
Kilin Zoltán 

1962. december 7-én született Kolozsváron, a Brassai Sá-
muel Líceumban érettségizett. A vasutascsapatnál kezdte 
a labdarúgást, ahol 1981-ig játszott. A katonaság alatt a 
Nagyváradi Tricolorul csapatának volt tagja. Leszerelés után 
az Electrometálhoz igazolt. Az 1986–87-es bajnokságban a 
Marosvásárhelyi Elektromaros együttesét erősítette. Játszott 
még a kolozsvári Tehnofrig, a Dermata és a Metalul Roșu együt-
teseiben. 1992-ben hagyott fel a focival. A kétezres években 
telepedett ki Magyarországra, 2012-ben Svédországba ment, 
2017 óta Németországban él.
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NÁNÓ CSABA

– Édesapád ismert labdarúgó volt, 
és te sem estél messze a fától. Hol 
és hogyan kezdődött pályafutá-
sod?
– Apám csatár volt, mások mellett a 
híres Kovács István is edzője volt. Ná-
lam a sport nem is a focival, hanem 
az úszással kezdődött. Egész jól ment, 
kilencévesen országos harmadik let-
tem. Később is nyertem megyei úszó-
bajnokságokat 50, 100 és 400 méteren. 
Ígérték, hogy elvisznek felkészülési 
táborba és az országos bajnokságra, 
de csak a kereten kívül, szüleim fi zes-
sék az ott-tartózkodást. Ez apáméknak 
nem tetszett, és többet nem engedtek 
edzésre. Pedig jobb eredményeim vol-
tak, mint annak, akit beneveztek a 
bajnokságra. Végül is úgy kerültem 
a focihoz, hogy 11–12 éves koromban 
apám elvitt egy öregfi úk-meccsre. Nem 
voltak elegen, beállítottak engem is. 
Amikor egy Fábián nevezetű bankigaz-
gató és Szoboszlay Miklós edző meglát-
ták, hogyan játszom, azonnal szóltak, 
hogy jelentkezzem az U csapatánál. Le-
het, ha ott ragadok, másképp alakul a 
sportolói karrierem. Ám édesapám, aki 
annak idején a Vasutasoknál játszott, 
ragaszkodott ahhoz, hogy a CFR-nél 
kezdjem a focit. 16 és fél évesen már a 
nagycsapatba is bekerültem.

– Emlékszel az első mérkőzésedre 
a nagyok között?
– Igen, Bradon játszottunk az Aurul-
lal a másodosztályban. Még a rádió 
is közvetítette a második félidőt. Volt 
egy lövésem a tizenhatoson kívülről, 
de a kapus kitornászta a lécre. Emlék-
szem, Ion Crăciunescu volt a játékve-
zető, a 88. percben büntetőt ítélt el-
lenünk, aztán az utolsó percben még 
adott egyet, hogy biztos legyen a ve-
reségünk. Mindez 1979 őszén történt…

• Korosztályának egyik legtehetsége-
sebb labdarúgója volt. Aztán egy furcsa 
esemény lefékezte kibontakozó karrier-
jét. Kilin Zoltán még nem volt tizenhét 
éves, amikor a kolozsvári vasutasok 
nagycsapatába is bekerült, de alig több 
mint egy évtizeddel később abba is 
hagyta a focit.

– Hány mérkőzést játszottál ifi ként a 
felnőttek között?
– Nem tudom, de nagyon sokat. Abban 
az időben kötelező volt egy ifi vel végig-
játszani a meccset, és az rendszerint én 
voltam.

– Kik voltak a csapat meghatározó 
játékosai?
– Fel tudnám sorolni az egész csapatot. 
Kiemelkedett közülük Nágel Zoli, a ka-
pus, aki szárnyai alá vett engem, ami-
kor felkerültem a nagycsapatba, de ott 
volt még Țegean Guszti, a CFR legendás 
játékosa, aki később az U-ban is reme-
kelt. Egyébként úgy kerültem fel közé-
jük, hogy egy iskolajátékon, amikor a 
nagyok játszottak a tartalékokkal, há-
romszor kirúgtam a labdát Țegean lába 
között. Ifi ként! Jó volt a technikám, bal-
lal, jobbal lőttem kapura, én végeztem 
szögleteket, ez nem okozott gondot.

