
A 75 éves korában, 2004-ben 
elhunyt 37-szeres román válogatott 
Török Ernő 1964-ben tért haza 
Székelyudvarhelyre, akkortól ő 
volt a Küküllő játékos-edzője, 
majd edzője a hetvenes évek 
végéig. Hazatérése előtt 1956-tól 
Csíkszeredában játszott, ahol 1957-
ben és 1958-ban országos bajnoki 
címet nyert az ottani csapattal.
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S zékelyudvarhely sétatere, a 
mai városi park 1904-ben lé-
tesült – noha az ötlet tizenöt 

évvel korábbi volt (1890 körül dr. 
Ráczkövy Samu vetette fel), ez csak 
akkor valósulhatott meg, miután 
Szombatfalva területe is a város ré-
sze lett (1895-ben). Akkor már léte-
zett a Kollégium-kert (ott áll most a 
városi stadion és az asztalitenisz-te-
rem), a mai sétatér helyét pedig Pi-
pás-kertnek hívták az udvarhelyiek. 
Az akkori önkormányzat és Szakács 
Zoltán polgármester 1903-ban dön-
tötték el, hogy a Nagy-Küküllő jobb 
partján, a Kollégium-kert közelé-
ben, a Pipás-kertben lesz a majdani 
városi sétatér. Egy éven belül meg is 
valósult a park, mellette pedig egy 

100 méter hosszú és 60 méter széles 
korcsolyapálya is készült. Ha mai 
helyét akarnánk meghatározni, ak-
kor a sétatéri játszótér és a mai mi-
nifocipálya egy részére esett, a mai 
vendéglő elődje is akkor épült, illet-
ve a parkban 1907-ben zenepavilont 
is építettek – ez felújított állapotban 
ugyanott áll ma is.

A városban akkorra már annyira 
ismert volt a korcsolyázás, hogy a 
század első éveiben létrejött a Kor-
csolyaegylet (ilyen jellegű egylet 
Csíkszeredában már 1885-ben léte-
zett), tulajdonképpen ez bonyolította 
le az építést, amelynek egy része köz-
munka volt, de katonák is dolgoztak 
rajta. A pályát fenyőfák vették körül, 
egy éven belül esténként már ki is vi-
lágították a korcsolyapályát – előbb 
ún. „gazolinvilágítás” működött, de 
néhány év elteltével akkoriban na-

gyon modern villanyvilágítása lett. 
Ez azért volt lehetséges, mert 1908-
ban már elindult az udvarhelyi vil-
lanytelep (ma is áll az épület a róla 
elnevezett utcában) működése, és az 
utcákat már ívlámpákkal világították 
ki, a korcsolyapálya fényét is így ol-
dották meg.

Nem mellékesen ezekben az évek-
ben ültette a város akkori főkertésze, 
a szlovák származású Frecska Sámu-
el a sétatér fáit (leszármazottai is él-
nek a városban) – ezek közül néhány 
még ma is áll az udvarhelyi parkban, 
és ugyanebben az időben egy tenisz-
pálya is létrejött, ez a mostani játszó-
tér stadion felőli részén volt, közvet-
lenül a korcsolyapálya mellett.

A korcsolyapályát az említett 
Hargita Testedző Egylet működtet-
te, volt napijegy és bérlet, a város-
lakók számára pedig egy kis zászló 
jelezte a Kossuth Lajos utca sarkán, 
hogy nyitva van-e a pálya. Nem volt 
ugyanis ez egyszerű, a jéghez szük-
séges vizet a Nagy-Küküllőből egy 
csövön keresztül szívatták a pályára, 
de a jég csak akkor volt megfelelő, ha 
a hőmérséklet is besegített – ez nap-
jainkig, pontosabban múlt év decem-
beréig így volt, a jég minősége igen 
nagyban függött az időjárástól. Ha 
a Kossuth sarkán a villanyoszlopra 
kitűzték a kis zászlót, akkor a pálya 

nyitva volt, ha nem, az azt jelezte, 
hogy a jég nem elég jó, nem lehet kor-
csolyázni.

