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• Jelentősen hozzájá-
rult a koronavírus-jár-
vány olaszországi, 
illetve európai elterje-
déséhez az Atalanta és 
a Valencia összecsapá-
sa a labdarúgó Baj-
nokok Ligája nyolcad-
döntőjében – ebben 
Bergamo városának 
polgármestere és a 
szakértők is egyetér-
tenek. A mérkőzést 
rendező olasz klub 
története legjobb sze-
zonját futja, de fennáll 
a lehetősége annak, 
hogy ebben a kény-
szerhelyzetben véget 
ér a menetelése.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

O laszország és Spanyolország 
tekinthető a koronavírus-jár-
vány európai gócpontjainak. 

Ennek a két országnak a csapatai 
mérkőztek meg egymással Milánó-
ban február 19-én a Bajnokok Ligá-
ja nyolcaddöntőjének odavágóján, 
nagyjából 40 ezer néző előtt. „Ez a 
mérkőzés egy biológiai bomba volt, 
ami után a vírus terjedése rohamo-
san felgyorsult. Számos olyan szur-
koló lehetett azon az estén a San 
Siro Stadionban, aki már magában 
hordozhatta a fertőzést” – nyilat-
kozta Giorgio Gori, Bergamo polgár-
mestere. A város vezetője szerint sú-
lyos következményei lettek ennek a 
mérkőzésnek, és ez lehetett az egyik 
olyan ok, ami miatt ennyien megfer-
tőződtek az északolasz tartomány-
ban. A vírus ekkor már jelen volt 
Olaszországban, de Lombardia tar-
tományban – ezen belül is Bergamo 
városa a legleterheltebb – csak két 
nappal a találkozó után jelent meg, 
három nappal később pedig az első 
haláleset is megtörtént, és mára több 
mint 60 ezer fertőzöttet jegyeztek fel 
a régióban.

A párharcból végül kettős győ-
zelemmel jutott tovább az Atalanta, 
amely az ominózus milánói találko-

zón szerzett 4–1-es előny után a már 
zárt kapus valenciai visszavágót is 
megnyerte (4–3). Az olasz csapat ber-
gamói stadionja nem felel meg az elő-
írásoknak, így a Bajnokok Ligájában a 
csoportkörben és az egyenes kieséses 
szakaszban is Milánóban fogadták 
ellenfeleiket. Mivel első nekifutásra 
a nyolcaddöntőbe jutott a BL-újonc 
Atalanta, így érthetően rengeteg szur-
kolója kelt útra Bergamóból – a 120 
ezres lakosság körülbelül harmada, 
nagyságrendileg 40 ezer ember – Mi-
lánóba, hogy a helyszínen buzdítsa a 
kedvenceket. Nem beszélve az otthon 
maradottakról, akiknek viszont jelen-
tős része az utcákon gyűlt össze a kö-
zös meccsnézésre.

Francesco Le Foche, a római La 
Sapienza Egyetem reumatológiai és 
orvosbiológiai professzora szerint az 
Atalanta–Valencia BL-nyolcaddöntő 
nagy mértékben felelős a korona-
vírus bergamói elterjedése miatt. 
„Történelmi mérkőzésről beszélünk. 
Azok is részt vettek, akiknek már vol-
tak tünetei” – mondta a professzor. 
„Egy hónap telt el azóta. Több ezer 
ember gyűlt össze egymás közelébe. 
Az eufória megnyilvánulásai, a sikol-
tozások és ölelések előmozdíthatták 
a vírus terjedését” – magyarázta a 
Corriere dello Sport olasz napilapnak 
a szakember. Továbbá megjegyezte, 
ha a labdarúgószezon folytatódik, a 
szurkolók biztonsága érdekében, a 
mérkőzéseket több hónapig zárt ka-
puk mögött kellene lejátszani.

