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A Ferencváros-Újpest mérkőzések a magyar jégko-
rong legnagyobb múltú párharcai. 1955 óta egyet-
len szezont kivéve minden évben összecsaptak a 
felek, váltakozó sikerrel. Az 1999-2000-es idény-
ben az Újpestiek nem tudtak felnőtt csapatot indí-
tani a magyar bajnokságban, így a szurkolók legna-
gyobb bánatukra egy éven keresztül derbi nélkül 
maradtak. Ezt a párharcot játszották a legtöbb hely-
színen is, az összes budapesti aréna melett össze-
csaptak a felek például Székesfehérváron, Dunaúj-
városban és Jászberényben is. Néhány legendás 
összecsapást idézünk fel.

A legelső mérkőzésre 1955. december 10-én került 
sor, a Béke Kupa-meccset az újonnan alakult újpes-
tiek nyerték 3-2 (1-1, 2-1, 0-0) arányban. A Mű-
jégpályán 3000 néző látta a Bp. Dózsa-Bp. Kinizsi 
csatát, melyen az első gólt a ferencvárosi Simon sze-
rezte. A korabeli tudósítás szerint „Végig igen szép, 
élvezetes, és látványos volt a mérkőzés.” A ferenc-
városiak támadtak valamivel többet, „de támadá-
saikból hiányzott az elgondolás, így azokat a lelke-
sen védekező lila-fehérek rendszerint hárítani 
tudták.” 10 nappal később az 1955/56-os bajnok-
ság nyitómérkőzését is ez a két csapat játszotta, me-
lyen a zöld-fehérek 7-3 (1-1, 4-0, 2-2) arányú 
győzelmükkel vágtak vissza.

1957. március 11-én a Millenárison játszottak a 
zöld-fehérek először FTC néven az újpestiek ellen. 
Egyben ez volt az első meccsük a kerékpárstadion 
közepén kialakított jégpályán. Góllal mutatkozott 

be a rangadón a Bp. Építőkből érkező Boróczi Gábor 
és a Bp. Szikrából igazolt Beszteri Balogh János, ké-
sőbbi válogatottak.

Az első döntetlenre 1960-ig kellett várni, ekkor egy 
nem mindennapi mérkőzésen végeztek 8-8-ra a 
felek. Az első két harmad után 7-2 volt az állás az 
újpestiek javára, ám a Ferencváros feltámadt, és a 
három gólig jutó Simon László utolsó percben szer-
zett két góljával döntetlenre mentette a mérkőzést.

Az első, Kisstadionban rendezett rangadóra 1961. 
március 7-én került sor. A Fradi egy esetleges győ-
zelemmel már a bajnoki címet ünnepelhette volna, 
de a sors és a lilák máshogy gondolták. 6000 néző 
előtt Patócs Péter, Palotás II, Boróczi és Lőrincz dup-
láival megszerezték a győzelmet a későbbi bajnok 
ellen. (2-8)

A Megyeri úti pálya avató mérkőzése 1964. január 
15-én mi más lehetett volna mint a két rivális ösz-
szecsapása? Az első hazai gólt Boróczi szerezte az 
első harmad utolsó percében, majd Zsitva Viktor 2, 
Palotás I. 2, Klink János, Hajek Péter és Lőrincz Fe-
renc góllal, míg Vedres Mátyás 100%-os védési ha-
tékonysággal járult hozzá a 8-0-s győzelemhez.

A váltakozó sikerrel megvívott párharcok az első 
időszakban enyhe újpesti fölényt hoztak. 1971-től 
azonban a ferencvárosiak egy máig egyedülálló so-
rozatot produkáltak. A legendás Mészöly András, 
Kereszty, Havrán vezérletével sorozatban tízszer sze-
rezték meg a bajnoki címet. Nem kis részben ennek 
is köszönhetően a 

‚
70-es évek végére az örökmér-

leg is enyhe zöld-fehér fölényt kezdett mutatni.

A nagy sorozat nem mindennapos 
véget ért. Az 1975-ben egy-
szer már megbuktatott, de 
1979-ben a csapathoz 
visszatérő Jakabházy

JÉGEN VOLT, HOGY IS VOLT...

