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MINDEN IDŐK EGYIK LEGJOBB ROMÁN LABDARÚGÓKAPUSA MÉG MINDIG JÓL EJTI KI A MAGYAR SZAVAKAT

Erdély után nosztalgiázik Silviu Lung
Székelyföldön járt Silviu Lung, 
meglátogatta az FK Csíkszeredánál 
kapusedző nagyobbik fi át. Minden 
idők egyik legjobb romániai labdarú-
gókapusával pályafutásáról, sikerei-
ről beszélgettünk.

 » DOBOS LÁSZLÓ

– Bár több mint negyven éve román kör-
nyezetben él, kitűnő hangsúllyal ejti ki a 
magyar szavakat. Erdély vagy Olténia áll 
közelebb a szívéhez?
– Erdélyben születtem, nevelkedtem, és 
nosztalgiázom Nagykároly, illetve Erdély 
után. A Nagykárolyhoz közeli Kraszna-
szentmiklóson születtem, amely most 
Kismajtény község része, a család azon-
ban már egyéves koromban Nagykároly-
ba költözött, ott nőttem fel, ott jártam is-
kolába. Fiatalkori barátaim egytől egyig 
magyarok voltak, a nagykárolyi csapat-
ban én voltam az egyedüli román. Ma-
gyarul beszéltünk, apám Szepesi közvetí-
téseit hallgatta a magyar rádióban, majd 
a magyar tévében nézte a focit. A felesé-
gem olténiai, egy kiváló nő, két fi unk van, 
és mivel én sokat voltam távol a családtól, 
az ő érdeme, hogy a gyerekek jó nevelést 
kaptak, Craiova leghíresebb gimnáziu-
maiban 9-es feletti átlaggal érettségiztek. 
Nosztalgiázom Erdély iránt, de a család 
megszokta Craiovát.
 
– Hogyan kezdődött labdarúgó-pályafutá-
sa, hogyan került Craiovára?
– Gyerek- és fi atalkoromban több sportá-
gat űztem, fociztam, kosárlabdáztam, ké-
zilabdáztam, asztaliteniszeztem, de a fut-
ballnál ragadtam. Az 1970-es évek elején, 
akárcsak most, a C ligában kötelező volt 
ifj úsági játékost használni. Tizenhat és fél 
évesen mutatkoztam be Nagykároly csa-
patában, ahol hangsúlyozták, hogy csak 
kapusként tudnak foglalkoztatni. Biztos 
láttak bennem tehetséget. Nagykárollyal 
feljutottunk a másodosztályba. Érdekes-
ség, hogy a 8. osztály után apám inasis-
kolába és esti középiskolába íratott, azt 
mondta, hogy ha a futball nem fog menni, 
legyen egy mesterségem, így autószerelő-
nek tanultam. Közben országszerte vá-
logatókat szerveztek a fi atal labdarúgók-
nak, a borsabányain pedig Bogdán-Braun 
Kálmán, a legendás Csibi bácsi beajánlott 
a szövetségnek. Az ifi válogatottnál Cons-
tantin Ardeleanu volt az edzőm, és Țețe 
Moraruval harcoltunk a kapusposztért. 
Az egyik mesterem az inasiskolában nagy 
Craiova-drukker volt, ismerte Cornel Stro-
ét, az olténiai csapat vezetőjét, így kere-
sett meg 18 évesen a Craiovai U. Tetszett 
az ajánlat, a szülők örvendtek, hogy egye-
temre is járhatok majd, de mivel még nem 
voltam nagykorú, apám írta alá a szerző-
dést. Megtudták ezt a temesváriak, és pár 
nap múlva ők is megkerestek, de apám egy 
életre szóló leckét adott nekem. Azt mond-
ta a Poli vezetőinek, hogy már aláírtunk a 
Craiovához, és az adott szó, a gerincesség 
minden pénznél többet ért, így bár tízszer 
többet ígérnek, mint a Craiova, és bár jól 
jönne a pénz, mert nem vagyunk gazda-
gok, de mi betartjuk a szavunkat. A har-
madik, illetve a második ligában szerzett 
tapasztalattal kerültem 1974-ben, 18 éve-
sen a Craiovához. Az U éppen bajnoksá-
got nyert, és a mennyországban éreztem 
magamat, hiszen olyan hírességek mellé 
kerültem, mint Oblemenco, Țarălungă, 

Deselnicu, Boc, Niculescu, Strâmbeanu, 
de játszott már Balaci is.
 
