
bernd storck munkásságát nagyon nehéz megítélni, 
mert az elmúlt egy év valóban pocsékul sikerült, de 
egyvalamit nem hagyhatunk figyelmen kívül: volt 
előtte egy európa-bajnokság, amiért örökké hálásak 
lehetünk neki! pedig emlékezhetünk rá, nem indult 
úgy, hogy ebből sikersztori lesz: dárdai pál öröksége 
nehezebb volt, mint a héber ábécé bebiflázása, s bár 
sportigazgatóként eredetileg csak tűzoltás szándé-
kával ült le a kispadra, a sikeres pótselejtező után 
fergeteges hetekkel ajándékozott meg bennünket az 
európa-bajnokságon. kicsit méltatlannak is érzem, 
hogy a régóta vágyott sikerek után egy év sem kellett 
ahhoz, hogy kígyót-békát kiabálva rá, a távozását 
követeljék. Az én emlékezetemben a bátor pótselejtezőket vívó és az eb-n is pozitív be-
nyomást keltő storck fog élni, s nem az Andorrában csúfos, svájcban megalázó vereséget 
szenvedő, Feröer ellen pedig kifütyült storck. mintha petőfi sándor tisza című verse éledne 
újjá – kicsit másképp: „Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb” Storckja…

persze volt idő, amikor egy európa-bajnoki nyolcaddöntős szereplés, különösen egy belgák 
elleni	sima	kiesés	nem	számított	volna	nagy	sikernek:	az	1938-as	és	az	1954-es	vb-döntő	
elveszítése	után	alig	mertek	hazajönni	„ezüstlábú	fiaink”,	most	meg	a	belgák	elleni	0–4	után	
(ami az eb legsimább meccse volt, legalábbis az eredmény tekintetében) több ezer szurko-
ló fogadta a küldöttséget Ferihegyen… Változik a világ, s változik a szurkolók véleménye, 
hozzáállása is: mivel ez a játék értük van, jogukban áll véleményt nyilvánítani s kifejezni 
nemtetszésüket. (és itt most ne arra a félreszocializálódott futballkultúrára gondoljunk, 
ami nálunk mostanában dívik: három év után a Fradi ultrák visszatértek a b középbe, pazar 
hangulatot teremtettek a debrecen elleni rangadón, de ezt a futballünnepet beárnyékolta a 
félidőben történt késelés és verekedés. egy héttel korábban az újpest–Videoton mérkőzés 
fulladt botrányba az állandó rasszista bekiabálások miatt; még egy vécéülőke is a gyepen 
landolt. balhét kereső huligánok mindenhol vannak, de őket inkább ne nevezzük szurkolók-
nak…) láthattuk, magyarországon élnek-halnak a futballért! A tavalyi eb-n egész európa 
megcsodálhatta, tele volt az internet azzal, hogy vonult harmincezer szurkoló marseille 
utcáin. s ezek a szurkolók az andorrai fiaskó után is kitartottak: megtelt a lelátó a lettek 
és a portugálok elleni vb-selejtezőkre! persze, jobbak ezután sem lettek futballistáink, s az 
újabb	eséllyel	sem	tudtak	élni:	a	svájci	2–5	valóban	csúnya	volt,	a	Feröer	elleni	nyögvenye-
lős	záráson	pedig	már	a	fehér	zsebkendők	is	előkerültek.	„Auf	Wiedersehen!”	–	csak	úgy	
zengett a lelátó a német mesternek…

obbágy lacuS

új szövetségi 
kapitány helyett 

újSZövETSégI 
kapitányt!

Üzlet, pénz, erkölcstelenség 
– hová tart a labdarúgás?

Amíg A FutBALLKEDvELő mAgyAR Köz-
véLEmény Azon töpREng, vAjon mEg-
vÁLtjA-E Az új szövEtségi KApitÁny A 
viLÁgot, HAjLAmosAK vAgyunK mEg-
FELEDKEzni ARRóL, Hogy Azt mÁR 
KétEzER évvEL EzELőtt mEgvÁLtot-
tÁK – nEm mÁs, mint Az újszövEtsé-
gi KApitÁny… FÁj, pERszE, Hogy FÁj, 
Hogy újRA Ki KELL monDAni: töRté-
nELmi méLységEKBEn A mAgyAR Foci, 
DE LEgALÁBB EnnyiRE FÁjDALmAs, Hogy 
immÁR Az EgyEtEmEs LABDARúgÁs is 
vEszéLyBEn vAn. mEgvÁLtÁsRA, HELyE-
sEBBEn szóLvA újRAgonDoLÁsRA szo-
RuL, Ez A csoDÁLAtos spoRtÁg ugyAnis 
mÁR évEK ótA ÜzLEti ipARÁg, AHoL Az 
éRtéK, A jÁtéK iRÁnti szEREtEt és ALÁ-
zAt, A KEREsztény szELLEmiség mÁR 
nEm jÁtsziK, EzEK HELyét mÁR RégEn 
ÁtvEttE A pénz és A HAtALom utÁni 
vÁgy. mAgyARoRszÁgon gyAnítHAtó-
An sAjnos Az új szövEtségi KApitÁny 
sEm Fog csoDÁt tEnni, A FutBALL nEvű 
jÁtéK AzonBAn még mEntHEtő LEnnE 
Az újszövEtségi KApitÁnnyAL – mERt, 
AHogy Az éLEt mÁs tERÜLEtEiBőL, A 
spoRtBóL sEm zÁRHAtjuK Ki KRisztust.