1961-62



Lászlót a játékosok a megnyert bajnokság után ismét 
szerették volna eltávolíttatni. A klub vezetői azonban 
Jakabházy mellé álltak, így a játékosok zöme az egy 
szezont megélt Fóti TSZ SK-hoz igazolt, amivel kupát 
nyertek. 1981 őszén a többszörös olimpiai- és vi-
lágbajnok orosz Vitalij Davidov érkezett az újpesti 
kispadra, és ezzel kezdetét vette a lilák máig utolsó 
nagy korszaka. A szezon végén hajszállal ők lettek a 
befutók, és egy évvel később is nyertek. 1984. janu-
ár 21.-én került sor a két csapat történetének első 
fedettpályás összecsapására, melyet a Budapest 
Sportcsarnokban rendeztek meg. A játék a Fradi el-
képzelései szerint kezdődött. Kereszty, Havrán és Hu-
dák Gábor találataival 10 perc alatt három gólos 
elönyhöz jutottak. A gólok talán túlságosan is meg-
nyugtatták a zöld-fehéreket, ugyanis negyvenperces 
gólcsend következett a részükről. Ezalatt a Dózsa Bu-
zás György 3, Ancsin János és Bodor Zsigmond gólja-
ival megfordította az állást, majd Havrán, Lantos és 
Kereszty állították be a végeredményt (FTC-Ú. Dózsa 
5-6). A bajnokság végén azonban óvások után a 
zöld-fehérek örülhettek.

Davidov visszatért Moszkvába, de Szeles Dezső ve-
zetésével az újpestiek az egyre komolyabb jégpá-
lyagondok ellenére is a következő 4 bajnoki címet 
is begyűjtötték. Az 1987/88-as szezontól immár is-
mét rájátszásban dőlt el a bajnoki cím. Első alka-
lommal az újpestiek bizonyultak ebben a legjobb-
nak, és akkor talán senki nem is sejtette, hogy az 
volt az utolsó bajnoki címe a csapatnak. 1989-ben 
a Ferencváros visszavágott, a következő bajnokság-
ban a lilák a döntőbe sem jutottak. Mégis fűződ-
nek emlékezetes események az 1989/90-es baj-
noksághoz is. 1990. január 19-én és 21-én a 
BS-ben csaptak össze a felek. Ünnep volt ez a két 
mérkőzés szurkolónak és játékosnak egyaránt, hi-
szen akkoriban nagyon ritkán került tető alá baj-
noki meccs. Most pedig két alkalommal is lehető-
ség volt rá. Az összecsapások mégsem erről 
emlékezetesek. Ezek voltak az első örökrangadók, 
melyeken idegenlégiósok is szerepeltek. A Fradinál 
Alekszej Volcsenkov, Vlagyimir Kucserenko, Igor Ka-
pusztiyn és Valerij  Belouszov szállt harcba (Vlagyi-
mir Repnyev kimaradt). A Dózsánál pedig Valerij 
Vasziljev, Alekszandr Malcev, Szergej Szvetlov, Jind-
rich Kokrment és Milos Tarant tett meg mindent a 

győzelemért. Az első mérkőzésen az újpesti légió-
sok villogtak jobban. Szvetlov 3 góllal (6 perc alatt) 
és 2 passzal, Kokrment 1 góllal és 1 passzal, Tarant 
2 passzal vette ki a részét a győzelemből. A másik 
oldalon Kucserenko volt eredményes (9-1). A visz-
szavágón fordult a kocka, pedig a Fradi már csak 
három légióst szerepeltetett. Az első harmadban 
Szajlai kétszer vette be Géczi Gábor hálóját. Emelett 
még arra is maradt energiája, hogy ököllel rendez-
ze Ancsin Jánossal támadt nézeteltérését. A máso-
dik periodusban Balogh Imre és Kokrment volt 
eredményes emberelőnyből. A záró játékrészben 
Szabó I növelte az előnyt bombagóljával, majd Ta-
rant és Balogh I. állította be a végeredményt (5-2).

A következő szezonban szerepelt először ex-NHL-es 
játékos Magyarországon: a kapus Szergej Milnyikov, 
aki előzőleg a Québec Nordiques csapatában védett, 
viharos körülmények között Újpestre igazolt. Ám vele 
sem lett jobb a gárda az előző évinél, újra bronzér-
mesek lettek. Viszont ekkor kezdődött egy újabb di-
csőséges ferencvárosi korszak: 1991-től kezdve öt 
alkalommal nyertek a zöld-fehérek bajnoki címet. 
Újpesten 1991/92-ben sikerült úgy megerősíteni a 
csapatot, hogy három év után ismét bejutott az OB I 
döntőjébe. Ahogy 1989-ben, úgy 1992-ben is a 
Ferencváros volt az ellenfél, és nem sokon múlott a 
bajnoki cím. Ezúttal úgy szólt a kiírás, hogy két mér-
kőzésből áll a döntő, és az összesített gólkülönbség 
dönt. Az viszont nem döntött, mivel az első mérkő-
zést az Újpest, a másodikat az FTC nyerte egy gólos 
különbséggel. Így következett a hirtelen halál. Ez 
pedig a zöld-fehéreknek kedvezett, akik Oreskin ta-
lálatával megszerezték az aranyérmet.

