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• Hosszú kihagyás 
után ismét könyv 
jelent meg a csíksze-
redai jégkorongról. 
Gyurka Csaba 90 éve 
jégen című kötete a 
csíki hoki történeté-
ről megjelent eddigi 
kiadványokat egészíti 
ki, az 1930-as évek 
elejétől napjainkig 
ismerteti Székelyföld 
emblematikus sport-
ágának történéseit, 
érdekességeit.

D O B O S  L Á S Z L Ó

H iánypótló kiadvány Gyurka 
Csaba 90 éve jégen – A csík-
szeredai jégkorongozás tör-

ténete című, több mint 300 oldalas, 
régi és a közelmúltban készült fotók-
kal illusztrált könyve, amely a Státus 
Kiadónál jelent meg a Csíkszeredai 
Sportklub Szurkolók Egyesületének 
megbízásából. Szakmai és adathe-
lyességi szempontból a csíki hoki 
jeles kutatója, Boda Jenő tanár-edző, 
játékvezető ellenőrizte és irányította 
a könyv szerkesztését. A kötet szer-
zőjét, a huszonéves fi atalembert kér-
deztük.

– Kiknek szól és mit tartalmaz ez 
a könyv?
– Ezt a könyvet minden jégkorongot 
szerető embernek ajánlom, függet-
lenül attól, hogy melyik csapatnak 
szurkol. Mindazoknak, akik szeretik 
a történelmet, népünk történelme 
után kutatnak, mert a hoki része a 
székelység történetének. Ez a kiad-
vány érdekesség lehet azok számá-
ra is, akik jégkorongos berkekben 
nem érzik magukat otthon. De leg-
főképpen a csíkszeredai hokicsapat 
szurkolóinak, szimpatizánsainak és 
játékosainak ajánlom, hogy ismerjék 
meg a múltat.

– Mi volt az indíték a könyv meg-
írására, honnan és mikor pattant 
ki az ötlet?
– Tizenkét éve járok hokimérkőzé-
sekre, 2008-ban a két csíkszeredai 
csapat által vívott román bajnoki 
döntő, a Sportklub és a HC közötti 
összecsapások voltak az első nagy 
hokis élményeim a lelátón. A kö-
vetkező idényre bérletet váltottam. 
Közben kezembe került az 1979-ben 
kiadott, 50 éves a csíkszeredai jég-
korong című kiadvány. Ezt olvasva 
késztetést éreztem arra, hogy egy-
szer én is összefoglaljam a csíki hoki 
történetét. Kezdetkor nagy segítsé-
gemre volt Sprencz Ferenc, ő adott 

nagyon sok anyagot, könyvet. Gyűlt 
a tartalom, három évvel ezelőtt pedig 
fél évig munkanélküli maradtam. Ez 
volt az a pillanat, amikor elhatároz-
tam, hogy nem ülök otthon, haszno-
san fogom tölteni az időt. Naponta 
minden reggel bementem a könyv-
tárba, felkutattam a Hargita Népe, a 
Csíki Hírlap és a Székelyhon napila-
pokat, ebben nagy segítségemre volt 
a barátnőm, lefotóztam, majd estén-
ként feldolgoztam, próbáltam olvas-
mányos formában leírni. A 2004-ig 
terjedő időszak könnyebb volt, mert 
erről jelentek meg kiadványok. 2008-
tól egy újabb forrásanyagom volt, 
megjelentek az internetes blogok, ki-
adványok. Egy másik nagy munka a 
fotók felkutatása, gyűjtése volt. Van a 
Flamaropol könyvből is pár korabeli 
fotó, de nagyon sok képet bocsátott 
rendelkezésemre Boda Jenő, továb-
bá fotókat és infókat kaptam Mezey 
Imre tanár-edzőtől, Hodos Lászlótól, 
a Sportklub elnökétől is. Aztán az 
utóbbi 15 év hokimeccseiről a kor-
társ fotósok, Kristó Róbert, Halmágyi 
Zsolt, Mudra László, Gecse Noémi és 
Pál Zoltán, illetve a Sportul Ilustrat 
bocsátott rendelkezésemre fotókat, 
Becze Zoltán pedig a könyvborítón 
felhasznált képet adta.

– A könyv írásakor a lexikonszerű 
tények ismertetésére vagy inkább 
az olvasmányosságára törekedett?

