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 » „Az egyik titka a csapategy-
ség volt, hiszen többnemzetiségű 
játékosok alkották, magyarok, 
szászok, szerbek stb., de mind 
a mai napig egy nagy családot 
alkotunk, összetartunk” – vallja 
Kicsid Gábor.

Brassóban tölti megérdemelt nyugdí-
jas éveit minden idők egyik legjobb 
romániai kézilabdázója. A 73 éves, ifj ú-
sági és főiskolás vébén aranyérmes, 
kétszeres felnőtt világbajnok, kétsze-
res olimpiai érmes, majd BEK-győztes 
Kicsid Gáborral beszélgettünk.

 » DOBOS LÁSZLÓ

– Hogyan került kapcsolatba egy falusi kör-
nyezetben született, de kiváló adottságok-
kal rendelkező kisfi ú a sporttal?
– Apám a csíkszeredai gimnáziumban 
érettségizett, majd Budapesten tiszti aka-
démiát végzett, a családi hagyatékban 
maradt magyar tiszti gyűrűt ma én vise-
lem. A kicsi magyar világban édesapámat 
Háromszékre helyezték leventeoktatónak. 
Aztán amikor fordult a katonai helyzet, 
apám orosz hadifogságba került, de sike-
rült megszöknie, utána pedig felcsapott 
gazdálkodónak. Imecsfalván földet vett, 
virágzó gazdaságot hozott létre. Én az ál-
lamosítás évében születtem, s bár apám 
néhány hektár földjét megtarthatta, ku-
láklistára került, a kulák gyerekek nem 
járhattak gimnáziumba. Imecsfalva akkor 
a Magyar Autonóm Tartományhoz tar-
tozott, Brassó más régió volt, ahol nem 
tudtak apám kulák „származásáról”, ott 
tanulhattunk. Apám rendszeresen bejárt 
a Cenk alatti városba, hozta az árut, amit 
megtermelt, eladta a piacon, majd kifi zet-
te a bentlakásunkat. Az ötödik osztályt 
Brassóban kezdtem, a bátyám is ott tanult. 
Hárman voltunk testvérek, mindhárman 
élsportolók lettünk, testnevelési főiskolát 
végeztünk. Újsághy Gábor volt a testne-
velő tanárunk, akire hálával emlékszem, 
megszerettetett velünk minden sportágat, 
jártunk sízni, korcsolyáztunk, úsztunk stb.

Én a labda bűvöletében éltem. Hétvé-
geken az iskola tornaterme zárva volt, ti-
tokban a kulcsról másolatot csináltattam, 
bevallom, ez nem volt keresztényi cseleke-
det, és egyik társammal sötétedésig kapura 
dobtunk, kosárlabdáztunk stb. Akkoriban 
minden szinten és minden korosztályban 
rendszeresek voltak az iskolák közötti baj-
nokságok, azokon zajlottak a szelekciók, 
ott válogatták ki a legjobbakat, én is így 
kerültem a brassói sportiskola kézilabda-
csapatába. Először kapus voltam, de az 
egyik mérkőzésről több mezőnyjátékos hi-
ányzott, az edző pedig kivett a kapuból, és 
a beállós szerepét bízta rám. Soha többet 
nem voltam kapus, az első nagy sikerem 
pedig a sportiskolák 1966-os országos baj-
noksága volt, ahol bronzérmet szereztünk. 
Bevallom, engem akkor Hansi Möser já-
téka nyűgözött le, ott volt Gruia is, lőtte a 
gólokat, de a legtechnikásabb, a legkomp-
lexebb, a legelegánsabb játékos Möser volt 
számomra. Felfi gyeltek rám.

Temesvárra akartam felvételizni az ál-
latorvosi egyetemre – apámnak ez volt 
a nagy álma –, ahová Jude, a híres edző 
hívott. Ekkor lépett közbe Eugen Trofi n, 
a Bukaresti Egyetem edzője, aki szintén 
kiszemelt magának, és elintézte, hogy a 
román fővárosba menjek, magyarul fel-
vételizzek az állatorvosira. Az írásbeli jól 
sikerült, a szóbelire azonban nem találtak 
magyar tanárt, akinek felmondhattam 
volna a kihúzott tételt. Jól emlékszem, a 
zöld ostorost húztam ki. Ezt hogy mond-
jam el románul? Verde bici? A brassói 
középiskola nagyon jó alapot adott, ma-
gyarul tanultam az állattant és a szerves 
kémiát, az összes latin kifejezést kívülről 

tudtam. Kézzel-lábbal elmondtam a tételt 
a román tanárnőnek, végül 7-est kaptam, 
amivel simán bejutottam.

