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Viszlát, gólkirály! Hadnagy Attila a hétvégén szögre akasztotta a stoplis cipőt

BESZÉLGETÉS A SEPSISZENTGYÖRGYI SEPSI OSK LABDARÚGÓCSAPATÁNAK VISSZAVONULÓ CSATÁRÁVAL

Amit a foci adhatott: Hadnagy kerek története
Szombaton lépett utoljára pályára 
hivatalos labdarúgó-mérkőzésen 
Hadnagy Attila. A 38 éves sportem-
ber ott zárta le aktív pályafutását, 
ahol elkezdte: a sepsiszentgyörgyi 
szurkolók előtt. A Sepsi OSK élvo-
nalbeli együttesének csatára szép 
karriert futott be, több mint kétszáz 
mérkőzést játszott a román élvonal-
ban. Futballtörténete a klub ügyve-
zető igazgatójaként folytatódik.

 » JÓZSA CSONGOR

– Milyen gyerek voltál?
– Csintalan, a focival kétszer törtem el a 
kezem. Igazi gyerekkorom volt, megesett, 
hogy elszöktünk otthonról, a szomszéd 
kertjéből loptuk az almát, karalábét, mur-
kot, vagy amit épp találtunk. Kicsi korom 
óta a lépcsőház, a blokk előtt reggeltől estig 
rúgtuk a labdát. Két csapatot csináltunk, 
a falon volt az egyik kapu, a másik pedig 
a poroló volt. Sokat lógtunk a játszótéren. 
Szép, egészséges volt a gyerekkorom.
 
– Sepsiszentgyörgyön születtél, nőttél fel. 
Mikor mentél először fociedzésre?
– Hét-nyolc éves lehettem, amikor Ka-
rácsony József tanár úrhoz jártunk a bi-
tumenpályára. Ötödikes voltam, amikor 
szüleim beírattak a sport osztályba, ak-
kor Domokos Sándor volt a testnevelő ta-
nárunk. Kezdetben kapus voltam, ez volt 
az első posztom. Bárhol elvetődtem, nem 
számított, hogy kemény volt a játéktér 
vagy füves. Örökké szakadt nadrággal, pó-
lóval mentem haza, tele sebekkel, sokat is 
kaptam ezért édesanyámtól. Domokos úr 
volt, aki észrevette, hogy nem szeretek 
veszíteni: a kapuban álltam, gólt kap-
tam, gyorsan tettem le a labdát, dobtam 
a földre, cigliztem ki az ellenfelet, rúgtam 
a bőrt, egyenlítettem. Azt mondta, te túl 
csökött vagy a kapuban, menj ki!
 
– Kis termetű voltál?
– Igen, az osztályban a tornasorban há-
tulról a második, harmadik voltam. No, 
de visszatérve, én akkor nagyon haragud-
tam a tanár úrra, hogy miért küldött ki a 
kapuból. Aztán csak beigazolódott, hogy 
jó döntést hozott. Jöttek az iskolák közötti 
kadettbajnokságok, lassan megszerettem 
az új posztomat. Nem volt nehéz, rúgtam a 
gólokat. A csatárt istenítik, ha találatot sze-
rez, ezt már akkor megtapasztaltam.
 
– Így lettél kapusból csatár?
– Nem is játszottam más pozícióban. 
A gólszerzést megízleltem, így ott is ma-

radtam. Ahogy a foci volt az egyetlen 
sportág, amit műveltem. Nem igaz, hogy 
mást nem próbáltam ki, de csak labdarú-
góedzésekre jártam.
 
– Nagyon fi atalon, ifi ként volt az első hivata-
los mérkőzésed a felnőttek között.
– Tizenhét éves voltam, amikor már felke-
rültem a nagyokhoz. A Sepsiszentgyörgyi 
Oltul akkor jutott fel a harmadosztályba, 
a C ligába. Polgár László edző dobott be 
a mély vízbe. Hazai környezetben mutat-
koztam be a Pandurii Târgu Jiu ellen. Ők 
a feljutást célozták meg, itthon 2-2-nél ki-
harcoltam egy tizenegyest, amit értékesí-
tettek, így azzal megnyertük a meccset. Az 
edzőm, Laci bácsi mindig elmondja, látta 
bennem a potenciált, azért adta meg a le-
hetőséget. Mostanában már nem nagyon 
merik ezt megtenni, hogy ennyire fi atalon 
megadják a sanszot.
 
