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Nyolc évvel ezelőtt a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Gim-
názium sporttermének falára 
dicsőségtáblát helyeztek el a 
tanintézet olimpiákra kijutott 
sportolóinak nevével. Közöttük 
van a Csíkszeredai Sportklub 
elnökének, Hodos Lászlónak 
is a neve, aki bobszánkóban 
Európa-bajnoki bronzérmet 
nyert, majd részt vett az 1992-es 
téli olimpián. Az kevésbé ismert, 
hogy a klubelnök atlétaként 
kezdte sportpályafutását, 
amelyre beszélgetésünk során is 
szívesen emlékezett vissza.

 » DOBOS LÁSZLÓ

– A sportok királynőjével kezdődött 
Hodos László sportpályafutása, atlé-
tikában érte el első országos eredmé-
nyeit. Hogyan kezdett el sportolni?
– Az 1980-as évek elején kezdtem a 
sportot a marosvásárhelyi 3. Számú 
Általános Iskolában, és onnan, mi-
vel nagyon jó eredményeket értem el, 
egyből átvittek a Bolyai Farkas Gim-
náziumba, ott végeztem a 8. osztályt, 
majd a középiskolát matematika–fi -
zika osztályban. Nevelőedzőm Szász 
Adalbert volt, akiről a marosvásár-
helyi sportiskolát is elnevezték. Úgy 
tűnik, nagyon jó képességeim voltak, 
született adottságok, hiszen már az 
első versenyen harmadik lettem a 
60 méteres síkfutásban, olyan spor-
tolókat győztem le, akik már sok éve 
atletizáltak. A dobóedzéseket Finta 
tanár úrral végeztük, magasugrásból 
pedig a székelyudvarhelyi szárma-
zású Baczó László készített fel. Egy 
nagyon komoly atlétikai körbe ke-
rültem bele, amit nagyon komolyan 
is vettem. Szerencsémre kiváló fel-
készültségű edzők keze alatt dolgoz-
hattam. Először a sprintpróbákkal 
kezdtük, 50, 60 és 100 méteres síkfu-
tásban versenyeztem, de Szász Adal-
bert – látván, hogy más próbákban 
is jó eredményeket érek el – többször 
mondta: „Hodi, ki kellene próbáljuk 
a tízpróbát.” Két év múlva korcsopor-
tomban, az ifj úsági 3-asoknál orszá-
gos bajnok lettem 6500 ponttal, ami 
abban az időben szép eredménynek 
számított. Azt gyorsan fűzzük hozzá, 
hogy az 1980-as években a románi-
ai atlétika világszínvonalon állt, az 
ifi knél minden korosztályban 20–30 
tízpróbázó volt, a sprintpróbáknál 
pedig 50–60-an is rajthoz álltak. A 
sprint mellett nagyon jól ment a 110 
méteres gátfutás, ahol többszörös is-
kolai bajnok voltam. Tízpróbában ott 
voltam az első négy között a felnőtt-
mezőnyben is. Ion Buliga volt akkor 
a legjobb romániai tízpróbázó a mi 
korosztályunkban, de az mindig fur-
csa volt, hogy míg mi vékony gyere-
kek voltunk, ő 5–6 évvel idősebbnek 
tűnt, meg volt szakállasodva. Sok-
szor feladatként kaptam, hogy 400 
és 1500 méteren – ahol jobb eredmé-
nyeim voltak nála – húznom, vin-
nem kellett, hogy jó időeredményt 
érjen el. A mai napig jóban vagyunk, 

tartjuk a kapcsolatot. Az akkori, kézi 
méréssel 10.52 másodperc volt az 
egyéni csúcsom 100 méteren, ami a 
mostani elektromos méréssel 10.80 
mp-nek felel meg. Ifi ként akkor ez 
nemzetközileg is kiváló eredmény-
nek számított egy tízpróbázónak. 
Érdekes volt a rúdugrás is, hiszen a 
múlt rendszerben nehéz volt besze-
rezni egy performáns rudat, nehezen 
találtunk olyat, amely az én testsú-
lyomnak megfelelt volna, ezért ke-
ményebb, nehezebben hajló rúddal 
ugrottam, ha jól emlékszem, ifi  3-as-
ként 3,80 métert. De később sem volt 
az erősségem a rúdugrás, magasug-
rásban viszont 192 centimétert ugrot-
tam, ami egy tízpróbázó számára ma 
is jó eredménynek számít. A dobó-
számokban nem voltunk nemzetközi 
szinten jók, mert – szerintem – kevés 
súlyedzést végeztünk. A mi generáci-
ónk technikából és natív erőből lökte 
a súlyt, hajította a gerelyt, vetette a 
diszkoszt. Semmilyen táplálékkie-
gészítőt, semmilyen gyógyszert nem 
használtunk azokban az években. Jó 
példa erre, hogy amikor a 12. osztályt 
elvégeztük, úgy néztünk ki, mint 
a mai 15–16 éves sportoló fi atalok. 

Nem sürgették a fejlődésünket, mint 
most, és talán ez volt a jó. Eredmé-
nyeim szerint az atlétikai válogatott 
tagja kellett volna legyek, az is vol-
tam papíron, de a nevem miatt kül-
földi versenyekre rendszerint nem 
vittek el, a bukaresti klubokhoz le-
igazoltak utazhattak, nem a vásár-
helyiek.
 
