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KATONA ZOLTÁN

Erősember kerestetik!
„Kell egy csapat!” – mondja Minarik Ede a Régi idők focijá-
ban, abban a több mint negyvenéves, csodálatos filmben, 
amely a futball magyarországi meghonosodásának állít 
emléket. A történet szerint ez a humoros és egyszerű 
mosodás alakít egy szedett-vedett, de lelkes csapatot, és 
a nehézségek ellenére mindenre képes szenvedélyéért, a 
labdarúgásért. Persze rég elmúltak már azok az idők, ami-
kor a futball még csak szárnyait bontogatta. Nem is arról 
van szó, hogy az ember visszasírná azt, amit már át sem 
élhetett, de az azért nem tud nem zavarni, hogy a szállóige 
mára úgy módosult: „Kell egy nagyember!”, illetve „Erős-
ember kerestetik!”. Mert ez egyre inkább így lesz.

A sport globális szinten egykor – és én hiszem, hogy 
valójában még ma is! – a tisztességes küzdelmet jelentette 
és jelenti. Igaz, a kelet-európai szomorú valóság napról 
napra a tisztességes „hívő” ember orrára koppint azokkal 
a jelenségekkel, amelyeket már soha nem lehet visszacsi-
nálni. Ilyen például a csapatok, sportklubok, egyesületek 
élén vagy mellett álló ún. sportmenedzserek, klubelnö-
kök, ügyvezető igazgatók léte, akiknek a szerepe annyira 
megnőtt a különböző csapatsportágakban, hogy nélkülük 
egész egyszerűen nem működne a rendszer. Sőt, ha még 
tovább megyünk, rájöhetünk, hogy tulajdonképpen ők 
működtetik azt, a sportági szövetségek hivatalnokaival 
együtt – úgy, ahogy nekik ez megfelel.

A magamfajta, bizonyos szempontból nagyon konzer-
vatív futballszurkolók (illetve más, főleg csapatsportágak 
kedvelői) évek, évtizedek óta képtelenek elfogadni azt a 

jelenséget, hogy manapság többet ér az, ha egy csapatnak 
van egy nagyszájú, öntelt, „bőcs”, minden hájjal megkent 
elnöke vagy sportmenedzsere (vagy a kettő egy sze-
mélyben), mintsem hogy legyen egy jó befejező csatára, 
védekező középpályása vagy éppen kapusa. Kis túlzással 
és átvitt értelemben mondva: egy, a rendszer sajátossága-
it, elvárásait és kihívásait jól kiismerő, azokat kiszolgáló, 
mondhatni azok között lubickoló sportmenedzser sokkal 
nagyobb gólokat tud lőni, mint a sok ezer eurót kereső, 
leszerződése előtt kiváló mutatókkal rendelkező közép-
csatár, aki tíz kapura lövésből hatszor-hétszer biztosan 
gólt szerez. A mai futballban és más csapatsportágakban 
a valódi tétmeccs a pályáról a kispadra „költözött” át: 
a gólszerzésnél, egy-egy kiváló szerelésnél, mentésnél 
sokkal nagyobb hozzáadott értéknek számít az, ha egy 
„olyan” ember „dolgozik” a klubnál, aki tud botrányokat 
eltussol(tat)ni, újságírókat, tévéseket megkenni vagy, ha 
kell, megfenyegetni, aki prémiumot oszt, aki szerződést ír 
alá, aki kiszólhat a közönségnek és beszólhat a bírónak. 
Mindezt azért, mert megteheti. A „mert megteheti” pedig 
olyan jellegzetes szóvirág lett a sportban, mint például az, 
hogy a „csatárnak be kell rúgnia”.

Megteheti, mert lehet. Mert ő az az ember, aki adott 
esetben a tulajdonosok és az edzők, illetve a sportolók 
között áll. Felfele nyal, lefele tapos, ahogy az lenni szokott. 
Ismerős ez a helyzet és ez az attitűd a gazdasági életből 
is...? Amikor a „patron” alatt, de az alkalmazottak felett ál-
ló, középvezetőnek nevezett kiskirály ugyanígy viselkedik? 
Megvan? Mindig mondogatom, hogy a sport tulajdonkép-
pen a való élet tükröződése: a pályán „kicsiben” ugyanaz 
megy, mint nagyban az életben.

