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Sportenciklopédiával lepte meg 
Aurel Raţiu a Maros megyei 

sportbarátokat; a tegnap délután 
bemutatott Mică enciclopedie 
a sportului mureşean (A Maros 
megyei sport kisenciklopédiája) 
című, több mint négyszáz oldalas 
kötetében közel hatszáz sportoló, 
edző, klubvezető, sportorvos, já-
tékvezető kapott helyet. Bevallása 
szerint nem volt könnyű feladata, 
amikor meg kellett húznia a vona-
lat. Összeállításában az olimpiai 
játékokon, világbajnokságokon 
és kontinensviadalokon szereplő 
felnőtt sportolók élveztek előnyt, 
de országos bajnokok, első ligás 
csapatjátékosok, ismert és elismert 
sportemberek is szerepelnek.

A szerző két kategóriába sorolta 
őket: felvonultatta azokat, akik a 
jelenlegi Maros megye valamelyik 
településén születtek és az itteni 
vagy más városok, országok csa-
pataiban futottak be, illetve azo-
kat, akik távolabbról származnak, 
de ideig-óráig marosszéki klubok 
színeiben aktiváltak. A Raţiu sta-
tisztikáiban szereplők 43 külön-
böző sportágban öregbítették Ma-
ros megye hírnevét. Lapunknak 
elmondta: a vidék reprezentatív, 
hagyománnyal rendelkező ágaza-
taira összpontosított.

A rádiós sportújságíró munká-
jából eddig kevésbé ismert nevek-
kel, tényekkel, adatokkal is meg-
ismerkedhet az olvasó. Például 
azzal, hogy Marosvásárhelynek 

már az 1924-es párizsi olimpián 
volt két képviselője. Molnár Atti-
la és Radu Niculescu azt a román 
labdarúgó-válogatottat próbálta 
erősíteni, amely az első mérkő-
zése után kénytelen volt haza-
utazni. Két évvel a franciaországi 
ötkarikás játékok előtt Szilágyi 
Lajos Aloisnak, a Marosvásárhe-
lyi Torna Klub védőjének mega-
datott, hogy a frissen alakult ro-
mán válogatott első mérkőzésén 
ott legyen a kezdő tizenegyben. 
A vásárhelyi fi ú végigjátszotta azt 
a meccset, amelyet a „románok” 
(Aurel Guga csapatkapitányon 
kívül minden játékos valame-
lyik kisebbséghez tartozott) 2-1-
re nyertek Belgrádban a szintén 
újonnan „felállt” Szerb-–Horvát–
Szlovén Királyság csapata ellen. 
A közbeszédben szintén nagyon 
ritkán hallani Soós Béláról és 
Vánky Péterről, pedig mindket-
ten Marosvásárhelyen születtek 
és éltek egy darabig. Az előbbi öt 
sakkolimpián képviselte Romá-
niát, majd Németországba disszi-
dált. Utóbbi négyszer utazhatott 
ki az olimpiai játékokra, ahol a 
svéd vívóválogatott tagjaként 
egyszer egyéniben az 5. helyen 
végzett. 

Raţiu három és fél évtizeddel 
ezelőtt kezdett dolgozni a köny-
vén – anélkül, hogy ez tudatosult 
volna benne. „1985 és ’89 között 
a Maros megyei sporttanácsnál 
dolgoztam, és adatbázisokat 
kezdtem összeállítani az akkor 
megismert sportolókról, edzőkről, 

vezetőkről. Ugyanakkor szerettem 
leülni, és nagyokat beszélgetni 
a sport veteránjaival. A könyvtá-
rakat, archívumokat is bújtam, 
nemcsak a román adattárakat ta-
nulmányoztam, hanem a magyar, 
angol vagy német nyelvűeket is. 
Kolozsvári gyerekként, majd spor-
tolóként sokat hallhattam a vásár-
helyi riválisokról, akikre mindig is 
felnéztünk” – mesélte lapunknak 
a nyugdíjba vonult, de még min-
dig fi atalos és aktív újságíró. Raţiu 
mindössze egy pár éve döntötte 
el, hogy hatalmas adatbázisát 
könyv formájában teszi közkincs-
csé; ez immár a 15. sporttematiká-
jú munkája.

„Bár nagyon hosszú a lajstrom, 
tisztában vagyok azzal, hogy nem 
teljes. Egyetlenegy statisztikai 
adatokra alapuló könyv sem lehet 
az, hiszen amint kikerül a nyom-
dából, kezd elavulni. De még így is 
a megye sporttörténelmének egy 
fontos hagyatéka, amely jelentős 
segítséget nyújthat az utókornak” 
– vélekedett Raţiu. Tisztában van 
azzal, hogy bár munkája sokak 
számára értékes támpontot jelent, 
másokban frusztrációt kelthet – és 
itt kimondottan a kimaradottakra 
gondol. De mint állítja: olyan jel-
legű lajstromot, amelyben min-
denki szerepeljen, lehetetlen ké-
szíteni, és főleg nyomtatni. Hogy 
lesz-e magyar változata? Ez már 
nem Raţiun múlik; mint mondta, 
ő szívesen, ingyen és bérmentve 
felajánlja a dolgozatát annak, aki 
le szeretné fordítani.

