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Lány kesztyűvel , a gólvonal előtt
Interjú Kajtár Linda Mária focikapussal
• Hét éve kezdte, elhívták 
egy mérkőzésre, mivel a 
csapatnak épp nem volt 
hálóőre. Akkor beállt a 
kapuba, azóta pedig véd. 
Testvérével párnákon 
gyakorolta a vetődéseket, 
a Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina meghatározó ka-
pusa lett, tavaly pedig már 
bajnoki ezüstérmet szerzett 
a klubbal. A román váloga-
tottba is rendszeresen be-
hívót kap. Hogyan lesz egy 
csíkdánfalvi lányból nem 
futballista, hanem kapus? 
Erre is választ kapunk. A 22 
éves Kajtár Linda Máriával 
beszélgettünk.

Fél évig tartott, hogy megtanulja 
a vetődést

▴   F O T Ó K :  B A R A B Á S  Á K O S

JÓZSA CSONGOR

– Vágjunk a közepébe! Hogyan ke-
rültél a kapuba?
– Mindig sportoltam. A hokival indítot-
tam, jött a kézilabdázás, aztán modern 
táncoltam, majd visszatértem a kézi-
labdához. Hét évvel ezelőtt az egyik 
tanárnő, aki Székelyudvarhelyen foci-
zott, rákérdezett, hogy volna-e kedvem 
ezzel a sportággal is megismerkedni. 
Miért ne? – mondtam. Igen, de nekünk 
kapusra lenne szükségünk – bökte ki. 
Jó, válaszoltam, ha foci, legyen foci. 
Ha kapus kell, akkor az leszek. Az első 
meccs még most is elevenen él ben-
nem: Csíkszeredában játszottunk, ott 
találkoztam a többiekkel. Különcnek 
éreztem magam, egyrészt a tájszólá-
som miatt, másrészt mert nem sokat 
tudtam a labdarúgásról.

– Hogy sikerült az első találkozó?
– Nagyon élveztem. Egy fi úcsapattal 
játszottunk. Akkor nem gondoltam 

volna, hogy karrier lehet belőle. Ez 
már akkor a székelyudvarhelyi csa-
pat volt, én meg nyolcadikosként 
meghoztam a döntést – persze a 
szüleimmel együtt –, hogy eljövök 
otthonról. Látták, hogy nem félek a 
labdától, az akkori edzők, Székely 
János és Tamás Géza, valamint az el-
nök, László Béla eldöntötték, hálóőrt 
faragnak belőlem.

– Még most is itt vagy, tehát jó 
szemük volt. Valószínűleg jó sok 
munka is van a háttérben.
– Nagy az akaraterőm. Amikor kezd-
tem, egy teremben, matracokon 
tanultam a vetődéseket. Amikor 
hazamentem, otthon a paplant és a 
párnákat tettük le a testvéremmel, 
ő dobálta a labdát, én pedig próbál-
tam elkapni. Nagyon vicces jelenetek 
voltak ezek. Fél évig nem tudtam 

rávenni magam, hogy elvetődjek az 
edzéseken. Aztán megtört a jég, elru-
gaszkodtam, a labda után ugrottam. 
Nagyon nehéz volt az elején, de utá-
na már rutinná vált.

– Voltak még nehézségek?
– A meccseken. Amikor hibáztam és 
gólt kaptunk, akkor nagyon kelle-
metlenül éreztem magam. Tudtam, 
hiába a sok edzés, mégsem jön össze 
semmi jó. A hibákat nagyon nehezem 
dolgozom fel, összetörök miattuk.

– Pedig ott van a másik oldal: nem 
egyszer a bravúrjaidnak köszön-
hetően lettek pontok, sikerek. Mi 
az, amire büszke vagy?
– Az első, amikor a szüleim azzal 
kezdik, hogy írtak rólad az újságban, 
látjuk, hogy nagyon ügyes vagy. Jól-
esik, hogy gratulálnak otthon. Meg 

az, hogy a csapatnál számítanak 
rám, érzékeltetik, hogy kellek. Meg-
van az eredmény, amiért naponta 
edzek.

