
Dr. Molnár Lajos síremléke 
a csíkszeredai temetőben. 
A magyar sporttudomány szakiro-
dalmának megteremtőjéről jégpá-
lyát neveztek el Csíkszeredában
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• Újabb érdekes cikkel jelentkezik Csíkszereda 
sporttörténetének egyik jeles kutatója, Boda 
Jenő nyugalmazott testnevelő tanár, volt jégko-
rongozó és játékvezető. Írásából kiderül, hogy 
közel 40 csíki jégkorongozó civil szakmájában 
doktori címet is szerzett.

A közelmúlt napjainak egyi-
kén akaratomon kívül egy 
érdekes társalgásnak vol-

tam fültanúja. Egy csoport tagjai 
arról beszélgettek, hogy a sportolók 
– vidékünkön főleg a jégkorongo-
zók – keveset törődnek a tanulással, 
inkább csak a sportolói sikereket 
hajszolják. Természetesen a téma 
kapcsán elhangzottak pró és kontra 
vélemények is. Kívülállóként, mint 
hívatlan vendég nem állt szándé-
komban beavatkozni a vélemény-
osztásba. Otthon viszont igenis fog-
lalkoztatott a téma, és gondoltam, 
megpróbálom áttekinteni, leírni a 
témát a történelem távlatából, szám-
ba venni röviden a megvalósításo-
kat.

Mindebből kiderült, hogy a csíki 
jégkorongsport fennállásának 90 
éve alatt mennyi értéket termelt, 
rengeteg tehetséges jégkorongozó 
vált a társadalom hasznos polgá-
rává, vállalva akár az esti oktatási 
formát, sikeresen tettek érettségi 
vizsgát, nagyon sokan továbbtanul-
tak főiskolán vagy egyetemen, és 
így lettek technikusok, mérnökök, 
tanárok, orvosok, jogászok, edzők, 
közgazdászok, egyszóval iskolázott, 
tanult emberek.

Elmélkedésem során rájöttem, 
hogy sokan vannak olyanok is, akik 
a szakmájukat a legmagasabb szin-
ten gyakorolva doktori címet sze-
reztek maguknak. Őket próbáltam 
rendszerezni, összesíteni és köz-
readni azzal a céllal, hogy elisme-
résünket ezúton is kinyilvánítsuk 
– hisz méltán rászolgáltak és megér-
demlik –, és hogy a mai generációk 
tagjainak is példaképük ismertté 
váljon.

Az összesítést nem névsor szerint 
végeztem, hanem többé-kevésbé 
oly módon, ahogy az idők folyamán 
tevékenységükkel elindították, gya-
korolták, fejlesztették ezt a közked-
velt sportágat vidékünkön, és így a 
következő kép alakult ki.

Dr. Molnár Lajos  – pénz-
ügyigazgató, az első, aki acélkor-
csolyával lépett jégre Csíkszere-
dában; a magyar sporttudomány 
szakirodalmának megteremtője, az 

első atlétikai irodalom megalkotója; 
a Csíkszeredai Korcsolyázó Egylet 
(CSKE) elnöke.

Dr. Balogh János – jogász, nem-
zetközi sakkmester; magyar és ro-
mán válogatott sakkozó, magyar 
olimpiai sakkbajnok, az első csík-
szeredai jégkorong-játékve zető.

Dr. Löffl  er Aurél – jogász, a csík-
szeredai hoki alapító játékosa.

Dr. Sprencz György  – jogász, a 
csíkszeredai hoki alapító játékosa.

Dr. György Antal  – jogász, a 
csíkszeredai hoki alapító játékosa.

Dr. Incze Gábor  – belgyógyász 
főorvos, jégkorongjátékos, országos 
bajnok.

Dr. Biró József – általános 
főorvos, válogatott kapus, orszá-
gos bajnok.

Dr. Lőrincz Géza  – általános 
főorvos, játékos, játékvezető.

Dr. Lőrincz István  – sebész 
főorvos, játékos.

Dr. Dénes Ferenc – ortopéd 
főorvos, játékos, országos bajnok.

Dr. Sebestyén István  – nőgyó-
gyász, főorvos, kapus.

Dr. Kelemen Imre  – belgyó-
gyász főorvos, játékos.

Dr. Csóti Géza  – jogász, játékos.
Dr. Fenke Ferenc – kardiológus 

főorvos, válogatott játékos, országos 
bajnok.

Dr. Fenke Lajos – radiológus 
főorvos, válogatott játékos, országos 
bajnok.