– Igyekeztem olvasmányosan ösz-
szerakni, úgy felépíteni, hogy a kü-
lönböző szezonok koherensen foly-
tatódjanak. A száraz tények mellett 
vannak interjúk a könyvben, ame-
lyeket az újságarchívumokból, régi 
könyvekből halásztam elő, vagy pe-
dig játékosokkal, edzőkkel, szurko-
lókkal készítettem. A korábbi köny-
vekhez képest többlet, hogy van egy 
külön fejezet a szurkolókról. Megszó-
laltattam a hazai és külhoni szurko-
lók képviselőit, de még Doru Bașchirt 
is, aki Iași megyéből, Valea Lupului 
településről jön rendszeresen Csík-
szeredába szurkolni a Sportklubnak. 
Van a könyvben egy olyan fejezet, 
hogy Csíkiak a nagyvilágban, ez 
azokról szól, akik magasabban rang-
sorolt bajnokságokban játszottak, 
játszanak – felnőtt, ifi  vagy női baj-
nokságokban. Fontos, hogy bár nem 
nagy terjedelemben, de a női hoki 
is megjelenik a könyvben. Külön fe-
jezet tárgyalja a Székelyföldi Jégko-
rong Akadémiát, ezt Nagy Attila, az 
akadémia vezetőjének segítségével 
írtam.

– Van egy kényes kérdés a csíki 
hoki körül. Az első mérkőzés idő-
pontja képezi a vita tárgyát. 1969-
ben megünnepelték a negyvene-
dik évfordulót, 1979-ben pedig az 
ötvenediket, de az utóbbi kuta-
tások szerint mégsem 1929-ben, 

hanem 1931-ben volt az első csíki 
hokimeccs. Mi a véleménye erről?
– Ez nagy probléma volt. Sajnos való-
színűleg soha nem fog kiderülni, mi-
ért volt 1929-re meghatározva a csíki 
hoki kezdete, mivel azokból az embe-
rekből, az alapítókból már senki nem 

él. Szerintem 1929-ben láthatták azt 
a fi lmet, amelynek nyomán nekifog-
tak megszervezni a jégkorongcsapa-
tot, beszerezni a felszerelést. Boda 
Jenővel körbejártuk azt a bizonyos 
mérkőzést, ami a vita tárgyát képezi. 
Ráduly Róbert Kálmán polgármester 
is kutatta ezt. A régiek azt állították, 
hogy 1929. január 6-án volt az első 
mérkőzés. Erről semmilyen tárgyi 
vagy írásos bizonyíték nincs, arról 
viszont van, hogy 1931. januárjában 
Csíkszereda hokicsapata játszott 
meccset Szinaján. Marad a nagy kér-
dés, hogy miért 1929, és miért nem 
1931?

– Belelapoztam a könyvbe, és 
megtaláltam benne a legtöbbször 
elhangzó szurkolói rigmusokat, 
ez is a könyv egyik erőssége. Ter-
veznek könyvbemutatót, illetve 
hol lehet megvásárolni a kötetet?
– Tervem volt, hogy összegyűjtsem 
a szurkolói rigmusokat és énekeket, 
illetve interjút készítsek a szurkolói 
csoportok tagjaival is. Minden is-
mert rigmus és ének szövege helyet 
kapott a könyvben, megszólalnak a 
lelátó ismert arcai. A könyv megje-
lenése, bemutatása a jégkorongbaj-
nokságok (Erste Liga és román baj-
nokság) rájátszására volt ütemezve. 
A koronavírus-járvány miatt azon-
ban beszüntették a sporteseménye-
ket, véget értek a küzdelmek. A til-
tások miatt a kötet bemutatóját sem 
sikerült megszerveznie a megjele-
nést végig pártoló és segítő Csíksze-
redai Sportklub Szurkolók Egyesü-
letének. Szerettünk volna legalább 
egy online bemutatót, sajnos egye-
lőre erre is várni kell. Az árusítást a 
szurkolói egyesület fogja megolda-
ni, és ezt majd közölni fogjuk.

Új könyv a csíkszeredai jégkorongról
Gyurka Csaba 12 éves munkája várja az olvasókat
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Tizenhat év után jelent meg új 
kiadvány a csíki hokiról