– A Vasas Feminánál lépcsőzete-
sen értétek el az eredményeket. 
Azt lehet mondani, hogy együtt 
fejlődtél a csapattal.
– Tavaly tavasszal éreztem, hogy jó 
keret állt össze. Nemcsak a pályán, 
hanem a mindennapi életben is ösz-
szekovácsolódtunk. A mérkőzéseken 
egymásért, a klubért küzdöttünk. 
Így lettünk ezüstérmesek, ez az ered-
mény a jelenlegi román pontvadá-
szatban a lehető legnagyobb. Egye-
lőre a Kolozsvári Olimpiát nem lehet 
utolérni. De az idő nekünk dolgozik, 
jó úton haladunk, a Román Kupában 
tizenegyesekkel már sikerült legyőz-
nünk őket.

– Mi az, amiben még fejlődnöd 
kell? Hova szeretnél elérni?
– Az én példaképem Pelé. Azt ked-
velem benne, hogy milyen ügyes, 
mennyire kitartó volt. Szeretnék 
eljutni az ő szintjére. Igaz, hogy fé-
lek a változásoktól, attól, hogy egy 
másik csapathoz igazoljak. Tudom, 
hogy még nagyon sokat kell dolgoz-
nom mindezekért. Magyarországra 
is hívtak. Lett volna lehetőségem 
próbajátékra menni Svédországba, 
viszont valami nagyon sántított a 
háttérben, így jobbnak láttam, hogy 
maradjak. Jól érzem magam Székely-
udvarhelyen.

– Az utóbbi években a női foci na-
gyon sokat fejlődött. Hova érhet el?
– Szerintem felérhet a férfi  szakág 
szintjére. A mi hátrányunk az, hogy 
jóval kisebb az anyagi háttér. Ha ez 

a gát felszakadna, akkor ott lehetne, 
ahol a férfi  foci.

– Mi az, amiről lemondtál azért, 
hogy kapus lehess?
– A hokit elengedtem, pedig azt re-
méltem, hogy a jégkorongban be-
futhatok egy karriert. Amikor jeget 
látok, rögtön az ugrik be, korcsolyát 
húzok, és már csúszok is. Imádom, 
de ez a hajó már elment.

Ami pedig a mindennapi életet il-
leti, sajnáltam otthagyni a barátokat, 
a régi osztályt. Csak nyáron vagyok 
otthon Csíkdánfalván, akkor talál-
kozhatok velük. A sport már ilyen, 
sok mindenről le kell mondanod. 
Cserében jól alakul az életem, szép 
eredményeket érek el, a román női 
labdarúgó-válogatott keretébe is 
rendre meghívnak, most már nyolc-
szoros válogatott vagyok.

– Mik az álmaid?
– Ezeken nem nagyon gondolkodom. 
Inkább élek a mának, mint tervezek. 
Lehet, ezért is lettem kapus, hiszen 
kis bolondság van bennem.

– Ha rád nézek, egy törékeny 
lányt látok. Nehéz elképzelni ró-
lad, hogy focizol, ráadásul kapus 
vagy.
– Sokszor megkapom ezért a kriti-
kákat. Van, aki beszól, hogy ilyen 
vékonyan hogy lehet a kapuban áll-
ni, nem félsz, hogy amikor leesel, 
kettétörsz? Vagy megütöd magad? 
Hát nem, meg kell tanulni esni, az 
ütközésekhez hozzászokik a test, a 
szervezet. Amikor kezdtem, több-
ször voltam kék-zöld, mindenem 
fájt. Aztán eltört a kezem, a csuk-
lóm, az ujjam. Megedződtem, kapus 
lettem.

A mindössze huszonkét éves Kajtár már nyolcszor védte a román felnőtt válogatott kapuját




