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úgy elkezdtek focizni, hogy olyat még 
nem láttam. Dumitrache kétszer hagyta 
állva Neamțu barátunkat, egy méteren 
négyet vert rá. Úgy indult, mint a puska-
golyó, öt perc alatt két gólt fejelt, és ez-
zel kérte is a cserét. Lucescu csak annyit 
kiabált utána, hogy két sörnél többet 
ne igyon a szauna előtt… Később elke-
rültem Marosvásárhelyre az Elektroma-
roshoz, játszottunk egy edzőmérkőzést 
az 1986-ban Európa Kupát nyert Steaua 
csapatával. Érdekesség, hogy ők ezért a 
világraszóló győzelemért nem kaptak 
valutát, de bemutatómeccsekkel járták 
az országot. Kolozsváron például bevit-
ték őket a cipőgyárba, ahonnan hat pár 
bőrcipővel távoztak, az Elektromaros-
ból mindegyik hazavitt egy-egy video-
lejátszót, színes tévét. Ott volt az egész 
BEK-győztes csapat. Állítom, hogy a ti-
ki-takát nem a barcelonások találták ki. 
Ezek a steauások két érintésből játszot-
tak, úgy forogtak a középpályán, hogy 
nem tudtad, melyik kicsoda. Nagyon 
tudtak futballozni. Lăcătuș úgy futott, 
mint a nyúl, Majearutól nem lehetett 
elvenni a labdát, eszméletlenül techni-
kás volt. Bölöni Laci meg futtatta őket, 
ugyanakkor ő futott legtöbbet, hajtotta 
az egész csapatot. Szidta is őket, de hát 
a káromkodás olyan a focipályán, mint 
civileknél a köszönés…

– Végül miért nem ragadtál meg a 
nagycsapatban?
– Mert elvittek katonának. De volt en-
nek egy csúnya előzménye is. Az Aniná-
val játszottunk a fellegvári stadionban, 
kiesőzónában voltunk, és mindenáron 
nyerni kellett. 1–0-ra vezettünk, amikor 
Țegean szabályosan leütötte az ellen-
felét a középpályán. Nagy kavarodás 
lett, mindenki kiabált, a játékvezető a 
partjelzőt kérdezte, mi történt, sokan 
rám mutattak, hogy én voltam a tettes. 
A bíró előbb Țegeant akarta kiállítani, 
de addig kiabáltak vele és bizonygat-
ták, hogy nem ő volt, hogy végül ne-
kem adott piros lapot. Hiába mondtam, 
hogy 30 méterrel odébb voltam, semmi 
közöm a dologhoz. Amikor mentem le 
az öltözőbe, Rădulescu, az edző felém 
köpött, a másodedző meg elküldött 
melegebb éghajlatra. Végül győztünk, 
nem estünk ki, de a történet után már 
az ebédnél sem ülhettem le a csapat-
társakkal. A másodedző részegen eljött 
hozzánk, káromkodott, szidott, hogy 
piros lapot kaptam, otthagytam a csa-
patot a bajban. Ez már apámnak is sok 
volt, kidobta a házból. Két fordulóra fel 
is függesztettek, onnantól kezdve pe-
dig mellőztek a csapat-összeállításnál. 
Folyamatosan szekáltak, még a hajvi-
seletembe is belekötöttek, lehordtak 
mindennek. A katonaság előtt két héttel 
elmentem egy gyári csapathoz, így a 
bakaság legalább beleszámított a mun-
kaévekbe.

– Az ifj úsági válogatottba nem hívtak?
– Kerettag voltam, de nem játszottam 
mérkőzést. Az ifj úsági válogatott kikerült 
az 1981-es ausztráliai világbajnokságra. 
Az ismertebbek közül Bálint Gábor, An-
done, Rednic, Romulus Gábor, Sertov 

voltak a tagjai, velük készültem én is. 
Bukarestben felszállás előtt, mondhatni 
a repülőgép ajtajából küldtek vissza, azt 
mondták, nem kaptam meg a vízumot. 
Benne voltam a 22-es keretben, de jött 
egy bákói srác apja két bőrönd hallal, és 
őt vitték ki, én meg itthon maradtam. Ta-
lán játszhattam volna Maradona ellen…

– Leszerelés után mi történt?
– Természetesen visszamentem a CFR-
hez. Az öltözőhöz vezető folyosón össze-
találkoztam Rădulescuval, az edzővel. 
Nem is köszönt. Beszéltem a másod-
edzőkkel, ők azt mondták, keressek 
magamnak csapatot, mert nincs szük-
ségük rám. Elmentem egy kisebb csa-
pathoz a C divízióba, ott játszottam pár 
évet. Aztán marosvásárhelyi származá-
sú menyasszonyom lett, így kerültem az 
Electromureșhez, ahol Fazakas Árpád 
volt az edzőm. A csapat felkerült a má-
sodosztályba, de közben felbontottuk 
az eljegyzést, és visszamentem Kolozs-
várra, a Tehnofrig csapatához. 1989. ott 
ért, mi is csináltunk egy kis „házi for-
radalmat”, leváltottuk az edzőt. Akkor 
már öreg rókának számítottam, nekem 
is volt szavam a csapatnál. „Öregségem-
re”, 28–30 évesen söprögetőt is játszot-
tam, Beckenbauer-stílusban, hosszú in-
dításokkal. De jöttek a fi atalok, és szép 
lassan abbamaradt a focista karrierem.

