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NÁNÓ CSABA

V éget ért a labdarúgó-bajnok-
ság téli szünete, befejeződött 
a hibernálás. Noha téliesnek 

igazán nem nevezhető az időjárás, 
hiszen az idei „fehér évszak” egyelő-
re olyan volt, hogy a medve nemhogy 
kijött volna barlangjából, de talán be 
se ment. Ez pedig a játékosok szem-
pontjából szerencsésnek mondható, 
hiszen nem tudni, mi lett volna, ha 
mondjuk félméteres hóban kellett 
volna lebonyolítani a mérkőzéseket. 
A pályák így is siralmas állapotban 
vannak, a szabályt, miszerint első 
osztályú klubnak talajfűtéssel felsze-
relt stadionnal kell rendelkeznie, lát-
szólag az égvilágon senki sem tartja 
be. (Elnézve a magyar bajnokság 
meccseit – ott is a hóvirágok kinyí-
lása előtt elkezdődtek az összecsa-
pások –, náluk mintha jobb lenne a 
helyzet. Legalábbis ami a pályák ál-
lapotát illeti. Nem csoda, hogy egyre 
több romániai focista játszik az NB 
1-ben. Persze nem csak a fű zöldje 
miatt. Prózai okai is vannak az oda-
menésnek, például a nagyobb fi ze-
tések, a jobb edzési körülmények, a 
fejlettebb infrastruktúra).

Unalmas rangadó

A bajnokság második felvonása 
mindjárt egy rangadóval indult: Ko-
lozsvár fellegvári stadionjában a he-

lyi vasutascsapat a bukaresti FCSB-t 
fogadta. A mérkőzésnek nem egy, ha-
nem sok szépséghibája volt. A talál-
kozót megelőzően a román sajtó – és 
elsősorban az egyetlen sportnapilap, 
amelyről azt gondolnánk, egészen 
más szerepe volna a médiában – 
napokig aljas kampányt folytatott a 
meccs játékvezetője, a nagykárolyi 
születésű Kovács István ellen. Róla 
tudni kell, hogy 2010-ben ő volt a leg-
fi atalabb FIFA-játékvezető Európá-
ban, nemzetközi szinten az elitkate-
góriába van besorolva (az UEFA Elite 
Classba 28 játékvezető tartozik). Ami 
azt jelenti, hogy bármikor és bárhol 
vezethet kulcsfontosságú mérkőzé-
seket. Persze a Becali-nyájat féltő bu-
karesti újságíróknak ez semmit sem 
jelent, most azt vetették a szemére, 
hogy Kolozsváron is van lakása, sok 

időt tölt a kincses városban, így pe-
dig nem lehet elfogulatlan a házigaz-
dákkal szemben. Fővárosi bírók per-
sze vezethetik a bukaresti csapatok 
meccseit – volt is ebből botrány elég, 
amikor nyilvánvalóan őket segítették 
–, az ellen senki nem emelt kifogást, 
de Kovács maradjon távol a kolozs-
vári pályától. A fi rkászok kiderítették 
azt is, hogy a magyar nemzetiségű 
bíróval a CFR soha nem veszített az 
FCSB ellen. Mintha a kettőnek vol-
na bármilyen köze egymáshoz. Ko-
vácsnak szemére vetették, hogy alig 
tud románul, eszükbe jutott, hogy 
néhány hónapja kicsit erélyesebben 
szólt rá az egyik bukaresti játékos-
ra, gyakorlatilag megelőlegezték, 
hogy elcsalja a meccset a vasutasok 
javára. Nem vagyok játékvezető-pár-
ti, hiszen a romániai bíráskodásnál 

alacsonyabb színvonalra – két-há-
rom kivételtől eltekintve – aligha 
lehet lemenni, de ilyenkor sajnálom 
őket azért, hogy a bírói testület egyik 
furcsa szabálya miatt nem reagálhat-
nak a vádaskodásokra. Kovács végül 
szinte hiba nélkül vezette a mérkő-
zést – persze erről már nem cikkezett 
a román sportlap.

Hova lett a foci?

