
Ifj. Sprencz Tamás 
generációja 

Az utóbbi évtizedek egyik 
legeredményesebb generációja 
volt a 1979–80-as születésű 
gyerekekből álló Csíkszeredai 
ISK csapata. Ennek első edzője 
Janovits Endre volt, majd Antal 
Zsombor vette át az irányítást. Ez 
az együttes zsinórban nyolc évig, 
a gyerek korosztálytól az U18-ig 
nyerte a romániai korosztályos 
jégkorong-bajnokságokat. A csa-
patnak többek között Szőcs Előd, 
Mihály Árpád, Szőcs Szabolcs, 
Pál Zoltán, Nagy Zoltán, Nagy Ist-
ván, Tankó Attila, ifj. Antal Előd, 
Sprencz Tamás, Kósa Szilárd, 
Bíró Lehel, Petres István, Botár 
Adolf, Máthé Csaba, Csomortáni 
Zsolt, Geréd Botond, László Lo-
ránd, Csiszer Dénes, Balog Attila, 
Szász Lóránt, János Attila, Iszlai 
Zsolt, Jánó Előd és Geréb Attila 
voltak tagjai. „Sok szép emlék 
fűződik azokhoz az évekhez. Az 
én pályafutásom a sepsiszent-
györgyi csapat megszűnésével 
zárult, de azóta rendszeresen 
játszok az öregfiú csapatban” – 
mondta el ifj. Sprencz Tamás.
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Sprenczék szerepe a hokiban
A 90 éves csíki jégkorong minden generációjában képviselve voltak

• Már az első csíki 
hokicsapatban jelen 
voltak a Sprenczek. A 
régi család képviselői 
híres mesteremberek 
és a helyi közélet je-
les szereplői voltak az 
elmúlt 200 évben, de 
Csíkszereda sportéle-
tébe is kitörölhetetle-
nül beírták nevüket.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A Csíkszeredában lejátszott el-
ső hivatalos jégkorongmér-
kőzésen, 1931 januárjában 

már találkozunk a Sprencz névvel. 
A Csíki Lapok 1931. február 5-ei lap-
számában, a Bukaresti Tenis Club 
elleni kettős mérkőzésekről szóló 
beszámolóban a következőket ol-
vashatjuk: „A város jéghoki csapata 
a következő felállításban mérkőzött: 
Vákár, Czáka, Császár (csatárok), 
Schmidt, Löffl  er (hátvédek), Dóczy 
(kapus), Bedő, Sprencz (cserék)”. Az 
1930-as évek elején női hokicsapat is 
alakult  Csíkszeredában, ennek tagja 
volt  Sprencz Helénke. Azóta nem volt 
olyan hokis generációja Csíkszere-
dának, amelyben játékosként, edző-
ként vagy sportvezetőként ne szere-
pelt volna a Sprencz név.

Idén március elején elegáns ká-
vézó nyílt Csíkszeredában – Sprencz 
Presso 1917 névvel. Tulajdonosa, ifj . 
Sprencz Tamás egy kiváló – többek 
között Mihály Árpáddal és Szőcs 
Szabolccsal fémjelzett – hokis gene-
rációnak a tagja, tőle érdeklődtünk 
a Sprencz család sporttal, hokival 

kapcsolatos emlékeiről. Megtud-
tuk, hogy a cégérrel a művelődés és 
sport terén egyaránt maradandót 
alkotott, 1917-ben született nagyap-
jának,  Sprencz Ferencnek állít emlé-
ket, majd elegánsan édesapjához, id. 
 Sprencz Tamáshoz irányított.

– Nem ősi székely név a Sprencz. 
Honnan érkeztek az ősök?

– Német név a Sprencz, őseink az 
1800-as évek elején ácsmesterekként 
érkeztek Székelyföldre, a Mikó-vár 
felújítására. A Bánságból jöttek, 
népes, 14 gyermekes bánsági sváb 
családból származunk, amelynek 
egy része letelepedett Csíkban. Az 
első Sprenczek a Mikó-vár környéki, 
akkor még lápos, mocsaras területe-
ket vásárolták meg, ezekre a telkekre 
épült később a leányiskola és a re-
formátus imaház, amely eredetileg 
 Sprencz-ház volt. A Sprenczek nevé-
hez kötődik Zsögödfürdő kiépítése, 
az első zsögödfürdői hidat az Olton 
át és a bekötő utat Sprencz Pál épí-

tette. A posványos zsögödi részen 
a területet feltöltötte, fürdőházakat 
épített, a hegyoldalba sétautakat lé-
tesített, fákat ültetett. Mára csak egy 
ága él a családnak Csíkszeredában.

– Kik voltak az első Sprenczek a 
csíki hokiban?