Az ekkor kezdődő újpesti lejtmenet miatt helyosztó-
kon legközelebb 1997/98-ban találkozott a két egy-
let, ám ekkorra a Fradi is meggyengült, így a harma-
dik hely volt a tét a négycsapatos bajnokságban. Az 
utolsó derbit a Kisstadionban 2005. márciusában 
rendezték. A 2004-2005-ös szezon bronzérméről 
döntő, három nyert meccsig tartó sorozat negyedik 
mérkőzésén 800 néző előtt a kanadai Strudwickkal 
megerősített, de Niedermayert eltiltás miatt nélkülö-
ző hazaiak 5-1 arányban nyertek, ezzel 2-2-re ala-
kítva a párharc állását, amit így az Újpest a Megyeri 
úton nyert Drahovsky csoda góljával.

áááá
fffff
SSS
kkkk
ddd
eeee
nnn
gg
zzzz
iii
KKK
5555
zz

DD
zzzz
lll
iii
mmmm
llll
nnnnn
vvvvvv
aa
bbbb
nnnn
nnn
BBBBB
mmmmm
sssss
n

Kerey Péter, Reg s Péter 



ÖREGFIÚK

FTC

 N Post         Név
61 GK BÓNA István
31 D Bán Károly
17 D Gergely Csaba
14 D Hajdú Levente
8 D Hegyi Zoltán
3 D Horváth Csaba
26 D Mayer Károly
10 D Paraizs Ernő
  5 D ZEKOV Iván
  7 F Dobos Tamás
22 F Dragomir György
18 F Hudák Gábor
27 F Kiss Tibor
29 F Pindák László
25 F Sergei Oreskin
24 F Simon Ferenc
16 F Szajlai László
21 F Zsitva Zoltán

Csapatvezető: Kassai György
Edző: Rajkai László

FTC bajnoki évek: 1951, 1955, 1956, 1961, 1962, 
1964, 1967, 1971, 1972, 1973,  1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1984, 1989, 1991, 1992, 
1993, 1994, 1995, 1997 

UTE

 N Post          Név
35 GK EPERJESI Miklós
  6 D ERENDICS György
  3 D FLÓRA Péter
55 D FÜZESI József
  1 D GÉCZI Gábor 
  8 D HORVÁTH István (Lavina)
15 D KEVEVÁRI Kálmán
  2 D KOVÁCS Csaba
20 D Tolnai Attila
11 D TORNYAI Tibor 
25 F ANCSIN János 
19 F ANCSIN László 
13 F BÁLINT Attila
44 F BALOGH Béla
33 F FARKAS József
14 F LANTOS Gábor
27 F LEGENDI Imre
17 F MENYHÁRT Gáspár
23 F Pápai Miklós
12 F PÉK György
27 F RITTER Zsolt
30 F ROZGONYI György
66 F SCHEIBER Zoltán
  7 F SCHILLING Győző
  5 F SZIGETVÁRI János
18 F VARGA István

Csapatvezető: Szegő István
Edző: Szeles Dezső

UTE bajnoki évek: 1958, 1960,1965, 1966, 1968, 
1969, 1970, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988