Ez már csak abból is látszik, hogy a csapatok, klub-
tulajdonosok manapság úgy vadásznak a piacon egy jó 
„menedzserre” (figyelem, ez Kelet-Európában egyáltalán 
nem azt jelenti, mint például Angliában, ahol Jürgen Klopp 

vagy Pep Guardiola kaliberű úriemberek viselik ezt a 
tisztséget a maguk tapasztalatával és felkészültségével!), 
mint egy vagy egyszerre több jó középpályásra, védekező 
specialistára, pontszerzőre. Annyi különbséggel, hogy míg 
egy jó középhátvédtől legtöbbször azt halljuk, hogy „Menj! 
Vigyázz! Keresztezz! Jobbra! Kísérd!” játék közben, addig a 
„jó” sportmenedzsernek a meccseken kívül az alapszótá-
rába tartozik a „Tudod-e, hogy ki vagyok én?!”, a „Tudod-e, 
hogy kivel beszélsz?”, a „Fie pleci, fie te fac eu să pleci!” 
vagy az „O să te fac eu...”.

Megteheti mindezt úgy, hogy egy lerobbant, az ötvenes 
években épített és a kilencvenesekben, a nagy elhordások 
idején rommá omlasztott stadion központi pipelegelőjé-
nek szélén állva, közpénzből fizetve próbálja eljátszani a 
spanyol- vagy németországi klubvezetőt. Adott esetben 
futballistamúlttal, egy jó tízéves Barca-melegítőben vagy 
anélkül, egyszerű füss-füss kabátban, szponzorcipőben. 
Mert minden adva van, a világ neki épp így szép, így 
működik – ezt pedig ki kell használni, így kell élni, sőt meg 
kell mondani a fél világnak, hogy márpedig ez van, ezt kell 
szeretni. Jellemzi az „ásztájé” mondás, illetve az ebben 
a szókapcsolatban rejlő tömény és sokatmondó élet- és 
világfilozófia, ami az ocsmány, nyálas, sós, pályaszéli tök-
magköpködéstől addig az érzésig terjed, hogy emberünk 
egyszerre hiszi magát pszichológusnak és pszichiáternek, 
edzőnek és játékosnak, táplálkozási szakembernek és 
sportfogadási irodavezetőnek, pénzügyesnek és politikus-
nak, ember felett álló istennek. Smekkernek, déstyéptnek, 
nagy és erős embernek, mindenhatónak.

Figyelem! Tisztelet a kivételnek: általánosítani egyál-
talán nem szeretnék, mert nagyon sok olyan menedzser, 
klubvezető, elnök és más beosztású ember dolgozik a 
sportban, akik becsülettel, szívvel-lélekkel végzik a mun-
kájukat. Bennük korunk Minarik Edéit tisztelhetjük, de az 
az érzésem, hogy belőlük van a (jóval) kevesebb.

• J E G Y Z E T  

• Bár az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) vasár-
nap kemény hangvételű közleményben fenyegette meg 
az alapító klubokat, tizenkét angol, spanyol és olasz 
topegyesület hétfőn bejelentette, hogy egy zárt körű 
szuperliga elindítását tervezi. A Bajnokok Ligájával 
rivalizáló versenysorozat miatt „háború” törhet ki az 
európai futballban.

