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A labdarúgás szinte az 
egyetlen sportág, amelyben 
a járvány miatt Európa-szer-
te felfüggesztették ugyan a 
bajnokságokat, de amint 
enyhítettek a szigorításokon, 
folytatódtak a küzdelmek.

→ N. CS.

V annak bajnokságok, ahol 
már kitudódott az idei baj-
nok (például Németország-

ban a Bayern München, Angliában 
a Liverpool, Bulgáriában a Ludo-
gorec, Csehországban a Slavia), 
máshol (Olaszország, Spanyolor-
szág) hatalmas küzdelem várható 
az utolsó fordulóig. Romániában 
nagyjából a rájátszás közepe táján 
tartunk, és sem a bajnok, sem a 
kiesők kiléte nem ismert egyelőre. 
A kolozsvári vasutasok vasárnap 
este tiszta vizet önthettek volna a 
pohárba, ám nagyon mellé töltöt-
tek: meglepetésre a Fellegváron 
kaptak ki 3–2-re az őket üldö-
ző Craiova együttesétől. A CFR 
előnye a tabella élén mindössze 
egy pontra csökkent, és a bajnok-
ság végéig bármi megtörténhet. 
Bár a szakértők most is a kolozs-
váriakat tartják fő esélyesnek a 
bajnoki címre, több botlás nem fér 
bele az elkövetkező küzdelmekbe. 
Dan Petrescu edző taktikája nem 
minden csapat ellen válik be, ha 
nem a CFR rúgja az első gólt, hogy 
utána „ráüljön” az eredményre, 
bizony rögtön bonyolultabbá vá-
lik a helyzet. A vasutasok eszté-
tikai szempontból néha csúnya, 
de tagadhatatlanul eredményes 

futballt játszanak, ezzel nyerhetik 
meg sorban harmadik alkalommal 
is a román bajnokságot.

A felsőházban szereplő hat csa-
pat közül a többi négy leszakadni 
látszik a CFR és a Craiova mögött, 
Becali idegrohamokkal küzd, hi-
szen az FCSB ismét elpuskázta a 
lehetőséget, hogy bajnok legyen. 
Ameddig a bukaresti csobán már 
az edzői feladatokat is ellátja, és 
a valódi tréner csak papíron vezeti 
a csapatot, az ellenfeleknek nem 
kell félniük, hogy komoly vetély-
társuk akad.   

Kétsebességű Sepsi
Az alsóházban még bármi előfor-
dulhat, a nyolc csapat közül csu-

pán Hagi csapata, a Viitorul lehet 
biztos a bentmaradásban. A legna-
gyobb meglepetés a jelenleg utolsó 
bukaresti Dinamo, amelyik törté-
nelme folyamán még soha nem 
esett ki az elsőosztályból. Helyezé-
se érthető, ha fi gyelembe vesszük, 
milyen belső háború és fejetlenség 
dúl a klubon belül. Viszont a Vo-
luntari, amelyről a rájátszás előtt 
úgy tűnt, biztos búcsúzó, remek 
sorozat után kissé nyugodtabban 
tekinthet a jövőbe. 

Felemásra sikeredett a sepsi-
szentgyörgyi csapat szereplése. A 
Sepsi OSK a román kupában me-
netel, hajszál választja el a döntő-
től, ám a bajnokságban döcög. 16 
döntetlenével rekorder, és ő sem 

lehet biztos abban, hogy jövőre is 
a legjobbak között folytatja. Más-
részt elérhető távolságban a ku-
padöntő, hiszen az elődöntő első 
mérkőzésén 5–1 arányban lemosta 
a pályáról a jászvásári csapatot. Az 
utolsó felvonásban valószínűleg 
az FCSB lesz az ellenfele, győzelem 
esetén a nemzetközi kupákban 
szerepel az alig három éve első 
osztályú csapat. A bajnokságban 
viszont nagyon össze kell szednie 
magát Diószegi és Leo Grozavu 
edző együttesének, ha bent akar 
maradni. Az utolsó két csapat bú-
csúzik az elsőosztálytól, a 14-ik 
helyen végző együttes osztályozót 
játszik a másodosztály harmadik 
helyezettjével.

Újabb zöld-fehér diadal
Már korábban eldőlt, hogy a Fe-
rencváros csapata – a tavalyi első-
ségét követően – idén is megnyeri 
a magyar bajnokságot, a kieső 
sorsa viszont egy szívbajosoknak 
nem ajánlott utolsó fordulóban 
dőlt el. Azt már tudni lehetett, 
hogy a mindössze 10 pontot gyűj-
tött Kaposvár búcsúzik az NB I-től, 
ám az, hogy ki követi őt a máso-
dosztályba, a bajnoki szezon utol-
só perceiben dőlt el. A dráma vé-
gül Debrecenben következett be, 
ahol az egy éve még a bajnokság 
dobogóján végző, a 2019–2020-as 
idényt az Európa Liga selejtező-
jében kezdő DVSC hazai pályán 
esett ki az élvonalból. A hazaiak és 
a Paks összecsapásának végjátéka 
hihetetlen izgalmakat tartogatott: 
a döntetlenre álló mérkőzés – ami 
a debreceniek kiesését jelentette 
– utolsó percében a DVSC lőtt egy 
kapufát, pillanatokkal később pe-
dig a gólvonalról pattant ki a lab-
da. A dühös és elkeseredett hazai 
szurkolók a meccs végén levétet-
ték a Loki-mezt a játékosokkal, és 
kisebb összetűzésre is sor került. A 
Kisvárda és a szebb időket megélt 
Újpest győzött az utolsó forduló-
ban, így a Kaposvár és 27 év után 
a Debrecen folytatja a másodosz-
tályban. A Ferencváros immár 31 
bajnoki címmel, 23 magyar ku-
pagyőzelemmel és 6 magyar szu-
perkupa-győzelemmel büszkél-
kedhet. A második helyen végzett 
a MOL Fehérvár, a harmadikon 
pedig a Puskás Akadémia, ezzel 
mindketten az Európa Liga selejte-
zőjében indulhatnak. Mint ahogy 
a Budapest Honvéd is, amely ku-
pagyőztesként zárt.

