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E
gy hét telt el, amióta a kolozsvári va-
sutascsapat 5–0 arányban kikapott 
Rómában az Európa Liga csoportkö-
rében. Sokan szégyenként élik meg a 
vereséget, mások valóságos szeren-

csétlenségként, megint mások dühösen, hogy 
ilyen előfordulhatott. Vannak, akik az edzőt, 
mások a játékosokat hibáztatják. Pedig ez a zakó 
régen benne volt a levegőben… Ebben a kilencven 
percben ugyanis „mindössze” a román futball 
összes hibája, hazugsága, tehetetlensége, beteg-
sége fellelhető volt. Mindaz, amiket a szurkolók 
nem látnak, amik a kulisszák mögött zajlanak jól 
eltakarva a kíváncsi tekintetek elől. Átláthatatlan, 
kibogozhatatlan szövetségek, érdekcsoportok 
óhajai szövik át a sportágat. A klubok vezetői előtt 
pedig egyetlen cél lebeg: minél kevesebb befek-
tetéssel a lehető legtöbbet kihozni. Ami némileg 
érthető is, hiszen így működik a piacgazdaság. 
Csakhogy nyersanyag nélkül lehetetlen bármit is 
előállítani. És ez a sportra is érvényes.

A román labdarúgás rákfenéje mélyen gyö-
kerezik. Ha a sajtóban megjelenik egy interjú 
visszavonult focistákkal, levitézlett klubveze-
tőkkel, de akár kiöregedett játékvezetőkkel, a 
beszélgetés közben óhatatlanul arra terelődik 
a szó, hogyan adták-vették annak idején a 
mérkőzéseket, kik és miért döntöttek bajnok-
ságok, csapatok, emberek sorsáról, hogyan 
verték át a rendszert és ezzel együtt termé-
szetesen a nézőket. Azokat, akik naivan azt 
hiszik, minden a pályán dől el. Így volt ez 30, 
40, 50 éve, a közelmúltban, és így lesz ez még 
sokáig. A szereplők szinte büszkén mesélnek 
arról, milyen disznóságok történtek aktivitá-

K
elet-európai népekként a kontinens 
eme részében az évszázadok alatt 
rengeteget harcoltunk. Átéltük a ta-
tárjárásokat, hosszú ideig viaskod-
tunk a törökkel, hogy megállítsuk 

az oszmán birodalom elterjedését Európában, 
szinte folyamatosan harcban álltunk a Habsbur-
gokkal, de még az orosz és később a szovjet bi-
rodalommal is fel kellett vennünk a harcot. Azt 
nem is említem, hogy sokszor egymás ellen is há-
borúztunk. Közben a nagy Nyugat folyamatosan 
erősödött és gazdagodott, sőt gyarmatosításra is 
futotta erejéből. Nekünk sokáig csak az maradt, 
hogy sóvárogjunk a Nyugat felé. Hogy néha el-el-
menjenek fi aink tanulni, és az ott megszerzett 
tudást visszatelepülve kamatoztassák. A Nyugat 
évszázadokon keresztül mintegy varázsszóként 
jelent meg a kelet-európai ember köztudatában, 
s ez a kommunista megszállás alatt a második 
világháborút követően csak erősödött.

– Hja, a Nyugat, a jólét, a kultúra és a civili-
záció. Mikor fogunk már odajutni? Soha! – álmo-
doztunk az 1989-es változást követően is. Hogy 
aztán lassan ráeszméljünk, az Európai Unió sem 
különb a Deákné vásznánál. Hogy ez a birodalom 
is csupán a kicsik kisemmizését és a nagyok dik-
tálását jelenti. Hogy a jólét ugyan még megvan, de 
az ateizmus, a hedonizmus, a liberális életmód, a 
kisebbségben levő LMBTQ térhódítása, a gender-
elmélet családellenes propagandája tönkretette 
a Nyugatot. Ahol szinte már sem kultúra, sem 
civilizáció nem létezik. Mint ahogy önazonosság 

suk idején – bár ők nyilván mindenben ártat-
lanok voltak.