FTC TRIÓ TREND

N° Post Név Született Magasság/Súly
15 GK Budai Krisztián 1979.07.22 182 cm/90 kg   
57 GK Hortay Olivér 1992.02.14 170 cm/65 kg 
32  GK Szőke Attila 1984.06.19 188 cm/83 kg    
77 D Barabás Miklós 1985.05.04 182 cm/79 kg   
56 D Ennaffatti Omar 1980.04.26 182 cm/95 kg 
17 D Flinta Botond (ROM) 1987.10.04 180cm/85 kg 
21 D Holló István 1976.04.27 184 cm/83 kg 
10 D Hrajnoha, Pavol (SVK) 1991.07.05 189 cm/82 kg 
88 D Hucko, Marko(SVK 1988.12.29 180 cm/85kg 
  3 D Kauttonen, Kim (FIN) 1987.01.15 182 cm/84 kg   
12 D Nagy László 1980.04.09 183 cm/90 kg   
16 D Rencz Dániel 1986.04.25 180 cm/82 kg 
83 D Székely-Mádai László 1983.09.21 174cm/83 kg 
90 F Feil Arnold 1983.01.23 176 cm/86 kg   
82 F Hegyi Ádám 1988.12.27 178 cm/80 kg   
  9  F Hoffmann Attila 1978.07.05 179 cm/82 kg   
13 F Jánosi Csaba 1981.03.10 172 cm/76 kg   
61 F Marosi Zoltán 1988.02.04 172 cm/70 kg   
45 F McLaughlin, Beau (USA) 1981.01.19 183cm/86 kg   
53 F Molnár Ádám 1985.02.11 180 cm/88 kg   
12 F Nagy László 1980.04.09 183 cm/90 kg   
  5 F Rosztocsil Tamás 1990.10.06 182 cm/80 kg   
29 F Schellin, Linus (SWE) 1982.02.22 178 cm/83 kg   
14 F Szilágyi Levente  1990.12.06 175 cm/74 kg   

Edzők: Jarmo Jamalainen, Sergei Oreskin, Jécsi Gyula • Equipment manager: Szabó Attila



ÚJPESTI TE

N° Post Név Született Magasság/Súly
33 GK Becze Zoltán 1985.03.11     170 cm/65 kg
  3 GK Hajek Márk 1992.12.21.  175 cm/72 kg 
57 GK Sájevics András 1983.02.03 181 cm/80 kg
37  D Bontovics Márton 1982.04.07. 178 cm/85 kg   
  5 D Harmati Dávid 1988.07.02. 178 cm/95 kg
23 D Hetler Ádám 1983.11.23. 178 cm/75 kg
28 D Hüffner Adrián 1986.12.11. 186 cm/90 kg
43 D Kadlubiak, Juraj (SVK 1983.08.15. 184 cm/90 kg
24 D Nagy István 1981.05.15  180 cm/85 kg
 91 D Petran, Marcel (SVK) 1986.09.16 190 cm/95 kg 
14 D Zalavári Bence 1991.03.15. 183 cm/75 kg
12 F Borbás Gergely 1982.02.25. 183 cm/86 kg 
39 F Buzás Norbert 1979.12.14. 175 cm/85 kg
29 F Ďubek, Vladimír (SVK) 1981.03.04. 180 cm/84 kg 
10 F Jankovics Péter 1991.04.10 178 cm/75 kg
11 F Kiricsenko, Vitalij (UKR) 1985.01.04. 183 cm/86 kg 
45 F Kiss Gábor 1980.05.14. 175 cm/91 kg
  8 F Németh Péter 1988.10.15. 178 cm/80 kg
88 F Rafaj Attila 1988.06.12. 175 cm/65 kg
89 F Roczanov Dezső 1989.01.24. 185 cm/78 kg
18 F Sikorčin, Ladislav (SVK) 1985.10.14. 184 cm/82 kg 
86 F Szajbert Patrik 1986.05.26. 178 cm/85 kg

Edzők: Pék György, Baróti Zsolt • Masszőr: Valentényi Sándor



RAJKAI LÁSZLÓ

Volt egy kiváló alapké-
pességű játékos az Újpes-
ti Dózsában, de valami-
lyen kisebb magatartás-
beli próblémák miatt nem 
voltak elégedettek vele. A 
Postástól igazolták, de 
végül is a fegyelmezet-
lenségek miatt elváltak 
tőle. Kijártam a Fradi ve-
zetőségénél, hogy vegyük 

oda hozzánk. Mondtam a főnököknek, hogy ér-
zem, nálunk életét és vérét fogja adni, főleg a Dó-
zsa elleni rangadókon. És mit veszthetünk, egy évig 
kipróbáljuk, utána legfeljebb elküldjük.
1970-ben érkezett az FTC-hez. Abban az évben 
éppen a Dózsával játszottuk a bajnoki döntőt. Az 
utolsó mérkőzésre úgy mentünk ki, hogy nekünk 
mindenképpen nyerni kellett a bajnoki címhez, a 
Dózsának elég volt a döntetlen. Két és fél perccel a 
vége előtt 6-6 volt az állás. Ekkor Szikra István egy 
gyönyörű akció végén megszerezte a hetedik gólun-
kat, 7-6-ra vezettünk. Mivel ő volt az előbb említett 