ORBÁN ZSOLT

A hétfői bejelentést megelő-
zően az UEFA az angol, a 
spanyol és az olasz szövet-

séggel, illetve a három ország élvo-
nalbeli bajnokságaival – Premier 
League, La Liga, Serie A – közösen 
adott ki állásfoglalást. Ebben azt 
írják, tudomásukra jutott, hogy az 
említett bajnokságokból néhány 
labdarúgóklub egy úgynevezett szu-
perliga elindítását tervezi. Az UEFA 
leszögezte, a szövetségekkel és a li-
gákkal összefogva mindent megtesz 
annak érdekében, hogy megakadá-
lyozza ennek a „cinikus projektnek” 
a létrejöttét, amelyet a vezetőtestület 
szerint önös érdekek vezérelnek. A 
közleményben úgy fogalmaznak, 
a mostani időkben minél nagyobb 
szolidaritásra van szükség a tár-
sadalomban, ugyanakkor a lab-
darúgásban csakis a nyílt soroza-
tok lehetnek elfogadhatók, ahol a 
sportérdemek a legfontosabbak. Az 

UEFA kizárással fenyegette meg a 
szuperliga létrehozásában érdekelt 
klubokat, amelyeket a nemzetközi 
kupák mellett a hazai pontvadásza-
taikból is kirekeszthetnek, ráadásul 
ezen egyesületek játékosait akár a 
válogatottbeli szerepléstől is eltilt-
hatják. Az európai szövetség köszö-
netet mondott a francia és a német 
kluboknak, amiért nem társultak a 
tervezett szuperligához.

A korábbi hírek alapján a Bajno-
kok Ligája-címvédő Bayern Mün-
chen, a Borussia Dortmund, az RB 
Leipzig, a tavalyi BL-döntős Paris 
Saint-Germain, a Lyon és a Marseille 
is szerepelt volna a szuperligában, 
de a német és a francia klubok kivá-
lásával tizenkét csapatra csökkent 
a mezőny. Jelenleg hat angol (Liver-
pool, Manchester City, Manchester 
United, Chelsea, Tottenham Hotspur 
és Arsenal), három spanyol (Real 
Madrid, FC Barcelona és Atlético 
Madrid), illetve szintén három olasz 
(Juventus, Internazionale és AC Mi-
lan) alakulat venne részt a sorozat-
ban. Ezen topegyüttesek az UEFA 

ellentmondást nem tűrő közleménye 
ellenére hétfőn hivatalosan is beje-
lentették szándékukat. A szuperliga 
elnökének a Real Madrid első embe-
rét, Florentino Perezt nevezték ki, 

míg Andrea Agnelli (Juventus) és Joe 
Glazer (Manchester United) alelnök-
ként tevékenykedhet. Ami a lebo-
nyolítást illeti, az európai szuperliga 
alapítói 20 indulóval számolnak, és 

a mezőnyt két csoportra osztanák, 
a csapatok pedig oda-visszavágós 
rendszerben mérkőznének meg a 
hétköznapokon. A Bajnokok Ligá-
ja rivális sorozatában a csoportok 
első három helyezettjei egyenesen 
a negyeddöntőbe jutnának, míg a 
negyedik és ötödikek külön párhar-
cot vívnának, hogy bekerüljenek a 
nyolc közé. A tervek szerint 15 alapí-
tó klubja lenne a versenysorozatnak, 
a maradék öt egyesület számára 
minden évben selejtezőt írnának ki.

Az európai szuperliga létrehozá-
sát nem is inkább a sportszakmai, 
hanem az anyagi okok mozgatják. 
A kontinens topklubjai jelentősen 
megérezték a világjárvány hatásait, 
az alapító klubok a bevételekből 3,5 
milliárd eurót zsebelhetnek be, a 
frissen kiadott közleményben továb-
bá azt írják, az új sorozatot szeretnék 
minél hamarabb elindítani, akár 
már idén ősszel. Ezzel párhuzamo-
san az Európai Labdarúgó Szövetség 
végrehajtó bizottságának ülésén 
a Bajnokok Ligája megújításáról 
tárgyaltak a 2024-es esztendőtől 
kezdődően. Úgy tűnik, az európai 
topfutballban hamarosan „háború” 
robbanhat ki.

Bejelentették az európai szuperligát
Hiába ellenezte az Európai Labdarúgó-szövetség, a klubokat ez nem hatotta meg

A szuperliga elnökének a Real Madrid 
frissen újraválasztott elnökét, Florentino 
Perezt nevezték ki
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