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orghe Hagit patikamérlegre állítani
l beszélgettünk a rendszerváltás előtti korszakról

– Amikor Valentin Ceauşescu 
utasítására a Steaua elvitte, vagy 
inkább elvette az ön által edzett 
Sportultól Hagit, tudott örülni? 
Főként, hogy egyetlen meccsre, a 
Dinamo Kijev elleni 1987-es Szu-
perkupa-döntőre igazolták le, de 
aztán megfeledkeztek visszaadni.

– A Steaua, még mielőtt úgy-
mond kölcsönkérte volna Hagit, 
engem szeretett volna Puiu Iordă-
nescu mellé segédedzőnek szer-
ződtetni. Gavrilă ezredes, Gaţu, 
Ţopescu és maga Iordănescu is 
győzködött, hogy hagyjam a Spor-
tult és menjek át hozzájuk. De hogy 

hagyhattam volna el a kollégámat 
és barátomat, Constantin Ardelea-
nut meg az egyetemistaklubot? 
Főleg azok után, hogy az azelőtti 
idényben 2. helyen végeztünk, te-
hát még riválisoknak is számítot-
tunk. Felért volna egy árulással! A 
tárgyalások során felmerült, hogy 
nekik Hagi is kellene. Az egyik 
szemem sírt, a másik nevetett. Egy-
felől tudtam, hogy Hagi nélkül a 
Sportul Studenţesc már nem lesz 
az a csapat, amely a Dinamót le 
tudja gyűrni és a Steauát is képes 
megszorongatni. Másrészt viszont 
örültem, hogy Gică egy nagyobb 
csapathoz kerül, ahol talán még 
inkább ki tud bontakozni.

– Ha ugyanabban a korszak-
ban aktiváltak volna, ön szerint 
Dobrin és Hagi játszhattak volna 
egy csapatban? Vagy két dudás 
nemigen fér meg egy csárdában?

– Azt mondom, hogy igen. És 
abból olyan látvány kerekedett 
volna, amilyenhez még a legjobb 
művészek által színpadra vitt da-
rabban sincs szerencsénk! Persze 
ehhez egy kiváló rendezőre, azaz 
edzőre is szükség lett volna. Gon-
doljunk csak bele, hogy a pályán 
milyen szépen össze tudott volna 
játszani ez a két rendkívül krea-
tív, intuitív, spontán és technikás 
focista! Mindkettőjük olyan játék-
tudással volt megáldva, amit edzé-
seken nem is lehet tanítani. Dobrin 
is, Hagi is azon típusú focisták vol-
tak, akik villanásaikkal képesek 
voltak egymaguk eldönteni a mér-
kőzés sorsát. De ide sorolhatnám 
Balaci-ot is, vagy akár Bölönit, aki 
meghatározó szerepet játszott a 
Steaua nemzetközi sikereiben. Já-
tékintelligenciájával Laci teljesen 
ráncba szedte a csapatot, maxima-
lizálta a többiek potenciálját.

– Az, hogy az eff éle sztárok 
nélkülözhetetlenné váltak csa-
pataik számára, a szokásosnál 

lényegesen elnézőbbé kellett te-
gye az edzőket?

– Én mindig abból indultam 
ki, hogy a futballisták is emberek. 
Olyanok, akik időnként tévedhet-
nek, félrecsúszhatnak. Főleg a 
sztárolt vagy valóban sztárfocisták. 
Nem azt mondom, hogy a népszerű-
ség egy kereszt, de hogy nem min-
denki képes könnyen viselni, az 
biztos. Amikor Dobrinnal, Hagival 
vagy bármelyik tanítványommal 
elnézőbb voltam, azt a bizonyos 
kompromisszumot úgy kötöttem 
meg, hogy abból mindenki nyerjen. 

Az érintett is, a csapat is. Ha a szigo-
rú büntetés helyett mindössze egy 
lelki dumát tartottam, akkor annak 
az volt a lényege, hogy az elkövet-
kezendőkben elgondolkodtassa az 
illetőt. Ez a pedagógiai húzás szinte 
mindig bejött. A játékosok azon túl, 
hogy őszintén megbánták, amit tet-
tek, felelősebbé váltak, motiváltabb 
hozzáállást tanúsítottak az elkövet-
kezendő időszakban.

– Ennek ellenére egyesek 
mintha mindig ugyanabba a 
csapdába esnének vissza.