játékos, hatalmas öröm tört fel belőle, hiszen ekkor 
úgy tűnt, a góljával nyerünk bajnokságot. Fogta, és 
vagy hat méter magasra feldobta az ütőjét. Meg is 
kapta a jogos kétperces kiállítást érte, ezzel majd-
nem semmissé téve előbbi hős cselekedetét. Innen-
től kezdve végig a levegőben lógott a Dózsa egyen-
lítése, a kapust is lehozták, ami akkor még nem volt 
ekkora divat, hat a négy ellen támadtak, renge-
teg lövés száguldozott a kapunkra, de csak kihúz-
tuk 7-6-tal, és bajnokok lettünk. Így kezdődött el a 
tíz bajnokságon át tartó győzelmi szériánk, rettene-
tesen nagy felszabadulás volt ez a siker.
Szikra Istvánnal az egész idényben nem volt sem-
mi baj, a magyar válogatottba is bekerült. Úgy 
emlékszem, két évet játszott az FTC-ben, aztán 
magától ment el, mert jó polgári állást talált va-
lahol vidéken.
Teljesen megfelelt viselkedésével a normáknak, ez 
is jó példa arra, hogy ha lehet, egy ilyen bűnösnek 
talált embert is mentsünk meg a közösség segítsé-
gével a közönség számára. Ez a bajnoki döntő ak-
koriban nagy sztori volt, aki látta, a mai napig nem 
felejti el, az biztos.
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Az FTC csatár Kárász György
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KOVÁCS CSABA #2

18 éven át játszottam a 
felnőtt első osztályban. 
Ezalatt rengeteg nagy Fra-
di-Újpest meccsen vettem 
részt. Volt sok balhé, sok 
verekedés. Elcsépelt, de 
akkor is tényleg csak a 
pályán voltak balhék kö-
zöttünk. Ott mindenki 
nyerni szeretett volna. De 
a pályán kívül jóban vol-

tunk egymással. Sokat edzettünk együtt a válo-
gatottban is az FTC-sekkel, itt teljesen félre kellett 
tennünk a vélt vagy valós sérelmeket.
Az igaz, hogy kevés átigazolás volt a két csapat kö-
zött. Elsősorban azért, mert buták voltak az átiga-
zolási szabályok. Ha valamelyik játékost nem en-
gedte el a klubja, akkor nem volt más választása, 
vagy maradt, vagy kivárta a szükséges 18 hónapot, 
ami után szabaddá vált. Ez gyakorlatilag kétsze-
zonos kihagyást jelentett, ami nagyon fájdalmas 
egy élsportoló életében. Szerződések gyakorlati-

lag nem is voltak, de a szabályok nagyon védték 
a klubokat.
Mint mindenki tudja, az Ú. Dózsa a belügy csapa-
ta volt. Sportszakaszok, sportszázadok voltak, mi a 
határőrséghez tartoztunk. Úgy kerültek hozzánk fi-
atal játékosok, hogy a hadsereg bevonultatta őket 
a határőrséghez. Ezért persze utáltak minket a ri-
válisok. A játékosok szempontjából azonban telje-
sen érthető volt, hogy elfogadták ezt a lehetőséget, 
hiszen előnyökkel járt ez, és könnyebben lehettek 
válogatott sportolók is.
A Dózsa-játékosok közül volt olyan, aki belügyi ál-
lományba került, és rangfokozatot kapott, a mi 
időnkből ilyen volt például Vedres, Szeles vagy ép-
pen Palotás, de a sportolók kilencven százaléka 
nem volt hivatásos belügyes, hanem a megszokott 
módon úgynevezett bújtatott sportállást kapott a 
Belügyminisztériumnál.
A saját gyermekeimnek is azt tanítom, hogy ame-
lyik mezt felveszik, azt a csapatot kell a legjobb tu-
dásuk szerint szolgálni. Tudomásul kell venni, hogy 
ez egy munkahely. 
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A régi Fradi-Újpest rang-
adókon minden életre-
halálra ment, jópofa dol-
gok nem jöhettek szóba 
azokon a mérkőzéseken. 
Minden más volt akkori-
ban, egy játékos ott ját-
szotta végig szinte az egész 
életét, ahová 18 évesen 
került. A Ferencváros és a 
Dózsa között elenyésző 