Kis enciklopédia nagy nevekkel
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ROMÁNIÁBAN IS KÖZVETÍTI A KONTINENSVIADAL ÖSSZECSAPÁSAIT AZ M4 SPORT ANYAORSZÁGI TÉVÉCSATORNA

Európa-bajnoki meccsek magyar kommentárral
Az M4 Sport ígérete szerint 
az erdélyi nézők számára 
is elérhető lesz a pénteken 
rajtoló labdarúgó-Euró-
pa-bajnokság mérkőzéseinek 
magyar nyelvű közvetítése. 
Székely Dávid csatornaigaz-
gató elmondta: a magyar 
közszolgálati sportcsatorna 
a kontinenstorna valameny-
nyi találkozóját sugározza 
a romániai területen, de a 
megkötött szerződés kizá-
rólag a kábeles közvetítési 
jogokra vonatkozik.

 » ORBÁN ZSOLT 

A z M4 Sport közvetítése ré-
vén, kódolatlanul, magyar 
kommentárral is követke-

ző lesz Erdélyben az idei labdarú-
gó-Európa-bajnokság. A magyar 
közszolgálati sportcsatornának 
ugyanis sikerült megállapodnia 
az esemény közvetítési jogait bir-
tokló céggel arról, hogy az össze-
csapásokat Romániában és Szlo-
vákiában is sugározhassák.

A pénteken rajtoló kontinens-
viadalt megelőzően jó előjelnek 

bizonyult, hogy az erdélyi tévé-
nézők számára már a magyar 
labdarúgó-válogatott márciusi 
vb-selejtezőit, illetve a magyar–
szlovén rendezésű U21-es Eu-
rópa-bajnokság összecsapásait 
is elérhetővé tette az M4 Sport. 
„A Médiaszolgáltatás-támogató 
és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 
Romániában és Szlovákiában is 
rendelkezik azzal a joggal, hogy 
párhuzamosan a magyarországi 

adással, közvetítse az idei lab-
darúgó Európa-bajnokság vala-
mennyi mérkőzését. Akik látták 
a magyar válogatott vb-selejte-
zős mérkőzéseit márciusban, 
ugyanazok tudják majd nézni az 
Európa-bajnokság mérkőzéseit 
is” – nyilatkozta a Székelyhon-
nak Székely Dávid.

Az M4 Sport csatornaigazga-
tója lapcsaládunk érdeklődésé-
re elmondta, az ifj úsági foci-Eb 

határon túli közvetítése az Eu-
rópai Műsorszolgáltató Unió-
nak (EBU) köszönhető, mivel a 
közszolgálati médiumok közöt-
ti viszony ezt lehetővé teszi. A 
napokban rajtoló Európa-baj-
nokság esetében már jóval ne-
hezebb tárgyalások eredménye-
ként sikerült megállapodásra 
jutni. „Sajnos sem digitálisan az 
M4Sport.hu-n, sem azok számá-
ra nem tudjuk biztosítani a köz-
vetítést, akik a műholdas adást 
nézik, a kábeles előfi zetőknek 

azonban most is elérhetőek lesz-
nek a közvetítések” – magyarázta 
Székely Dávid.

Jó hír azonban, hogy a július 23-
án kezdődő tokiói olimpia során 
az M4 Sport közvetítései – a jelen-
legi feltételek mellett – ugyancsak 
elérhetőek lesznek a romániai té-
vénézők számára. „Az ötkarikás 
játékokat a határon túli magyarok 
jelentős százaléka ugyancsak kö-
vetni tudja az M4 Sporton, a kábe-
les adás segítségével” – árulta el a 
csatornaigazgató.

Helyszíni közvetítésekre hangolnak

Az M4 Sport részéről ötfős kommentátori csapat készül a pénte-
ken rajtoló labdarúgó-Európa-bajnokságra. A magyarok mérkő-
zéseit, továbbá a londoni elődöntőt és a fi nálét Hajdú B. István 
tolmácsolása mellett követhetik majd a nézők. A rutinos riporter a 
közszolgálati csatornának elmondta: a piros-fehér-zöld együttes 
2016-ban már meglepetést okozott Portugália ellen, ezt szerinte 
most is megismételhetik a Franciaországgal és Németországgal 
teljes F csoportban. „A francia csapat van annyira jó, hogy bármi 
történjen, ők megnyerjék a találkozót. A harmadik körben Mün-
chenben lépünk pályára Németország ellen, itt már mindkét csapat 
tudni fogja, hogy milyen eredmény szükséges a továbbjutáshoz. Ez 
is jelenthet némi esélyt. Azt azonban látni kell, hogy ez a hármas 
nem mérhető össze az öt évvel ezelőtti Ausztria, Izland, Portugália 
trióval. Szoktam mondani, hogy a 2014-es világbajnokságon egy 
csoportba kerültek a világbajnokok: Anglia, Olaszország, Uruguay, 
és azt a csoportot Costa Rica nyerte. Annyi esélyünk nekünk is van 
a továbbjutásra” – nyilatkozta.
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Kódolatlanul. Erdélyben is hallható lesz a Eb magyar kommentárja