– Milyen volt ez az időszakod az Oltulnál?
– Három évet voltunk a harmadik ligában, 
aztán feljutottunk. Szerintem akkor volt 
Sepsiszentgyörgynek a legjobb csapata. 
Abból a szempontból, hogy a legtöbb helyi 
labdarúgó volt a keretben. Ha jól emlék-
szem, tizennégyen-tizenöten voltunk hely-
béliek. Nagyon összetartó, jó gárda volt az. 
Sajnos anyagi és más okok miatt is csupán 
egy évet töltöttünk el a másodosztályban. 
Nekem ez az idény már a távozásé volt, ki-
szemelt a Petrolul Ploiești.
 
– Ez volt az első kapcsolatot a profi  labda-
rúgással.
– A Petrolul akkor esett ki az élvonalból, 
egyesült az Astrával. Minden teljesen más 
volt, a célkitűzés a visszajutás volt. A né-
zők, a körülmények olyanok voltak, ami-

vel én addig nem nagyon találkoztam. Itt 
éreztem először profi  focistának magam. 
Ploiești-en nagyon jó időszakomat éltem 
meg. Belekóstoltam a jó foci ízébe. Két és 
fél évet töltöttem ott, én voltam a házi gól-
király. Mindkét idényben ott voltunk, hogy 
jutunk fel, aztán az utolsó, utolsó előtti 
mérkőzésen veszítettük el ezt. A harmadik 

évben, amikor a szerződésem utolsó részét 
töltöttem, több első osztályos klub megke-
resett. Akartak, de a Petrolul nem engedett. 
Megegyeztem a Brassói FC-vel, alá is írtam 
a szerződést, amikor az utolsó fél évben 
voltam. Ez nem tetszett a klubvezetőknek, 
így hat hónapra letiltottak. Ez sem tört 
meg, egyedül készültem, edzésprogramo-
kat csináltam, nem maradtam le nagyon.
 
– A brassói klub akkor még másodosztá-
lyos volt.
– Dinu Gheorghe volt az elnök, Răzvan 
Lucescu az edző. Nem is volt kérdés, az 
első idényben simán jutottunk fel a Liga 
1-be. Huszonnégy találattal én voltam a 
másod osztály gólkirálya akkor. Négy és 
fél év következett az élvonalban. A Cenk 
alatti városban jól éreztem magam, közel 
volt az otthon, a család. Itt volt az első igazi 
találkozásom a legjobbakkal. Az első sze-
zonban a Brassói FC-t nem verte meg senki 
hazai környezetben: legyőztük a Steauát, a 
Rapidot, leikszeltünk a későbbi bajnokkal, 
a Kolozsvári CFR-rel. Jó volt a hangulat, 
rendre telt házas stadionban játszottunk.
 
– Aztán mégis távoztál, jött az FC Botoșani.
– Az igazság az, hogy nem volt nagy ked-
vem a váltáshoz. Jól éreztem magam 
Brassóban, a fene akart 350 kilométerre el-
utazni. Az ügynököm és a feleségem kéré-
sére ültem le beszélgetni az ottani tulajjal, 
Cornel Schweizerrel. A román fociban ez az 
ember egyedi: egyenes, karakteres, tiszta 
lelkű. Elsőre megfogott, azt mondtam, fél 
évre aláírok, aztán ha nem jutunk fel az 
élvonalba, nem maradok. A téli szünetben 
öt pontra volt a csapat a feljutástól. Meg-
lett, így ott ragadtam. Legszebb éveimet 
ott élhettem meg: házi gólkirály voltam, a 

második szezonban elcsíptük az Európa Li-
ga-indulást. A selejtezőben a Legia Varsó-
val játszottunk, úgyhogy ez is maradandó 
élmény volt. Botoșani-ban az utcán hang-
zott el, hogy mi a magyar embereket nem 
szeretjük, te vagy az egyedüli, akit igen.
 
– Pályafutásod során volt bármiféle hátrá-
nyod abból, hogy magyar vagy?
– A lelátóról kaptam ezt-azt. Csapaton be-
lül sehol, soha nem volt megvetés amiatt, 
hogy magyar vagyok. Bárhol is voltam, 
tiszteltek. Persze mindenhol kitettem a lel-
kemet a pályán, így ez biztosan sokat szá-
mított. Soha nem volt problémám abból, 
hogy magyar vagyok.
 
