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Nem volt könnyű ott helytállni, hi-
szen hirtelen nőttem meg, és hiá-
nyoztak az izmok a csontokról, de 
volt ambícióm, nagyon sokat dolgoz-
tam, szép lassan elértem, amit ilyen 
szempontból kellett. Az, hogy már 
ilyen fi atalon a nagyokkal kellett a 
ritmust felvennem, sokat segített a 
későbbi pályafutásom során.

– A karriered során bizonyára 
voltak olyan emlékezetes mecs-
csek, amiket nem felejtesz sosem.

– Hát a legelső mindenképpen 
az a sorozat, amikor a Progymmal 
legyőztük az elődöntőben a Sport-
klubot és a Steaua elleni döntő hazai 
meccsei, az telt ház, a hangulat... Az 
egyik találkozón a legjobb játékos-
nak járó különdíjat is én kaptam: gólt 
lőttem Radu Viorelnek.

A következő emlékezetes ösz-
szecsapás pedig az, amikor az első 
bajnoki címet nyertük Csíkszeredá-
ban. Később még jó pár aranyérmet 
nyertem, de az első az, ami igazán 
felejthetetlen. Még volt egy döntő 
mérkőzés, szintén a Sportklubnál, 
amikor 4–4-nél betaláltam és az 
én gólommal nyertük meg a trófe-
át Brassó ellen. Na és még van egy: 
19 éves voltam, amikor behívtak a 
felnőtt válogatottba, és felkészülési 
meccset játszottunk itthon, Gyer-
gyószentmiklóson a Progymmal. Az 
első sorban kaptam helyet Timaru, 
Cazacu, Nicolescu és Dimache voltak 
a társaim. Abban az időben a kül-
földi hokiról semmit nem tudtunk, 
számunkra ők voltak a legnagyobb 
sztárok, akik sorozatban nyerték a 
bajnokságokat, és akikhez hasonlí-
tani szerettünk volna. Akkor, olyan 
fi atalon valami hihetetlen volt.

– Aligha van arra példa a hazai 
hokiban, hogy egy játékos, ahol 
csak megfordul mindenhol meg-
kapja a C betűt. Te mindenhol ka-
pitány voltál.

– Igen, ez részben megtisztelte-
tés, jó érezni, hogy felnéznek rám, 
de részben komoly felelősség is. Van, 
ahol a klubvezetés nevezi ki a kapi-
tányt, van, hogy a csapat választ. 
Nekem mindkettőben volt részem. 
Itthon is csapatkapitány voltam, ké-
sőbb a Sportklubnál szezon közben 
kaptam meg a kinevezést. Papp Sza-
bolcs viselte addig a C betűt, amikor 
a vezetőség úgy döntött, hogy egy 
sikertelenebb időszak után nekem, 
egy alig egy éve odakerült gyergyó-
inak adja ezt. Kínos volt Szabival 
szemben, de megbeszéltük, nem volt 
harag később köztünk. A következő 
szezon előtt én kértem, hogy szavaz-
zon a csapat, fontosnak tartottam, 
hogy érezzem a támogatást, hogy 
nem csak azért fogadnak el, mert fö-

léjük helyeztek. Őszintén meglepett 
a szavazás eredménye, ami megmu-
tatta, hogy a csapat is velem volt. 
Megerősített abban, hogy jó, amit 
teszek, ahogy viselkedek. Én mindig 
arra törekedtem, hogy a jégen vív-
jam ki a tiszteletet a játékommal,  az 
odaadásommal. Nem az a típusú csa-
patkapitány voltam, aki ordít, paran-
csolgat az öltözőben. Volt olyan, hogy 
kiborultam, és ennek szót adtam, de 
ritkán. Az A betűs segédkapitányok 
segítettek a rendet fenntartani.

Galacon is ugyanígy kivívtam a 
tiszteletet. Az öltözőben a többség 
székely volt és légiós, de a vezetők 
románok, és ők így is nekem adták 
a C betűt. Értékelték, hogy abban 
a közegben is odatettem magam az 
edzéseken, és a magánéletben sem 
voltam kicsapongó. Utána ismét itt-
hon is megkaptam a csapatkapitányi 
tisztséget. Igaz, így mindig jobban 
megviseltek a kudarcok, de az az 
öröm, amikor egy nagy siker után a 
kupát felemelheti az ember, az min-
den problémát elfelejttet.

– Erős váltás lehetett, amikor 
Gyergyóból Csíkba kerültél, on-
nan Galacra, és ellenfélként kel-
lett szembenézni a korábban ne-
ked szurkolókkal.

– Sohasem éreztem ellenséges 
hangulatot. Mindig próbáltam úgy 
játszani, hogy ilyenekre ne adjak 
okot. Csak a hokival foglalkoztam, 
nem ütöttem, vágtam, „csákányol-
tam”, ahogy mondani szokás. Nap-
jainkban is sok csíkszeredai szur-
kolóval vagyok nagyon jó, baráti 
kapcsolatban, és amikor ott játszot-
tam, ugyancsak jó viszonyban vol-
tam a gyergyóiakkal is. Azért is volt 
könnyű a hazatérés.

