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• 1900. augusztus 21-én született Papp-Zakor Endre, 
akiben a székelyudvarhelyi labdarúgás egyik megalapí-
tóját, ősatyját tisztelhetjük. Több mint fél évszázadon át 
játékosként és edzőként is meghatározó szerepe volt a 
kisváros futballjában, keze alól jelentős karriert befutott 
játékosok kerültek ki.

KATONA ZOLTÁN 

A rendelkezésünkre álló ada-
tok szerint a századforduló 
évében született Papp-Zakor 

Endre tízéves volt, amikor Aradról egy 
úgynevezett „pattogó ballont” hozott, 
játszótársaival is ő ismertette meg a 
labdarúgás szabályait Székelyudvar-
helyen. Néhány évvel később, az 1910-
es években már léteztek iskolai csapa-
tok a városban, ám sportklubról csak 
1919 óta beszélhetünk: októberben 
alakult meg a Hargita Testedző Egylet.

A fi atal Endre jónevű, polgári ke-
reskedőcsaládból származott, a lab-
darúgás mellett tornázott és vívást is 
tanult az iskolában – a katolikus gim-
názium, a református kollégium és a 
főreáliskola tanulója is volt. Megjárta 
az első világháború frontját, majd 
1920-ban megkezdte orvosi tanulmá-
nyait a Szegedi Tudományegyetemen, 
és ekkor kezdődött ötéves magyaror-
szági labdarúgó-karrierje is. Először 
a Szegedi Egyetemi Atlétikai Klub, a 
SZEAC középcsatára lett, ám a híres 
játékos és későbbi sportriporter, Plu-
hár István felfedezte, és Budapestre 
hívta. Papp-Zakor öt idényt játszott 
a Budapesti Egyetem, a BEAC színe-
iben az NB1-ben. Csapatával megfor-
dult külföldön is, elmondása szerint 
egy alkalommal még a későbbi világ-
bajnok, az argentin–olasz Rai mundo 
Orsi is ellenfele volt.

1921 nyarát idehaza töltötte, ekkor 
játszották az első hivatalos labdarú-
gó-mérkőzést Székelyudvarhelyen. 
A június 19-én lezajlott meccsről a 
Székely Közéletben maradt fenn tu-
dósítás. A Hargita–Székelykeresztúri 
KAC összecsapást a hazaiak nyerték 
3:0 arányban, a mérkőzés játékveze-
tője az ifj ú Papp-Zakor volt.

Azt, hogy a futballt sikerült nép-
szerűvé tenni, már a Székely Közélet 
1921. augusztus 14-i tudósítása jelzi: 
„H. T. E.—Cs. A. C. 5:1. Közönségünk 

sportszeretetére és minden nemes 
és szép iránti helyes érzékére vall, 
hogy foot-ball sportunk egy csapás-
ra meghódította az eleinte csekély 
érdeklődést, vagy éppen közöm-
bösséget mutató közönséget és a 
vasárnapi mérkőzést már szép szá-
mú, előkelő közönség nézte végig. 
(...) A játék egy-egy szebb akciója 
hatalmas tapsot váltott ki. Mindvé-
gig lelkes hangulat uralkodott ugy 
a közönségen, mint a játékosok kö-
zött, akiket a mérkőzés végén meleg 
óvációban részesítettek. A mérkőzés 
eredménye: 5–1, félidő: 3–0 a Har-
gita javára. A goalokat Papp Zakor 

Bandi (2), Egyed Feri (2) és Soly-
mossy Jancsi (1) lőtték.”

1925-ben családi okokból végleg 
hazatért Udvarhelyre, ahol a Hargita 

játékosa lett – vele tartott két másik, 
elsőligás játékostársa is, a fenti mér-
kőzés másik két gólszerzője, Soly-
mossy és Egyed, ők hárman alkották 
a csapat támadómagját. Tizenegy 
évig volt a Hargita játékosa, ebben az 
időben, a húszas-harmincas években 
az udvarhelyi csapatok (a Hargita és 
az 1928-ban megalalkult UMTE) a 
tartományi bajnokságban játszottak. 

Papp-Zakor Endre nemcsak a 
fociban alkotott nagyot, hanem az 
udvarhelyi jégkorong elindításában 
is igen fontos szerepe volt a harmin-
cas években. Néhány évig játéko-
sa is volt a hokicsapatnak. A kicsi 
magyar világban, 1940 és 44 között 
díjugrató versenyző is volt, nagyon 
fontos eredményeket ért el – Kolozs-
váron, Temesváron, Budapesten és 
Pozsonyban is versenyzett. Sajnos 
egy kolozsvári edzésen a lova meg-
torpant, ő lezuhant, és nagyon sú-
lyos balesetet, medencecsonttörést 
szenvedett. Deréktól lefele lebénult, 
felépülése másfél évig tartott.

Edzőként, illetve vezetőként az 
elkövetkező évtizedekben is Udvar-
helyen, a Hargitánál, az UMTE-nél, 
a Fásoknál és a Textilnél dolgozott. 
Olyan, az ötvenes-hatvanas-hetve-
nes években a labdarúgó első osz-
tályban is több évig játszó futbal-
listákat nevelt, mint Bálint Andor 
(a Bukaresti Rapid és a Marosvásár-
helyi Mureșul játékosa volt), illetve 
Bálint Ferenc és Győrff y Csaba – 
mindketten a Brassói Steagul Roșu 
játékosai voltak, előbbi néhány évig, 
utóbbi pedig az egész karrierjét ott 
töltötte. 

A 90 éves Papp-Zakor Endréről 
ezelőtt harminc évvel, 1990. augusz-
tus 21-én, a néhány hónapot megért 
Udvarhelyi Sporthét újságban jelent 
meg egy cikk, Bartha János tollából. 
Az interjúban az idős Bandi bácsi 
egyebek mellett azt is elmondta, 
hogy minden reggel frissítő mozgá-
sokat, tornagyakorlatokat végez für-
dőnadrágban, nyitott ablak mellett 15 
percig, ezenkívül hetente kétszer-há-
romszor kocog, gyalogol és gombát 
szed az erdőben. 1991 júniusában 
hunyt el, sírja a Szent Miklós-hegyi 
római katolikus temető egyik fősétá-
nyán van.

A képek Katona Zoltán: A székely-
udvarhelyi labdarúgás rövid története 
(2011) című kiadványból származnak.

„Pattogó ballont” hozott Udvarhelyre
120 éve született Papp-Zakor Endre

A Székelyudvarhelyi Hargita 
labdarúgócsapata támogatóival 
és vezetőivel 1921. augusztus 6-án. 
Álló sor, balról jobbra: 
Sorger János, Kiss István, 
Göllner Ottó, Papp-Zakor Endre, 
Egyed Ferenc, Balázs (?), Páll János, 
Bíró Gyula, Péter József. 
Középső sor: Ferenczi Jenő, 
Solymossy János, Binder Gyula. 
Alsó sor: az alkalmi partjelző, Binder 
István, Löbl Lajos, Weigel Lajos

Az első tudósítás a történelmi 
Hargita – K.A.C. (3:0) mérkőzés-
ről a Székely Közéletben 
(1921. június 26.)

Játékosként (középen) 
az 1931. június 29-én lezajlott 
Hargita – Budai 11 (2:6) 
barátságos mérkőzésen 

Az UMTE edzőjeként 1948-ban

A Papp-Zakor család sírhelye 
a katolikus temetőben
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