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A z emlékezet és a korabeli fel-
jegyzések szerint 1949 janu-
árjában zajlott az első olyan 

jégkorongmérkőzés, amelyen gyer-
gyószentmiklósi csapat szerepelt. 
A gimnázium diákjai és tanáruk, 
néhai Basilides Tibor által meghono-
sított jeges sportág azóta a város és a 
Gyergyói-medence „nemzeti sport-
jává” vált. A Pálya Bisztró falain tíz 
pannón elhelyezett képek, adatok, 
újságkivágások mutatják be a történ-
teket. Igazából még messzebbre mu-
tatnak vissza a múltba, hiszen a tár-
lat a korcsolyázás kezdeteivel indul, 
amely már az 1900-as évek legelején 
népszerű volt a gyergyószentmiklósi 
polgárok körében.

A következő jól dokumentált mér-
földkő az 1949-es kezdetről szól, itt a 
mozgalomindító Basilides Tibor fel-
jegyzései adták az adatokat. Mint ki-
derült, a viszonylag közelinek tűnő 70-
es, 80-as évek történései a legkevésbé 
dokumentáltak, ebből a korszakból 
kevés információ állt a kiállításszer-
vezők rendelkezésére. Egy alaposabb 
kutatásra lenne szükség ennek feltárá-
sához, és általában a hokitörténet rész-
letes megírásához – hangzott el a múlt 
csütörtöki kiállításmegnyitón. A 80-as 
évek bemutatása sem szegényes azon-
ban, hiszen akkor épült meg a műjég-
pálya, amely abban az időben óriási 

megvalósításnak számított. Az ország 
negyedik fedett pályája volt ez akkor, 
amikor sokkal nagyobb városokban 
sem épült még ilyen.

A szocializmus bukása 
a sportélet válságát hozta

A kiállítás kapcsán Csergő Tibor fi -
gyelmének középpontjában nem a 
sporteredmények, győzelmek vagy 
vereségek szerepeltek, hanem az, 
hogy ezt a sportágat és nagyobb 
eseményeit úgy helyezze társadalmi 
kontextusba, hogy azt is láttassa, a 
jégkorong miként élte meg Gyergyó-
szentmiklós és a vidék életét is meg-
határozó politikai, gazdasági fordu-
lópontokat. „Szeretjük vagy sem a 
szocializmust, ez tette lehetővé, hogy 
a szegényebb, munkás- vagy paraszt-
családok gyermekei is sportolhassa-
nak. Korábban erre csak a tehető-
sebb polgároknak, értelmiségieknek 
volt lehetőségük. A szocializmus 
bukása egyben az addig virágzó 
sportélet válságát is jelentette. A 90-
es években a jégkorongcsapat meg-
szűnt, a pályát sem tudta fenntartani 
a város” – foglalta össze a történész. 
Hozzátette ugyanakkor, hogy a hoki 
viszonylag rövid idő alatt „beivódott 
a gyergyóiak génjeibe”, és ennek kö-
szönhető, hogy voltak olyan lelkes 
emberek, akik óriási erőfeszítések 
mellett újra létrehozták a felnőtt 
csapatot, amely Progym néven mű-

ködött 2018-ig, amikortól a Gyergyói 
Hoki Klub vette át a stafétát.

Köszönet azoknak, 
akikről nem szól a kiállítás

A Gyergyói Hoki Klub részéről Be-
reczky Szilárd menedzser szólalt fel, 
kiemelve, hogy a 70. hokis év különle-
ges, hiszen az Erste Ligában szerepelt 
a csapat, és még vannak előtte kihívá-
sok a romániai bajnokságban, ahol a 
cél egy olyan eredmény elérése, ami 
még inkább emlékezetessé teheti ezt 
az évet. Leszögezte: „Mindez teljesen 

