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• A több mint 
százéves udvarhelyi 
focitörténetnek renge-
teg érdekes, emléke-
zetes, erős és különle-
ges sztorija van. Ezek 
közül Z. Sebess József 
emlékét elevenítjük 
fel, akit az erdélyi 
cserkészek és az ud-
varhelyi labdarúgók és 
játékvezetők is egyik 
legelső elődjüknek 
tekinthetnek. Ennek 
a sokoldalú tanárnak 
köszönhetjük a torna-
ünnepélyek szokását 
is, illetve még sok 
minden mást.

KATONA ZOLTÁN

„A második félidőt a Hargita nyit-
ja meg s alig melegedik bele a já-
tékba, a Hargita centere, Z. Sebess 
megszökik s védhetetlen goalt rug 
a Brasovia kapujába a félidő máso-
dik percében. (...) Újrakezdés után 
a kitűnő formát mutató Sebess újra 
megszökik s a Brasovia kapuja előtt 
labdáját Deákhoz passzolja, ki azt 

egy gyönyörű jobb felsősarok lövés-
sel goallá értékesiti. (...) A Hargita 
minden embere jól megállotta a he-
lyét. Kiemelkedett Z. Sebess pompás 
játékával, úgyszintén Deák és Váry 
és Binder-Weigel hátvédpár” – írta 
a Székely Közélet 1922. május 7-én 
a Brasovia ellen 2–1-re megnyert 
meccsről. De ki volt ez a futballista, 
aki az első székelyudvarhelyi hiva-
talos mérkőzésen, az 1921. június 
19-én lejátszott Hargita–Keresztúri 

AC összecsapáson is kettőt rúgott a 
háromból?

A Káposztásszentmiklóson (Ma-
ros-Torda vármegye) 1888-ban szü-
letett Z. Sebess József a marosvá-
sárhelyi Bolyai Farkas Líceumban 
érettségizett, majd a budapesti Test-
nevelési Főiskolán szerzett tanári 
oklevelet. Székelyudvarhelyen 1909. 
szeptember 1-jén a Református Kollé-
gium testnevelő tanáraként kezdett 
dolgozni, de emelett nevelő is volt a 
bentlakásban. Már az első világhá-
ború előtti években igen aktív volt az 
iskolán kívül is, Papp-Zakor Endre 
mellett ő a másik atyja az udvarhe-
lyi labdarúgásnak, de talán az egész 
sport- és cserkészéletnek is.

Erdély legelső cserkészcsapatát, a 
székelyudvarhelyi, Bethlen Gáborról 
elnevezett egyletet 1912-ben alapítot-
ta, a kommunizmus alatt betiltott, 
majd 1990-ben újjáalakult csapat 
napjainkban már az ő nevét viseli. 
1913. szeptember 17-én létrehozta a 
„testgyakorló-kört” a kollégiumban, 
de lelkesen oktatott teniszt, atlétikát 
és más sportjátékokat is, rendezett 
ökölvívó-mérkőzést, és szervezője 
volt a tornaünnepélyeknek is. Na-
gyon sokoldalú emberként tekinthet-
tek a pedagógusra az udvarhelyiek, 
hiszen a Református Kollégiumban 
a testnevelés mellett természetraj-
zot, földrajzot, fi zikát, számtant és 
éneket is tanított – emellett lelkes 
tánctanárként, színjátszóként és 
énekesként is ismerhette a város, hi-
szen rendszeresen fellépett a Székely 
Dalegylet által szervezett estélyeken. 
Színdarabokat is rendezett, például 
1925-ben az ő nevéhez fűződik Jókai 
Aranyemberének színre vitele, az év 
decemberében a Jótékony Nőegyesü-

let „szinielőadásában” is alakított, 
az újság ezt írja róla: „Z. Sebess Jó-
zsef, mint az angol temperamentu-
mu, Amerikát járt Tamás, valóban 
egyik legjobb szerepében mutatko-
zott, okossága, szellemessége még 
hidegvérüsége mellett is állandó 
derűt vont a színpadra”. Ám az élet 
mem mindig volt ilyen derűs: a tanár 
megjárta az első világháború pok-
lát, a frontot is, ahol súlyosan meg-
sebesült (három haslövést kapott), 
majd orosz fogságban is volt, ennek 
ellenére főhadnagyként szerelt le, és 
visszatért Székelyudvarhelyre.