A felvételi után azonnal jelentkeznem 
kellett az ifjúsági válogatott edzőtábo-
rába, amellyel 1967-ben Hollandiában 
utánpótlás-vébét nyertünk. A hatalmas 
öröm mellé üröm is vegyült, ugyanis 
kirúgtak az állatorvosiról. Az történt 
ugyanis, hogy a Román Kézilabda-szö-
vetség nem küldte el időben az egyetem 
vezetőségének azt a bizonyos igazolást. 
Évet kellett volna ismételni, de csak az-
zal a kikötéssel, hogy keveset fogok hiá-
nyozni, részt veszek a boncolásokon stb. 
A kézilabdát választottam, átírattak a 
Testnevelési Egyetemre, a főiskolás évek 
alatt az Universitateát, az egyetem csa-
patát erősítettem.
 
– Két világbajnokságot nyertek, és mindket-
tőn kulcsszerepet játszott...
– Már 19 éves koromban behívtak a nagy-
válogatottba, én voltam a legfi atalabb. Az 
1970-es párizsi világbajnokságon – ahol 
végig a pályán voltam – könnyen jutottunk 
a döntőbe, ahol hatalmas, drámai küz-
delemben győztük le a kelet-németeket. 
A későbbiek folyamán mi lettünk a mu-
musaik. Ahányszor csak összekerültünk, 
mindig megvertük őket. A legfájóbb az 
1974-es berlini vereségük lehetett, amikor 
saját közönségük előtt kaptak ki. Azokban 
az években balátlövőt játszottam. Birtalan 
István később futott be, nagyon jól lőtt és 
jól ugrott, viszont az elején rosszul cél-
zott, viccelődtünk is, hogy a címert és a 
Ceaușescu-képet találja el a kapu mögötti 
falon, de aztán óriásit fejlődött. Kapusként 
kezdtem, de tehettek bárhová, jobb vagy 
bal szélnek, összekötő, irányító vagy be-
állós posztra. Az én nagy előnyöm az volt, 
hogy minden edző számított rám a védeke-
zésben, a védelemből soha ki nem vettek.

Az 1970-es párizsi vébén a döntő rosszul 
indult, a kelet-németek 3–0-ra elhúztak, 
és az én két gólommal kezdtük a felzárkó-
zást. Az 1974-es vébédöntőn néhány perc-
cel a befejezés előtt 12–12 volt a mérkőzés 
állása, amikor hétméterest ítéltek nekünk. 

A társaim szó szerint igyekeztek egyik a 
másik háta mögé bújni. Se Gunesch, se 
Birtalan nem jelentkezett a dobás elvég-
zésére. A büntetőknél általában elosztot-
tuk egymás között a kapusokat. Birtalan 
például a magyar Bartalisnak vagy a né-
met Schmidtnek nem tudott hetesből gólt 
lőni. Én viszont jól ismertem a német és a 
jugoszláv kapust. Amíg a kispadtól a hetes 
vonaláig haladtam, az agyamon, mint a 
villám, cikázott végig a gondolat: Úristen, 
mi lesz, ha kihagyom! Ha kihagyom, én le-
szek a bűnbak, lesz téma, a közvélemény 
engem fog hibáztatni, ha nem nyerünk. 
Ráadásul Kicsidnek hívnak. Nem ajánlom 
senkinek azt, ami a cserepadtól a hetesig 
menet közben átment az agyamon. Belőt-
tem a hetest. Aztán dobtunk még egy gólt, 
14–12-re győztünk, és újra világbajnokok 
lettünk. Románia negyedszer aranyérmes 
férfi  kézilabdában.

Azokban az időkben is voltak a Kárpátok 
Kupája elnevezésű tornák, amelyeket Ro-
mánia rendezett, és a világ legjobb válo-
gatottjai vettek részt rajta. Azok erősebbek 
voltak egy világbajnokságnál, mert min-
denkivel kellett játszani, a vébén viszont 
nem. Ott van az 1975-ben megnyert főisko-
lás világbajnokság. Ez is szupererős torna 
volt, a szocialista országok csapatai meg-
egyeztek a nagy válogatottakkal, ezekben 
az országokban mindenki egyetemista volt 
papíron, én például az atomfi zikára vol-
tam beíratva. Mondtam is viccesen, hogy 
ha értenék hozzá, el is végezném.
 
– Nehezen tudták feldolgozni az 1976-os 
olimpiai döntőt, ahol kikaptak az oro-
szoktól.

