
A mi generációnk technikából és 
natív erőből lökte a súlyt, hajította 
a gerelyt, vetette a diszkoszt. Sem-
milyen táplálékkiegészítőt, semmi-
lyen gyógyszert nem használtunk 
azokban az években. Jó példa erre, 
hogy amikor a 12. osztályt elvégez-
tük, úgy néztünk ki, mint a mai 
15–16 éves sportoló fiatalok. Nem 
sürgették a fejlődésünket, mint 
most, és talán ez volt a jó. Eredmé-
nyeim szerint az atlétikai váloga-
tott tagja kellett volna legyek, az is 
voltam papíron, de a nevem miatt 
külföldi versenyekre rendszerint 
nem vittek el, a bukaresti klubok-
hoz leigazoltak utazhattak, nem a 
vásárhelyiek.

– Az elsők között jutott be a főis-
kolára, ez akkoriban nem min-
dennapi eredménynek számított.
– A középiskolát egészen a 10. 
osztályig magyar tagozaton vé-
geztem, aztán egy rendelettel 
megszüntették a magyar nyelvű 
matematika- és sportosztályokat, 
így román nyelven fejeztem be a 
középiskolát, ami egyáltalán nem 
volt könnyű. Az akkori Románi-

ában az egyedüli, Bukarestben 
működő Testnevelési Főiskolára, 
az IEFS-re felvételiztem, ahova 
egyből bejutottam, több ezer fel-
vételiző közül negyedikként, 9,76-
tal. A középiskola és az egyetem 
közötti időszakra akkor az volt a 
törvény, hogy az egyetemekre be-
jutott fiatalokat elvitték 9 hónapos 
katonaságra. A minőségi atlétika 
szempontjából ez nagyon vissza-

fogott, kilenc hónapig egyetlen 
atlétikai edzést sem végezhettem, 
a felderítőknél katonáskodtam, 
egyebek közt a túlélést gyakorol-
tuk. Az egyetem csapatában végig 
atletizáltam, aztán megkerestek 
a bobosok, megkérdezték, hogy 
ilyen jó adottságokkal nem vol-
na-e kedvem téli sportot űzni, így 
párhuzamosan boboztam is.

– Tagja volt az 1988-as téli olimpi-
ára készülő bobcsapatnak?
– Igen, én voltam a második ember 
a négyes bobegységnél, de még-
is másokat vittek ki Kanadába, 
Calgaryba az olimpiára. Én akkor 
értetlenül álltam a történet előtt, 
atlétikában nem vittek külföldre, 
a bobnál is mellőztek, de az olim-
pia után fény derült mindenre, a 
válogatott fele kinn maradt, disszi-

dált. A pilóta, Degan hazajött, és 
új csapat alakult, ezért aztán több 
nemzetközi világversenyre kiju-
tottam. Közben 1989-ben a titkos-
rendőrség, a Securitate felfigyelt 
rám, és újra tiltólistára kerültem, 
nem vittek külföldre. Édesapámat 
Marosvásárhelyen a titkosszolgá-
lat faggatta, szinte napi rendsze-
rességgel állt meg a szeku kocsija 
a vásárhelyi Tudor lakótelepen, a 

lakásunk előtt. Az 1989-es fordu-
lat után részt vehettem a felnőtt 
világbajnokságon St. Moriztban. 
Jól ment a bobozás, a világkupá-