A
mikor az ember elér 
egy bizonyos életkort, 
a környezete elvárja 
tőle, hogy benőjön a 
feje lágya, és ne kö-

vessen el olyan gyerekes csínytevé-
seket, mint tízéves korában. Ez még 
az élsportolók esetében is így van: 
egy harminc esztendős többszörös 
bajnoknak már nem lehet ugyan-
azt elnézni, mint ifj úsági korban 
szárnyát bontogató társának. Sok 
tényezőtől függ, hogy mikor kezd-
jük komolyan venni az életet, a 
szakmát vagy hivatást, amit válasz-
tottunk. Hülyegyerek lehetsz negy-

venéves korodban is – persze nem 
orvosi szempontból, hanem ami a 
személyiségedet illeti. 

Rengeteg tehetséges ember lesz 
fi atalon híres és gazdag. Néhányuk-
ra még az is ráfogható, hogy megér-
demelten, és nem különféle érdek-
csoportok látják úgy, hogy csúcsra 
kell járatni az illetőt. A valódi tehet-
ség világokat hódíthat, példaképpé 
válhat. Csakhogy a gazdagság, a 
hírnév, az elismertség még nem ga-
rancia arra, hogy valaki ne marad-
jon infantilis, és ne akarja minden 
áron szembe röhögni a világot.

Különleges eset borzolja a napok-
ban a kedélyeket nemzetközi sport-
berkekben. Köztudott, hogy a jár-
vány keresztbe tett a sportolóknak 
is. Különféle sportágak bajnokságai 
szüneteltek vagy értek hirtelen vé-
get, eseményeket – köztük a 2020-
as tokiói olimpia, Európa- és világ-

bajnokságok – halasztottak el vagy 
töröltek. Nem lehet csodálkozni 
azon, hogy a sportemberek feszült-
nek érzik magukat, de hát ezekben 
az időkben ki nem az. Jórészük nyelt 
egy nagyot, és különösebb gond 
nélkül elfogadta az intézkedéseket, 
amelyeket elsősorban az ő érdekük-
ben hoztak.

Akadt néhány fi atalember vi-
szont, aki azt mondta magában, 
márpedig ő megmutatja ennek az 
átkozott vírusnak, hogy erősebbek 
nála. És láss csodát: nem volt az! 
Hirtelen támadt ötletük akkora po-
fára esést jelentett, hogyha mindez 
nem lenne veszélyes és szomorú 
a környezetükre nézve, talán még 
most is rajtuk röhögne a fél világ.

Novak Djokovics, a világelső teni-
szező feleségével együtt már a jár-
vány kitörésekor pedzette: nem iga-
zán hisz e koronavírusos őrületben. 

Az általa a Balkán több országában 
szervezett Adria Tour két állomásán 
– a harmadikat és negyediket végül 
törölték – Djokovics és felesége mel-
lett egyelőre a bolgár Grigor Dimit-
rov, a horvát Borna Coric, a szerb 
Viktor Troicki, illetve többek edzője, 
felesége fertőződött meg. Ezek után 
a világelső bűnbánó képpel kijelen-
tette: hibázott. Késő vigasz…

Nem sokan találtak mentséget 
a horvát teniszező tetteire, de Djo-
kovics szenior, aki világéletében 
kocsmáros volt, s hirtelen felcsa-
pott fi lozófusnak és egészségügyi 
szakértőnek, fi a védelmére kelt 
mondván: nem a csemetéje a hi-
bás, hanem azok, akik titokban be-
csempészték a betegséget a turné-
ra. Ismerjük ugye a nótát: mindig 
más a hibás saját butaságunkért…

Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy a játékosok nem úgy kap-

ták el a vírust, hogy egymástól tíz 
méterre, egy hálótól elválasztva 
ütögették a teniszlabdát. Hanem 
akkor adták át egymásnak, amikor 
fi ttyet hányva minden előírásra, es-
ténként nagyokat buliztak, egymás 
nyakába borultak, kosárlabda- és 
focimeccseket szerveztek, örömük-
ben ölelkeztek.  

Novak Djokovics egy végtelenül 
szimpatikus, kivételes tehetségű 
sportember. De úgy látszik, nála 
is összegyűlt az a pénz és hírnév, 
ami elég ahhoz, hogy azt gondol-
ja, minden és mindenki fölött áll, 
sebezhetetlen, különb a hétköz-
napi halandónál, és ami másnak 
nem szabad, az neki egyenesen 
ajánlott. Ám a vírus sem hagyja 
magát: bebizonyította, hogy nem 
válogat. Akkora tenyerest vágott 
oda Djokovicséknak, hogy azt 
még sokáig emlegetik.

Tülekedés a Craiova kapuja előtt. Bár kikaptak a kolozsvári vasutasok, továbbra is esélyesek a bajnoki címre
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BOTLOTT A KOLOZSVÁR, DE BÁRMI MEGESHET MÉG A ROMÁN FOCIBAJNOKSÁGBAN

Kettő sírni fog, egy pedig nevetni

A vírus kíméletlen tenyerese

Nánó Csaba




