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Brassóban jártunkkor kihasz-
náltuk az alkalmat, és megláto-
gattuk a 88 éves Péter Istvánt, a 
csíkszéki származású, sokszoros 
válogatott jégkorongozót, a 
Brassói ASA egykori parancs-
nokhelyettesét és feleségét, Şte-
fania Botcariut, aki az 1956-os 
téli olimpián sífutásban képvi-
selte Romániát.

 » DOBOS LÁSZLÓ

„H átramentem a kertbe, 
átugrottam a kerítésen, 
és máris ott voltam a jég-

pályán, amely akkor mindig tele volt 
korcsolyázó gyerekekkel” – idézte fel 
gyermekkorát Péter István, amikor 
felkerestük brassói otthonában, a 
belváros egyik csendes utcácskájá-
ban. Ahol feleségével, Ştefania Botca-
riuval él, aki az 1956-os téli olimpián, 
az olaszországi Cortina d’Ampezzó-
ban sífutásban képviselte Romániát.

Az egykori válogatott jégkorongozó 
Péter István szülei Csíkmadarasról 
származtak, a két világháború között, 
a trianoni békediktátumot követően 
vásároltak telket, és építettek házat 
Brassóban, a régi Szentpéteri út kö-
zelében. Péter István 1932-ben szüle-
tett Brassóban, de gyermekkora nagy 
részét Csíkszeredában töltötte nagy-
nénjénél, aki a régi Kossuth utcában 
lakott, a Száva-féle házban, közel az 
egykori polgármesteri hivatalhoz és a 
régi csíkszeredai jégpályához.

Az 1940-es bécsi döntés fontos mo-
mentum volt a Péter család életében. 
Szülei el szerették volna cserélni a 
brassói házat egy marosvásárhelyivel 
vagy csíkszeredaival, de a politiku-
sok nem tartották be a hat hónapos 
tárgyalási időt, lezárták a határokat, 
és ő Tusnádfürdőn maradt nagybáty-
jánál, később pedig nagynénjénél 
lakott Csíkszeredában. A háborús 
időkben a kisfi út Magyarországon, 
Csíkszeredában hagyták, a szülők 
pedig Romániában, Brassóban ma-
radtak. „Apám kiváló szakember volt, 
pótolhatatlan volt a brassói gyárban, 
ahol dolgozott, el se vitték katonának. 
Azt mondta, nem kockáztat átszökni 
a határon Magyarországra. Háborús 
idők voltak, és úgy döntöttek, hogy 
én maradjak Csíkszeredában, ott is 
jártam iskolába, ott fertőzött meg a 
hoki, ott tanultam meg korcsolyázni. 
A háború végén hazajöttem Brassó-
ba, itt fejeztem be a középiskolát a 
Római Katolikus Gimnáziumban” – 
emlékszik vissza a ma 88 éves Péter 
István. Brassóban korábban, már az 
1920-as évek közepén meghonoso-
dott a hoki, így a második világhá-
ború után volt alap, újraindulhatott 
a hokimozgalom. „A Brassói Tracto-
rulnál kezdtem hokizni, a fogorvos 
Bogdán Gyuszi és Szabó Jenő, aki a 
traktorgyárban dolgozott, vásároltak 
nekem hokibakancsot és korcsolyát, 
használtat” – mesélte.

Kolozsvár, majd Bukarest
Péter István nagyon jó barát volt a 
pár éve elhunyt Czáka Zoltánnal, és 
mint mesélte, a kiszállások alkalmá-

val mindig egy szobába osztották be 
kettőjüket. „Az érettségi után Czáká-
val együtt felvételiztünk Kolozsvárra, 
a Bolyai Egyetemre, én a gépészmér-
nökire jutottam be, Czáka az orvosira 
felvételizett, de végül a jogon kezdte 
meg tanulmányait. 1952-ben Mănes-
cu, a tábornok-miniszter engedélyez-
te Flamaropolnak, hogy alakítson 
hokicsapatot a hadsereg keretében. 
Flamaropol elindult játékosokat to-
borozni, így jutott el hozzánk, kolozs-
vári egyetemistákhoz. Abban az idő-
ben úgy volt, hogy az egyetem után 
még két év katonaságot kell végezni, 
nekünk meg azt ígérték, hogy áthe-
lyeznek a bukaresti egyetemre, nem 
kell katonaságot csinálni, sportolha-
tunk, és fi zetést is kapunk, mert hat 
hónap után tiszti rangunk lesz. Hat 
hónap után Czáka és én is hadnagyok 