A román foci ma már olyan vicc, amin nem 
lehet nevetni. Sőt siralmas. A 80-as évek eredmé-
nyes labdarúgását, amikor a csapatok még nem-
zetközi szinten is számítottak, a rendszerváltás 
után már csak a lendület vitte tovább. Egy ideig. 
Amíg eltűntek azok, akik a kommunizmusban 
nőttek fel, tanultak labdába rúgni, és pártállami 
utasításra akár lábukat is törték a jó eredménye-
kért. Akik a munka hőse címért és egy pléh plecs-
niért verejtékeztek a pályán – persze képletesen, 
mert azért volt, amit a tejbe aprítaniuk. Csakhogy 
nagyot fordult a világ, a huszonéves milliomosok 
már nem hajlandók kiköpni a tüdejüket a pályán, 
a kevés erőfeszítésből is jól megélnek, senki sem 
zavarja vissza őket az esztergapad mellé, ha nem 
mutatnak fel teljesítményt. 

Az utánpótlás-nevelésre 1990 után egyre 
kevesebb hangsúlyt fektettek. Az azonna-
li eredmények érdekében inkább külföldről 
hoznak kétes értékű, de olcsó focistákat, 
mintsem kivárják, míg egy tehetséges ifi fel-
nő. Ez lett a veszte a kolozsvári csapatnak is, 
ahol elvárják a nagy eredményeket, csak a 
klub vezetői éppenséggel alig tesznek bármit 
is mindezért. Ha egy-két alapember valami-
lyen okból kiesik, meztelen a király, az edző 
alig tud összeszedni egy csapatra való focistát 
egy mérkőzésen. Ez pedig egyáltalán nem vall 
a vezetőség profi szemléletére. Iskolás szint, 
amikor az egyik kolléga kiesik, és az osztály-
ban nincs elég fiú, hogy pótolják. Egyébként 
az említett összecsapásra a Róma is tartaléko-
san állt ki, csakhogy a posztján második vagy 
harmadik játékos is majdnem ugyanolyan ké-
pességű, mint a kezdő. Ez hiányzik leginkább 
a kolozsváriaknak, ezért nem fognak soha 
komolyabban előrelépni. Ugyanakkor az ola-
szok félgőzzel, foghíjas csapattal hét kapura 
küldött lövésből öt gólt értek el. Ez teszi a 
különbséget. 

és nemzeti-népi hagyományok sem. Sőt, már de-
mokrácia sem: a polkorrektség diktatúrája csírá-
jában fojt meg minden normális felszólalást, ál-
lásfoglalást, véleményt. A balliberális diktatúra 
dühöng a nyomtatott sajtóban, az interneten, az 
egyetemeken és egyre inkább a politikában is. Aki 
mégis önálló véleményt akar formálni, az kire-
kesztő, rasszista és – sic! – intoleráns. Szólás- és 
véleményszabadság nincs, hiszen csak a ballibe-
rális és a kevert fajú embermassza létrehozását cé-
lul kitűző személy lehet demokrata. Akinek mel-
lesleg se istene, se hazája, (a deviánsok szerint) se 
anyja, se apja nincsen.

Na de hát majd Amerika! A demokrácia meg-
testesítője. A majdnem két és fél évszázados al-
kotmánnyal rendelkező, a szólás-és vélemény-
szabadságot, az egyén és a sajtó szabadságát 
garantáló ország majd csak példát mutat – gon-
dolhattuk volna. Elképesztően tévesen. Merthogy 
az utóbbi időben látottak és tapasztaltak bebizo-
nyították, ott is legalább olyan nagy a baj, mint 
Európa nyugati felében. Hacsak nem nagyobb. 
És most nem a Black Lives Matter mozgalom söp-
redékének az Egyesült Államok nagyvárosaiban 
a békés embereket megfélemlítő törés-zúzására, 
templomgyújtogatásaira, szobordöntögetéseire 
(mit is tett az ISIS a Közel-Keleten?) gondolok. De 
még csak nem is arra, hogy normális véleményt 
manapság már az állítólag korlátlan szabadság 
hazájában sem tudsz megfogalmazni, mert ott is 
azonnal fasisztának vagy rasszistának kiáltanak 
ki. Hanem arra a csalássorozatra, amely végül Joe 
Biden győzelmét „hozta ki”.

Hát meg lehet tenni a világ egyik legfejlettebb 
– a demokráciát, a szabadságot és a tisztességet 
zászlajára tűző – országában is ezt? Meg. Ráadá-
sul feltűnően, mindenki szeme láttára a „ha mi, 
balliberálisok csalunk, egy nemes cél érdekében 
tesszük” jelmondat értelmében. Annyira, hogy 

A kolozsváriak edzője nem bízik a fi atalok-
ban, a szakvezetés olyan játékosokat igazolt 
(tegyük hozzá, ingyen), akikről kiderült, nem 
képesek felnőni az elvárásokhoz, vagy egysze-
rűen nincsenek még egy román első ligás csa-
pat szintjén sem. Ám ezekből az igazolásokból 
valakik komoly összegekkel gazdagodnak. Mit 
számít eredmény, becsületes helytállás? A pénz 
a fontos, ami innen-onnan csurran, csöppen. Ez 
a mentalitás pedig nem csak a kolozsvári vasuta-
sokra jellemző. 

