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A labdarúgó-vb tanulságai a magyar foci számára

Hét szűk világbajnokság
Mi a most lezárult világbajnokság tanulsága a magyar labdarúgás számára? 
Miért nem érdemes gúnyolni Louis van Gaalt? Hogyan lehetne fenntarthatóvá 
tenni a sok helyütt veszteséges focit? A sportközgazdász válaszai Brazília után.
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Huszonnégy éve, hogy hazánk legjobb 
labdarúgói is csak tévén nézhetik a lab
darúgó-világbajnokságokat. A nemze
ti válogatottnak nem sikerült kijutnia 
az elmúlt hét eseményre, miközben 
Magyarország háromszor is sikerte
lenül pályázott futball-Eb rendezésé
re -  nemrég nyújtottuk be a negyedi
ket, hátha most sikerül. Tizennégy éve 
indítottuk a gyorsan befulladt stadi
onrekonstrukciós, tíz éve a két-három 
évente újraszabott nemzeti utánpótlás
nevelési programot. Négy éve ömlik 
a közpénz a futballba, van társasági- 
adó-kedvezményen keresztüli sporttá
mogatás, stadionépítés és akadémiai 
program -  mégsem jött össze a részvé
tel. Mit tanulhatunk a most befejeződő 
brazíliai világbajnokságból, mi kell ah
hoz, hogy sikeres legyen a futballunk, 
és mire kell figyelnünk, ha tényleg ko
moly labdarúgótornát akarnak rendez
ni a politikai döntéshozók?

A proletariátus mákonya?
A futballt Magyarországon is közfi
gyelem övezi. A világbajnokság egy
értelművé tette: a fejlett országok ten
denciáihoz hasonlóan a szabadidőipar 
hazánkban is egyre inkább húzóága
zattá válik, ezen belül a sportszóra
koztatás, különösen a látványfutball 
központi jelentőségű. Személyes élmé
nyemmé ez akkor vált, amikor a vb első 
hete után tudatosult bennem, hogy az 
otthoni tévézések során gyakorta fel
hangzó „Miért mindig az a hülye foci?” 
álkérdés elmarad. Nemcsak családom 
nőtagjai, de a környezetemben min
denki fontosnak tartotta, hogy „kép
ben legyen”, ismerjen legalább egy fut
ballista sztárt, nagyjából tudja, kik a 
favoritok, és legalább egy mérkőzést
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A CSENDES 
TAKTIKUS
Sem játékosként, sem 

klubedzőként nem al

kotott nagyot, a német válo

gatottal viszont már a negyedik 

tornáján nyert érmet - végre ara

nyat - Joachim Löw. Az 54 éves 

szakembert Jürgen Klinsmann vet

te maga mellé a Nationalelfhez,

megnézzen (belenézzen). Ma már nem 
lehet trendinek lenni, ha valaki kima
rad a futballszórakoztatás világából, és 
már csak a nagyon elfogultak gondol
ják  úgy, hogy a labdarúgás nem több, 
m int a proletariátus mákonya.

Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert 
Magyarországon a közvélemény jelen
tős része nem érti, m iért kell a labdarú
gást kiemelt társadalmi ügyként kezel

mivel az edzőiskolában nagy ha

tással volt rá kollégája taktikai ér

zéke. Mára 2006-os, bronzérem

mel zárult hazai vb-n is Löw volt a 

karizmatikus Klinsmann mögött a 

taktikai guru, majd az utódja is.

ni, és miközben a sikertelenség miatt 
ostorozza a magyar focit, értetlenke
dik, ha közpénzt áldoznak a döntésho
zók a helyzet megváltoztatására. Pedig 
a labdarúgás óriási társadalmi erő, kö
zösségszervező és gazdasági lehető
ség -  pontosan azok a területek, ahol 
nagyon szeretnénk előrelépni. A  fu t
ball katalizátor lehet, amit jó l ismert fel 
a 2010-ben kormányra került politikai 
erő vezetője, Orbán Viktor.