Dr. Botár Gábor – jogász, játé-
kos, országos bajnok.

Dr. Szatmári Sebestyén  – nő-
gyógyász főorvos, játékos.

Dr. Biró Antal – fogorvos főor-
vos, válogatott játékos és országos 
bajnok, olimpikon, játékvezető, 
sportmester.

Dr. Antal Zoltán  – sebész főor-
vos, játékos.

Dr. ifj . Engelleiter Károly – 
gyermekgyógyász főorvos, játékos.

Dr. ifj . Dénes László – állator-
vos, játékos.

Dr. Imre Elek – állatorvos, játékos.
Dr. Borsos Csaba  – állatorvos, 

játékos.
Dr. Róth György – állatorvos, kapus.
Dr. Texe István – állatorvos, 

válogatott játékos, országos bajnok, 
olimpikon, sportmester.

Dr. Tamás Sándor – állatorvos, 
játékos.

Dr. Borbáth András  – állator-
vos, játékos.

Dr. Köllő Félix – állatorvos, já-
tékos.

Dr. Fülöp Attila – állatorvos, já-
tékos.

Dr. Bartha Csaba  – állatorvos, 
játékos.

Dr. Bota Sándor  – általános 
főorvos, játékos.

Dr. Balog Barna – állatorvos, 
játékos.

Dr. Bölöny Ferenc – állatorvos, 
játékos.

Dr. Márton József – állatorvos, 
játékos.

Dr. Barta Ágota – fogorvos, vá-
logatott játékos, országos bajnok.

Dr. Balló Noémi – gyermekor-
vos, belgyógyász, válogatott játé-
kos, országos bajnok.

 
Mindezekkel együtt természete-

sen kíváncsi voltam, hogy a nagy 
rivális fővárosi jégkorongsport ezen 
a téren mivel büszkélkedhet. Érde-
kességképpen ezt is bemutatom.

Dr. Nicolae Turceanu (Bebe)  
– jogász, országos bajnok, az első 
romániai nemzetközi játékvezető. 
Játékosi pályafutásának csúcsát ő is 
Csíkszeredában érte el, 1952-ben az 
IPEIL-Lendület csapatával bajnoki 
címet és Városok Kupáját nyert. A 
Faipari Minisztérium jogtanácsosa-
ként sokban segítette a csíkszeredai 
csapatokat. Közkedvelt úriember volt, 
idegen nyelveket beszélt, Székelyföld-
ről nősült, Szépvízről vette el Magda 
asszonyt, aki csoporttársa volt az 

orvosi egyetemen dr. Magyari Tibor 
sportorvosnak. Magyari nagyszerű 
szakember volt, korábban jó nagypá-
lyás kézilabdázó. Turceanu az Orszá-
gos Jégkorong Játékvezetői Bizottság 
elnöki minőségében éveken keresztül 
képezte az ifj ú játékvezetőket. Többek 
között engem is ő vezetett be a játék-
vezetés útvesztőibe 1966-ban, főváro-
si egyetemista koromban.

Dr. Răzvan Scheau – fogorvos, 
válogatott játékos. Csapattársam 
volt a Bukaresti Știința egyetemista 
hokicsapatban, majd válogatott já-
tékosként disszidált, Svájcban foly-
tatta fogorvosi pályafutását, ott él.

Dr. Aurel Moiș – fogorvos, vá-
logatott játékos, országos bajnok, 
olimpikon.

Több bukaresti hokisról nincs tu-
domásom, hogy szereztek volna dok-
tori címet, bár jogász végzettséggel 
rendelkezett még Gabriel Cosman (De-
de) egykori válogatott játékos, majd 
edzőnk a Dinamónál, illetve a Dinamo 
üdvöskéje, Iulian Florescu válogatott 
játékos, országos játékos, olimpikon.

Gondolom, a felsorolt névsor, az 
arány magától beszél, érthetően so-
kaknak. Mindent összevetve örven-
dek, hogy mindezeket sikerült ösz-
szegyűjteni és közreadni, hű képet 
alkotva arról, hogy igenis törődnek 
magukkal a sportolók is, képezik, 
fejlesztik magukat, fi gyelmüket arra 
irányítva, hogy napjainkban is idő-
szerű a régi latin közmondás: Scien-
tia potentia est – A tudás hatalom.

Boda Jenő 
nyugalmazott testnevelő tanár

Hokis doktorok
Lista a doktori címmel rendelkező csíki jégkorongozókról

Dr. Balló Noémi gyermekorvos, 
belgyógyász. A legfrissebb 
csíki jégkorongozó doktor
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