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Kanada, az Kanada

Vadászni nem könnyű dolog. 
Ezt már két nappal ezelőtti 
hőseinktől – Imi bácsitól és 

Bükk bácsitól – megtudhattuk ugye-
bár. A székely ember azonban nyakas 
és kitartó. Olyannyira, hogy saját bő-
rén szereti megtapasztalni a lehetet-
lent. Sőt számára néha a lehetetlen is 
lehetségesnek tűnik. Annál is inkább, 
mert harminc évvel ezelőtt, a 12-es 
általánosban, Lázár Margit tanárnő és 
Kopacz István tanár úr belénk sulykol-
ta, hogy semmi nem vész el, csak átala-
kul. Így aztán, más formában, de én is 
folytattam a vadászatot: a mérkőzés 
végét követően, kanadai mezzel a kis-
zsákomban és filctollal a zsebemben 
rohantam le az angolul „mixed zone”-
nak, azaz vegyes övezetnek nevezett 
térbe. A levonuláskor itt találkoznak a 
játékosok és a sajtó képviselői.

Azonnal kínálkozott is az alka-
lom, jobbomon Eberle beszélt egy 
mikrofonba, balomon Zajac tűnt fel. 
Lendületem a juharfalevelesek saj-
tófőnökének ellenállásába ütközött. 
Aláírás? Ugyan már... – nyomatékosí-
totta gúnyos mosollyal, így aztán meg-
illetődöttségemben el is szalasztottam 
a tavaly a Chicagóval Stanley-kupát 
nyerő Laddot. Kárpótlásul, a három 
méterrel odébb várakozó Rick Nash 
orra elé dugtam az alkalmi hangrög-
zítőnek előléptetett maroktelefonom. 
„Eddig rendben volt, de hátravan még 
a neheze. Fiatal és hajtós csapatunk 
van, és nem titkolom, azért vagyunk 
itt, hogy megnyerjük a bajnokságot” 
– mondta a 27 éves csapatkapitány, 
majd arra a kérdésre, hogy mi lehet a 
siker kulcsa, kapásból, mint a pályán a 
korongot, rávágta: „Meccsről meccsre 
jobban kell játszanunk”. Az Ontario ál-
lamban született, jelenleg a Columbus 
Blue Jackets alkalmazásában álló, átla-
gosan évente hétmillió dollárt kereső 
szupersztár hat éve, a 2005-ös ausztriai 
vb-n vett részt először felnőtt világ-
versenyen, két évvel később, 2007-
ben Oroszországban lett világbajnok. 
Ekkor hat góllal és öt gólpasszal se-
gítette csapatát. Az akkori társainak 
nagy része ma is az NHL csapatainak 
meghatározó, úgynevezett franchize-
játékosa. A teljesség igénye nélkül: 
Mason, Roloson, Shea Weber, Shane 
Doan, Staal, Cammaleri, Toews vagy 
Jason Chimera. A válogatott tagja-
ként a tavaly ért fel a csúcsra: Vancou-
verben olimpiai bajnok lett. Annak a 
csapatnak itt Kassán Nash az egyedüli 
hírnöke. Társai mind ígéretes tehetsé-
gek. Közülük Kane, Eberle, Tavares, 
Pietrangelo, Skinner és Duchene a ki-

lencvenes években született. Négy- öt 
év múlva ők is franchise-játékosokká 
válhatnak. Közülük John Tavares, 
akárcsak Rick Nash 2002-ben, első 
kiválasztott volt az NHL utánpótlás-
börzén.

A kanadai keret egyetlen „európai” 
játékosától, az Adler Mannheimben 
légióskodó Mario Scalzótól megtu-
dom, hogy az NHL-ben szokásostól 
eltérő pályaméret okozza a legna-
gyobb gondot „a tengeren túlon” 
nevelkedett játékosoknak. „Megszok-
tam a nagy jeget, ezen sokkal többet 
kell korcsolyázni és a játékelemek egy 
része is különböző, mint odahaza. A 
társak is egyre inkább megbarátkoz-
nak a számukra rendhagyó mérettel, 
így aztán – bízom benne–, hogy az 
eddig is megnyugtató játékunk még 
tovább javul.” 

