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Az Aranygeneráció vége
Amikor a szlovénok állták a sarat Bukarestben
• A román futball is-
mét mélyen van, noha 
felcsillant a világbaj-
nokságra való kijutás 
reménye, az utolsó 
száz méteren ez még-
sem sikerült. Azonban 
ez nem példa nélkü-
li, hiszen húsz évvel 
ezelőtt is volt hasonló, 
aminek akkor nagyobb 
hordereje volt. 2001 
novemberében ugyan-
is a Szlovénia elleni 
pótselejtezővel véget 
ért a kilencvenes évek 
aranykora a román 
futballban: a válogatott 
nem jutott ki a 2002 évi 
világbajnokságra, és 
ez az azóta eltelt húsz 
évben sem jött össze. 
„Kudarcnosztalgia” 
Gheorghe Hagival és az 
Aranygenerációval.

K AT ON A Z OLTÁ N

P ontosan húsz éve annak, 
hogy megszakadt a nagy ro-
mán Aranygeneráció siker-

sorozata, és ez olyan szempontból 
azóta is tart, hogy világbajnokságra 
1998 óta nem sikerült kijutnia Ro-
mániának. Két Eb (2008 és 2016) 
még összejött, ám ott sem sikerült 
kilépni a csoportból, a vébészerep-
lés viszont több mint két évtizede 
csak álom a trikolóroknak. Az 1994-
es amerikai vébén való jó szereplés, 

majd 1998-ban Kolumbia és Anglia 
legyőzése ma már csak szép emlé-
kek, az imádott Aranygeneráció, 
Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, 
Ioan Lupescu, Ilie Dumitrescu, Mi-
lodrag Belodedici, Dorinel Muntea-
nu és a többiek már nem tudtak több 
világbajnokságon örömet szerezni.

2001 őszén még eufóriában és 
nagy focilázban égett Románia, 
hiszen a selejtezőkben Magyaror-
szágot kétszer verte 2–0-ra a válo-
gatott, ráadásul első alkalommal 
Bölöni László vezetésével, aki azon-
ban nem tudott nemet mondani a 
Sporting Lisszabon hívásának, és 

nyáron elhagyta a csapatot. Utód-
ja egykori csapattársa, Gheorghe 
Hagi lett, aki akkor edzőként még 
zöldfülűnek számított, szövetségi 
kapitányi kinevezése azonban nem 
volt meglepő. A több sebből vérző 
Magyarországot megverve mutat-
kozott be a kispadon, ám a Grúzia 
elleni hazai 1–1 már felszínre hozta 
a gyengeségeit a csapatnak, amely 
Olaszország után a csoport második 
helyén végzett. A pótselejtezőre a 
lehető legkönnyebb ellenfelet, Szlo-
véniát dobta a sors Romániának, és 
szinte mindenki elkönyvelte, hogy 
kijutott a csapat a vébére, hiszen 
abban az időben olyan futballisták 
alkották a válogatott gerincét, mint 
Gheorghe Popescu (Galatasaray), 
Cristian Chivu (Ajax), Dorinel Mun-
teanu (Wolfsburg), Cosmin Contra 
(AC Milan), Marius Niculae (Spor-
ting Lisszabon), Adrian Mutu (Vero-
na) vagy Adrian Ilie (Valencia).

Az odavágón még úgy is tűnt, 
hogy nem lesz gond: fél óra sem telt 
el, és az akkoriban csúcsformában 
futballozó Marius Niculae már beta-
lált. Igen ám, de a lelkes szlovénok 
nem hagyták annyiban a dolgot, 
Acimovic ragyogó fejesével egyen-
lítettek, majd a második félidőben 

Osterc ritkán látható, igen nagy gólt 
lőtt Bogdan Steleának, aki vasta-
gon benne volt mindkét hazai ta-
lálatban. A négy nap múlva sorra 
kerülő visszavágón pedig mindenki 
arra számított, hogy az Aranygene-
ráció tagjai és a ¦atalok a kispadon 
Hagival gond nélkül kiütik a szlo-
vénokat Bukarestben és megvan a 
repülőjegy Japánba.