volt a mozgás. Az én időmből két olyan játékosra 
emlékszem, akik Újpestről jöttek át hozzánk, előbb 
Bálint Attila, majd Szabó Coca. A Dózsába talán sen-
ki nem ment közülünk. Akkoriban nem volt olyan, 
hogy valaki három forinttal több fizetésért máris ro-
hant a másik csapathoz. A kilencvenes évek eleje 
óta jellemző ez.
Az Újpest egyszer úgy élt azzal  az előnyével, hogy a 
belügy csapata volt, hogy leigazolták a szovjetek ka-
pusát, az egykori NHL-es Szergej Milnyikovot ás ezt 
úgy tették, hogy mivel a rangadó előtt még  nem 

készült el az igazolása, technikai problémára hivat-
kozva csúszott a meccs kezdési időpontja. Egyszer 
csak szirénázó rendőrautó jelent meg a pálya mel-
lett, és az újpesti technikai vezető rohant az igazo-
lással a zsűrihez. Kell-e mondani, hogy perceken 
belül megjavult a pálya, és lehetett kezdeni a mér-
kőzést. 2-0-ra vezettek a lilák, de máig emlékszem, 
hogy Oreskin és Szajlai góljaival megfordítottuk az 
állást, és végül 3-2-re nyertünk még így is.
Hasonlóan emlékezetes eset volt, amikor három 
csapat küzdött a rájátszásért, a Volán, a Dózsa és 
mi. Az utolsó mérkőzést a Volánnal játszottuk vol-
na, de hogy ne ezen dőljön el a legfontosabb kér-
dés, arról ismét csak tettek a Megyeri útiak. Hogy, 
hogy nem, a meccs előtt kilyukadt a jég a régi Dó-
zsa-pályán, nem tudták lejátszani a meccset.
Nekünk igazából nagyon régen van egy öregfiúk-
csapatunk. Mióta a Gyakorló Jégcsarnokból kirúg-
ták a jégkorongot, rendszeresen együtt edzünk és 
játszunk az UTE-sokkal. De hiába vagyunk most jó 
barátok, ez a Winter Classicon másként lesz. A vér 
nem válik vízzé.
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ANCSIN JÁNOS #25

A hetvenes évek végén, 16 
évesen játszottam először 
a Fradi ellen. Emlékezetes 
meccs volt számomra, 
mert 4-2-re kikaptunk 
ugyan, de mindkét újpesti 
gólt én lőttem. Ez még 
nem tétmeccs volt, csak 
egy barátságos találkozó 
Miskolcon. Csak a rá kö-
vetkező szezonban ját-

szottam már stabilan a felnőtt csapatban, és akkor 
az egész szezont a csapat nagy öregjeivel egy sorban 
töltöttem, ami nagyon-nagy élmény volt. Szeles 
Dezső, Böle Dezső, Menyhárt Gáspár és Buzás Gábor 
voltak a társaim. Az első években még rendre ki-
kaptunk a Ferencvárostól, de a nyolcvanas éveket 
mi uraltuk. Tíz év alatt hét bajnoki címet szereztünk, 
ez volt pályafutásom legeredményesebb időszaka, 
legjobb csapata.
Ekkor legtöbbször még szabadtéren játszottunk, 
csak ritkán jutottunk be a BS-be. Ott vívtuk első fe-
dett pályás meccsünket. A Winter Classic jó kezde-
ményezés és ötlet, de egy játékosnak sokkal jobb 
csarnokban jégkorongoznia. Sokkal jobb minőségű 
a jég, kevesebb a zavaró körülmény, nem esik az 
eső, nincs hó és a hideg sem zavaró tényező. Olyan 
ez, mintha valaki a tanyára egy komfortos családi 
házba költözik.
A legemlékezetesebb mérkőzések egyike egy au-
gusztus 20-i BS-beli volt, amikor is 11-0-ra vertük 
az FTC-t az akkor szokásos bajnokság előtti felveze-
tő mérkőzésen. Ráadásul akkor még nem erősítet-
tek minket a remek szovjet légiósok. Ez volt a leg-
nagyobb arányú győzelmünk a Fradi ellen. Több 

barátom is volt a zöld-fehéreknél. Balogh Imrével 
és Jécsi Gyulával húszéves korunkig egy baráti tár-
saságban voltunk, nagyon sokat járkáltunk együtt 
mindenfelé. 1998-as visszavonulásom óta egyál-
talán nem játszom. Azért is hagytam abba, mert 
már nem volt kedvem nagyon komolyan venni a 
jégkorongot, csak szórakozni akartam. Egyszer ját-
szottam tizenegy év alatt, a Székelyföld-Magyaror-
szág meccsen. A Winter Classicon is azt szeretném,
ha nem a győzelemért folyó halálos küzdelem ala-
kulna ki, hanem szórakoztatnánk a közönséget. Fi-
gyelembe kell venni, hogy lesz a jégen 32 és 62 
éves játékos is. Megmondom őszintén, csak azért 
vállaltam a játékot, mert nemcsak a régi dózsás ba-
rátaim, de a fradisták is felkértek, hogy játsszam. 
Nagy játékot nem fogok bemutatni, az biztos, csak 
majd valahogy eltotyogok a jégen.
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DOBOS TAMÁS #7

