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• A több mint százéves 
udvarhelyi focitörténetnek 
rengeteg érdekes sztorija 
van. Ezek közé tartozott az 
UMTE megalakulása, majd 
évtizedek alatti átalakulá-
sai és névváltoztatásai is. 
UMTE-ből Csaba FC, majd 
újból UMTE lett, hiszen a 
munkás szó több korszak-
ban is jól hangzott.

K AT ON A Z OLTÁ N

A Hargita Testedző Egylet 1921 
óta vitte az udvarhelyi futball 
zászlóját, de még az évtized 

végén létrejött egy másik együttes is 
a városban: az Udvarhelyi Munkás 
Testedző Egylet (UMTE) 1928-ban 
alakult meg, játékosait munkásfi -
atalokból verbuválták. A lila-fehér 
színekben játszó Hargita inkább az 
értelmiségiek, kereskedők csapata 
volt, az UMTE pedig a kisiparosoké 
és a munkásfi ataloké. Az új, piros-fe-
kete színeket viselő csapat is eleinte 
több bemutatkozómeccset játszott 
1929-ben, a legelsőt így vezette fel a 
Székely Közélet az év júniusában: 
„Bemutatkozó football-mérkőzés. Az 
újonnan szervezett Munkás Testedző 
Egyesület f. hó 30-ikán rendezi a be-
mutatkozó football-mérkőzését a ka-
szárnya melletti sportpályán. Hogy a 
közönségnek élvezetes és szép mér-
kőzésben lehessen része, nem kímél 
anyagi áldozatot és egy kitűnőnek 
ismert együttest Brassóból lát ven-
dégül, melynek játékosai részben a 
Brasovia, részben más neves egyesü-
letekből rekrutálódnak. Remélhető, 
hogy a sportszerető közönség a tö-
rekvő, fi atal egyesület bemutatkozá-
sát támogatni fogja s ezzel az egylet 
tagjainak az egészséges sportolással 
való foglalkozását a maga részéről is 
elősegíti. A mérkőzés kezdete vasár-
nap d. u. 5 óra. Belépő jegyek ára 10, 
20 és 30 leu.” 1929. szeptember 8-án 
a Baróti ROMKA együttesével 1–1-es 
döntetlent játszott, a „munkások” 
gólját Molnár János szerezte, majd 
októberben 2–0-ra verték Keresztúrt, 
a gólokat Sándor Attila és Nagy Pál 
rúgták.

A Hargita és az UMTE viszonya 
azonban nem mindig volt felhőt-
len: az 1930-ban elkészült új pályát 
utóbbiak is szerették volna hasz-
nálni, ebből is vita lett. Arra is volt 
példa a harmincas években, hogy 
egyes játékosok mindkét csapatban 
megfordultak, de még a két együttes 
egy-egy barátságos mérkőzése vagy 
közös edzése is botrányba fulladt 
durvaság vagy veszekedés miatt. 
1930-tól az UMTE is benevezett a ke-
rületi bajnokságba, de egyik udvar-
helyi csapat sem tudott bekerülni 
még a harmadosztályba se – a Har-
gita és az UMTE továbbra is a Brassó 
kerületi (körzeti) bajnokságban ját-
szott. Az új pálya mellett természete-

sen a régebbi, Kollégium-kerti pálya 
is megmaradt, a harmincas években 
ezt inkább az UMTE használta edzé-
sekre és barátságos találkozókra. A 
munkásoknak is folyamatosan ala-
kult a játékoskerete, főleg helybéli 
fi atalokból verbuválták a gárdát, 
1931 júniusában például a Ravasz – 
Buti, Szőke – Orbán, Onka, Üveges 
– László, Panajoth, Kurta, Albert, 
Csont tizenegy játszott 1–1-es dön-
tetlent barátságos meccsen a Maros-
vásárhelyi Marossal.

1940 szeptemberében Erdély és 
Székelyföld a második bécsi döntés 
következtében ismét Magyarország 
része lett. Ebben az időben az UMTE 
megváltoztatta a nevét, mert a mun-

kás szót az akkori rendszer a bolse-
vizmussal, a Szovjetunióval kötötte 
össze. A csapat neve hivatalosan 
Csaba TE lett (a legendabeli hun ki-
rályfi ról), új, nemzeti színű zászlós, 
piros jelvényt is készítettek az együt-
tesnek, amelynek színe továbbra 
is piros-fekete volt, de zöld színű 
szerelést is hordtak néhány mecs-
csen. 1940-ben Kovács István volt 
az együttes edzője, aki a már idő-
sebbnek számító UMTE-futballisták 
(Üveges Ferenc, Vári Zsigmond, Sza-
bó László, Pásztor Tibor) mellé igen 
tehetséges fi atalokat verbuvált, ilye-
nek voltak például a Barabás testvé-
rek, István és Miklós. A két udvarhe-
lyi együttes, a Hargita és a Csaba a 

Magyar Labdarúgó-szövetség által 
szervezett harmadosztályos bajnok-
ságban játszott, a székelyföldi baj-
nokságot pedig hivatalosan Hargita 
csoportnak hívta a szövetség (volt 
Felvidéki és Délvidéki csoport is).

A háborút követően az elnevezés 
megint a régi lett: a klub a front el-
vonulása után, 1944 októberében 
UMTE néven alakult újjá, magába 
olvasztva a Hargitát. A Papp-Zakor 
Endre által megszervezett csapat az 
1946 őszén újraindult romániai baj-
nokságban a C osztályba kapott be-
sorolást (akkor 12 ilyen csoport volt), 
az első idény végén a VIII. csoport 
ötödik helyén végzett. Az ötvenes 
évek elejétől a szövetkezetekre, majd 
a gyárakra bízták a sportcsapatokat, 
ezért 1951-től Akarat, 1959-től pedig 
Fások lett az együttes neve, de az 
UMTE elnevezés is visszatért. Példá-
ul 1969-ben is UMTE néven kezdte 
az udvarhelyi csapat a bajnokságot, 
1970–71-ben is ugyanez volt a név 
– az Udvarhelyi Munkás Testedző 
Egylet elnevezés 1971 nyarán még 
néhány felkészülési meccsen jelent 
meg, onnan Textil (1971–74), Hala-
dás (1974–1991), majd Hargita lett a 
csapat neve, az UMTE elnevezés pe-
dig azóta csak az emlékekben él.

Korszakok és elnevezések
Az Udvarhelyi Munkás Testedző Egylet és a Csaba FC története

1932 tavaszán felújították 

a Kollégium-kerti labdarúgópályát 

is, az UMTE akkori tagjai új kapukat 

ásnak a földbe
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Az UMTE egy győztes meccs 

után, 1938. október 4-én az új 

futballpályán, balról jobbra: 

Kiss Lajos (labdával), Sille Lajos, 

Üveges Ferenc, Grünspán Tibor, 

Vári Zsigmond, Lőrincz Zoltán, 

Mano L., Szalay Dénes, 

Pásztor Tibor, Szabó László 

és Ilyés Károly. Luka Ferenc, 

a csapat főtámogatója pipával 

látható a fotón, illetve több vezető 

és szervező: Luka mellett fehér 

nadrágban Ilyés Károly, kalapban 

Pista Mihály, a kép jobb oldalán 

Balási Ernő pénztáros, Stiller Béla, 

és tőle jobbra, nyakkendőben 

Szilágyi Ignác