– Következett egy nagyon szép időszak a 
Craiovával, tizennégy év, sikerek a román 
bajnokságban, az európai kupaporondon, 
első számú kapus lett a válogatottnál.
– Gyönyörű évek voltak azok, de mint 
minden szépnek, megvolt ennek is az ára. 
Nekem erdélyiként nem volt könnyű a 
beilleszkedésem az olténiai világba. Ren-
geteget dolgoztam, edzettem. Akkor nem 
voltak a csapatoknál külön kapusedzők, 
mi pedig az edzések után maradtunk, sok-
szor a salakpályán folytattuk az erőnléti 
gyakorlatokat, próbáltuk a vetődéseket. 
Sajnos, amikor a legjobb formában vol-
tam, lebetegedtem, sárgaságos lettem, és 
szóba jött, hogy kölcsönadnak Aradra. Én 
azonban nem adtam fel, rengeteg akarat-
erővel harcoltam a posztomért, harma-
dik számú kapusból újra első lettem, sőt 
Kovács István, a világhírű edző, aki BEK-
et nyert az Ajaxszal, és átvette a román 
válogatottat, behívott a keretbe. Mindig 

hangsúlyozom tanítványaimnak, hogy 
tegyenek meg mindent a labdarúgásért, 
dolgozzanak, készüljenek komolyan, és 
a labdarúgás ezt előbb-utóbb vissza fogja 
fi zetni az életben. A Craiovával, a Craio-
va Maximaként emlegetett együttessel 
nyertünk bajnokságot, Román Kupát, a 
BEK-ben bejutottunk a legjobb nyolc közé, 
az UEFA-kupában elődöntőt játszottunk. 
1984-ben pedig kijutottunk az Európa-baj-
nokságra, ott voltunk Európa legjobb 
nyolc együttese között. Akkor már Mircea 
Lucescu volt az edzőm a válogatottnál.
 

– Az ön esetében ezeknek a remek ered-
ményeknek az eléréséhez hány százalék-
ban járult hozzá a tehetség, és mennyiben 
a munka?
– Tehetség nélkül nem lehet messze jutni 
a sportban, de ha a tehetség nem páro-
sul komolysággal és rengeteg munká-
val, senkiből sem lesz jó élsportoló. Az 
én esetemben szerintem 30 százalékban 
számított a tehetség, 60 százalékban a 
munka és 10 százalékban más tényező, 

egyebek közt a szerencse, hogy az ember 
megfelelő edzők keze alá, illetve jó csa-
pattársak közé kerüljön.
 
– Számos edzővel dolgozott. Kiktől tanult 
legtöbbet?
– Kivétel nélkül minden edzőmtől tanul-
tam, és mindenkinek hálás vagyok. Hogy 
ne legyen sértődés, most csak a három 
kiemelkedő válogatottbeli edzőmet emlí-
tem: Kovács Istvánt, Mircea Lucescut és 
Jenei Imrét. Három nagy tudású úriem-
ber, három szaktekintély. Akkor nem volt 
internet, de például Lucescu annyira fel-
készített taktikailag, hogy szinte mindent 
tudtunk az ellenfélről, ki hogyan lő, merre 
cselez, stb. Mindhárman nagy hangsúlyt 
fektettek a mentális felkészítésre. Mi ak-
kor a külföldi sztárokat isteneknek néz-
tük, de edzőink elhitették velünk, hogy mi 
is ugyanolyan jó focisták vagyunk.
 
– Végül csak beilleszkedett a craiovai élet-
be. Hogyan emlékszik vissza azokra az 
évekre?

– Megnősültem, egyetemet végeztem, gye-
rekünk született, és mivel nincs testvérem, 
szüleimet is Craiovára költöztettem. Fele-
lősséget éreztem irántuk. Anyám könnyeb-
ben beilleszkedett az olténiai életbe, apám 
nehezebben. Az oltyán kollégák befogad-
ták a két magyarul beszélő erdélyit, Crișan 
Zolit és engem. Zoli – Isten nyugtassa – volt 
az egyedüli Craiován, akivel szót válthat-
tam magyarul, de róla kevesen tudják, hogy 
egy nagy műveltséggel rendelkező nagybá-
nyai fi ú volt. Egyszerre érkeztünk a Craio-
vához, az érettségi után már folyékonyan 
beszélt négy nyelvet, a magyart, a románt, 
az olaszt és az angolt. Nem volt szerencsé-
je az életben, egy olyan nőt vett feleségül, 
aki elherdálta a pénzét… A Craiova arany-
csapatából sajnos többen már nem élnek. 
Elment Ștefănescu, Tilhoi, Crișan és Bala-
ci, de akik még Craiován élünk, az U hazai 
mérkőzésein találkozunk, ki van alakítva 
nekünk egy páholy a stadionnál. Țicleanu-
val pedig gyakran beszélek telefonon.
 