– Mi lett a foci után? Edzői pályára 
nem gondoltál?
– Huszonévesen elvégeztem egy oktatói 
tanfolyamot, gyerekeket tudtam volna 
edzeni. Romániában ennek nem vettem 
hasznát. Miután kiköltöztem Magyaror-
szágra, elvégeztem egy komolyabb edzői 
tanfolyamot, Visegrádon voltam egy 
gyerekcsapat edzője három vagy négy 
évig. A sportolói élet hátulütője, hogy az 
ember fi atalon edzésekre jár, szakmája 
nincs, és bizony utólag néha nehezen 
él meg. Sokáig nekem sem volt mun-
kahelyem, aztán mindenféle munkát 
elvállaltam, dolgoztam hegesztőként, 
lakatosként, beszerzőként, sofőrként, 
kereskedelmi ügynökként. Jövendőbeli 
feleségem ragaszkodott ahhoz, hogy köl-
tözzünk ki Magyarországra, ő a forrada-
lom előtt át is szökött a határon, én csak 
2004-ben költöztem ki végleg. Közben 
mindkettőnknek volt egy házassága, 
2005-ben született közös gyerekünk, egy 
fi ú. Ő is focizik, Szentendrén játszik, és 
úgy látom, tehetségesebb és ügyesebb, 
mint én voltam az ő korában.

– A 80-as években már elég rossz volt 
a helyzet Romániában, a nép sokat 
nélkülözött. A labdarúgók élveztek 
valamiféle előnyöket?
– Amikor a nagycsapathoz kerültem, 800 
lejes prémiumok voltak meccsenként. 
Ebből az ifi  a felét kapta, a legjobbak 
pedig a dupláját. Ez jó pénz volt akkori-
ban. Ugyanakkor mindenki alkalmazva 
volt valahol, de dolgozni nem járt, csak a 
fi zetését vette fel. Țegeannak, aki mond-
hatni a legjobb volt akkor a CFR-nél, 
egy Púposnak becézett szurkoló hozta 
a fi zetését egyenesen a stadionba, mert 
papíron egy helyen dolgoztak. Hívtak 

engem is Szászvárosba, aláíráskor 25 
ezer lej készpénzt, három irhabundát és 
havi 4 ezer lejes fi zetést ígértek. Családi 
okokból végül nem mentem, és ma is saj-
nálom, hogy kihagytam a lehetőséget. 
De Kolozsváron is volt állásom, ahova 
nem kellett bejárnom, és egy idő után 
lakást is kaptam az akkori klubomon, a 
Tehnofrigen keresztül. Tehát ezek voltak 
a sportolói élet előnyei: lakás-, hűtőszek-
rény-, tévékiutalás, fi ktív munkahely, 
plusz a prémiumok.

– Ha kivisznek arra a bizonyos világ-
bajnokságra, gondolod, hogy más-
ként alakult volna a karriered?
– Nehéz ezt utólag megmondani, de va-
lószínűleg igen. Nagy álmom volt oda 
kikerülni, ám valahogy lehetetlennek is 
tűnt. De biztos, hogy másképp alakult 
volna, ha gyerekkoromban az U-hoz 
megyek. Annál a klubnál sokkal jobban 
képezték a fi atalokat, vicceltek veled, 
de megtanítottak viselkedni, embert fa-
ragtak belőled. Aki ott nőtt föl, még azt 
is megtanulta, hogyan pucolja a cipőjét. 
Kamaszkoromban nagyon jól síztem, 
hívtak is a predeali sportiskolába, ám 
édesanyám nem engedett el. Ha akkor 
elmegyek, ki tudja, mi lett volna… A fo-

gbajnokságtól

cit, az úszást, a sízést ma is imádom, 
ezeket ma is űzöm, ha van rá lehető-
ségem.

– Lányod, Kilin Tünde egy ideig a 
sepsiszentgyörgyi kosárlabdacsa-
pat erőssége volt, most Târgoviștén 
játszik. Ő hogyan választotta ezt a 
sportot? Volt valamilyen „atyai” 
beleszólásod?
– Tulajdonképpen volt sógornőm 
sportágát választotta. Első feleségem 
húga Enyedi Tünde volt, a válogatott 
kosaras, aki Páll Magdiékkal együtt 
több bajnokságot is nyert annak ide-
jén a kolozsvári „aranycsapattal”. 
A híres Nicolae Martin volt az edző, 
remek csapata volt az Egyetemnek a 
80-as években. Tünde a nagynénje 
keresztnevét kapta, ez pedig szeren-
csés ómennek bizonyult. Nem kellett 
az atyai beleszólás, lányom már kicsi 
korától szerette a kosárlabdát, ifi ként 
országos bajnok volt, hamar váloga-
tott is lett. Kolozsváron kifogott egy 
soviniszta edzőt, aki mellőzte, pedig 
már válogatott volt. Elment Bukarest-
be, onnan Temesvárra, végül Sepsi-
szentgyörgyön töltött négy évet. Eddig 
szép karriert futott be…

Az álló sorban balról a 
harmadik Kilin Zoltán, 
a nagy reménység
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Lánya, Tünde négy 
évet volt a Sepsi SIC 
csapatának tagja
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