A  brazil világbajnokság ugyanak
kor arra figyelmeztet, hogy világo
san megfogalmazott célok, a fu tba ll
ra szánt közpénzek felhasználásának 
ellenőrizhetősége nélkül, a társadal
mi csoportokkal fo ly ta to tt elégtelen 
és rossz párbeszéddel könnyen elfogy 
vagy éppenséggel meg sem szerezhe
tő a nagy társadalmi átalakítások tá
mogatottsága. Bevált jóslatunk (Hajrá, 
Brazília, hajrá, brazilok! Heti Válasz, 
2014. 1-2 . szám): a világbajnokság 
komolyabb rendzavarások nélkül zaj
lott le -  a hangulat csak a németek el
len elszenvedett 7:l-es vereség után iz- 
zott fel. Ezt teljesen átérezzük, hiszen 
jó l tudjuk, milyen a németektől fájón 
kikapni egy vb-n - ,  de az oktatásért, 
egészségügyért, a szociális helyzetért 
aggódó m illiók nem kaptak választ ar
ra, hogy miért is kellett 11-13 m illiárd 
dollár közpénzt költeni erre. A  váloga
to tt negyedik helye nem igazolta, hogy 
érdemes a nemzeti büszkeségre ennyit 
áldozni, a kínosan gyenge játéknak pe
dig nem sikerült egységbe forrasztania 
a nemzetet. A  helyzet azért is súlyos, 
mert két év múlva olimpiát rendez Rio 
de Janeiro, az előkészületek rosszul áll
nak, és most bele kellene húzniuk, de 
például egy kajakszlalompálya közpén
zekből való felépítésének szükségessé
gét nem lesz egyszerű elmagyarázni, 
ha futballstadionokét is alig sikerült.

Szórakoztató stadionok
Márpedig az világos, hogy jó  futball 
nem létezhet, nagy világesemény meg
rendezése pedig elképzelhetetlen jó  
stadionok nélkül. A  stadionépítéseket 
Brazíliában is belengte a késedelmes, 
gyakran rossz minőségű kivitelezés 
és a korrupció okozta rossz hangulat, 
amit kevéssé oldott az a tudat, hogy 
néhány ország kivételével ez minden 
megasportesemény rendezésének ve->
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»  lejárója. A nagyobb probléma az, hogy 
a nemzetközi szövetség (FIFA) által 
előírt nyolc stadion helyett 12-t építet
tek, melyeknek ésszerű továbbhaszno- 
sítása erősen kérdéses. Épült stadion 
szinte megközelíthetetlen helyen vagy 
olyan városban is, ahol első osztályú 
csapat sincs, pedig a nyolc stadiont 
sem lenne egyszerű kihasználni, mert 
a brazil futballgazdaság nem áll fénye
sen. Az országon belül nincs a magas 
szintű -  tehát költséges -  labdarúgás 
iránt fizetőképes kereslet, ezért is pró
bál szerencsét sok hivatásos játékos 
máshol, főleg Európában. Márpedig 
ha a legjobbak elmennek, kevésbé lesz 
jó a foci, csökken a szolgáltatás minő
sége, még kevésbé érdekes a futball- 
szórakoztatás, még kevesebb lesz a né
ző, még kevesebb a pénz -  jól ismert 
lefelé menő spirál ez a Kárpát-meden
cében is.

A feltételezések és néhány jó példa 
szerint ezt a negatív tendenciát fordít
hatják ellenkezőjére a minőségi szol
gáltatásokat nyújtani képes stadionok, 
melyek sokféle elvárást képesek kiszol
gálni, ahova a városi lakosok szórakoz
ni, kikapcsolódni járhatnak -  akár fut
ballmérkőzésre is. Ha ésszerű számban, 
az adott ország futballgazdaságának 
megfelelően nagy lakosságú, komoly 
futballkultúrával rendelkező városok
ban építenek stadionokat, van remény 
arra, hogy a szórakoztatóipari labda
rúgás közpénzek felhasználása nélkül 
is magas szinten tudjon működni, ami 
megalapozhatja a stadionok hosszú tá
von fenntartható működését is.

A hardver és a szoftver
A hivatásos labdarúgás számára a sta
dionok a hardvert adják, de a sikerhez 
szoftverre, azaz minőségi labdarúgók
ra és izgalmas eseményekre is szükség 
van. A tehetséges, felkészült játékosok 
vagy az adott ország utánpótlás-nevelé
si rendszerén keresztül kerülnek a csa
patokhoz, vagy külföldről a klubhoz 
igazolt „vendégművészek” töltik meg a 
stadionokat. A hazai bajnokságban ját
szók száma nem határozza meg egyér
telműen a válogatott sikerét: a 2014-es 
világbajnokság négy elődöntős csapa
tából kettő az otthoni bajnokságban ját
szókra, kettő az idegenlégiósokra épült. 
Ezzel együtt a nemzeti válogatottak

eredményes szereplése szempontjából 
döntő, hogy az adott futballkultúra ho
gyan fedezi fel a tehetségeket, miként 
indítja el őket a karrier útján, és milyen 
képzési alapokat biztosít.