– Érdemes megemlíteni előbb az 1972-es 
müncheni olimpia kapcsán Jugoszláviát. 
Négy évig felállásokkal kísérleteztek, 
mindig ugyanazzal a hat alapemberrel, 
senki nem értette, hogy ez mire jó. Aztán 
megmutatták. Egy szuper csapatot hoztak 
össze, amelyet nem lehetett megverni. 
Más nem érdemelte volna meg 1972-ben az 
aranyérmet. Úgy gondolom, a szerb domi-
nancia, ami a világ férfi  kézilabdasportjá-
ban uralkodik, a hetvenes években kez-
dődött. A mi müncheni bronzérmünket 
én nem tartom rossz eredménynek.

A ’76-os montreali olimpiára azonban 
favoritként, a legjobb csapattal mentünk, 
de a siker elmaradt. Meg sem fordult a fe-
jünkben, hogy pont az oroszoktól kapha-
tunk ki, hiszen Moszkvában is többször 
simán vertük őket, jobbak voltunk. Nem 
lettünk nagyképűek, csak az edzőnk bera-
kott két dinamós játékost a csapatba, ezzel 
megbontotta az addig tökéletes csapategy-
séget. Jómagam sem kezdtem, a világ leg-
jobb kapusa, Penu pedig majdnem össze-
verekedett a mesterrel, öt perc után kiállt 
a kapuból. A hatgólos hátrányt ledolgoz-
tuk, de fordítani, nyerni már nem tudtunk. 
Mindenkinek nagyon fájdalmas volt, hogy 
a legjobban várt aranyat nem tudtuk meg-
szerezni. Fejben veszítettük el.

Csak egy kis apróság: a montreali olim-
piai szereplésért először osztogattak sze-
mélygépkocsit az érmeseknek. Az olim-
piai bajnokok Daciát, az ezüstérmesek 
Škoda 100-ast, a harmadik helyezettek 
pedig Trabantot kaptak. A döntő el sem 
kezdődött, s Gațu, a csapatkapitány már 
készítette a listát, hogy ki milyen színű 
Daciát szeretne. Kárpótolta az elveszített 
döntőt némileg az, hogy egy évvel ké-
sőbb Sindelfingenben a Steauával meg-
nyertük a klubcsapatok legerősebb tor-
náját, a BEK-et, ahol a CSZKA Moszkvát, 
tulajdonképpen az orosz válogatottat 
győztük le.
 
– Az ön idejében a romániai férfi  kézilabda 
a világ élvonalába tartozott, ma viszont rit-
kán jut ki vébére vagy Európa-bajnokságra. 
Mi volt a titka a romániai férfi  kézilabda 
aranycsapatának?
– Romániában akkor volt férfi  kézilabda, 
amíg a válogatottban voltak románok, 
magyarok és szászok. Amióta a magyarok 
és a szászok eltűntek, már nincs ered-
mény. Tessék utánanézni! Az egyik titka 
a csapategység volt, hiszen többnem-
zetiségű játékosok alkották, magyarok, 
szászok, szerbek stb., de mind a mai na-
pig egy nagy családot alkotunk, össze-
tartunk. Sajnos vészesen fogyatkozunk... 
Társaim soha nem éreztették velem, hogy 
magyar vagyok. Máig nagyon jó barátok 
maradtunk, mintha édestestvérek len-
nénk. Nem engedtünk senkit a közelünk-
be férkőzni, még viccelődtünk is, ha egy 
szekus hallaná, miről beszélünk, holnap 
már ki is végeznének, pláne amikor a ro-
mánok háborús szerepvállalása volt az 
ugratás témája. Aztán volt egy nagyszerű 
vezetőnk, Cornel Oțelea, aki szintén er-
délyi ember. Vezetőnek született. Említek 
egy példát: Predealon, a Forbánon vol-
tunk edzőtáborban, s telefonált a felesé-
gem kétségbeesetten, hogy Kinga lányom 
beteg, 40 fokos lázas, kórházba kell vinni. 
Kérezkedtem Oțeleától, aki azt válaszolta: 
te orvos vagy? Kapcsolatait kihasználva 
azonban rögtön telefonált a bukaresti ka-
tonai kórház legjobb orvosainak, s megol-
dották a problémát. Ha ő így bánt velünk, 
akkor mi száz százalékkal hajtottunk érte 
az edzéseken, a meccseken.

Sikertörténet. Kicsid Gábor oroszlánrészt vállalt csapatai éremszerzésében

KICSID GÁBOR, MINDEN IDŐK EGYIK LEGJOBB ROMÁNIAI KÉZILABDÁZÓJA A TITOKBAN LEMÁSOLT KULCSRÓL, A SIKEREK TITKÁRÓL

Gyerekkora óta a labda bűvöletében élt
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