lehetetlen lett volna, ha nincs az a 
korábbi 69 év, amelyek alatt az elő-
dök lelkes, megszállott munkát tettek 
bele abba, hogy egyáltalán létezzen 
Gyergyóban jégkorong. Kellettek eh-
hez azok az emberek, akiknek nevei 
és arcképei láthatóak a falakon, és 
kellettek hozzá ezrek, akiknek neve 
sosem kerül ki ilyen kiállításokra, de 
tették a dolgukat a maguk helyén. 
Korcsolyát fentek, kesztyűt javítottak, 
sima jeget készítettek -30 fokban. Kel-
lettek azok a gyermekek, akik sosem 
kerültek fel a felnőtt csapatba, de 
nélkülük a tehetségesebb, szerencsé-

sebb játékosnak sem lett volna esélye 
kiemelkedni. Kellettek lelkes edzők 
Gyergyószentmiklóson és a falvak-
ban, akik Remetétől Újfaluig legjobb 
tudásuk szerint igyekeztek a magukét 
hozzátenni, hogy egy-egy játékosuk 
arca megjelenhessen az évfordulós 
kiállításon.”

„Jack”, az élő hokitörténelem

Kémenes Balázs volt az első, aki Gyer-
gyószentmiklósról indulva felnőtt vá-
logatottságig jutott, játékospályafutá-
sa után pedig edzőként is kiemelkedőt 
nyújtott. Az ő vezetésével nyerte a 
gyergyói férfi  jégkorongcsapat eddigi 
legfényesebb érmét, a 2002-es bajno-
ki ezüstöt. A megnyitón saját életéről 
mesélt, de ezáltal lényegében az egész 
gyergyói hokitörténet megelevene-
dett. Mit jelentett Bukarestbe kerülni, 
bajnoki címeket nyerni, és az egyik 
legjobbként átélni azt a keserűséget, 
hogy nála gyengébbek mehettek olim-
piára, mivel bizalmatlan volt iránta a 
Securitate. Keresni a hazautat, és azt 
tapasztalni, hogy Gyergyószentmik-
lóson csak ígéreteket kap, lakáskiuta-
lást nem. Mit jelentett megtapasztalni 
azt, hogy miután ezüstérmet nyert, 
mégis menesztették a Progym éléről. 
Majd miután egy gyermekcsapatot to-
borzott (akikből ma is többen a GYHK 
játékosai), miként kellett átélnie, 
hogy csaknem elveszíti lakását, mert 
egy támogatásígéretre alapozva fel-
szerelésbe öltöztette a gyermekeket... 
Ha az utánpótlás-nevelés fontos lett 
volna a mindenkori felnőttcsapatnak, 
akkor ma kevesebb külföldire volna 
szükség a sikerekhez – szögezi le.

Tárlat bizonyítja: a gyergyói hoki több, mint sport
A jégkorong az emlékezetben és történész szemmel

• Egy évig lesz látható a 
gyergyószentmiklósi mű-
jégpálya mellett nemrégi-
ben megnyílt Pálya Biszt-
róban a Tarisznyás Márton 
Múzeum kiállítása, amely 
a város legnépszerűbb 
sportja, a jégkorong het-
venéves történetét mutatja 
be. Az anyagot összegyűjtő 
Csergő Tibor nem a hoki 
fanatikusa, ami ez esetben 
azért jó, mert kellő objekti-
vitással, történész szemmel 
látva szedte sorba a sport-
ággal kapcsolatos informá-
ciókat, adatokat, fotókat. 
Bevonta ebbe Kémenes 
Balázst, aki játékosként és 
később edzőként csaknem 
a teljes hetven évnek értő 
szemtanúja volt.

Kiállításmegnyitó a Pálya 
Bisztróban. Egy évig látogatható
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A múzeum várja a hokis emlékeket 

Csergő Tibor felhívással fordul a gyergyói hokitörténelem részeseihez. 
A szülőktől, nagyszülőktől hátramaradt felszerelés-darabok, plakátok, 
fényképek, belépőjegyek legyenek a múzeumi gyűjtemény részei. Ezek 
akkor tudnak a jövőben is értékesek maradni, ha hozzáértő szakemberek 
által lesznek tárolva és bemutatva. Várja ezeket a tárgyakat a Tarisznyás 
Márton Múzeum.

Táblákon lehet követni 
a gyergyószentmiklósi hoki történelmét