– Ki volt akkor a CFR edzője, milyen 
volt az élet a nagycsapatban?
– Constantin Rădulescu volt az 
edzőnk, akiről elnevezték a stadiont. 
Egy soviniszta gazember volt, apámat 
28 évesen elküldte a csapattól, mert 
szerinte már túl öreg volt. Pedig 11.2-t 
futott száz méteren, atlétikában a ro-
mán rekord akkoriban alig volt ennél 
kevesebb. Egy időben három Zoltán 
volt a nagycsapatnál – Nágel, a kapus, 

Raduch, a csatár, és én, a középpályás 
–, és igazság szerint mindegyikünk-
nek lett volna helye a kezdő tizenegy-
ben. De egyszerre sosem voltunk a pá-
lyán, három Zoltán túl sok lett volna… 
Egyébként a CFR-nél akkor sem volt és 
– ahogyan látom – most sincs jövője 
az ifinek. Inkább hoztak máshonnan 
játékosokat, mint saját nevelésű focis-
táikat futtassák. Pedig voltak és van-
nak tehetséges fiatalok. Az igazság az, 
hogy valamilyen okból az idősebbek 
sem karolták fel a fiatal játékosokat 
– talán irigységből, talán félelemből, 
nem tudom. Engem is egyedül Nágel 
támogatott, azt is megengedte, hogy 
ifiként tegezzem, ami nagy dolog volt. 
A többiek nem nagyon haverkodtak, 
inkább szidtak, mint szódás a lovát. 
Țegean például, annak ellenére, hogy 
jól beszélt magyarul, nem is kommu-
nikált velem, miután bekerültem a 
csapatba.

– Az edzőket manapság „misternek” 
szólítják, még ha harmadrangú csa-
patnál is dolgozik. Ti hogyan szólí-
tottátok Rădulescut?
– Doktor úrnak, mert tényleg orvos volt. 
A gúnyneve viszont „feles” volt, mert 
alacsony termetű, alig 160 centi magas 
volt. Egy kis diktátor… Az első, akiről 
tudom, hogy misternek szólították, 
amikor Kolozsváron edzősködött, Cor-

nel Dinu volt. Lehet, ő kérte ki magá-
nak, nem tudom.

– Voltak előre lejátszott mérkőzések?
– Persze, hogy voltak. A megyei szinttől 
elkezdve mindenhol. Sajnos ez hozzá-
tartozik a focihoz. De mindig a tolvaj 
kiált tolvajt. Nekem ne meséljenek a 
fővárosi csapat képviselői, hogy a vi-
dékeik adták-vették a mérkőzéseket. Ők 
is ugyanazt csinálták a Dinamóval és a 
Steauával az élen.

– Bizonyára játszottál nagy román 
játékosok ellen is. Emlékszel rájuk?
– Az 1970-es mexikói világbajnokságon 
részt vett román válogatott tagjai közül 
sok ellen játszottam. Vajdahunyadon 
volt akkoriban játékos-edző Mircea Lu-
cescu, ott játszott Dumitrache, Radu 
Nunweiller. Egy Neamțu nevezetű kö-
zéphátvédünk volt, később első osztá-
lyú játékos lett az U-nál. Jól megtermett 
srác volt, mondták neki, vigyázzon, 
mert Dumitrache – aki amúgy elég 
alacsony volt – életveszélyes, ha fejel-
ni tud, az gól. Ne vicceljetek – mondta 
Neamțu –, nem érzitek, hogy a törpe 
piaszagú, be van rúgva, az életben nem 
lő gólt mellőlem. Első félidőben semmit 
sem csinált a pályán Dumitrache, való-
színűleg józanodott. Félidőben 2–1-re 
vezettünk a Corvinul otthonában! A 
másodikban aztán beállt Lucescu is, 

Karnyújtásnyira egy ifjúsági világ
Beszélgetés Kilin Zoltán egykori labdarúgóval

Benne vol-
tam a 22-es 
keretben, de 
jött egy bákói 
srác apja két 
bőrönd hallal, 
és őt vitték ki, 
én meg itthon 
maradtam. 
Talán játszhat-
tam volna Ma-
radona ellen…

17 évesen a kolozsvári CFR 
nagycsapatának mezében
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