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Edzőkeringő a hazai futballban
Az ostor mindig a trénereken csattan

• Alig kezdődik el egy-egy bajnoki szezon, a sajtó máris attól hangos, 
hogy melyik edzőt rúgták ki munkahelyéről. A klubtulajdonosok azonnali 
eredményeket várnak, a trénerek pedig leszegett fejjel vándorolnak egyik 
csapattól a másikhoz.

NÁ NÓ C S A B A

M inden szabó a kliens árujá-
val dolgozik, és így van ez 
a fociban is. Rossz anyag-

ból nem lehet világra szóló terméket 
repeszteni. Pep Guardiola, a Man-
chester City vezetőedzője nyilatkoz-
ta egyik őszinteségi rohamában: 
ha egész karrierjében középszerű 
csapatokat edzett volna gyengécske 
játékosokkal, őt sem a világ egyik 
legjobb szakembereként tartanák 
számon. Ne feledjük, a Citynél töltött 
első szezonjában, 2016-ban semmi-
féle trófeát nem nyert a csapattal, a 
vezetőség úgy döntött, időt ad Guar-
diolának a csapat átszabására, fi ata-
lítására. Nem bánták meg, hiszen a 
2018/19-es idény egészen brutálisan 
sikerült, ugyanis Guardiola és a 
City minden lehetséges, Angliában 
megszerezhető trófeát begyűjtöttek. 
Egyébként a türelem kulcsszó a lab-
darúgásban is. Senkitől nem várható 
el, hogy napok alatt csodákat vigyen 
véghez. Ha így történne, akkor nem 
edzőkről, hanem varázslókról be-
szélnénk. Bárhogy is szeretnénk 
néha, mégsem a mesékben élünk, a 
foci nem egy olyan elvont fogalom, 
amit kedvünkre értelmezhetünk.

A csapatok összetétele – néhány 
ritka kivételtől eltekintve – nem az 
edzőkön, hanem a tulajdonosokon, 
játékosügynökökön múlik. A tréner 
dolga az edzések levezetése, majd 
mi eldöntjük, ki léphet pályára – 
gondolják sok esetben a klubtulaj-
donosok. És nem csak gondolják, 
cselekednek is. Olykor egészen ne-
vetséges helyzeteknek lehetünk ta-
núi, például akkor, amikor az FCSB 
tulajdonosa egy kolostorban talált 
rá a csapat leendő edzőjére, és azért 
alkalmazta, mert megbízható orto-
dox volt! A bukaresti Rapid trénere, 
a semmiféle edzői képesítéssel nem 
rendelkező Mihai Iosif egyenesen 
a szurkolók közül landolt a csapat 
élére. Román sportújságírók tudni 
vélik, hogy azelőtt benzinkutas volt, 
onnan azért dobták ki, mert vizezte 
az üzemanyagot.

Futószalagon

A 16 csapatos román bajnokságban 
futószalagon cserélgetik a csapatok 
edzőit, akiknek néha még arra sincs 
idejük, hogy megismerkedjenek a 
játékosokkal. Olykor egészen elké-
pesztő okokat találnak a tulajdono-
sok arra, hogy megszabaduljanak a 
kegyeikből kiesett szakemberektől. 
A csapatát a börtönből irányító Ad-
rian Mititelu és fi a (aki egyben apja 
helyettese is a klubnál, és akit nem-
régiben egy évre kitiltottak a stadio-

nokból) mindössze négy meccs után 
kirúgták a Craiova edzőjét. Flavius 
Stoicannak állítólag az volt a „bű-
ne”, hogy nem hallgatott a rácsok 
mögött ülő tulajdonosra, amikor 
egyik mérkőzés előtt a csapat össze-
tételét meghirdette.

Vannak olyan szakemberek is, 
akiknek teljesen mindegy, hol, kivel 
és meddig dolgoznak, egy kis pénz 
jöjjön a számlájukra. Közéjük tarto-
zik a Sepsi OSK-hoz október elején 
kinevezett Cristiano Bergodi, aki tu-
catnyi csapatot irányított már edzői 
karrierje során. A román élvonalban 
nyolc különböző klubnál – Bukares-
ti Național, Kolozsvári CFR, Buka-
resti Rapid, Jászvásári Poli, Buka-
resti Steaua, Marosvásárhelyi ASA, 
FC Voluntari és legutóbb Universita-
tea Craiova – dolgozott. Hazájában 

az Imolese, a Sassuolo, a Modena, 
a Pescara és a Brescia edzője volt. 
Sehol sem alkotott maradandót, 56 
éves korára és olasz létére a román 
bajnokság amolyan dzsókere lett: 
bármikor és bárhol bevethető, és ta-
lán nem is kerül sokba.