A kedd délutáni Kanada – Svájc 
találkozó volt az első igazi csoport-
döntő. A két csapat összecsapására 
rengetegen voltak kíváncsiak. Szám 
szerint 7214 fő. Ez a vb új kassai 
nézőcsúcsa. Két napja a kanadaiak 
hokileckét tartottak egykori biro-
dalmuknak, a svájciak pedig kiváló 
középső harmaddal csendesítették 
el a két NHL-s sztárral megspékelt, 
az idényben zömében a KHL-ben 
korongozó fehérorosz gárdát. A 
nap első kérdése tehát az volt: mire 
mennek a jégkorong virtuózai a re-
tesz feltalálói ellen? Már az elején 
beigazolódott: Svájc nem könnyed 
zsákmány. Ezúttal elmaradt a meg-
szokott gyors gólos kanadai kezdés, 
sőt a nyitóharmad második felébe 
fordulva, már svájci találat miatt 
tombolhatott a publikum. Szó sze-
rinti talált gólnak, hiszen Reimer 
alaposan benne volt. A kanadai há-
lóőr egyszerűen elmulasztotta zár-
ni a szöget, így Diáz alapvonalról 
a sűrűbe lőtt korongja becsúszott. 
A gólszerzőnél talán csak Victor 
Stăncescu volt meglepettebb, hiszen 
gólpasszal jegyezték. „Az első har-
madbeli jó játékot követően, a kö-
zépső játékrészben gyengébben tel-
jesítettünk. A harmadik harmadban 
erősítettünk, egyenlő ellenfelek vol-
tunk. Úgy gondolom, hogy megér-
demeltük a pontot, sőt büntetőkkel 
talán a másodikat is megszerezhet-
tük volna, de sajnos nem jutottunk 
el oda” – foglalta össze boldogság-
gal ragyogó arccal a mérkőzést az 
utolsó sípszó után a Kloten Flyers 
csapatkapitánya, majd kérésemre a 
hogyan továbbra is kitért: „Az ed-
digi mérkőzéseken láthattuk, hogy 

majdhogynem bárki bárkit le tud 
győzni, így aztán a továbbiakban is 
fokozott figyelemmel kell készül-
nünk minden egyes összecsapásra. 
Célunk a negyeddöntőbe jutás, ott 
pedig bármi megtörténhet.” 

Stăncescuhoz hasonlóan a kö-
zönség is elégedetten távozhatott az 
arénából. A két csapat magas szintű 
játékkal szolgálta ki a publikumot. 
Minden volt, ami a jégkorong sava-
borsa: potyagól, emberelőnyös talá-
lat, szikrázó ütközések, öngól és – a 
rendes játékidő végén – még váratlan 
svájci egyenlítés is. 90 kapura lövés, 
58–32-es megosztással, hat gól és 
3–3. A ráadás volt a hab a tortán. Az 
első két percben a svájciak rohamoz-
tak és a továbbiakban sem játszottak 
alárendelt szerepet. Azonban az utol-
só percben Pietrangelo három méter-
ről a rövidbe emelte az első lövését 
követően a vetődő Sbisaról hozzá 
visszapattanó korongot, nyomatéko-
sítva, hogy Kanada, az Kanada. Ettől 
a vastaps még mindkét félnek kijár...

Eredmények, műsor
A csoport: Szlovénia – Német-

ország 2–3 (szétlövéssel), Orosz-
ország – Szlovákia 4–3 (2–1, 1–2, 
1–0) /Radulov (1.), Nikulin (19., 
39.), Morozov (44.), illetve Satan (2.), 
Gaborik (31.), Nagy (33.)/. A csoport 
végeredménye: 1. Németország 8 pont, 
2. Oroszország 6 p., 3. Szlovákia 3 p., 4. 
Szlovénia 1 p.

B csoport: Kanada – Svájc 4–3 
(hosszabbítás után), Franciaország – 
Fehéroroszország 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 
1–0) /Treille (13.), Hecquefeuille 
(61.), illetve Demagin (56.)/. A cso-
port végeredménye: 1. Kanada 8 p., 
2. Svájc 6 p., 3. Franciaország 3 p., 4. 
Fehéroroszország 1 p.

C csoport: Ausztria – Norvégia 
0–5 (0–3, 0–1, 0–1) /Koivu (7.), 
Olimb (10.), Holos (11.), Spets (40.), 
Bastiansen (50.)/. A Svédország – 
USA találkozó lapzárta után ért véget.

D csoport: Dánia – Lettország 
3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 1–0)  
/Christensen (2., 29., GWS), il-
letve Cipulis (24.), Redlihs (36.)/. 
A Finnország – Csehország meccs 
lapzárta után ért véget.

Középdöntő: E csoport (közép-
döntő): ma: Oroszország – Lettország 
(21.15); F csoport (középdöntő): 
Svájc – Norvégia vagy USA(21.15).

G csoport (kiesés elkerüléséért): 
ma: Szlovénia – Lettország (17.15), 
Fehéroroszország – Ausztria (17.15).

ráduly róbert kálmán

Parázs jelenet az orosz kapu előtt. A szlovák ostromok nem voltak kellőképpen eredményesek, a találkozót Oroszország nyerte 


