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Fölösleges Nicolae Dobrint és Gheo
A 85 éves Tănase Dimával, minden idők két legjobb romániai labdarúgójának edzőjével
• A hazai futballrajongók gyakran vitába szállnak egymással, amikor Ni-
colae Dobrin és Gheorghe Hagi neve szóba kerül. Pedig teljesen értelmet-
len arról vitázni, hogy a két labdabűvölő közül melyik volt jobb. Így gon-
dolja Tănase Dima is, a román labdarúgás egyetlen olyan edzője, akinek 
megadatott, hogy klubcsapatainál – különböző korszakokban – a hazai 
futball két legjobb futballistájával dolgozzon. Az FC Argeş (1970–78) és a 
Sportul Studenţesc (1984–87) valamikori edzője, a 85. életévét betöltött, 
bulgáriai születésű szakember készségesen mesélt lapunknak mindkét 
futballcsillagról.

S Z U C H E R  E R V I N

– Bizonyára sokan kérdezték már 
önt Dobrinról és Hagiról. Van-e 
egyáltalán értelme, hogy a két 
futballzsenit megpróbáljuk pati-
kamérlegre állítani?

– Dobrinnal nyolc esztendőn ke-
resztül, Hagival pedig három évig 
dolgoztam, mindkettőt úgy ismer-
tem, mintha a saját gyermekeim 
lettek volna. Nehéz választ adni 
arra, hogy melyikük volt jobb, két 
dolog azonban biztos: akkoriban 
rengeteg jó futballista játszott a ha-
zai bajnokságban, ők viszont a leg-
jobbak közül is kiemelkedtek. Mert 
sem Dobrin, sem Hagi nem jutott 
volna el arra a szintre, amelyre el-
jutott, ha a csapattársaik nem lettek 

volna ugyancsak rendkívül értékes 
futballisták. És amikor arról beszé-
lek, hogy milyen sok tehetséges, jól 
képzett játékos rúgta a bőrt Romá-
niában, azt is ki merem jelenteni, 
hogy azokból akár két, egyforma 
szintet képviselő válogatottat is 
össze lehetett volna állítani. A szö-
vetségi kapitányoknak legfeljebb 
azon kellett volna gondolkozniuk, 
kit hagyjanak ki a keretből. Persze 
más időket éltünk… Akkoriban a 
foci a látványról, az odaadásról, a 
klubhűségről szólt. Szinte nem lé-
tezett csapat, amely hazai mérkőzé-
seit ne játszotta volna telt ház előtt! 
Ami meg Gicut és Gicăt illeti, ha a 
névjegyüket hasonlítjuk össze, Hagi 
lekörözi Dobrint, csakhogy nem sza-
bad megfeledkezni arról, hogy míg 
Hagi számára a rendszerváltás után 
megnyíltak a határok, Dobrinnak 

a szocializmus alatt nem adatott 
meg, hogy külföldre szerződjön. Ha 
meg azt vetjük latba, hogy Dobrin 
országszerte mágnesként vonzotta 
a nézőket, akkor ő lenne előnyben. 
Szerintem azonban fölösleges idő-
pazarlás kettejüket szembeállítani. 
Inkább fogadjuk el, hogy mind Dob-
rin, mind Hagi egy-egy adott kor-
szak legjobbja volt.

– Mi igaz abból, hogy a ’70-es 
évek derekán, amikor a Real Mad-
rid szerződtetni szerette volna 
Dobrint, Elena Ceauşescu, a dik-
tátor felesége azzal tett keresztbe, 
hogy Gicu „nemzeti kincs”, ame-
lyet nem lehet kiárusítani?

– A végső szó valóban az övé 
volt. Pedig a madridi klub vezetői 
kétmillió dollárt ígértek, ami 1972-
ben hatalmas összegnek számított, 
nem csak Romániában, Spanyol-
országban is. Mielőtt a Bajnokok 
Kupájában találkoztunk volna, re-
pülőre ültem, hogy megnézzem a 
Real Madrid zaragozai mérkőzését. 
Ekkor találkoztam Santiago Ber-
nabéuval, a klub legendás hírű el-
nökével, akit meggyőztem, hogy kí-
sérje el csapatát a piteşti-i meccsre. 
El is jött, és nem hitt a szemének: 
Dobrin azt csinált a királyi gárda 
sztárjaival, amit akart. Sőt ő rúgta 
a mérkőzés első gólját is. Miután a 
vendégek egyenlítettek, még lőt-
tünk egyet, így mindenki meglepe-
tésére az FC Argeş 2–1-es előnnyel 
várta a visszavágót. A madridiak 
még így is fölényeskedve tekintet-
tek ránk, és mindössze Dobrintól 
tartottak, akinek szerződést aján-
lottak. A visszavágón a Real talá-
latára Radu II. válaszolt, majd a 
spanyol bajnok rúgott egy másodi-
kat is, és a hosszabbításra készült. 
A 87. percben azonban Santillana 
eldöntötte a mérkőzést, és ezáltal 
a továbbjutó kérdését. A mérkő-
zés után Bernabéu ismét felvetette 
Dobrin leigazolásának kérdését. 
Nem csupán illemből, hanem a le-
hető legkomolyabban.

– Az átigazolásról szó sem le-
hetett, Dobrinnak viszont még-
iscsak megadatott, hogy pályára 
lépjen a Real színeiben.

– Santiago Bernabéu Ceauşes-
cuék elutasító magatartása ellenére 
sem tett le Dobrin szerződtetéséről. 
Pár héttel a kupameccs után meg-
hívta Dobrint Gento búcsúmérkő-
zésére. A román hatóságok nagy 
nehezen kiengedték, így 1972. de-
cember 14-én, 65 ezer néző előtt 
magára ölthette a Real mezét. A 

szemtanúk szerint a portugál Be-
lenenses elleni jutalommérkőzés 
legjobbja éppen Dobrin volt. A 
találkozó után Gicu egy hétig a 
madridiakkal edzett, de el nem iga-
zolhatott. Pedig mi mindannyian 
annak drukkoltunk! Mint ahogyan 
később sok más focistának is, aki 
megérdemelte volna, hogy nyugati 
élcsapatoknál folytassa pályafutá-
sát. Csak hát az ilyesmi elképzelhe-
tetlen volt a kommunista rendszer 
számára.

„ Hagi lekörözi Dobrint, 
csakhogy nem szabad 
megfeledkezni arról, 
hogy míg Hagi számára a 
rendszerváltás után meg-
nyíltak a határok, Dobrin-
nak a szocializmus alatt 
nem adatott meg, hogy 
külföldre szerződjön.

A román foci két legendás játékosa, 
Nicolae Dobrin és Gheorghe Hagi 1992-ben
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Gheorghe Hagi a Viitorullal 2017-ben 
bajnoki címet nyert. Tegnaptól pedig 
az Ovidiu-i csapat és a Konstancai 
Farul összevont együttesének lett 
a vezetőedzője
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