
Az új sportlétesítmény madártávlatból

– Az aréna teljes mértékben meg-
felel a legválasztékosabb követelmé-
nyeknek, teljesíti az UEFA előírásait. 
Ennek megfelelően nemcsak a 2020-
as labdarúgó Európa-bajnokság 
egyik helyszíne lesz, hanem alkal-
mas lehet Bajnokok Ligája- és Euró-
pa Liga-döntők megrendezésére is.

– Az ételről és italról 45 büfé 
gondoskodik, ezek pulthossza ösz-
szesen egy kilométer. Ami pedig 
a szurkolók szempontjából rend-
kívül érdekes és fontos: a lelátó 
kialakításának köszönhetően sor-
ban állás közben is lehet látni a pá-
lyát. A szurkolók kényelmét teljes 
wifi-lefedettség, gyors internet is 
szolgálja.

– Nem elhanyagolható szempont 
az sem, hogy a Puskás Aréna 100 
százalékban magyar létesítmény: 
magyar mérnökök tervezték, magyar 
vállalkozók építették fel. A munká-
latok három éven keresztül összesen 
15 ezer embernek adtak munkát. Az 
építési költség pedig közepesnek 
mondható, hiszen a budapesti aré-
nával egy időben épült, hasonló mé-
retű tokiói olimpiai stadion például 
kétszer olyan sokba került.

Magyarország–Uruguay

A két válogatott november 15-ei sta-
dionavató mérkőzésének előkészí-
tésében kulcsszerepet játszott Jan-
kovics Károly, az Uruguayi Magyar 
Otthon elnöke. A montevideói ma-
gyar közösség vezetője 2017-ben je-
lentkezett a Magyar Labdarúgó-szö-
vetségnél azzal az ötlettel, hogy a két 

ország barátságos mérkőzést játsz-
szon egymással. Jankovics egyúttal 
felajánlotta közvetítői segítségét is, 
remélve, hogy a magyar fél örömmel 
fogadja az ötletet a találkozóval kap-
csolatban, hiszen abban az időben a 
dél-amerikai együttes több európai 
fellépést is vállalt. Az MLSZ akkori 
alelnökével, Berzi Sándorral el is 
kezdődtek a tárgyalások, az uru-
guayiak pedig a megbeszélések so-
rán jelezték: Montevideóban elkép-
zelhetőnek tartják, hogy a magyar 
válogatott elleni felkészülési mérkő-
zéssel hangoljanak a 2018-as orosz-
országi világbajnokságra. A kivitele-
zés azonban torzóban maradt, mert 
a tervet nem tudták összehangolni a 
magyar válogatott programjával (az 
uruguayi válogatott végül az orosz-
országi utazás előtt Üzbegisztánnal 
játszott felkészülési mérkőzést Mon-
tevideóban, ahol Luis Suárez és tár-
sai 3–0-s győzelmet arattak).

A jó kapcsolat viszont megma-
radt: az uruguayi magyar diaszpóra 
kulturális szervezetének vezetője a 
magyar–uruguayi futballbarátságot 
segített melegen tartani. Ráadásul 
Jankovics tudott arról, hogy idén 

rangos mérkőzéssel készülnek fel-
avatni az új nemzeti stadiont. „Így 
tavaly felvetettem Berzi Sándornak, 
mi lenne, ha Uruguayt erre az ese-
ményre hívnák meg. Utóbb hallot-
tam a hírt, hogy a két szövetség meg-
egyezett egymással, aminek nagyon 
örültem” – mondta Jankovics Károly, 
aki a Puskás Aréna hivatalos meg-
nyitóján is részt vesz. Előtte pedig az 

uruguayi magyar közösség képvise-
letében a magyar fővárosban jelen 
lesz a Magyar Diaszpóra Tanács ér-
tekezletén. Az MLSZ egyébként húsz 
jegyet biztosít az Uruguayi Magyar 
Otthonnak, a belépőkkel többnyire 

olyan fi atalok lépnek majd be a stadi-
onba, akik jelenleg Magyarországon 
tanulnak. Az eseményre a dél-ame-
rikai fővárosban, Montevideóban 
is készülnek, ámbár a nálunk 20 
órakor kezdődő találkozó ott 15 órát 
jelent. Ez azonban valószínűleg jó 
néhány embert nem fog zavarni, és 
munkaidőben fogja megtekinteni 
a mérkőzést, hiszen a dél-amerikai 
földrészen nemcsak a brazilok és 
argentinok élnek-halnak a futbal-
lért, hanem az uruguayiak is. Nem 
hiába fogalmazott a három és fél 
milliós ország legendás szakembere, 
a pályafutása során Uruguay mellett 
Brazíliában, Argentínában, Para-
guayban is edzősködött Ondino Vi-
eira (1901–1997) a következőképpen: 
„míg más országoknak történelmük, 
Uruguaynak futballja van”.

