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A Craiova-Dortmund összecsapás 25 ezer néző előtt zajlott, sima vendéggyőzelem lett a vége (0–3)   ▴  FORRÁS: TIKITAKA.RO

• 1990 őszén a kezdeti meglepetés-eredmények után a román klubcsa-
patok egy napon és egyszerre zuhantak ki az európai labdarúgó ku-
pákból. A bajnok Bukaresti Dinamo, a KEK-ben induló Steaua, az UEFA 
Kupában az U Craiova és a Temesvári Poli szerepeltek le csúfosan. Holott 
az év tavaszán még a Dinamo KEK-elődöntőt játszott, a válogatott pedig 
várakozás felett teljesített az olaszországi világbajnokságon.

Az előzmények: 
döntők és elődöntők

A harminc évvel ezelőtti rendszer-
váltás eufóriában találta a román 
labdarúgást, amit a két igen erős, 
de főleg vidékről és az akkor még 
nagyon jól működő utánpótlás-köz-
pontokból (ilyen volt például a Lu-
ceafărul utánpótlásnevelő) megerő-
sített bukaresti csapat vitt a hátán. A 
Steaua és a Dinamo évekig tartó pár-
harcai meghatározták a nyolcvanas 
évek végén lejátszott bajnokságok 
végkimenetelét, a pontvadászatokat 
folyamatosan a Steaua nyerte, csu-
pán 1990-ben jött össze a siker a Di-
namónak. Ugyanebben az időszak-
ban mindkét csapat jól szerepelt az 
európai kupákban is, a Steaua az 
1986-os megnyert BEK-döntő után 
1988-ban elődöntőt (a Benfi ca bú-
csúztatta egy hazai 0-0 utáni kétgó-
los győzelemmel), 1989-ben pedig 
újból fi nálét játszhatott – igaz, utób-
bit nem nagyon teszi azóta se az ab-
lakba, hiszen a Van Basten és Gullit 
neve által fémjelzett Milan valóság-
gal felmosta a barcelonai Nou Camp 
gyepét Hagiékkal (4–0 volt a vége).

A Dinamo főleg a Kupagyőzte-
sek Európa Kupájában vitézkedett, 
1989-ben a negyeddöntőig jutott, 
ahol a későbbi döntős Sampdoria ál-
lította meg (1–1, 0–0), 1990-ben pe-
dig elődöntőt játszhatott az Ander-
lecht-tel, két nagyon szoros meccs 
után végül kettős vereséggel búcsú-
zott (0–1, 0–1). Abban a szezonban 
a Steauának is gyengébben ment a 
BEK-ben, hiszen a Fram Rejkjavik 
kiejtése után a PSV Eindhovenbe 
szaladtak bele Lăcătușék: Bukarest-
ben még 1–0-ra győztek, a visszavá-
gón is vezettek idegenben (mindkét 
gólt Lăcătuș szerezte), aztán kaptak 
öt gólt a Romário vezérletével félel-
metesen támadó, a brazilon kívül 
holland, dán és belga labdarúgó-
kat felvonultató, egy évvel korábbi 
BEK-győztestől.

Az 1990-es olaszországi labdarú-
gó világbajnokság alapjaiban változ-
tatta meg a román focit: a csoportból 
kijutó, a nyolcaddöntőben az írek 
ellen tizenegyesekkel elvérző román 
válogatott játékosai a tornán szem 
előtt voltak és igencsak kapósak let-
tek. A vébé után a Steaua és a Dina-

mo legjobbb futballistái közül Hagi 
(Real Madrid), Lăcătuș (Fiorentina), 
Răducioiu (Bari), Balint (Burgos), 
Andone (Elche), Gh. Popescu (PSV 
Eindhoven), Klein (Bayer Uerdin-
gen), Sabău (Feyenoord), Lupescu 
(Bayer Leverkusen), Lupu (Panathi-
naikosz) vagy Rotariu (Galatasaray) 
is külföldre szerződtek.

„Megfogyva bár, de törve nem”

Az említettek nélkül jöhetett az 
1990–1991-es idény. Félreértés ne 
essék, akkoriban nagyon volt miből 

meríteni nem csak az utánpótlás 
szintjén, hiszen a nagyobb csapatok 
azt vettek meg vidékről vagy alsóbb 
osztályokból, akit éppen akartak. Az 
európai kupaküzdelmekben össze-
sen öt román csapat indulhatott 1990 
viharos őszén: a bajnok Dinamo a 
BEK-ben, a Steaua a KEK-ben, míg a 

bajnokságban a harmadik, negye-
dik és ötödik helyen végző Craiovai 
Universitatea, a Petrolul Ploiești és a 
Temesvári Poli az UEFA Kupában. A 
rendszerváltás első évében dübörgő 
sajtó, a „Szabad” Román Televízió 
sportműsorai komoly eredményeket 
vártak el ezektől a csapatoktól. Az 
első fordulóban bizony ez be is jött, 
hiszen nagyon nagy hal akadt horog-
ra Temesváron.