kon rendszeresen benne voltunk 
az első tízben, versenyeinket köz-
vetítette az Eurosport. Bobverseny-
zőként 1992-ben értem el életem 
legjobb eredményét, a németor-
szági Königssee városában meg-
rendezett Európa-bajnokságon, 
ahol viszonylag nagy meglepetésre 
a Paul Neagu, Hodos László, Lau-
rențiu Budur, Costel Petrariu ösz-
szeállítású négyesbob-csapat har-
madik helyen zárt, Németország és 
Ausztria mögött. Az Eb-bronz egy 
nagyon hosszú felkészülési folya-
mat eredménye. Nagyon komolyan 
vettük a munkát, a felkészülést, 
éjjel-nappal edzettünk. Én akkor 
tanár voltam Szépvízen. Nyáron 
itthon, Csíkban egyedül edzettem, 
télen voltak a közös havas edzések 
márciusig. Azóta sem volt ilyen jó 
eredménye Romániának, és ahogy 
nézem, egyhamar nem is lesz. Mi 
egy olyan bobbal versenyeztünk, 
ami szériagyártású volt, tehát több 
csapat versenyzett vele. 1992-ben 
a franciaországi Albertville-ben 
megtartott téli olimpia előtt a ro-
mániai sportvezetés jó eredménye-
ket várt a Neagu, Hodos, Budur, 
Petrariu összeállításban versenyző 
négyesbob-csapattól, de csak a 20. 
helyen végeztünk. Addig soha nem 
voltam beteg, de akkor ágyba ke-
rültem. Negyven fokos lázam volt, 
de akkor sem adtam fel. Felöltöz-
tettek, kivittek a pályára, két eresz-
kedés a bobbal, és rögtön vissza a 
szállodába. Nem is melegítettem, 
egyszerűen égtem a negyven fokos 
lázban.

– Edzőként is maradandót alko-
tott...
– 2000-ben megalakítottam Ro-
mánia első női bobcsapatát. Eb-
ben társ volt Paul Neagu. Együtt 
vezettük ezt a csapatot egészen 
2006-ig. A lányokkal kijutottunk 
a 2002-es téli olimpiára Salt Lake 
Citybe, a csapat pilótája a csík-
szeredai Kovács Erika volt, aki ko-
rábban gyors korcsolyázott. Nagy 
eredmény volt az olimpiára való 
kijutás, hiszen negyven csapat ver-
senyzett a kijutást jelentő húsz he-
lyért, mi pedig tizenötödik helyen 
végeztünk. Közben Kovács Erika 

befejezte a bobozást, a Csíkszere-
dai Sportklub kettes női bobcsapa-
tát Spirescu–Țigău alkotta, akikkel 
ifjúsági világbajnokságot nyertünk 
2007-ben. A Sportklubnak szerin-
tem nemzetközi szinten ez az egyik 
legjobb eredménye. Jelenleg is van 
bobcsapata a Csíkszeredai Sport-
klubnak, férfi vonalon vagyunk je-
len, és nagy esély van arra, hogy a 
fiúk kijussanak a 2022-es téli olim-
piára.

– Sportol még? Kapcsolatban ma-
radt a bobbal?
– Az 1990 és a 2000-es években 
szabadidőmben kosárlabdáztam, 
részt vettem az akkor 12–14 csapa-
tos városi bajnokságban, még a vá-
rosi válogatottba is beválasztottak. 
Több éven át a csíkszeredai felnőtt 
jégkorongcsapat nyári edzéseit 
is vezettem, a fiúkkal együtt vé-
geztem a gyakorlatokat, büszke 
vagyok arra, hogy helyből távol-
ugrásban még ma is 3 méter fölé 
tudok ugrani. Naponta bejárok az 
erőterembe, levezetem a napi fe-
szültségeket. A Nemzetközi Bob és 
Szkeleton Szövetségnél – egyedüli 
romániaiként – már nyolc éve a 
fejlesztésekért kinevezett bizottság 
tagja vagyok. Ezt a bizottságot vá-
lasztják, és úgy tűnik, jól végezhe-
tem a munkámat, mert már nyolc 
éve igényt tartanak rám.
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A bolyais dicsőségtáblán 

Nyolc évvel ezelőtt, 2011-ben a 
marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnázium sporttermének 
falára dicsőségtáblát helyeztek 
el a híres középiskola egykori 
diákjainak – akik kiváló eredmé-
nyeket értek el a nyári, illetve 
téli olimpiákon – tiszteletére. 
Ezen dr. Kelemen Atilla (1952, 
Helsinki), Nagy Gábor (1956, 
Melbourne), dr. Bordy János 
(1968, Mexikóváros), Dósa Csa-
ba (1976, Montreal), Nagy József 
(1980, Moszkva) és Gál István 
(1976, Montreal) neve mellett 
Hodos Lászlóé (1992, Albertville) 
is szerepel.
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Balról jobbra Hodos László, Papp Szabolcs 
és Ráduly Róbert Kálmán a 2018-as jégko-
rong Román Kupa átvételekor 
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