Amikor bekerültem a Fra-
di felnőttcsapatába, a Bu-
dapest Sportcsarnok-beli 
második mérkőzésemen, 
telt ház előtt két gólt lőt-
tem a Dózsa ellen. Ez fe-
lejthetetlen élmény volt, 
emlékszem, Eperjesi Miki 
állt a lila-fehérek kapujá-
ban. A gólok a mai napig 
a fejemben vannak, min-

den kockára, minden mozdulatra emlékszem. Ha-
sonlóan maradandó emlék az a legendás bunyó, 
ami a Megyeri úton alakult ki a két csapat között. 
Géczi Gábor bosszantotta fel Szajlai Lacit, ebből sza-
badult el a pokol. A régi Dózsa-pályán tíz-tíz játé-
kos verekedett egymással a jégen. Ma már nevetsé-
ges, de akkoriban nagy divat volt, hogy a vécére is 
gázsprayvel járkáltak az emberek, így a meccsen is 

sok szurkolónál volt ilyen. A verekedés közben el-
kezdték a nézőtérről a játékosok felé fújni a sprayt. 
Bekerült a teljes játéktérre ez a felhő, és a végén az 
egész küzdőtéren mindenkinek folyt a könnye. Igazi 
tragikomikus mérkőzés volt ez.
Néhány éve az NHL-szünet alatt hozzánk került 
Niedermayer és Strudwick, két NHL-játékos. Amikor 
öltöztek át, láttuk, hogy milyen szakadt, ütött-ko-
pott védőfelszerelésük van. Észrevette ezt az egyik 
akkori vezető is, és mondta nekünk, hogy látjátok, 
ilyen cuccban is lehet világszínvonalon játszani, ti 
meg panaszkodtok, hogy nincs normális felszerelé-
setek. Fel is öltöztek a srácok, aztán kiballagtak az 
autóhoz a többi holmijukért. Amikor jöttek vissza, 
szóltunk, gyere, nézd meg, azért ami igazán fontos, 
abban nem spórolnak. Két nagyon tuti korcsolyá-
juk volt, meg rengeteg szuper ütőjük, akkori áron 
olyan kétmillió forint értékben hoztak be cuccot a 
vállukon.
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TOLNAI ATTILA #20

Kezdjük az elején, miért 

pont a jégkorong?

Sporttáborban voltunk, 
amit dr. Jakabházy Lász-
ló szervezett, és a régi BS-
be jártunk le korcsolyázni. 
Utánunk volt a Fradinak 
edzése, és egy ilyen al-
kalommal Szajlai László 
kidobott egy törött ütőt, 
amit én hazavittem, és si-

keresen leromboltam a lakást. A tábor végén egyér-
telmű volt, hogy a jégkorongot választottam. Balogh 
Kukánál kellett jelentkezni és így kerültem a KSI-be. 
A műjégen voltam először jégkorong edzésen. A KSI 
megszűnése után Balogh Tibi átjött Újpestre és az 
akkori csapat fele, velük én is, ment utána. Pro-
fi játékos sose voltam, talán két-három évig tud-
tam megélni abból, hogy jégkorongozom. Világ éle-
temben a játék szeretetéért játszottam, ez egy nagy 
szerelem számomra. Két ezüst és egy bronzérmet 
szereztem az Újpest színeiben. Egy évet töltöttem a 

Fradiban is (1999/2000-es szezon), amikor Újpes-
ten nem volt felnőtt csapat.

Hosszú évekig voltál az Újpest csapatkapitá-

nya, ha összeállíthatnál egy álom-sort, plusz 

kapust, kikkel játszanál? 

Baróti Zsolt, Hidasi Gábor, Gergely Csaba, Jan Zlocha 
és Bernei Gergelyt állítanám a kapuba. 