– Az 1980-as évek végén átigazolt a 
BEK-győztes Steauához. Meséljen erről!
– Voltak álmaim, hogy híres külföldi csa-
patokban játszhassak, voltak is ajánlata-
im, de abban a rendszerben nem lehetett 
Romániából hivatalosan külföldre igazol-
ni. Közel 15 évet játszottam már a Craiová-
nál, ahol generációváltás történt, én pedig 
32 éves voltam. Constantin Dănilescu, a 
Steaua akkori elnöke keresett meg 1988-

ban. Meg is egyeztünk, az én kikötésem 
annyi volt, hogy a szerződésem után en-
gedjenek ki külföldre valamelyik csapat-
hoz. A válasz az volt, hogy már megígérték 
a külföldi szerződést Bölöninek, Pițurcá-
nak és Stoicának, de a következő én le-
szek, akit elengednek. Kiváló játékosok, 
kiváló emberek közé kerültem 1988-ban a 
Steauánál, ahol két év alatt – nem titkolom 

– anyagilag is nagyon jól jártam, annyit ke-
restem, mint az előző 14 évben a Craiová-
nál. A Steauával BEK-döntőt játszottunk, a 
legendás AC Milantól kaptunk ki, ahol az 
emlékezetes trió, Gullit, Rijkaard és Van 
Basten játszott, szintén 1989-ben a váloga-
tottal kijutottunk a vébére. Évek kellett el-
teljenek, hogy letisztuljon bennem, meny-
nyire nagy dolog volt a BEK-döntőbe jutás. 
Sajnos szerintem a következő évtizedek-
ben romániai klubcsapat nem tud elérni 
hasonló teljesítményt.
 
– Az 1990-es vébén 1-1-et játszottak a Ma-
radonával fémjelzett Argentínával.
– Érdekesség, hogy azon a meccsen Ma-
radona volt Argentína csapatkapitánya, 
a románoknál pedig én viseltem a kapi-
tányi karszalagot. Imi bácsi (Jenei Imre 
– szerk. megj) a meccs előtt konzultált 
velem, azt kérdezte, ki fogja Maradonát. 
Mondom, hogy Rotariu, a szobatársam. 
Neheztelt is rám Rotariu, amiért ilyen 
nehéz feladatot kapott, de végül tökéle-
tesen oldotta meg. Szerintem Maradona 
egy szuper játékos volt, de emberként ke-
vésbé nézek fel rá. Példa erre, hogy mér-
kőzés után nem cserélt mezt.
 
– A vb után végre külföldi szerződést ka-
pott, Spanyolországba került, a Logrones 
kapusa lett.
– Spanyolországban az első nyolc forduló-
ban kezdőember voltam, sajnos utána egy 
súlyos lábsérülést szenvedtem. Szép volt 
az az időszak, Bálint a Burgosnál játszott, 
Hagi a Real Madridnál, többször találkoz-
tunk. Hosszú időbe telt a felépülésem, és 
mivel Spanyolországban akkor csak há-
rom idegenlégiós játszhatott egy csapat-
ban, úgy döntöttem, hazajövök. Craiova 
másik csapatánál, az első osztályba fris-
sen feljutott Electroputerénél fejeztem be 
pályafutásomat, ezzel a csapattal is kiju-
tottunk az európai kupaporondra.
 
– Edzőként milyen csapatoknál fordult 
meg?
– Lentről, alacsony szintről kezdtem az 
edzősködést, a Motru volt az első csapat, 
amelyet a harmadosztályból felvittem a 
másodosztályba, de voltak egészségügyi 
gondjaim, nagy volt a stressz, és elhatá-
roztam, hogy a továbbiakban csak kapus-
edzőként fogok dolgozni. Edzősködtem a 
Craiovai U-nál, a Panduriinál, de négy évet 
Japánban is. A szigetországban, Nagojá-
ban két évet az utánpótlással, kettőt pedig 
felnőttcsapattal dolgoztam. Éltre szóló él-
mény marad a Japánban eltöltött periódus, 
ott minden tökéletesen működik.

 » „Apám egy életre szóló 
leckét adott nekem. Azt mond-
ta a Poli vezetőinek, hogy már 
aláírtunk a Craiovához, és az 
adott szó, a gerincesség minden 
pénznél többet ért” – idézte fel 
Silviu Lung.

 » „Tehetség nélkül nem lehet 
messze jutni a sportban, de ha 
a tehetség nem párosul komoly-
sággal és rengeteg munkával, 
senkiből sem lesz jó élsportoló” 
– vélekedett Silviu Lung.
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Elköteleződés. A most 64 éves Silviu Lung kapusedzőként dolgozik a labdarúgásért




