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• Idén lenne 85 éves 
a csíki hokis himnusz, 
a „Hajrá, fiúk, csíki 
gyerekek…” kezdetű 
hokiinduló zenéjének 
szerzője, Gál Árpád. Rá 
és az induló szöveg-
írójára, Salló Istvánra 
emlékezünk.

D O B O S  L Á S Z L Ó

G ál Árpád fi atalon, alig 37 éve-
sen hunyt el. Sírja a csíksze-
redai vasútállomás melletti 

temetőben van, sajnos az emlékmű 
felső sarkán egy kis cetli emlékeztet, 
hogy „temetőfenntartási hátralékai 
vannak”…

A Hajrá, fi úk! című hokis himnusz 
szövegét Salló István (Csíkzsögöd, 
1932 – Tatabánya, 2003) szobrász, író, 
közéleti személyiség, az 1960–70-es 
évek csíkszeredai kulturális életé-
nek egyik meghatározó egyénisége 
írta. Salló István középiskolai ta-
nulmányait a csíkszeredai gimnázi-
umban végezte, majd a Csíksomlyói 
Tanítóképzőben szerzett oklevelet. 
Gyimesközéplokon, Csíkszentim-
rén és Csíkdánfalván tanított, majd 
1959-től a Csík rajoni Művelődési 
Ház vezetője lett. A lexikonok szerint 
irodalmi munkásságában kisregé-
nyek, elbeszélések, gyermekversek, 
mesék és népi színművek szerepel-
nek, ugyanakkor szakcikkei jelen-
tek meg újságokban és művelődési 
folyóiratokban. 1978-ban telepedett 
át Tatabányára, több kiállításon vett 
részt, számos domborművét, dom-
borműsorozatát helyezték el közös-
ségi épületek belső tereiben, illetve 
emlékoszlopát, kapuját állították fel 
köztéren.

Víg kedélyű fiatalemberként 
ismerték

Gál Árpád (1935–1972) Székelyudvar-
helyen született. Édesapja, Gál József 
Szejkefürdő gondnoka volt, a Gál 
család 1948-ban költözött Csíkszere-
dába, ahol a családfő a gimnázium 
pedellusa lett, a család pedig a mai 
Márton Áron Gimnázium alagsorá-
ban lakott. Gál Árpád 1950-ig a ma-
rosvásárhelyi Művészeti Középiskola 

balett szakán tanult, majd a csíksze-
redai gimnáziumban folytathatta 
tanulmányait, ott érettségizett 1954-
ben. Daczó Katalin kutatásai szerint 
érettségi után dolgozott egyebek 
közt a rajoni kultúrotthonnál, rövid 
ideig „felcsapott cirkuszistának”, 
majd újra a csíkszeredai kultúrott-
hon alkalmazottja volt. Mindvégig a 
zene foglalkoztatta, dalokat is szer-
zett, többek közt a Tavasz van és a 
Viszontlátásra, kedves kis városunk 
címűeket.

Alkotásait elküldte a területi rá-
dióknak, a Zeneszerzők Szövetségé-
nek. Ennek ellenére kevés sikerben 
és sok elutasításban volt része. „Le-
velét és szerzeményeit megkaptuk. S 
e levél egyben hivatalos igazolás is 
az ön részére, hogy A mama mindent 
tud című számát április hó folyamán 
a Magyar Rádió tánczenekara Buss 
Gyula énekével felvette. A számot 
állandóan műsoron tartjuk, egy-két 
hetenként tánczene műsorainkban is 
előfordul” – olvasható egy korabeli 
levélben, amelyet a Magyar Rádiótól 
kapott Gál Árpád. Az 1960-as évek-
ben dalbetétet is komponált a Sepsi-
szentgyörgyi Állami Magyar Színház 
számára, a Zizi című színdarabhoz. 
1965-ben a kolozsvári Gheorghe Di-
ma Zeneakadémia zeneszerző-kar-
mesteri szakán folytatta tanulmá-
nyait, azonban olyannyira fontos 
személyisége volt Csíkszeredának, 
hogy karmester hiányában 1968 no-
vemberében Hargita Megye Művelő-

dési Tanácsa visszahívta. Emiatt ta-
nulmányait csak levelező tagozaton 
folytatta, de nem fejezte be. A róla írt 
Daczó-cikkben olvasható, hogy szer-
zeményeit elküldte a magyarországi 
Rátonyi Róbert színművésznek, az 
akkori magyarországi zenei élet jeles 
képviselőjének, akivel később sze-

mélyesen is megismerkedett. Közben 
népdalokat gyűjtött, bábáskodott a 
Hargita Együttes születésénél, kó-
rust vezetett, gyerekeket tanított. Az 
1970-es Siculus Táncdalfesztiválra is 
benevezett, de már abban az eszten-
dőben betegeskedni kezdett. Emiatt 
utolsó egyetemi vizsgáit sem tudta 
letenni, fi atalon, 1972-ben hunyt el. 
A csíkszeredai régi temetőben he-
lyezték örök nyugalomra.