– Mint említettem, az, hogy té-
ged úton-útfélen leállítanak, autog-
ramot kérnek, beszélgetni akarnak 
veled, valóságos bálványként imád-
nak, egy olyan pszichikai állapotba 
sodor, amely könnyen lehetővé tesz 
bizonyos félrecsúszásokat. Dobrin-
hoz egészen közel kerültem, nem-
csak edzőként, hanem emberként 
is. El tudják képzelni, hogy tehetsé-

ge és tudása ellenére egy rendkívül 
félénk, visszahúzódó fi atalember 
volt? Mindenkiben az a kép él róla, 
hogy micsoda mulatozós pasas volt. 
El kell mondanom, hogy még a na-
gyobb társaságokban sem érezte jól 
magát. Persze az évek teltével bizo-
nyos mértékben kinőtte a gátlásos-
ságát, elkezdett tanulni, egyetemet 
végzett, beilleszkedett a társada-
lomba.

– A marosvásárhelyi futball-
rajongók, akik számára Nagy Mi-
ki valóságos kisisten volt, min-
dig úgy emlegetik Dobrint, mint 
akiből Miki csinált nagy focistát. 
Van-e ennek az állításnak vala-
miféle valóságalapja?

– Hát… Nagy Miki remek tech-
nikával és kapuérzékkel megáldott 
focista volt. Azonban ne feledjük, 
hogy nem ő volt az, aki gólpasszok-
kal látta el Dobrint, hanem fordítva. 
Miki képes volt szinte minden egyes 
Gicutól kapott labdát gólra válta-
ni. Nagyon jól megértették, érezték 
egymást a pályán. Élvezet volt ket-
tőjük összjátékát a pálya széléről 
nézni.

– Milyennek látja a hazai 
labdarúgás jelenlegi helyzetét? 
Valahonnan előbukkanhat egy 
újabb Dobrin vagy Hagi? Vagy 
akár Balaci vagy Bölöni?

– Nagyon mélyre süllyedt. Az el-
ső ligás csapatok tele vannak olyan 
játékosokkal, akiknek semmi keres-
nivalójuk nincs az élvonalban. Kép-
zetlenek, szívtelenek, színtelenek. 
Egyszerű statiszták a pályán. És 
hol vannak az egykori híres-neves 
edzők? Nem mondom, van néhány 
reménykeltő fi atal, ambiciózus, ám 
egyelőre tapasztalatlan tréner, aki 
még sokra viheti. De ennyi nem 
elég. Hogy sikerül-e kinevelni újabb 
szupertehetségeket? Erre nagyon 
nehéz derűlátó választ adni olyan 
körülmények közt, hogy egyre ki-
sebb a merítési lehetőség.

Tănase Dima 

A bulgáriai Kalipetrovo településen született 1936. január 12-én. Pálya-
futását 1952-ben kezdte a Curtea de Argeș-i Flamura Roșie együttesénél, 
1958–61 között a csapat edzőjátékosa is volt, majd egy évig a Dinamo 
Pitești csapatának másodedzőjeként tevékenykedett az élvonalban, elő-
ször itt edzette Nicolae Dobrint. Szakvezetői karrierjében szünet követke-
zett, 1970-ben tért vissza a kispadra, az FC Argeș edzője lett, a csapatot 
1971–72-ben bajnoki címre vezette. Az Argeș megyei együttessel részt vett 
a Bajnokcsapatok Európa Kupájában, illetve a Vásárvárosok Kupájában 
is. 1978-tól három éven át a Bukaresti Dinamót edzette, kétszer második 
helyen végzett a bajnokságban. A 80-as években a romániai utánpótlás-, 
illetve az olimpiai válogatott edzője volt, 1984 és 87 között a Bukaresti 
Sportul Studențesc kispadján ült, irányítása alatt vált meghatározó játé-
kossá Gheorghe Hagi. 1992-ben visszatért korábbi sikereinek helyszínére, 
az FC Argeș Pitești-hez, ahol edző, technikai igazgató és alelnök is volt. 
1996-ban egy évig a Konstancai Farul edzője volt, majd a CS Sporting Piteș-
ti utánpótlásában dolgozott 2012-ig. Tanügyi káderként is maradandót al-
kotott, eleinte testnevelő tanárként dolgozott, majd szaktanfelügyelő volt 
Argeș megyében, 1970–78 között pedig a Pitești-i Testnevelési Egyetem 
adjunktusa volt.

Tănase Dima 2017-ben. Nagyon 
tartalmas és eredményes 
karriert tudhat maga mögött
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Az első ligás csapatok te-
le vannak olyan játéko-
sokkal, akiknek semmi 
keresnivalójuk nincs az 
élvonalban.