Azt gondolnánk, vannak komoly 
klubok is, ahol a stabilitás vala-
mennyire számít, a teljesítmény 

van az első helyen, a szakemberek 
kiválasztásában pedig döntő érv 
a tudás. Ám ez sincs mindig így. A 
bajnok Kolozsvári CFR-nél például 
már három tréner fordult meg eb-
ben a szezonban: az annak idején 
teljesen meglepő módon kinevezett 
Marius Șumudică hat mérkőzésen 
vezethette a csapatot, őt úgy rúgta ki 
a tulajdonos, hogy még 300 ezer eu-
rót is kell fi zetnie neki végkielégítés-
ként. Következett ideiglenesen egy 
mérkőzés erejéig Cristi Moldovan (a 
7. fordulóban), majd visszahozták a 
korábbi trénert, Dan Petrescut, aki-
nek széke – a csapatnak az európai 
kupákban nyújtott igen gyenge telje-
sítményét látva – újabban igencsak 
megingott. Talán nem mellesleg Pet-
rescu (és az egyik craiovai csapatot 
irányító Laurențiu Reghecampf) a 

legjobb példája annak, hogy mégis 
van olyan, aki kizárólag saját ha-
zájában próféta. Sehol máshol nem 
tudtak komolyabb eredményt fel-
mutatni, de idehaza mágusokként 
tisztelik őket.    

A Sepsi csapatánál két évet eltöl-
tött Leo Grozavu volt a hetedik edző, 
akit tíz forduló után menesztettek. A 
többiek: Marinos Ouzounidis (CS U 
Craiova), Dinu Todoran (FCSB), Ma-
rius Șumudică (CFR), Ilie Poenaru 
(Clinceni), Mihai Teja (Gaz Metan) és 
Dario Bonetti (Dinamo). Stoican sze-
mélyében nemrég a nyolcadik edzőt 

is kirúgták, jelenleg Marius Croitoru 
(FC Botoșani) és Bálint László (UTA) 
a hivatalában leghosszabb időt eltöl-
tött edző. Mindketten 2019 nyara óta 
vezetik csapataikat, sőt Bálint volt 
az, aki az aradiakat feljuttatta az el-
ső ligába. A napokban Edi Iordănes-
cu is távozott az FCSB kispadjáról 
– ő állítólag önként vette a kalapját.

Gőg és arrogancia

Azt hihetnénk, hogy az eltávolított 
edzők nagy száma kivételessé teszi 
az idei szezont. Sajnos nincs így, 
minden bajnoki idényben az a ten-
dencia, hogy alig néhány forduló 
után lecserélik a szakvezetőket. (A 
2014/2015-ös szezonban például ki-
lenc forduló után már tíz edző távo-
zott posztjáról!) A klubtulajdonosok 
sportot csináltak abból, hogy válto-
gassák a trénereket. Ők meg jönnek, 
mennek, mintha jobb dolguk nem 
lenne, kipipálnak még egy klubot, 
beírnak egy újabb csapatot a szak-
mai életrajzukba. Ugyanakkor felve-

tődik a kérdés: a csapat vezetőinek 
fogalmuk sincs, kikkel vágnak neki 
a küzdelmeknek? Útközben kell ki-
kísérletezni, ki a megfelelő szakem-
ber? Vagy talán az a döntő, hogy ki 
teljesíti maradéktalanul  parancsa-
ikat? Ki az, aki meghunyászkodik 
egy-egy Becali, Mititelu vagy Varga 
nagysága előtt? Stabilitás nélkül 
az élet egyetlen területén sem lehet 
komoly eredményeket elérni. Való-
színűleg tudják ezt a kluboknál is, 
csakhogy a gőg, az arrogancia min-
den józan érven felülkerekedik. Egy 
klubtulajdonos nehezen ismeri be 

tévedéseit, hogy átverték az ügynö-
kök, akik jó pénzért használhatatlan 
anyaggal tömték tele a csapatot, azt 
meg pláne nem ismeri be, hogy nem 
ért ahhoz, amibe befektette a pén-
zét. Így aztán nem csoda, hogy az 
ostor az edzőn csattan.

A magyar NB I-ben valamivel jobb 
a helyzet, ott még csak a negyedik 
edzőváltásnál tartanak: a DVSC-nél 
a Huszti Szabolcs–Toldi Gábor páros 
helyét ideiglenesen Jeremiás Gergő 
vette át Dombi Tibor segítségével. Az 
előző két edzőváltásra még október 
elején került sor. Az MTK csapatánál 
Giovanni Costantino helyett ideig-
lenesen Teodoru Vaszilisz vette át a 
csapat irányítását, a Kisvárdánál a 
DAC-hoz távozott Joao Janeiro pót-
lását házon belül oldották meg, Erős 
Gábor ült le a kispadra, míg a Mező-
kövesdnél Pintér Attila helyére Sup-
ka Attila került. Egyébként Pintér a 
vezetőséggel került összetűzésbe, 
miután az MTK elleni vereséget kö-
vetően azt nyilatkozta, hogy a klub-
vezetésnek választania kell majd 

közte és néhány játékos közül de-
cemberben. Úgy néz ki, a vezetőség 
részéről nem volt kérdés, ki távozik…

Az utóbbi esetből egy tanulság is 
levonható, amelyet mindenki ismer, 
aki a foci körül mozog: rossz szerep-
lés esetén egyetlen csapat vezetősé-
ge sem fogja lecserélni a játékosait, 
hiszen ez túl sokba kerülne. Nem 
lehet a fél játékoskeretet kidobni. 
Edzőt meneszteni sokkal egysze-
rűbb, és gyakorlatilag minden utca-
sarkon arra vár valaki, hogy bizonyí-
tási lehetőséget kapjon valamelyik 
klubtól.

Sepsiszentgyörgy Cristiano 

Bergodi romániai pályafutásának 

kilencedik állomása. Eddig 

sehol sem alkotott maradandót, 

remélhetőleg az OSK-nál 

megtörik ez a sorozata
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