A sportág hanyatlásának az sem mellékes té-
nyezője, hogy a klubok körül rengeteg kétes fi gura 
kering, akik csak a haszonszerzés reményében 
forgolódnak a csapatok körül. A román népme-
sékbe illő névvel rendelkező Adrian Mititelu, 
ez az oltyán gengszter (hivatalos megnevezése: 
üzletember) a másodosztályú krajovai csapat tu-
lajdonosa a 17-ik olyan személy, aki valamilyen 
szinten kapcsolódik a román labdarúgáshoz és 
a napokban letöltendő börtönbüntetésre ítélték. 
Ha másfél tucat „fociszakember” ül vagy ült a 
rácsok mögött, gondolhatjuk, milyen „tiszta” ez 
a sportág mifelénk. A „jó fi úk” között találunk 
klubvezetőt, csapattulajdonost, játékosügynököt 
és egykori válogatottat. De hányan vannak még 
olyanok – Mircea „Keresztapa” Sandu vagy Mitică 
„Corleone” Dragomir, hogy csak két nevet mond-
junk azok közül, akik feje felett ott lebeg az igaz-
ságszolgáltatás kardja –, akik kisebb-nagyobb 
mértékben jogtalanul tették rá kezüket a román 
fociban is keringő temérdek pénz jelentős részére. 

Talán sokan nem értik, miért érdemes szót 
vesztegetni e dolgokra. Nos, a sport a társadalom 
tükre: ott is ugyanaz történik, mint bármilyen 
más tevékenységben, legyen az politika, gazda-
ság, művészet vagy bármi más. Ahol a korrupció, 
az önös érdek, a hozzá nem értés felüti a fejét, 
onnan nehéz azt kiűzni. Románia majdnem min-
den téren utolsó Európában, és ez immár a szebb 
időket megélt sportra is érvényes.

az interneten keringő egyik videó szerint – az 
elmúlt években számtalan badarságot kijelentő, 
majd azokat magyarázni kényszerülő, sokszor a 
szenilitás jegyeit mutató 78 éves – Joe Biden még 
azt is elmondja, hogy „közösen összehoztuk, azt 
hiszem, az amerikai politikatörténet legkiterjed-
tebb és legbefogadóbb választási csalási szerve-
zetét”. Valószínűleg ez is csak egy elszólás lehe-
tett. Mint ahogy az is valószínű, hogy egy ideig 
még hallunk a választási csalásokról, perekről, 
de az is biztos, hogy januárban nem Donald 
Trumpot fogják beiktatni hivatalába. Hogyan le-

hetséges, hogy a világ legdemokratikusabbnak 
vélt országában mindez megtörténhet következ-
mények nélkül? (Bár gyorsan tegyük hozzá, hogy 
az Egyesült Államokban érvényes szavazási tör-
vény alapján az is nyerhet, aki összességében 
kevesebb szavazatot kap, lásd Trump négy évvel 
ezelőtti győzelmét. Ez sem igazán a demokrácia 
jele.) Hol az igazság, az átláthatóság?

Amennyiben valamelyik országban csalás-
sal kerül egy elnök vagy kormány az ország élé-
re, a világ államai azonnal tiltakoznak, gazda-
sági szankciókat helyeznek kilátásba, vagy csak 
egyszerűen kijelentik, az adott kormányt nem 
fogadják el partnernek. Most mi fog történni? 
Semmi, mert a fősodratú média gondoskodik 
arról, hogy mással legyünk elfoglalva. A globa-
lista háttérhatalom elérte célját. A kutya ugat, a 
karaván halad.

Az igazság kilencven perce

Hogyan nyert Joe Biden Amerikában?

Nánó Csaba

Somogyi Botond

→ Amennyiben valamelyik országban csalás-
sal kerül egy elnök vagy kormány az ország 
élére, a világ államai azonnal tiltakoznak, gaz-
dasági szankciókat helyeznek kilátásba. Most 
mi fog történni az Egyesült Államokban?