Boda Jenő nyugalmazott testne-
velő tanár, jégkorongozó, edző és 
hokibíró, a csíki jégkorongsport ku-
tatója szerint a hokis himnusz 1972-re 
készült, egyidős a csíkszeredai mű-
jégpályával, a pályaavatóra íródott. 
„Víg kedélyű fi atalemberként ismer-

tem Gál Árpádot, több bálon, zsúron, 
összejövetelen voltunk együtt, ahol 
ő mindig megteremtette a jó hangu-
latot, több hangszeren muzsikált. 
Aktívan sportolt, több sportágat 
kipróbált, jégkorongozott is” – me-
sélte Boda, aki szerint az 1954–55-ös 
idényben alakult Haladás nevű ho-

kicsapat képletes történelemkönyvé-
be nagyon sokan beírták nevüket, 
közöttük volt Gál Árpád is.

Hogyan emlékeznek 
a pályatársak

Székelyföldön legismertebb alkotása 
a Hajrá, fi úk, csíki gyerekek... kez-
detű hokiinduló, valamint a Márton 
Áron Gimnázium iskolahimnusza. A 
hokiindulóról szakmailag Hompoth 
Péter csíkszeredai zenésszel, Gál 
Árpád egykori pályatársával, illetve 
Köllő Ferenc zenetanárral beszélget-
tünk.

„A hokis himnusz mozgalmas, 
biztató, lendületes – ezek jutnak el-

sőként eszembe a himnusz kapcsán 
– mondta Hompoth Péter, majd így 
folytatta: elsőként a csíki kultúrház 
színpadán énekeltük Gál Árpád szer-
zeményét, többek között Fazakas 
Pistával, Abos Karcsival, van erről 
felvétel is. Gergely András, Urszuly 
Árpád, Sárpátki Ágnes promoválta, 
de itt volt László Károly színművész 
is Sepsiszentgyörgyről. Árpinak 
van egy Boldog új évet! című dala, a 
szentgyörgyi színház mindig ezzel a 
dallal zárja a szilveszteri előadását. 
Kilencedikes korom óta ismertem 
Gál Árpádot, barátságos volt, az el-
ső szerzeményeimet neki mutattam 
meg, s mindig biztatott. Szerettem 
vele dolgozni, örvendek, hogy is-
merhettem, maga mellé fogadott, 
élvezhettem barátságát. Nem volt 
családja, de voltak szerelmei, volt 
múzsája. Kitűnően zongorázott, és 
élvezetesen játszott tangóharmoni-
kán. Kiválóan improvizált, egyszer 
egy bukaresti tévéfelvételnél lepett 
meg mindenkit, de kuriózum, hogy 
írt egy dalt Gagarinról, amit nagyon 
sokszor eljátszottak Bukarestben.”

Köllő Ferenc: „Árpi egy fantasz-
tikusan képzett szakember volt, a 
klasszikus és a könnyűzenében, de 
más műfajokban is. Minden alkotása, 
minden száma zeneileg értéket kép-
visel. Csodálatosan ráérzett a megze-
nésítésre váró szöveg ritmusára, re-

mek kuplékat írt a sepsiszentgyörgyi 
színháznak. Fantasztikusnak tartom 
a gimnázium iskolahimnuszát, en-
nek szövegét Miklós József tanár úr 
később aktualizálta, mert kiderült, 
hogy 1968-ban nem 300 éves volt a 
gimnázium, hanem sokkal régebbi. 
Istenadta tehetség volt, ilyesmi kevés 
embernek adatik meg. Nála megvolt 
a szikra. Eszembe jut, hogy annak 
idején Marosvásárhelyen Zoltán 
Aladár, a híres zeneszerző tiltotta a 
harmonikát a zeneiskolában, azt tar-
tották, hogy az nem is magyar népi 
hangszer, de amikor meghallotta Gál 
Árpádot harmonikán játszani, akkor 
elszólta magát, hogy ezt a fi út regge-
lig hallgatnám.”

Hajrá, fi úk, csíki gyerekek
A csíkszeredai hokis himnusz szerzőire emlékezünk

Hompoth Péter és Köllő Ferenc. Gál Árpád zenei hagyatékát méltatták  ▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Gál Árpád síremléke a csíkszeredai temetőben

▴   F O T Ó :  D O B O S  L Á S Z L Ó

Hajrá, fiúk! (a csíkszeredai jégkorongozók indulója) 

(Tömeg kiáltva) Hajrá Szereda! Hajrá Szereda!
Hajrá, fiúk! Csíki gyerekek. Zengjen hát lelkesen a dal, ez a dal
Hajrá, fiúk, jégkorongozók, ezt kiáltja öreg s fiatal.
Gördül előre a villámtámadás,
egy bodicsek, két bodicsek, majd egy beadás
Száll a korong és a bíró sípja szól: ez aztán a gól! gól! gól! gó-ól!
Lá-lállá Lállá lállá lá lállá lá (fütty)




