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Amikor nyolc évvel ezelőtt 
a kolozsvári CFR csapatá-
ban először lépett pályá-

ra az uruguayi Alvaro Pereira, és 
egy hosszú sprint után minden-
kit kicselezve alig centikkel lőtt 
az ellenfél kapuja mellé, a sajtó-
tribün minden újságírója egyön-
tetűen kiáltott fel: ez a játékos a 
jövő szezont már nem a vasuta-
sok színeiben fogja végigjátszani. 
És így is volt. Az uruguayi szélső 
a Portóhoz került, pótlására pe-
dig Portugáliából egy új játékos 
került a Fellegvárra. Akkor még 
senki nem tudta, hogy a vékony-
ka, törékenynek tűnő balhátvéd 
– az akkor idolként tisztelt szin-
tén portugál Caduhoz hasonlóan 
– történelmet fog írni.

Mário Jorge Malino Paulino – 
közismertebb nevén Camora – 
hét év alatt immár több mint 200 
mérkőzést játszott a kolozsvá-
ri csapatban. Ezzel pedig átadta 
Ricardo Cadu kolozsvári rekord-
ját a múltnak. Cadu és Tony mel-
lett pedig ő a harmadik portugál, 
aki a CFR csapatkapitányi kar-
szalagját viselheti. És nem vélet-
lenül. Cadu 2014-ben történt tá-
vozása után fel sem merült, hogy 
a tisztség más játékost illessen. 
A sport iránti alázata, küzdőké-
pessége, a vezetők és a társak 
iránti tisztelete szinte predeszti-
nálta a kapitányi tisztre.

Nem volt könnyű eljutnia ebbe 
a pozícióba. Legkisebb gyermek-
ként kiskorában neki jutott a fel-
adat, hogy – az iskolát 16 évesen 
abbahagyva – állás után nézzen, 
és édesanyját eltartsa. Két éven 
keresztül napi nyolc órát dolgo-
zott egy termopán ablakokat ké-
szítő és forgalmazó cégnél, dél-
után pedig edzésre jelentkezett a 
helyi csapatnál szülővárosában, 

Samora Correiában. Innen ered 
különben a beceneve is. Gyer-
mekként ugyanis sokat járt a he-
lyi csapat meccseire, egy alka-
lommal pedig tévesen ejtette ki 
szülővárosának nevét: Samora 
helyett Camorát mondott.

A manchesteri csoda

Nemsokára felfigyelt rá a Braga 
csapata, amely megvásárolta, és 
kölcsönadta a Valdevezbe. In-
nen az elsőosztályban szerep-
lő Beira-Mar csapatához került, 
közben pedig megjárta az al-
sóbb osztályban szereplő Pam-
pil hosát. A Naval együttesénél 
három évet töltött. Amikor pe-

dig a csapat kiesett a portugál 
elsőosztályból, Camora Kolozs-
várra került. A CFR színeiben pe-
dig – a csapat jó eredményeinek 
is köszönhetően – egyre jobban 
játszott, egyre több mindent ért 
el. 2012-ben részese volt annak a 
történelmi teljesítménynek, ame-
lyet nemcsak Kolozsváron, ha-
nem Romániában is úgy emleget-
nek, mint a manchesteri csoda.

Az Old Traffordon 1–0-ra meg-
nyert mérkőzés óta sok év telt 
el, az akkori csapatból már csak 
Camora maradt, de ennyi év táv-
latából is különös érzésekkel em-
lékszik vissza az Álmok szín-
padán eltöltött 90 percre. „Man-
chesterben olyan játékosokkal 

léphettem pályára, akiket addig 
csupán a tévéből ismertem. Nagy 
élmény volt Rooney vagy Van 
Persie ellen játszani, örvendtem, 
hogy ilyen magas szintre eljutot-
tam. Azt a mérkőzést soha nem 
fogom elfelejteni” – nyilatkozta a 
balhátvéd.

Minden csábítás ellenére 
Kolozsváron maradt

De a portugál játékost nem azért 
kell szeretni vagy tisztelni, mert 
külföldiként a legtöbb meccset 
játszotta bordó mezben. Nem 
azért, mert eljött Nyugatról az 
ismeretlen keleti tömbbe és im-
már hetedik éve itt játszik. Nem 
azért, mert a bajnokság egyik – 
ha nem a legjobb – balhátvédje. 
Nem azért, mert mindig tisztelet-
tel nyilatkozik az ellenfelekről, 
mert jól megtanult románul, vagy 
mert mindig a legnagyobb erőbe-
dobással harcol a pályán. Nem. 
Hanem talán valami egészen má-

sért. Egy olyan dologért, amit a 
mai világban kevés sportoló tesz 
meg a klubjáért. Amikor a felleg-
vári alakulat a csődvédelmi eljá-
rás alá került, nem jelentette fel 
a klubot, nem menekült el más 
csapathoz, holott számos külföl-
di ajánlat érkezett számára. Sőt, 
beleegyezett abba, hogy fizetését 
drasztikusan csökkentsék. Pedig 
az egyik ciprusi sztárcsapat havi 
7 ezer euróval többet ígért neki. 
Ő mégis maradt a CFR-nél. Sze-
gény sorból verekedte fel magát a 
sport révén, megtanulta értékel-
ni a pénzt, a csábító ajánlatok el-
lenére azonban mégsem a köny-
nyebb és az anyagilag kecsegte-
tőbb utat választotta, hanem a gö-
röngyöset. Vállalta, hogy a nehéz-
ségek ellenére is marad a vasuta-
sok játékosa.