Nem így lett. Bár Hagi úgy dön-
tött, hogy a ¦atal titán, az akkori-
ban Chivuval együtt az Ajaxban 
pallérozódó Bogdan Lobonț kerül a 
kapuba, a második félidő elején ő is 
tehetetlen volt Mladen Rudonja gól-
jánál, a huszonötezer fanatikus által 

megtöltött Ghencea-stadion elhall-
gatott. Igaz, csak egy percre, mert 
folytak tovább a román támadások a 
sáros, vizes „mocsirlában”, ám Cont-
ra szépségdíjas egyenlítő találata 
után semmi nem jött össze a sárga 
mezeseknek. Ekkortól már mindent 
egy lapra feltéve Hagi öt csatárral (!) 
rohamoztatott, Marius Niculae, Adi 
Ilie, Ionel Ganea, Daniel Pancu és 
Adrian Mihalcea is pályán volt, még-
sem sikerült bevenni Simeunovic 
kapuját, a szlovénok a szó szoros ér-
telmében állták a sarat Bukarestben, 
a meccs 1–1-re végződött, így 3–2-es 
összesítéssel Srecko Katanec gárdája 
mehetett az ázsiai világbajnokságra. 
Ott azonban pontot sem sikerült sze-
reznie, hiszen Spanyolországtól és 
Paraguaytól 3–1-re kapott ki, még 
Dél-Afrika is legyőzte 1–0-ra a cso-
portban. Egy verhető, jóval kisebb 
nevekből álló „kiscsapat” nyerte a 
vb-pótselejtezőt, Romániában össz-
népi tragédia és némi fordulópont 
volt 2001 vége, a román foci pedig 
megindult a lejtőn. Hagi lemondott, 
rövidesen Anghel Iordănescu jött 
vissza a válogatott kispadjára, meg-
ismételni a kilencvenes évek nagy 
sikereit, de vele már a 2004-es Eb-re 
nem sikerült kijutni, mert a csapat 
(többek között) elszórakozta a Dá-
nia elleni selejtező utolsó perceit, a 
2006-os vébére pedig Victor Pițurcă 
irányításával nem sikerült kijutni, 
még pótselejtezőre sem, akkor Hol-
landia és Csehország előzte meg Ro-
mániát a selejtezőcsoportban.

A 2001-es nagy pofon után a sors 
iróniája volt, hogy több mint tíz év-
vel később, 2013 őszén játszhatott 
ismét vb-pótselejtezőt Románia, de 
az akkor is Victor Pițurcă által ve-
zetett csapat Görögországgal szem-
ben maradt alul: idegenben 3–1-re 
kapott ki, Bukarestben csak 1–1-re 
végzett, így nem mehetett a brazí-
liai világbajnokságra. Ezelőtt négy 
évvel, az oroszországi vb selejtezői 
után fel sem tevődött a pótselejtező, 
hiszen a lengyelek és a dánok, de 
még Montenegró is megelőzte Ro-
mániát a csoportban.

Vasárnap este az dőlt el Szkop-
jéban, hogy idén sem jut vb-pót-
selejtezőre a román válogatott, de 
ez tulajdonképpen csütörtökön, az 
Izland elleni gól nélküli meccsen 
ment el. Vagy a közönség hiányán?

Vb-pótselejtező, első mérkőzés

2001. november 10., Ljubljana, Bezigradom stadion, 9 ezer néző. Vezette: 
Kim Milton Nielsen (dán). Szlovénia–Románia 2–1 (1–1), gólszerzők Acimo-
vic (49.), Osterc (62.), illetve Marius Niculae (26.). Szlovénia: Simeunovic 
– Milinovic, Galic, Vugdalic, Karic – Ceh, Acimovic (Pavlovic, 65.), Novak, 
Pavlin – Rudonja, Osterc. Szövetségi kapitány: Srecko Katanec. Románia: 
Stelea – Iencsi, Gh. Popescu, Miu (Pancu, 90.), Chivu – Contra (Ghioane, 
83.), Sabău, D. Munteanu, Mutu – Ad. Ilie (Roşu, 83.) M. Niculae. Szövetsé-
gi kapitány: Gheorghe Hagi.

Vb-pótselejtező, második mérkőzés

2001. november 14., Bukarest, Steaua stadion, 30 ezer néző. Vezette: 
Helmut Krug (német). Románia–Szlovénia 1–1 (0–0), gólszerzők Contra 
(65.), illetve Rudonja (55.). Románia: Lobonț – Contra, Gh. Popescu, Miu 
(Mihalcea, 78.), Chivu – Ghioane (Ganea, 59.), Sabău, Mutu (Pancu, 59.), D. 
Munteanu – Ad. Ilie, M. Niculae. Szlovénia: Simeunovic – Galic, Vugdalic, 
Milinovic, Gajser – Novak, Acimovic (Sankovic, 63.), Ceh, Pavlin – Rudonja, 
Osterc (Pavlovic, 90.).

Hagi 2001-ben mindössze 
öt hónapig, négy meccsen 
irányította a válogatottat. A fotón 
akkori segítőjével, Gabi Balinttal
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Ciprian Marica generációja sem 
tudott révbe érni, 2013-ban elbukták 
a görögök elleni vébé-pótselejtezőt
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