1919 októberében egyik alapítója 
volt a Hargita Testedző Egyletnek, 
amely tulajdonképpen az első szé-
kelyudvarhelyi labdarúgócsapatot 
jelentette. A háború után a város új-
jászerveződő társadalmi és művelő-
dési életének tartozékaként a sport-
mozgalom is új lendületet kapott, 
ilyen körülmények között jött létre 
a főleg értelmiségiek és iparosok ál-
tal támogatott egyesület. Z. Sebess 
József és ifj . Papp-Zakor Endre a fut-
ballcsapat játékosai és szervezői is 
voltak, rajtuk kívül a város tehetős, 
illetve ismert személyiségei kerültek 
a Hargita Testedző Egylet (HTE) ve-
zetőségébe, például Becsek Aladár 

nyomdász-újságtulajdonos (a Szé-
kely Közélet kiadója), Borosnyai Pál 
ügyvéd, dr. Hirsch Jenő szeszgyári 
főtisztviselő vagy Kiss István gyógy-
szerész. Bár az egylet már 1919 őszén 
megalakult, az első hivatalos, de 
barátságosnak számító találkozóra 
még több mint másfél évet kellett 
várni, ezt 1921. június 19-én, vasár-
nap játszotta a Hargita TE a Kollé-
gium-kertben lévő sportpályán, el-
lenfele a Székelykeresztúri Atlétikai 
Klub (K.A.C.) csapata volt.

„(...) Változatos és izgalmas játék 
volt, szép összjátékkal, ami meghoz-
ta Z. Sebess révén a két gólt. A két 
11-es büntető rúgást a mieink a kapu 
mellé lőtték. A második félidő egyet-
len gólját Binder Gyula lőtte. A bírás-
kodást részrehajlás nélkül ifj . Papp 
Z. Endre látta el. (...)” – írta a meccs-
ről a Székely Közélet. A tornatanár 
azonban nemcsak játékos, hanem já-
tékvezető is lett, 1922-ben vizsgázott, 

ezt is egy újsághírből tudjuk: „Julius 
2-án a Brassó–Marosvásárhely válo-
gatottjainak mérkőzését az ujjonnan 
vizsgázott Z. Sebess biró vezette, 
mert egyik csapat sem akarta ma-
gát a gyengeségükről hires brassói 
birákra bízni.” A húszas évek első 
felében Z. Sebess rendszeresen pá-
lyára lépett a bajnoki meccseken is, 
ám egy idő után – minden bizonnyal 
sűrű – elfoglaltságai miatt csak né-
ha tűnt fel játékvezetőként.

Z. Sebess József 1927 szeptembe-
rétől a kolozsvári Református Kol-
légium tanára lett (abban az évben 
az udvarhelyi kollégium megszűnt, 
Nagyenyedről odaköltöztették a re-
formátus tanítóképzőt), ahonnan 
1947-ben nyugdíjba vonult. Az egy-
kori labdarúgó és cserkész 87 éves 
korában, 1975-ben hunyt el, sírja a 
Házsongárdi temetőben van.

Cserkész, tanár és futballista
Z. Sebess József, az első udvarhelyi gólok szerzője

Száz év labdarúgás 
dióhéjban 

Idén ünnepeljük a székely-
udvarhelyi labdarúgás 100. 
évfordulóját: noha már korábbról 
vannak adataink arról, hogy 
futballoztak a város területén, 
a Székelyudvarhelyi Hargita 
TE–Székelykeresztúri Atlétikai 
Club (3–0) barátságos mérkőzés 
dátumát (1921. június 19.) tartjuk 
az udvarhelyi foci születésnap-
jának. A történet megírására 
lapunk munkatársát, Katona 
Zoltánt kérték fel, aki ebben a 
témában 2011-ben már készített 
egy rövid kötetet, azóta pedig az 
udvarhelyi kézilabdázás (2014-
ben), illetve asztaliteniszezés 
történetét (2021-ben) is köny-
vekben publikálta. Az udvarhelyi 
futball történetét bemutató, az 
eddigieknél jóval több adatot 
és fényképet tartalmazó kötete 
ősszel fog megjelenni, de addig 
lapunkban a valójában jóval 
több mint százéves történet 
néhány kivonatolt epizódját 
elevenítjük fel.

A tanár-cserkész-futballista 
portréja 

▴  F O R R Á S :  W I K I P É D I A  

Az 1920-as években a Hargita 
TE a Kollégium-kerti pályán 
játszotta mérkőzéseit, ez a mai 
asztalitenisz-terem és a vasúti 
sín közötti területen volt

▴  A R C H Í V  F E L V É T E L

A református kollégium színpados tornaterme, 
Z. Sebess József tevékenységeinek egykori 
helyszíne. A kép 1921-ben készült 

▴  F O R R Á S :  F O R T E P A N / A D O M Á N Y O Z Ó :  
     M A K K A I  S Á N D O R  P R O T E S T Á N S  N É P F Ő I S K O L A I  
     EGYESÜLET GYŰJTEMÉNYE