– Dr. Sprencz György, aki 1910-
ben született. Ő már az első csapat-
ban szerepelt 1931-ben, de később 
elkerült Budapestre, nem folytatta 
a hokit. Pál nagybátyám 1915-ben 
született, édesapám, Ferenc pedig 
1917-ben. Mindketten kapusok vol-
tak, így volt köztük egyfajta riva-
lizálás, hiszen egyszerre csak egy 
kapus védhetett. Érdekesség, hogy 
unokatestvérük volt Vákár Lajos, a 
csíkszeredai műjégpálya névadója. 
Édesapám tagja volt az első csíki baj-
nokcsapatnak, az 1949-es IPEIL-nek, 
majd Kolozsvárral is nyert két baj-
noki címet. Pálnak mindkét fi a ifi  
szinten hokizott, a mi családunkban 
pedig bátyám, ifj . Ferenc és én is jég-

korongoztunk. Ferenc Kolozsváron 
fejezte be aktív pályafutását, majd 
az 1980-as években a Sportklub el-
nöke volt. Én a csíki sportiskolánál, 
majd a Kolozsvári Agronomiánál 
hokiztam. Mindhárom fi am, Tamás, 
György és István szintén jégkoron-
gozott, közülük talán István érte el a 
legjobb eredményeket, bajnok volt a 
Sportklubbal, játszott a romániai vá-
logatottban, jelenleg pedig a Sport-
klub menedzsere. Van négy fi ú uno-
ka, akik remélem, szintén hokizni 
fognak. Ha jól megszámoljuk, akkor 
eddig 13 Sprencz játszott Csíkszereda 
hokicsapataiban.

– A hoki mellett a művelődés terén 
is maradandót alkotott az elmúlt 
évtizedekben a Sprencz család…

– Bár a második világháború 
és a fogság, majd az új rendszer rá-
nyomta bélyegét a családunkra, Pál 
nagybátyám és édesapám is elismert 
emberek voltak munkahelyükön, 
mindketten edzősködtek is, komoly 
eredményeket elérve. Tivai Nagy Im-
re is megemlíti az 1800-as évek má-
sodik feléről szóló visszaemlékezé-
seiben egyik ősünket, Sprencz Pált, 
aki dalárdavezető volt és a színházi 
életben jeleskedett. Tivai könyvében 
a családunk őseit regiment aszta-
losként említi. Nagynénénk, édes-
apámék testvére elismert gordon-
kaművész, ő volt az utolsó hivatásos 
zenész, de a családban korábban 
mindenki zenélt, több hangszeren 
játszottak, kamarazenekara volt a 
Sprencz családnak. A csíksomlyói 
kegytemplomban az orgona mögött 
van egy fénykép a régi dalárdáról, 
amelyen öten képviselik a Sprencz 
családot. A sport mindig az életünk 
része volt, a hoki mellett mindenki 
sízett, bátyámmal még autóverse-
nyen is indultunk.

– Gazdag fényképalbum örökíti 
meg a Sprencz család hokis törté-
néseit. Vannak más jellegű erek-
lyék is?

– A család régi fényképei, évszá-
zados okiratainak egy része a Sprencz 
kávéházban láthatók. Megvan édes-
apám korcsolyája, egy CCM márkájú, 
amelyet a második világháború után 
viselt, elég alacsony volt, a cipő orrá-
ra pedig – mivel kapus volt – szereltek 
házilag egy bőr és fém ötvözetű védő-
réteget. Érdekesség, hogy a csíki hoki 
első évtizedeiben a hokisok még nem 
hordtak fejvédőt, a legelső maszkok is 
később jelentek meg. A kapusoknak 
akkor még nem volt ütőkesztyűjük, 
az egyik kesztyűjére rászereltek egy 
kemény kartondarabot, és ezzel ütöt-
te vissza a korongokat. Emlékszem 
olyan meccsre, amikor édesapámnak 
háromszor hasadt be a feje egy meccs 
alatt. A palánk alacsonyabb volt, a bo-
tok pedig messze álltak a mai csúcs-
technológiájú ütőktől, a kapusok nem 
voltak kitéve a maihoz hasonló erős-
ségű lövéseknek. Megvannak a régi 
sífelszerelések is. Érdekesség, hogy 
édesapám a csíki hoki ötvenedik év-
fordulójára otthon kézimunkával kis 
emlék hokibotokat faragott, ezeket 
osztotta szét a régi csapattársaknak, 
és ezeken a régi hokisok aláírásai is 
rajta vannak. Kuriózum, hogy amikor 
az 1968-as megyésítés utáni években 
az ország pártvezetése megígérte 
Csíkszeredának, hogy műjégpályát 
építenek, akkor Sprencz Pál volt Csík-
szereda felnőtt csapatának az edzője, 
és van egy olyan fénykép, amelyen 
Pál nagybátyám, Ceaușescu és a jég-
pálya makettje látható.

A Csíkszeredai ISK csapata 
1989-ben, ebben játszott 
ifj. Sprencz Tamás

▾   FORRÁS: A SPRENCZ CSALÁD
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