Azt hiszem, jogos a kérdés, hogy hova 
lett a foci, hiszen a rangadónak kiki-
áltott meccs színvonala kritikán aluli 
volt, köszönhetően mindkét félnek. 
Nemcsak a szántóföldre hasonlító 
pálya tett keresztbe a játékosoknak, 
hanem saját tehetetlenségük is. El-
méletileg a román bajnokság két leg-
jobb csapata – a bajnok és a tavalyi 
második helyezett – csapott össze, a 
gyakorlatban viszont két antifutballt 
játszó együttest láttunk kínlódni a 
pályán. Szokása szerint a házigazdák 
edzője, Dan Petrescu betont öntött a 
védelmébe, és ezt feltörni komoly ne-
hézséget okozott a bukarestieknek. 
Olyannyira, hogy egyetlen lövést 
sem küldtek a kolozsváriak kapujá-
ra. Van egy olyan mondás, miszerint 
a csatárok nyerik a meccseket, a vé-
delem pedig a bajnokságokat. Csak 
hát ennek a fi lozófi ának is jócskán 
vannak hátrányai: míg néhány évvel 
ezelőtt még 20 ezren jártak ki a vasu-
tasok mérkőzéseire, ma már csak a 
fanatikus szurkolók foglalnak helyet 
a lelátókon. Mert azért a sport még 
mindig a szórakoztatásról szól (vagy 
arról kellene szólnia), nem pedig az 
unalomba vesző taktikázásról. Mind-
azonáltal az is igaz, hogy a védelem-
re fektetett hangsúly ellenére csodás 
módon a CFR lőtte eddig a legtöbb 

gólt! Képzelhetjük, milyenek lehet-
nek a többi együttes csatárai…

Lokálpatriotizmusom ellenére 
is állítom, hogy ha a CFR megnye-
ri az idei bajnokságot – ami egyre 
valószínűbbnek tűnik –, olyan baj-
nokunk lesz, amely az utóbbi évek 
legcsúnyább előadásait nyújtja a 
tisztelt publikumnak. Az említett 
összecsapáson 30 szabálytalanságot 
és 60 (!) partdobást számoltak össze 
a statisztikusok, gyakorlatilag min-
den percben megszakadt a mérkőzés, 
játéknak aligha örvendhettek a szur-
kolók. És ismétlem: elméletileg a ro-
mán bajnokság két legjobb labdarú-
gócsapatáról beszélünk!  Egyébként 
a román foci alacsony színvonala 
leginkább abban mérhető le, hogy a 
külföldre távozó játékosok többsége 
a kinti körülmények között hamar 
csődöt mond, az idehaza agyonajná-
rozott focisták sehol sem tudnak bi-
zonyítani. Egyikükből, a volt FCSB-s, 
30 éves Alex Chipciuból a belga An-
derlechtnek lett elege, kölcsönadták 
a prágai Spártának, de a román kö-
zéppályás sok vizet ott sem zavart. 
Mindenki meglepetésére most a ko-
lozsvári vasutascsapat térítette haza, 
ahol egyelőre a kispadot koptatja 30 
ezer eurós fi zetésért. (A CFR félre-
sikerült igazolásai legendaszámba 
mennek: néhány évvel ezelőtt egy 
Julio Baptista nevű játékost hoztak, 
aki fénykorában a Real Madridnál is 
megfordult. Az akkor 37 éves játékos-
ról kiderült, hogy többféle betegség-
gel is küzd, havi 50 ezer eurós fi zetés 
mellett összesen 20 percet játszott a 
bajnokságban).

És a többiek…

Ha egy kicsit rosszmájúak akarunk 
lenni, úgy is mondhatnánk, hogy 
a román bajnokságban szerepel a 
CFR csapata – amely nemsokára a 
spanyol FC Sevillával csap össze az 
Európa Liga tizenhatoddöntőjének 
odavágóján –, és ott vannak a többi-
ek, akiknek céljaik általában abban 
merülnek ki, hogy a rájátszást meg-
előzően a tabella melyik felében ta-
nyáznak. Őket a tévéktől kapott pén-
zek motiválják, hogy minél feljebb 
végezzenek a táblázaton. Ugyanis jó 
néhány csapat ezekből a televíziós 
jogdíjakból tartja fenn magát.

Az Astra, a Viitorul és a Craio-
va biztatóan kezdte a bajnokságot, 
úgy tűnt, komoly fejtörést okoznak 
majd a kolozsváriaknak. Jelenleg 
azonban szabadesésben vannak, 
valószínűleg ők sem szólnak bele a 
bajnoki címért folyó harcba. A töb-
bi erdélyi csapatnak, a Sepsinek, a 
Hermannstadtnak és a Medgyesnek 
nem kell attól félnie, hogy meglepe-
tésszerűen bajnokságot nyer, de a 
kiesés sem fenyegeti őket. Biztosnak 
látszik a Voluntari búcsúja az első 
ligától, de minden a márciusban 
kezdődő rájátszásban dől el, amikor 
a pontok megfeleződnek és még bár-
mi megeshet…

Enyhe télben gurul a pettyes
Folytatódik a román labdarúgó-bajnokság

• Február első napjai-
ban véget ért a vakáció 
a labdarúgóknak. Az 
időjárás szerencsére 
kedvez a mérkőzések 
lebonyolításának, de 
a játék minősége már 
nem az égieken múlik.

A sport még mindig a szórakoztatásról szól – vagy arról kellene szólnia   ▴  FORRÁS:  FACEBOOK/KOLOZSVÁRI  CFR

Jó formában játszik a Sepsi OSK, 
valószínűleg nem kell tartania 

a kieséstől
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