lettünk, a harmadik kolozsvári fi út, 
akivel együtt mentünk Bukarestbe, 
Nagy Albit pedig – mivel ő nem akart 
katona lenni – civilként alkalmazta 
a katonaság. Miért volt jó a hadsereg 
csapata az 1950-es, 1960-as években? 
Összekerültek a különböző nem-
zetiségű játékosok, de ez nem volt 
probléma. Nemzetiségi kérdés nem 
volt. Együtt játszott a német Hantzi 
Dlugosh, a görög Mihai Flamaropol, a 
román Ionescu és mi, az erdélyi fi úk. 
Nagyon jó barátok voltunk, segítettük 
egymást, ez volt annak a csapatnak 
a nagy titka. Rengeteget dolgoztunk, 
sokat edzettünk. Akkor még sehol 
nem volt műjégpálya Romániában, 
mi pedig már novembertől fenn vol-
tunk a Bâlea-tónál, ahol jeget készí-
tettünk, hokiztunk. Két részre oszlott 
a csapat, az egyik a pályát készítette 
elő, a másik pedig edzett. Befagyott a 
tó, sokat havazott, takarítani kellett 
a pályát. A menedékháztól szánkót, 
hordót kaptunk, a tóba lyukat fúr-
tunk, vizet mertünk, ezzel készült a 
szép friss jég” – emlékszik vissza.

Az első három bajnoki címet 1953-
ban, 1955-ben és 1956-ban nyerte a 
Steaua elődje, a CCA. Ebben a csapat-
ban játszott – többek között – Péter 
István mellett Lőrincz János, Czáka 
Zoltán, Váradi István, Holló Kálmán, 
Nagy Albert, Gánga János, Raduch 
Jenő, Petre Mâzgăreanu, Almási 
Géza, Nicolae Zograffi  , Hantzi Dlu-

gos, Mihai Flamaropol, Dorin Dron, 
Ioan Giurcăneanu, Ștefan Ionescu és 
Incze III. József „Tuka” is.

Felkarolták a székelyföldieket
Péter István 1968-ban hagyta abba a 
hokit. „Duda, Czáka Zoltán már na-
gyon jó eredményeket ért el edzőként, 
és nem szerettem volna a klubon be-
lül neki edzőként konkurenciát jelen-
teni, nem szerettem volna, ha egymás 
útját keresztezzük, ezért arra kértem 
a hadsereg vezetőségét, helyezzenek 
Brassóba. Szüleim is arra kértek, 
fi am, gyere haza, időskorunkra légy 
velünk, egyedüli gyermek vagy, itt a 
ház. Először a hadkiegészítő parancs-
nokságnál voltam, majd megalakult 
a Brassói ASA, a hadsereg téli spor-
tokat tömörítő klubja, ahol alpesi sí, 
sífutás, biatlon, síugrás, szánkó, alpi-

nizmus és más szakosztályok működ-
tek. 1968 és 1988 között parancsnok-
helyettese voltam a Brassói ASA-nak. 
Mivel magyar vagyok, főnökömmel 
felpártoltuk a székelyföldi gyereke-
ket, hozzánk jöttek katonának, ahol 
kitűnő feltételek mellett sportolhat-
tak. Így került hozzánk Lestyán Imre, 
Balázs Zsolt, Kiss Gyula és a többiek. 
Nagyon jó kapcsolat volt a Brassói 
ASA és a csíkszeredai sportiskola 
között” – ecsetelte az egykori kiváló 
sportoló. Balázs Zsolt, aki a közép-
iskolát követően Csíkszeredából a 
Brassói ASA-hoz került – és az 1984-
es téli olimpián indult alpesi síben 
– szívesen emlékezik vissza arra a 
pillanatra, amikor a brassói vasútál-
lomáson Péter István várta őt.

Peti bácsi, ahogy az ismerősök 
szólítják, az 1990-es és a 2000-es 
években is a téli sportok mellett ma-
radt, mindig lehetett vele találkozni a 
romániai síversenyeken, ahol síbíró-
ként vállalt aktív szerepet.

Stefi  néni
és az erdélyi szellemiség
Mindebben több mint hatvan éven 
át társa volt a felesége, Ştefania Bot-
cariu, akivel 1958-ban házasodtak 
össze. Ő Besztercéről „indulva” hódí-
totta meg a téli sportokat. „Beszterce 
háromnyelvű város volt az 1940-es 
években, mindenki beszélte a ma-
gyart, a román és a németet” – emlé-

