unokaöccse, Barabás Árpád pedig az 
évtized végén lett nyolcszoros válo-
gatott. Barabás részt vett az 1959-ben 
Ausztriában lezajlott világbajnoksá-
gon, amelyen a Ioan Kunst-Ghermă-
nescu által irányított Románia ezüst-
érmes lett.

A hatvanas évek elejétől a sportág 
áttért a ma is ismert kispályás, 6+1-
es felállásra és játékra, a sajátos tak-
tikájú és látványvilágú nagypályás 
kézilabda emlékét már csak a régi 
fényképek és fi lmfelvételek őrzik.

A fotók Katona Zoltán A Kollégi-
um-kerttől az olimpiákig című kiad-
ványából származnak.

Az Autosport néhány tagja
a csapatbusz előtt, amelyről 
leolvasható az együttes három 
eredménye: Lugost 5–4-re, 
Szebent 3–1-re, Medgyest 3–2-re 
verte az udvarhelyi gárda

Az Autosport 1948-ban, fehérben, álló 
sor, balról jobbra: Nagy Sándor, Keszler 
Károly, Bardócz Béla, Kabdebó Sándor, 
Kovács Károly, Danis Ferenc, Elekes 
András, Egyed Gábor, Geréb Ferenc. Lent: 
Demeter Jenő, Túrós Tibor, Török Ernő