– Sokáig meghatározó játékosa 
voltál a Románia válogatottjának. 
Mit jelentett számodra ez?

– Nos, az elején rengeteg tapaszta-
latszerzési lehetőséget, eljuthattam a 
világ számos tájára, ahová másként 
nem. Kétszer voltam U18-as világbaj-
nokságon, háromszor U20-ason, majd 

jöttek a felnőtt vébék. Tom Skinner 
szövetségi kapitánysága idején fejlőd-
tünk a legtöbbet, de aztán a szövet-
ségnél történt váltás után ő sem ma-
radhatott, és visszaesés következett.

Közben, amint említettem, meg-
születtek a gyerekeim, és úgy dön-
töttem, lemondom a válogatottságot, 
Galacon élve nem hiányzott még 
évente egy hónap távol a családtól. 
Később aztán Julius Pénzes hívott 
vissza. Az utolsó vébém marad iga-
zán emlékezetes, amikor teljesen 
esélytelenül indulva feljutottunk a 
Divizió 1/A-ba. A bajnokság kihú-
zódott, egyszer sem tudtunk itthon 
együtt edzeni, és úgy mentünk Észt-
országba. Azelőtt egy évvel még egy 
osztállyal lennebb játszott a váloga-
tott, semmi nagy elvárás nem lehe-
tett, így teher nélkül játszhattunk.

A nyitónapon nyertünk büntetők-
kel a házigazda észtek ellen, majd 
jött egy olyan sorozat, amit senki 

nem hitt volna. Sorban Japánt, Len-
gyelországot és Ukrajnát is legyőz-
tük. Ezek ellen korábban többször is 
játszottam, és ritkán úsztuk meg tíz 
kapott gól alatt. Végül a hollandokat 
is felülmúltuk és feljutottunk. Ezért 
sajnálom, hogy elmaradt az idei vé-
bé, szerettem volna azon a szinten is 
játszani. Korábban az elit közelében, 
a Divizió I/A-ban játszó válogatottak 
ellen szerepeltem még különböző 
tornákon, de világbajnokságon so-
sem. Ez már kimarad az életemből. 
Mostmár játékosként ezt nem érem 
el, nem érzem úgy, hogy jövőre 
fel tudnék készülni olyan szinten, 
ahogy az ott szükséges lenne.

– Innentől már az edzői karrier 
következik számodra. Most kez-
detben Szilassy Zoltán mellett.

– Az tény, hogy már lassan készül-
tem a váltásra, de ebben a formában 
hirtelen jött. Megsérültem, nem játsz-

hattam, Zoli pedig a karantén miatt 
nem lehetett a csapattal, így engem 
kértek, hogy ugorjak be helyette. Az 
volt az egyetlen kérés, hogy mindegy 
milyen eredménnyel, csak tudjuk le a 
romániai bajnoki meccseket. Persze 
nem ilyen mentalitással játszott a csa-
pat, a fi úk jól kezelték a helyzetet, és 
behúztuk az első négy meccset, majd 
a Galac ellen is nyertünk, és a máso-
dik találkozón is megvolt az esélyünk.

Közben folyamatosan konzul-
táltam Zolival, láthattam, milyen 
munkát végez úgy is, hogy nem lehet 
a csapattal, és ő is érzékelte, hogy 
én mit tudok hozzátenni. Ő kért fel, 
hogy legyek a segédje. 

Nem volt könnyű döntenem, de úgy 
látom, most ez a legjobb döntés. Ami-
kor össze kellett csomagolnom a fel-
szerelésemet – nem titkolom – kiesett 
a könny a szememből. Azonban most 
ez egy nagy lehetőség számomra. Úgy 
kezdhetem az edzői pályafutást, hogy 
egy kiválóan felkészült szakembertől 
tanulhatok, de úgy érzem, van annyi 
tapasztalatom, hogy már most is tudok 
segíteni a csapatnak. Segített a dön-
tésben, hogy rajtam kívül nyolc hátvé-
dünk van, így nem érzi meg hiányomat 
a csapat. Rengeteget kell tanulnom, 
egy polcnyi könyv és sok más anyag 
várja, hogy nekikezdjek.

– Mik az első feladatai a Szi-
lassy–Góga edzőpárosnak?

– A napokban csatlakoznak a 
GYHK-hoz a távozó játékosok helyére 
érkezők, visszatér hamarosan Fejes 
Nándor is a sérüléséből, és újra kell 
építenünk a játékunkat. Erről Zoli-
nak megvannak a pontos elképze-
lései, amit közösen kell megvalósít-
sunk. Azt kapásból mindenki tudja, 
hogy az emberelőnyökön változtat-
nunk kell. Veszélyesnek kell lennünk 
az ellenfél kapujára.

Van munka bőven, de keményen 
fogunk dolgozni, hogy eredménye-
sek legyünk.

A hokis, aki mindenhol kapitány volt
т  Folytatás az  I .  o ldalról

Többször játszott a magyarok ellen, 
most bánja, hogy ilyen szintű 
vb-meccsen nem tud a jégen lenni
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