MÚLTIDÉZÉS A PÉTER HÁZASPÁRRAL, AZ EGYKORI JÉGKORONGOZÓ PÉTER ISTVÁNNAL ÉS A SÍFUTÓ ȘTEFANIA BOTCARIUVAL

Tisztelet, munka és sportsikerek

Társak. A Péter házaspár 2019 decemberében, brassói otthonában
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kezett vissza. „Mi az iskolában mind 
a három nyelvet tanultuk, tiszteltük 
egymást, egymás kultúráját. A Fa-
cebookon a magyar barátaimnak 
ma is magyarul írok, sajnos közben 
elfelejtettem, hová kell tenni a rövid 
és hosszú ékezeteket, de remélem, 
ezt megbocsátják nekem. Beszter-
cén tanultam meg a sífutás ábécéjét, 
és valószínűleg láttak bennem te-
hetséget, hiszen értem jött a Brassói 
Dinamo, így kerültem az 1950-es 
évek elején a Cenk alatti városba, 
majd a sífutóválogatottba, amellyel 
összejártam a fél világot, Szibériától 
Nyugat-Európáig. Brassópojánán 
voltak az 1950-es években a sífu-
tóversenyek, a Pojánán akkor csak 
egy sportszálló létezett. Én voltam 
az első besztercei származású spor-
toló, aki téli olimpián indulhatott. 
Ma is követem a sportot, a síver-
senyeket nagy fi gyelemmel kísé-
rem” – meséli Stefi  néni. Az 1956-os 
olaszországi téli olimpián, Cortina 
d’Ampezzóban két versenyszámban 
indult, a 10 km-es egyéni, illetve a 
3 × 5 km-es váltóban, ahol a sinaiai 
Elena Zangor és az alcsíki Simon Ju-
lianna voltak csapattársai. A negye-
dik csapattag a bánsági származású 
Árvay Margaréta volt, aki csak egyé-
niben indult. Nem sikerült az élme-
zőnyben végezniük, de az akkori 
felkészülési lehetőségek és felszere-
lés mellett a középmezőnyben zárni 
is nagy eredménynek számított.

Az egykori sífutóbajnok is túl van 
már 80. életévén, mondja, hogy itt 
is fáj, ott is fáj. „Valószínűleg most 
fi zetjük a bért a sok edzés, verseny 
miatt” – jegyzi meg humorosan, 
közben fi atalokat meghazudtoló 
fürgeséggel kávéval, süteménnyel 
kínál. Sportpályafutása után – mi-
vel kitűnően beszélte a román mel-
lett a németet és a magyart – a Dina-
mo az útlevélosztályra helyezte, ott 
dolgozott egy ideig, de aztán nem 
passzolt a szó a rendszerrel, és fod-
rászként folytatta. A régi brassóiak 
szerint ő volt a múlt század második 
felében az egyik legjobb fodrásznő 
Brassóban. A politikát nem szereti, 
de a sportversenyeket ma is nagy 
izgalommal követi.

 » „Én voltam 
az első beszter-
cei származású 
sportoló, aki téli 
olimpián indul-
hatott. Ma is kö-
vetem a sportot, 
a síversenyeket 
nagy fi gyelemmel 
kísérem” – meséli 
Ștefania Botcariu.

 » „Miért volt jó 
a hadsereg csapa-
ta? Összekerültek 
a különböző nem-
zetiségű játéko-
sok, de ez nem 
volt probléma. 
Együtt játszott 
a német Hantzi 
Dlugosh, a görög 
Mihai Flamaropol, 
a román Ionescu 
és mi, az erdélyi 
fi úk. Nagyon jó 
barátok vol-
tunk, segítettük 
egymást, ez volt 
annak a csapat-
nak a nagy titka” 
– idézte fel Péter 
István.

Jégkorong a Cenk alatti városban

Brassóban már az 1920-as évek elején megalakult az első 
hokicsapat, és a Brassói Brașovia volt 1925-ben Románia 
első hivatalos bajnokcsapata jégkorongban. A bajnok 
Brașovia csapata: Drahedy – Csiky, Jancsika, Nagy, Gönczi 
és Schaltter. A két világháború között két hokicsapata volt 
Brassónak, a Brașovia és a Colțea, ez utóbbit a hegyiva-
dász katonai alakulat működtette. A második világhá-
ború utáni években a statisztikák szerint a Șantierul, a 
SOVROM Tractor és a Steagul Roșu csapatai képviselték 
Brassót jégkorongban, a sporttörténészek szerint azokban 
az években a legjobb brassói jégkorongozók Ion Țiriac 
(a későbbi teniszező), Ștefan Ionescu, a Mazgăreanu 
testvérek és Péter István voltak. Az első mérkőzéseket 
a központi parkban, illetve a Cenk alatti jégpályákon 
játszották, később pedig Brassópojánán. Barcaság újkori 
hokitörténete 2007-ben kezdődött, amikor megalakult 
a Fenestela 68 nevű együttes, amelyet később Coronára 
kereszteltek. A jelenlegi műjégpálya, a brassói olimpiai 
jégcsarnok 2010-re lett kész. Brassó négyszer nyert román 
hokibajnokságot: a Brașovia 1925-ben, a Corona pedig 
2014-ben, 2017-ben és 2019-ben volt aranyérmes.