Magyarország egyébként eddig 
hivatalos válogatottmérkőzésen 
háromszor találkozott dél-ameri-
kai ellenfelével: az egyes korabeli 
vélemények szerint minden idők 
legjobb meccsének számító 1954-es 
világbajnoki elődöntőben (azon az 
összecsapáson Sebes Gusztáv híres 
Aranycsapata 4–2-es győzelmet ara-
tott), a 60-as évek elején pedig két, 
1–1-es döntetlenre végződött barát-
ságos mérkőzésen. Montevideóban 
1961. december 23-án Guillermo Es-
calada és Solymosi Ernő, Budapes-
ten 1962. április 18-án Bozsik József 
és Héctor Silva szerezte a csapatok 
góljait. Futballtörténeti szempont-
ból érdemes még megemlíteni a Fe-
rencváros 90 évvel ezelőtti, 1929-es 
montevideói mérkőzését, amelyen a 
kétszeres olimpiai bajnok, akkor a 
budapesti csapat a világ legjobbjá-
nak számító uruguayi válogatottat 
győzte le 3–2-re.

Rossi és Tabarez

A pénteki stadionavató mérkőzés 
alkalmával Marco Rossi magyar 
szövetségi kapitánynak rendkívül 
nehéz dolga lesz. Egyrészt tuda-
tában van annak, hogy a 2020-as 
Európa-bajnokságra való kijutás 
szempontjából jövő héten sorsdöntő 
mérkőzést kell vívnia a válogatott-
nak Wales ellen, ezért normális kö-
rülmények között az alapembereket 
pihentetnie kellene (részben azért, 
hogy az amúgy is vékony keret sé-

rülés miatt nehogy tovább apadjon). 
Másrészt tudja, hogy a régóta várt 
stadionavatón, egy ilyen horderejű 
mérkőzésen nem állhat ki egy csere-
csapattal. Azért is, hogy lehetőleg jó 
eredményt érjen el, és azért is, hogy 
az ellenfelet megtisztelje. Azt az 
Uruguayt, amely 2010-ben negyedik 
helyen végzett a dél-afrikai vb-n, és 
amelynek keretében európai topklu-
bokban játszó világhírű játékosok 
szerepelnek (mint például Suárez, 
Cavani, Godin).

A dél-amerikai együttesnek kü-
lönben az a Washington Tabarez a 
szövetségi kapitánya, aki csapatá-
nak legutóbbi, Peru elleni mérkő-
zésén (október 16.) kétszázadik al-
kalommal ült a kispadon. A 72 éves 
szakembernél többször senki sem 
irányította ugyanazt a válogatottat a 
világfutball története során. Jellem-
ző a gerincességet, következetessé-
get és udvarias magatartást megkö-
vetelő egykori tanár fi lozófi ájára a 
tavalyi világbajnokság negyeddön-
tőjét megelőző nyilatkozata. „Fut-
balltörténelmünk erejére építünk, 
a pozitív mozzanatokat igyekszünk 
megismételni. Nem vagyok biztos 
abban, hogy máshol is tapasztalha-
tó-e olyan szenvedély a futball iránt, 
mint nálunk. Mi az elvesztegetett 
lehetőségeinket és a sikerhiányt 
úgy éljük meg, hogy erőt merítsünk 
belőle. A fiatalok mindig ott vannak 
közöttünk, egy válogatott játéko-
somtól hallottam az igazságot – és 
azt hiszem, jól beszélt –, amely sze-
rint az életben a legfontosabb, hogy 
a nemzedékek tanítsák egymást, át-
adják egymásnak tudásukat. És még 
valami: tudom, hogy ha játékosaim 
boldogok a pályán, én is nagyobb 
eséllyel hozok jó döntést a mérkőzés 
folyamán. Tisztában vagyunk a kor-
látainkkal, a jellemünkkel, és nem 
is hiszünk magunkról többet, mint 
akik vagyunk. Így volt ez 1950-ben, 
a vb-győzelem idején, és 2010-ben, 
a negyedik hely évében is. Van egy 
közismert dalunk, amelynek egyik 
sora így szól: »Sohasem vagy esé-
lyes, mindig hátulról indulsz«. Ez a 
filozófiánk, ebben hiszünk.”

Mi, magyarok pedig higgyünk 
abban, hogy a válogatott kijut a jövő 
évi Eb-re és a Puskás Aréna eredmé-
nyes magyar játékot hozó összecsa-
pások helyszíne lesz.
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