– Gondoltál arra, hogy karrieredet ott zárha-
tod, ahol elindítottad, Sepsiszentgyörgyön?
– Őszintén szólva, nem. Amikor az FC 
Botoșani-tól távoztam, az egész stadion 
állva tapsolt, azt kérték, hogy ne menjek 
el. A Sepsi OSK feljutott a Liga 2-be, Dió-
szegi László elnökkel leültünk beszélget-
ni. A családom miatt is azt a döntést hoz-
tam, hogy hazajövünk. 35 éves voltam, 191 
meccset játszottam le az élvonalban. Úgy 
voltam vele, hogy nem lépem át a kétszá-
zas küszöböt.
 
– Nem hittél benne?
– Nem. Lacival azt is egyeztettük, hogy 
valahogy maradjunk benn a Liga 2-ben, 
nehogy kiessünk. Ezzel szemben történel-
met írtunk, egyből feljutottunk. Ez valami 
fantasztikus élmény volt. Így az FC Volun-
tari ellen megélhettem: az élvonalban szü-
lővárosomban ölthettem magamra kétszá-
zadszor a mezt.
 
– Hiszel a sorsban? Hogy léteznek ilyen 
csodák?
– Nem a sorsban hiszek, hanem Istenben. 
Hívő katolikus ember vagyok, hiszem, hogy 
Istennel minden lehetséges. Nagy a hitem.
 
– Mit adott számodra a labdarúgás?
– Mindent! Ha még egyszer megszülethet-
nék, akkor is focista lennék. Örömet, bána-
tot, országot, világot láthatsz, emberekkel 
ismerkedsz, sztárokkal, nézőkkel találko-
zol. Megállítanak az utcán, gratulálnak, 
aláírást kérnek. Érzed, hogy az életben va-
laki vagy. Ezt adta nekem a foci.
 
– Teljesnek érzed az aktív pályafutásodat?
– Talán az kimaradt belőle, hogy nem 
fociztam külföldön. Nem ízlelhettem meg, 
milyen az idegenlégióskodás. Pár évet 
azért lehúzhattam volna máshol is. Lett 
volna lehetőségem, voltak ajánlataim Ma-
gyarországról, Azerbajdzsánból, Ciprusról. 
Mindig szerződésben álltam, így nem tud-
tam menni. Bánni nem bánom, hogy nem 
jött össze, de azért kipróbáltam volna.
 
– Kihívás számodra az új munkahelyed?
– Nagyobb, mint a focizás. Laci felaján-
lotta, hogy legyek a Sepsi OSK ügyvezető 
igazgatója. Ez azt jelenti, hogy utána én kö-
vetkezem a klubnál. Amit elértem a pályán, 
én megcsípném az új posztomon is. Bízom 
magamban, a stábban, hogy együtt sikerül 
elérnünk a jó eredményeket.
 
– Az utolsó mezed hova kerül?
– Sokan kérték, hogy adjam nekik. Átgon-
doltam, egyelőre nálam marad, a házam-
ban, a falon. Aztán megeshet, hogy valami-
kor felajánlom jótékonysági célra, ha azzal 
segíteni tudok valakin.

 » „Bárhol is voltam, tiszteltek. 
Persze mindenhol kitettem a 
lelkemet a pályán, így ez bizto-
san sokat számított” – mondta 
Hadnagy Attila.

Liga 1: a záróforduló dönt a bronzéremről

Az utolsó forduló dönt a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság bronzérméről, mivel a 
Viitorul hétfő este 3-0-ra legyőzte hazai környezetben a Giurgiui Astrát, és ezáltal beérte a 
Craiovát a felsőházi rájátszás összetettjében. Kilenc forduló után mindkét együttesnek 36 
pontja van, a Gheorghe Hagi edzette konstancai gárda ráadásul jobb gólarányával most 
meg is előzte az oltyán riválist. A hétvégi tizedik fordulóban épp egymás ellen zárják a 
szezont, amikor is szombaton 21 órától a Craiova lesz a házigazda. A playoff  másik két 
összecsapásának már nem lesz tétje, hiszen a Kolozsvári CFR már megünnepelte a cím-
védését, miközben az FCSB a második, az Astra az ötödik, a Sepsi OSK pedig a hatodik 
helyen zárja az idényt. Az alsóházban hétközi fordulót rendeznek, mely alkalommal a 
lapzártánk után rendezett meccsek mellett ma Hermannstadt–Dinamo (18.15) és Volunta-
ri–Chiajna (21) párosítás szerint lépnek pályára. Ezzel párhuzamosan a másodosztályban 
35. forduló mérkőzései szerepelnek műsoron, az etap egyik rangadója pedig a csütörtök 
18 órakor kezdődő Clinceni–Kolozsvári Universitatea összecsapás lesz. 
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