Az olasz Atalanta tehát története 
során először jutott be a Bajnokok 
Ligájába, a csoportjában kiemelkedő 
Manchester City mellett a Dinamo 
Zagreb és a Sahtar Donyeck voltak 
az ellenfelei. Az újonc az első három 
mérkőzésén mindhárom csapattól 
kikapott, de ezután hazai pályán 
szerzett egy pontot az angolok ellen, 
majd a horvátokat és az ukránokat is 
legyőzte. Hét pont pedig elegendő-
nek bizonyult az egyenes kieséses 
szakaszba jutáshoz, ezzel az Atalan-
ta lett a Bajnokok Ligája történeté-
ben az első klub, amely sorozatban 
három vereséggel kezdett, mégis to-
vábbjutott a csoportkörből.

Az Atalanta jelenleg az előkelő ne-
gyedik, tehát ismét BL-főtáblát érő he-
lyen áll az olasz bajnokság, a Serie A 
tabelláján, és csúcsot döntött ebben a 
szezonban. A bergamói fekete-kékek 

ugyanis egy régi rekordot döntöttek 
meg, az 1959–1960-as idény óta, azaz 
az utóbbi hatvan évben övék az első 
csapat, amely a 23. forduló után 61 
szerzett góllal rendelkezett. Az Ata-
lanta jelenleg már 70 találatnál jár 
ebben az idényben, ezzel az európai 
topligák együttesei közül a harmadik 
legeredményesebb klub – csak a fran-
cia és a német listavezető, a 75 gólnál 
tartó Paris Saint-Germain, illetve a 73 
gólos Bayern München előzi meg –, 
az olasz bajnokságban viszont a 60 
találatig jutó Lazión kívül a többi él-
csapat jelenleg csak 50 gól körül áll. 
Másrészt, az Atalanta ötödik alkalom-
mal szerzett öt, vagy ennél is több gólt 
a Serie A jelenlegi idényében, és há-
romszor jutott el hét találatig (a Leccét 
7–2-re, az Udinesét 7–1-re, a Torinót 
7–0-ra ütötte ki). A csapat gólrekord-
jával olyan legendás olasz klubok 

támadósorának teljesítményével ve-
tekedik, mint például a Milan Gullit, 
Van Basten, Virdis, vagy később Ka-
ká, Inzaghi, Sevcsenko triója, illetve 
az AS Roma Batistutára, Tottira és 
Montellára, vagy a Juventus Higuain-
ra, Dybalára és Mandzukicsra alapuló 
támadószekciója.

A szezon hátralévő részében az 
Atalantára újabb kihívások vár-
nának, hiszen le kellene játszania 
párharcát a Bajnokok Ligája ne-
gyeddöntőjében, illetve megtartania 
BL-indulást jelentő helyét a bajnok-
ságban, de a jelenlegi bizonytalan 
helyzetben, amikor veszélyben van 
a sorozatok újraindítása, lehetséges, 
hogy a bergamóiak rémálomba tor-
kollt csodás menetelése véget ér.

BL-csodából egy város rémálma
Biológiai bomba volt az Atalanta–Valencia Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő

Negyvenezer néző előtt az Atalanta 4–1-re győzte le a Valenciát a milánói San Siro Stadionban ▴ FOTÓK FORRÁSA: ATALANTA CALCIO

Az Atalanta szezonbeli menetelése számokban 

A Bajnokok Ligájában: 2. hely a C csoportban, 7 ponttal (2 győzelem, 1 dön-
tetlen, 3 vereség), 8–12-es gólkülönbséggel, továbbá kettős győzelemmel 
továbbjutás a nyolcaddöntőben, 4–1 és 4–3 a Valencia ellen.
A Serie A-ban: 4. hely 25. forduló után, 48 ponttal (14 győzelem, 6 döntet-
len, 5 vereség), 70–34-es gólkülönbséggel. Kiesés az Olasz Kupában, a 
nyolcaddöntőben, 1–2 a Fiorentina ellen.

Szenzációs szezont fut 
az olasz együttes