A BEK-ben a Dinamo még szep-
tember-októberben az ír St Patrick’s 
Athletic-et verte ki (5–1, 1–1), a KEK-
ben a Steaua északír ellenfelével, a 
Glentorannal bánt el hasonlókép-
pen (1–1, 5–0), az UEFA Kupa első 
köréből a Petrolul azonnal kiesett, 
az Anderlecht simán kiejtette (2–0, 
2–0), a Craiova pedig kettős győze-
lemmel lépett tovább (1–0, 1–0 az 
albán Partizani ellen). A Temesvári 
Poli történetének egyik legnagyobb 
meccsét játszotta 1990. szeptember 

19-én, a Béga-parti városban ugyan-
is nem kisebb ellenfél, mint az Atlé-
tico Madrid kapitulált 2–0-ra, sora-
iban olyan világsztárokkal, mint a 
brazil Baltazar és Donato, vagy az 
osztrák Rodax és a portugál Futre. A 
visszavágón az Atlético csak 1–0-ra 
tudta legyőzni a Polit (Juanito csak 
a 88. percben talált be), így a temes-
váriak is a következő körbe kerül-
tek, négy román csapat várhatta a 
sorsolást. Jöttek is a neves ellenfe-
lek a kalapból: a Dinamo a Portót, 
a Steaua a francia Montpelliert, a 
Craiova a Dortmundot, a Poli pedig 
a Sporting Lisszabont kapta – nem 
sok jóval kecsegtetett a következő 
kupaszerda.

A sötét nap: 1990. október 24.

Ha lehet használni az elmúlt évben 
jó sokszor hallott „seară neagră 
pentru fotbalul românesc” (fekete 
– vagy sötét – nap a román futball 
számára) kifejezést, akkor 1990. 
október 24-ére ez hangsúlyozottan 
igaz. Aznap mind a négy román 
csapat pályára lépett, és a Dinamót 
leszámítva hatalmas pofonok csat-
tantak el. Még délután Craiován a 
Michael Schulz-cal, Thomas Hel-
merrel, Michael Zorc-kal, Michael 
Rummeniggével és a Flemming Pov-
lsen-Frank Mill csatárduóval felálló 
Borussia Dortmund lazán gurított 
egy hármast. A Dinamo ugyan ki-
bekkelte 0–0-ra az FC Porto elleni 
hazai találkozót, ám a Steaua és a 
Temesvár nagyon leégtek: előbbi 
5–0-ra kapott ki Montpellierben, 
utóbbi pedig 7–0-ra Lisszabonban. 
A mérleg tehát egyetlen szerzett 
pont, 0 rúgott és 15 kapott gól! Pi-
cit visszaereszkedett a fellegekből 
a földre mindenki, mert ezeken a 
meccseken lehetett nagyon meg-
látni azt, hogy a román klubfutball 
mennyire messze került Európa él-
vonalától.

A visszavágók sem sikerültek 
különösen jól november 6–7-én, 
egyedül a Poli 2–0-s hazai győzel-
me volt fi gyelemreméltó, de az el-
ső mérkőzésen aratott 7–0-s siker 
után nem volt elvárható a Spor-
tingtól, hogy komolyan vegye azt 
a meccset. A Steaua hazai pályán 
is megkapta a feketelevest francia 
ellenfelétől, az odavágó öt gólja 
után a Ghenceában kapott további 
hármat, így összesítésben 8–0-lal 
lépett tovább a Montpellier. A Dort-
mund hazai pályán is megverte 
a Craiovát, ezúttal csak 1–0-ra, a 
Dinamo pedig Portóban búcsúzott 
el a BEK-től, méghozzá csúfosan: a 
portugál bajnok 4–0-ra verte a pi-

ros-fehéreket, a bolgár Kosztadinov 
már az első félidőben bevágott ket-
tőt Steleának, a meccshez nem sok 
közük volt Rednicéknek.

Mind a négy csapat kiesett, az 
október–novemberi meccsek gól-
aránya román szempontból 2–23 
lett, összesítésben tehát csúnyán le-
szerepelt a román klubfoci. Azon az 
őszön a válogatott is nagyon gyen-
gélkedett, hiszen idegenben Skóci-
ától, hazai pályán pedig Bulgáriától 
is kikapott, nem is jutott ki az 1992 
évi, svédországi Eb-re. Viszont 1991-
től már megfi gyelhető volt, hogy a 
külföldön játszó román futballisták 
egyre jobban teljesítettek, a 94-es 
vébén pedig a román futball történe-
tének a legjobb eredményét érték el. 
Idehaza a klubok továbbra is mély-
repülésben voltak, a kilencvenes 
évek zűrzavaros román focimocsara 
mindent elnyelt és felőrölt. Az 1991 
tavaszán véget ért bajnokságot a 
Craiova nyerte, de a BEK első fordu-
lójában a ciprusi Apollon Limasszol 
ejtette ki úgy, hogy idehaza 2–0 volt 
az eredmény. Limasszolban meg 
3–0... A hazaiak javára.

Katona Zoltán

30 éves a legsötétebb kupaszerda
A rendszerváltás pofán csapta a román klubfocit

Ionel Sedecaru és a kolumbiai 
Valderrama a Steaua-Montpellier 
(0–3) összecsapáson
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