Rendszeresen szerveztek kor-
csolyaversenyeket is, az akkori sajtó 
pedig rendszeresen hírt adott a kor-
csolyapályáról. Ezekből tudhatjuk 
meg azt is, hogy mennyi volt a belé-
pő, például 1925. december 6-án ez 
a szöveg jelent meg a Tompa László 
által szerkesztett hetilap, a Székely 
Közélet hírei között:

A Hargita Testedző Egylet séta-
téri korcsolya pályáján serényen 
folynak a munkálatok, hogy f. hó 
6-án, vasárnap délután 2 órakor, 
idei szezonját megkezdhesse. 
Minden igyekezete oda irányul, 
hogy a télisportot kedvelő 
közönségének legkényesebb 
igényét is kielégíthesse, u. m. esti 
korcsolyázás, villany világitás 
mellett állandóan fűtött mele-
gedők, ruhatár stb. amit teljes 
egészében meg is valósit, miután 
az idén házikezelésben fogja 
tartani. Az általános áremelke-
dések dacára a korcsolya dijakat 
a legminimálisabb összegben 
állapította meg, amikor különö-
sen az Egyesület tagjainak nagy 
kedvezményt nyujt. Egyébként 
a dijak a következők: tagok és 
diákok részére idény jegy 100leu, 
egyszeri korcsolyázás padig 5 
leu, nem tagok részére idény jegy 
200 leu, egyszeri korcsolyázás 
10 leuban állapitatott meg. Esti 
korcsolyázás hetenként három-
szor lesz. Idény jegyeket Kováts 
István fényképész, egyesületi 
pénztárnoknál lehet váltani.

A lapban folyamatosan fellelni a kor-
csolyapálya híreit, 1927. január 30-án 
a Székely Közélet a következőket írja: 

Korcsolyások öröme. A Hargita 
Testedző Egylet ez uton értesíti 
tagjait és közönségét, hogy séta-
téri korcsolyapályáján ismét van 
jég, ahol a nap három szakában 
lehet korcsolyázni. A jég teljesen 
ujöntésü és olyan jó, amilyen 
még az idényben nem volt.

Korcsolyákat vásárolni is lehetett 
akkoriban, de létezett olyan „mű-
köszörülő műhely” is (Gyarma-
thy Sándoré), ahol élezni lehetett 
a fémszerkezeteket. Akkoriban, a 
húszas-harmincas években a kor-
csolyaélet egy kulccsal ráerősítették 
a téli cipőre, mert még nem jelentek 
meg a ma is ismert formájú kor-
csolyacipők.

Van adatunk arról is, hogy bizony 
balesetek is történtek. 1929 januárjá-
ban Székelyudvarhely két közismert 
személyisége is megsérült a jégen, 
egyikük a korcsolyapályán.

„Tomcsa Sándor, városunk 
kedvenc karrikatura-rajzolója és 
kabaré humoristája egyik karját 
törte el a sétatéri jégpályán, 
korcsolyázás közben. Föntjár, 
de gipszbekötött karral. Koncz 
Ármin banktisztviselő, mult 
vasárnap a főtéri sikos járdán 
megcsúszva elesett és alsó 
lábszárán szenvedett fájdalmas 
zuzódást és inrándulást. Az 
ágyat kell őriznie.”

Az újság ugyanazon oldaláról meg-
tudjuk, hogy a korcsolyapályán 
olyan személy is volt, aki oktatta is 
az oda járókat. 

Még Tomcsa is „elkorcsolyázta” a karját
A korcsolyázás és jégkorongozás kezdetei Udvarhelyen

• Bár Székelyudvar-
hely soha nem számí-
tott a székelyföldi téli 
sportok bölcsőjének, 
az elmúlt évtizedek-
ben mégis hozzá tu-
dott tenni a különböző 
jeges sportokhoz. 
Amatőr szinten mindig 
is nagyban űzték a téli 
sportokat az udvarhe-
lyiek, hiszen több mint 
száz évvel ezelőtt már 
szabadtéri korcsolya-
pályája volt a város-
nak. Összeállításunk-
ban a korcsolyázás és 
a jégkorong udvarhelyi 
kezdeteire tekintünk 
vissza.

Hokimeccs a hatvanas években 
a székelyudvarhelyi jégpályán
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