– Az elsők között jutott be a főisko-
lára, ez akkoriban nem mindennapi 
eredménynek számított.
– A középiskolát egészen a 10. osz-
tályig magyar tagozaton végeztem, 
aztán egy rendelettel megszüntet-
ték a magyar nyelvű matematika és 
sport osztályokat, így román nyelven 
fejeztem be a középiskolát, ami egy-
általán nem volt könnyű. Az akkori 
Romániában az egyedüli, Bukarest-
ben működő testnevelési főiskolára, 
az IEFS-re felvételiztem, ahova egy-
ből bejutottam, több ezer felvételiző 

közül negyedikként, 9,76-tal. A kö-
zépiskola és az egyetem közötti idő-
szakra akkor az volt a törvény, hogy 
az egyetemekre bejutott fi atalokat 
elvitték 9 hónapos katonaságra. A 
minőségi atlétika szempontjából ez 
nagyon visszafogott, kilenc hónapig 
egyetlen atlétikai edzést sem végez-
hettem, a felderítőknél katonáskod-
tam, egyebek közt a túlélést gyako-
roltuk. Az egyetem csapatában végig 
atletizáltam, aztán megkerestek a 
bobosok, megkérdezték, hogy ilyen 
jó adottságokkal nem volna-e ked-
vem szánkózni, így párhuzamosan 
boboztam is.
 
– Tagja volt az 1988-as téli olimpiára 
készülő bobcsapatnak?
– Igen, én voltam a második ember a 
négyes bobegységnél, de mégis má-
sokat vittek ki Kanadába, Calgaryba 
az olimpiára. Én akkor értetlenül áll-
tam a történet előtt, atlétikában nem 
vittek külföldre, a bobnál is mellőz-
tek, de az olimpia után fény derült 
mindenre, a válogatott fele kinn 
maradt, disszidált. A pilóta, Degan 
hazajött, és új csapat alakult, ezért 
aztán több nemzetközi világverseny-

re kijutottam. Közben 1989-ben a tit-
kosrendőrség, a Szekuritáté felfi gyelt 
rám, és újra tiltólistára kerültem, 
nem vittek külföldre. Édesapámat 
Marosvásárhelyen a titkosszolgálat 
faggatta, szinte napi rendszeresség-
gel állt meg a szeku kocsija a vásár-
helyi Tudor lakótelepen, a lakásunk 
előtt. Az 1989-es fordulat után részt 
vehettem a felnőtt világbajnokságon 
St. Moriztban. Jól ment a bobozás, a 
világkupákon rendszeresen benne 
voltunk az első tízben, versenye-
inket közvetítette az Eurosport. 
Bobversenyzőként 1992-ben értem 
el életem legjobb eredményét a né-
metországi Königssee városában 
megrendezett 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 
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Bobba „ültetett” atlétaadottságok

Sportos életút. Hodos László atlétából bobversenyző, bobversenyzőből edző, majd klubelnök lett
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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 
romániai sportvezetés jó ered-
ményeket várt a Neagu, Hodos, 
Budur, Petrariu összeállításban 
versenyző négyesbob-csapattól, 
de csak a 20. helyen végeztünk. 
Addig soha nem voltam beteg, de 
akkor ágyba kerültem. Negyven-
fokos lázam volt, de akkor sem 
adtam fel. Felöltöztettek, kivittek 
a pályára, két ereszkedés a bob-
bal, és rögtön vissza a szállodába. 
Nem is melegítettem, egyszerűen 
égtem a negyvenfokos lázban.
 
– Edzőként is maradandót al-
kotott...
– 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 bobcsa-
patát Spirescu–Țigău alkotta, 
akikkel ifj úsági világbajnokságot 
nyertünk 2007-ben. A Sportklub-
nak szerintem nemzetközi szinten 
ez az egyik legjobb eredménye. 
Jelenleg is van bobcsapata a Csík-
szeredai Sportklubnak, férfi vona-
lon vagyunk jelen, és nagy esély 
van arra, hogy a fi úk kijussanak a 
2022-es téli olimpiára.
 
– Sportol még? Kapcsolatban ma-
radt a bobbal?
– Az 1990 és a 2000-es években 
szabadidőmben kosárlabdáztam, 
részt vettem az akkor 12–14 csa-
patos városi bajnokságban, még 
a városi válogatottba is beválasz-
tottak. Több éven át a csíkszeredai 
felnőtt jégkorongcsapat nyári edzé-
seit is vezettem, a fi úkkal együtt 
végeztem 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 
Szkeletonszövetségnél – 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.

 »  „A mi gene-
rációnk techni-
kából és natív 
erőből lökte a 
súlyt, hajította a 
gerelyt, vetet-
te a diszkoszt. 
Semmilyen 
táplálékkiegészí-
tőt, semmilyen 
gyógyszert nem 
használtunk 
azokban az évek-
ben” – emléke-
zett vissza Hodos 
László.

 » „Az Eb-bronz 
egy nagyon hosz-
szú felkészülési 
folyamat ered-
ménye. Nagyon 
komolyan vettük 
a munkát, a 
felkészülést, éj-
jel-nappal edzet-
tünk” – idézte fel 
bobválogatottsá-
ga sikereit Hodos 
László.