„Örvendek, hogy itt marad-
hattam Kolozsváron, úgy érzem, 
jó döntést hoztam” – nyilatkoz-
ta Camora, aki játékával és hoz-
záállásával igyekezett segíte-
ni a csapaton. Biztos pont volt a 
keretben, a pályán és azon kí-
vül is. Akire minden játékos és 
edző számíthatott. Igaz, döntésé-
hez talán az is hozzájárult, hogy 
megkapta a román állampolgár-
ságot, és szeretett volna bekerül-
ni a román válogatottba. Ez azon-
ban a román szövetségi kapi-
tány körüli folyamatos bizonyta-
lanság miatt nem jöhetett össze. 
„Mindent, amit elértem, Románi-
ának köszönhetem. Már úgy ér-
zek, mint egy román, és a sport 
befejezése után is itt szeretnék 
tevékenykedni” – árulta el elkép-
zeléseit menedzserének, Sergio 
Guedesnek.

Ja, és még valami. A CFR jelen-
legi keretében számos olyan já-
tékos van, aki mindezek ellenére 
mégis többet keres, mint a portu-
gál szélsőhátvéd. Amely bizonyos 
szempontból talán érthetetlen. 
De Camorát ez sem zavarja. Ő to-
vábbra is a vasutasok csapatka-
pitánya marad. Ki tudja, meddig?
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A Kolozsvári CFR balhátvédje immár több mint kétszáz alkalommal lépett pályára bordó színekben

Camora, a rekorder csapatkapitány
A romániai fociszurkolók csupán úgy ismerik, Camora. A CFR csapatkapitá-

nyáról kevesen tudják: fiatalként dolgozni kényszerült, hogy családját eltartsa. 

A bajnokság egyik legjobb balhátvédje a hetedik szezonját tölti a vasutasoknál, 

és immár több mint kétszáz mérkőzést játszott a fellegvári alakulatnál.

NÁNÓ CSABA

Egyik ismerősömet nagyjából 
évente megruházzák ugyan-
abban a városszéli lebujban. A 
menetrendszerűen érkező ve-
rés oka egy fiatalkori nézetel-
térés egy bizonyos társasággal, 
amely ott áll bosszút ismerő-
sömön, ahol elkapja. Kérdeztük 
az illetőt: miért kínozza magát, 

netán mazochista, hogy min-
den esztendőben elvállal leg-
alább egy zakót? Ő csak legyin-
tett, és kijelentette ország-világ 
előtt, hogy annak a kocsmának 
a hangulata megér egy-két na-
pi lábadozást. Nem kötelezi őt 
senki, hogy odamenjen, de oly-
kor megmagyarázhatatlan von-
zalmat érez a füstös, lerobbant 
hely iránt. Még akkor is, ha úgy 
tűnhet, minden áldott alkalom-
mal a másik arcát is odatartja 
ellenségeinek. Ismerősöm azt is 
bevallotta, nem is a pofonok fáj-
nak, hanem a megalázás, amit 
minden ilyen alkalommal el kell 
viselnie.

Amikor a Sepsi OSK feljutott 
az elsőosztályba, borítékolha-
tó volt, hogy ennek nem minden-

ki fog örvendeni. És ezt a nemtet-
szését valamilyen módon majd ki 
is fejezi. Sajnos ebben az ország-
ban olyan a közhangulat – bármi 
iránt, amit nem dák ősanya szült 
a világra –, hogy attól normális 
embernek égnek áll a haja.

A Voluntari–Sepsi összecsa-
pás után azonban a helyzet sok-
kal súlyosabb, mint ismerősöm 
esetében, akit „magánúton” ver-
nek néha. Intézményesített gyű-
löletbeszédről van szó, amit hi-
vatalos szervek sem megakadá-
lyozni, sem legalább enyhíteni 
nem próbáltak, amikor megtör-
tént. Az utólag kiszabott büntetés 
pedig messze nincs összhang-
ban az incidens súlyával. Nem 
a stadion lelátójára tévedt elme-
betegek kiabáltak nacionalista 

szövegeket, hanem jól körülha-
tárolható hivatalos személyek-
től indult a botrány. Ez már jó-
val több, mint a csőcselék hang-
ja. Az olyan rigmus, mint a „ki a 
magyarokkal az országból” már-
már zene a fülnek ahhoz képest, 
ami a bukaresti csapat stadionjá-
nak hangszórójából bömbölt. Tu-
lajdonképpen nincs mit csodál-
kozni: a román labdarúgás tele 
van tehetségtelen játékvezetők-
kel, idegbajos edzőkkel és játé-
kosokkal, magukat kiskirályok-
nak képzelő vezetőkkel. És olyan 
hangadókkal, akik még a sport-
ban is „magyar veszélyt” látnak. 

Diószegi László úriemberként 
viselkedett, és ezt még a román 
sajtó is elismerte. Nem kért lehe-
tetlent, nem követelte, hogy az el-

lenfelet zárják ki a bajnokságból, 
nem akart bosszút. Nem fordult 
igazságtételért a nemzetközi fó-
rumokhoz, pedig megtehette vol-
na. Ebben különbözik az ősho-
nos klubvezérektől és tulajdono-
soktól, akik mindenféle eszközt 
bevetnek, hogy az ellenfél pórul 
járjon. A Sepsi focicsapat tulaj-
donosa megelégedett azzal, hogy 
üdvözölte a jelképesnek is alig 
mondható büntetést, és kijelen-
tette: nem tartaná helyesnek, ha 
a táblázatok és az eredmények a 
pályán kívül dőlnének el.  

Csakhogy egy dolgot elfelejt: 
olyan társadalomban élünk, ahol 
a Diószegi-féle, bibliai jóságú em-
berek nemhogy példaképek nem 
lesznek, hanem esetleg még bo-
londnak is nézik őket.

Bibliai erény a fociban?
A csapatkapitány több mint hat éve erősíti a fellegváriakat, a román bajnokságban posztján az egyik legjobb
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