Kemény hátvédként szerettek meg a szurkolók, 
volt örök ellenfeled a Fradiban, akivel folyama-
tosan összeakadtál?
Nem mondhatnám. Amikor a felnőtt csapatba ke-
rültem, már nem voltak olyan kialakult nagy pá-
rosok, mint régen. Nagyon fiatal is voltam ekkor 
még, utána meg az az időszak jött, amikor ama-
tőrök voltunk és rendszeresen kikaptunk a Fraditól. 
Mikor újra megerősödött az újpesti csapat, addigra 
meg ez megint nem volt jellemző. Szerencsére sose 
volt olyan problémám, hogy ki lettem volna pécéz-
ve. Ha meg leszáll a vörös köd, akkor úgyis mind-
egy ki áll előtted, kin töröd el az ütőd.



HOFFMANN ATTILA #9

Hogyan kezdődött?

Édesapám jégkorongozott 
a BVSC-ben, és a Fradinál 
ismerte Balogh Csabát, 
akihez levittek egyszer és 
ott ragadtam. Balogh Csa-
ba után egészen az ifi-
ig Kovács Zoltán volt az 
edzőm. Gyors játékos vol-
tam már kölyökként is, 
így az edzők mindig csa-

tárnak állítottak be. Nekem mindig az volt az ál-
mom, hogy a felnőtt Fradiba bejussak, 16 évesen 
játszhattam velük először. Emlékszem, amikor egy 
bajnoki döntőn Oreskin és Kiss Tibi mellé raktak be, 
Golyó akkor példaképem, Ores pedig egy nagyon jól 
képzett csatár volt. Gyorsan, pontosan passzoltak és 
ezt várták el tőlem is. Szerencsére jónak tartottak, a 
felnőtt játékosok hamar elfogadtak, soha nem ug-
ráltattak, mint ahogy néhány fiatalt szoktak. 

Ha szabadon választhatnál mostani vagy vala-

ha volt Fradi játékosok közül, kikkel állna ösz-

sze az álom-sorod?

Ha kapust kell választanom, akkor Budai Krisztián 
lenne, játékosok Jánosi Csabi, Hudák Gábor, Hajdú 
Levente és Miletics Csaba lennének. Illetve, ha le-
hetne hatodikat magunk mellé, akkor Golyót (Kiss 
Tibor) választanám még, mert a játéka nagyon kö-
zel áll hozzám. Gyors volt, sokat ütközött, jól látott 
a pályán, erőseket lőtt.

Milyen lesz újra a Kisstadionban éles meccset 

játszani az Újpest ellen?

Négy évesen tanultam korcsolyázni és hat éve-
sen kezdtem el hokizni, onnantól végig a Kisstadi-
onba jártam. Olyan, mintha a saját pályám lenne, 
és ha oda kell menni, az engem örömmel tölt el. 
Sose fogom elfelejteni a régi felnőtt meccseknek a 
hangulatát, amikor még gyerekként jártam ki. Telt-

házasak voltak, amit ma elképzelni is nehéz. A 
szurkolók mindig próbálták idegesíteni az ellen-
fél játékosait vicces beszólásokkal, vagy épp hó-
golyóval dobáltak játékost és bírót egyaránt. Gye-
rekszemmel ezek persze néha durvának tűntek. 
Volt olyan, hogy félig beöltözve szurkoltuk végig 
a felnőtt meccset, mert utána volt edzésünk. Az-
tán gyorsan szaladhattunk a Millenárisra befejez-
ni az öltözést, a folyosó másik végén meg jöttek 
be közben a felnőttek. Gyerekfejjel ezek nagy él-
mények voltak. 

Mesélj nekünk a bejgli kupáról.

Ez egy szép hagyomány, amit hosszú évek óta min-
dig megtartunk. Az akkori 

‚
78-

‚
80-as korosztály-

ból, akik együtt nőttünk fel, az akkori edzőinkkel 
december 24-én játszunk egy meccset a Kisstadi-
onban. A régi bírók vezetik, és mindenki komolyan 
is veszi a játékot, jó iramú kis mérkőzések szoktak 
kialakulni. A társaság fele még most is aktívan ját-
szik, a másik fele nem, de így is mindig nagyon jó 
a hangulat. Amikor Szuper Levi is el tud szabadul-
ni, akkor az egyik kapuban ő áll, a másikban meg 
Budai Krisztián, a két legjobb magyar kapus. Jó így 
összejönni évente egyszer, hogy kivel mi történt, 
mit csinál azóta. Minden évben kapunk valami kis 
ajándékot is, ami a Fradihoz köthető. 
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