Ebből a szempontból is a világbaj
nok német válogatott az esemény iko- 
nikus csapata. A  németek a 2000-es 
Eb-n magukhoz képest leszerepeltek, 
abban az időben az utánpótlás-váloga
tottak sem remekeltek, és klubcsapata
ik sem tartották a lépést a pénzszóró 
európai klubokkal. A helyzet kezelé
sére indították el a gondosan felépí
tett és menedzselt utánpótlás-nevelé
si programjukat. Standardizálták az 
akadémiai képzést, pénzt fordítottak 
a sportág népszerűsítésére, a kiválasz
tásra, megbecsülték és gondozták a te
hetségeiket. Nem kellett tíz év, és meg 
is lett az eredmény: a 2009-es U21-es

A németekkel szinte 
egy napon indította el 
a magyar labdarúgás is 
utánpótlásprogramját, 
a Bozsik-programot.

Európa-bajnokságot a német csapat 
nyerte. A csapat gerincét -  most tessék 
figyelni! -  N e u e r ,  H ö w e d e s ,  B o a t e n g ,  

K h e d i r a ,  Ö z i l ,  H u m m e l s  alkotta: mind
annyian tagjai voltak a vasárnap világ- 
bajnokságot nyert német válogatottnak. 
2009-ben egyébként az U17-es Eb-t is 
ők nyerték, soraikban azzal a M a r i o  

G ö t z é v e l ,  aki most csodálatos góljával 
eldöntötte a finálét.

És igazán csak ellenpontozásként te
gyük hozzá, hogy a 2000-es évek ele
jén a németekkel szinte egy napon 
indította el a magyar labdarúgás is 
utánpótlás-nevelési programját, a Bo
zsik-programot. 2001-ben jön létre az 
agárdi Sándor Károly Akadémia, mely 
intézmény adta 2009-ben az U20-as 
vb-n bronzérmes magyar válogatott 
gerincét. Jogosan reménykedtünk hát: 
most már a felnőttválogatottnak is si
kerülnie kell. 2009-ben a bronzmecs- 
csen Costa Rica válogatottját győztük 
le 11-esekkel. Öt évvel később a közép
amerikai ország felnőttcsapata a brazí

liai világbajnokságon a negyeddöntő
ig jutott ott, ahová nekünk kijutni sem 
sikerült. Mi történt velünk? Hány tu
cat edzőt küldött ki a Magyar Labda
rúgó Szövetség, hogy derítsék fel, mit 
játszanak másképp azok a válogatot
tak, amelyek eljutottak Brazíliába? Ki 
dolgozza fel azt a nyilván sok száz ol
dalas jelentést, ami születik? Hogyan 
válnak a tapasztalatok a mindennapok 
gyakorlatává felnőtt- és gyerekszinten? 
Nem tudjuk.

És már megint a németek. Megvi
lágosodásként hatott a magyar közvé
leményben, hogy önálló edzőközpon
tot építettek fel Brazíliában a nyugodt 
helyszíni felkészüléshez, rehabilitá
cióhoz, orvosi ellátáshoz. Több tucat 
egyetemi szakembert, intézeti kutatót, 
szakértőt vontak be, hogy elemezzék az 
ellenfeleket, találják meg a legjobb tak
tikát, dolgozzák ki a leghatékonyabb 
egyénre szabott edzésterveket. Tanul
ni akartak, és meg is tanulták a leckét.

A magyar hírfolyamban, közösségi 
médiumokban meglepetéssel tapasz
taltam, mi mennyire nem erre vagyunk 
beállítva. Van, aki szerint legalább tu
catnyi edző jobban elirányította volna 
az angol válogatottat, mint a kinevezett 
kapitány, mások szerint a németek el
leni súlyos, a hollandok elleni 0:3 után 
senki sem mondhatja, hogy a magyar 
játékosok rosszabbak, mint a brazilok. 
Az angol sajtóban edzői géniusznak ne
vezett, BL-t és a holland válogatott élén 
most vb-bronzérmet nyert L o u i s  v a n  

G a a l  ma Magyarországon közutálat és 
nevetség tárgya. Utáljuk, mert az általa 
vezetett Ajax 1995/96-ban oda-vissza 
verte a Fradit, és szóvá tette, hogy rasz- 
szistának lenni és huhogni nem szép 
dolog, röhögünk rajta, mert 62 évesen 
papírral és ceruzával ül a kispadon és 
jegyzetel. Tényleg röhejes...

Tanulni kellene, most már bárkitől, 
mindenkitől. És szerényebbnek is kelle
ne lennünk. Szerényebbnekjátékosnak, 
edzőnek, tulajdonosnak, menedzser
nek, politikusnak, sportközgazdász
nak. Nem mellesleg: szurkolónak. Ne 

„merjünk kicsik lenni”, hanem merjünk 
józanok maradni. Abból még jó is kisül
het. Értem ezen, hogy kicsit sikeresebb, 
gazdaságilag önfenntartó magyar lab
darúgás is létrejöhet -  még ha nem le
szünk is világbajnokok. ■