dIlemmAember
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Ám igazságtalanok lennénk, ha mindent a német edző nyakába varr-
nánk, storck ugyanis nem lett rosszabb edző 2016 nyara óta. Anélkül, 
hogy piedesztálra akarnám emelni az exkapitányt, ne vitassuk el az 
érdemeit. Amikor átvette a Herthához visszarendelt dárdai pál helyét, 
akkora ellenszenvvel találta magát szemben, amibe talán még a nagy 
öreg sir Alex Ferguson vagy José mourinho is belebukott volna. de nem, 
storck ment a feje után, s döntéseivel, majd eredményeivel szépen, las-
san megnyerte magának a szurkolókat, s a közvéleményt is. más vá-
lasztása nem is nagyon volt; bár nem tudom, németre átültetve is ilyen 
szellemes-e a „megszoksz vagy megszöksz” mondás, nálunk lényegében 
ez történt…

nagy Ádámot ismerte az utánpótlásból, beépítette a válogatottba 
– egyik legfontosabb pillér volt az eb-n, s jelenleg a bologna profija 
(hogy idén mennyit játszik klubjában, 
azt ehelyütt ne firtassuk). guzmics ri-
chárdot be merte cserélni a románok 
elleni sorsdöntő meccsen, tudva, hogy 
előtte a karrierje éppen bukarestben 
omlott össze gyermeteg hibája miatt. 
kleinheisler lászlót abszolút újoncként 
kezdőbe jelölte a norvégok elleni pótse-
lejtező első mérkőzésén – az ő góljával 
nyertünk. minimum megkérdőjeleztük 
a döntését, mikor priskin tamást tette 
meg csatárnak a visszavágón – akkora 
„kifligólt” szerzett, hogy a legtöbb pék 
még ma is irigykedve gondol rá. bízott 
szalai Ádámban, akit a legtöbb szurko-
ló már szívesebben látott volna a sza-
badságát töltve, valahol a maldív-szi-
geteken, erre ő szerezte negyvennégy 
év után az első eb-gólunkat. Ha tartjuk 
magunkat ahhoz a közkedvelt, de néha 
elcsépelt tételhez, hogy véletlenek nin-
csenek, storck ért a szakmájához, vagy 
legalábbis jók a megérzései. Aztán em-
beri arcát is megmutatta: az eb-n az 
összes mezőnyjátékosának lehetőséget 
adott, hogy mindenki átélhesse ezt az 
élményt! s bár a klubedzők felé gesz-
tusértéke volt annak, hogy a nemzetkö-
zi kupában érdekelt Fradi- és Videoton-
játékosokat kihagyta a válogatottból 
idén júniusban (ezzel köszönve meg a klubok korábbi együttműködé-
sét), ez a lépés utólag súlyos hiba volt, és a bukásához vezetett. tegyük 
gyorsan hozzá: az andorrai amatőr válogatottat a groupama Aréna ta-
karítószemélyzetével is illett volna megverni… 

A kapitány összmérlege valóban nem túl hízelgő, az eb óta eltelt idő-
szak miatt megítélése is felemás, ám a kontinenstorna eufóriája miatt 
nincs olyan futballszurkoló, aki évek múlva nem pozitív emlékként gon-
dol majd vissza a storck-érára. persze, hibái neki is voltak. A vak is lát-
hatta, milyen jó formában van nikolics nemanja, magyarország után 
lengyelországban és Amerikában is gólkirály lett, de storck taktikai el-
képzeléseibe nem fért bele. Futács márkó a magyarnál erősebb külföldi 
bajnokságban, Horvátországban lett gólkirály, de ő sem fért be a nem-
zeti tizenegybe. két csatárunk mellőzését talán a szemére vethetjük, 
de azért a keresztvizet ne szedjük le teljesen róla… Arról nem ő tehet, 
hogy király gábor, Juhász roland és gera Zoltán nélkül nincs vezér-
egyénisége a válogatottunknak. Arról sem ő tehet, hogy az egyik legbiz-
tosabb pontnak számító gulácsi péter kritikus szituációban elcsúszik, 
s gólokat ajándékoz a riválisnak – talán tőle vártuk legkevésbé a bakit 

svájcban. Arról sem ő tehet, hogy priskin tamás úgy gondolta, sokak 
helyett törleszt pepének az elmúlt tíz év aljasságáért egy könyökössel, s 
kiállíttatja magát teljesen feleslegesen a portugálok elleni hazai meccs 
első félidejében – pedig lehetett volna keresnivalónk azon a meccsen, 
mert nem játszottunk rosszul az európa-bajnok ellen –, egy pillanatra 
böde dánielnek képzelte magát, mert az erődemonstrálás a „zsíros ke-
nyér incidens” óta az ő reszortja. Az sem csupán storck sara, hogy igen 
csenevész a merítési lehetőség: eppel mártonokkal, balogh norbertek-
kel, márkvárt dávidokkal a jövőképünk sem biztatóbb, mint amilyen a 
jelenünk. ebből a csoportból nem lehetett elvárni a továbbjutást, ebbe 
a selejtezősorozatba bele lehetett bukni, s az embereknek nem is az 
fáj a legjobban, hogy a soha véget nem érő éjjel véget ért, s a tavalyi 
csoda nem ismétlődhet meg oroszországban, hanem az, hogy immár a 
legkisebb csapatok ellen sem számítunk egyértelmű esélyesnek. törté-

nelmünkben bőven vannak olyan mér-
kőzések, melyeket „a futball mohácsai” 
néven tart számon a közvélemény, s ez 
a „dicsőségtabló” az elmúlt tizenöt hó-
napban három meccsel bővült…

Az idősebb generációt kirázza a hideg, 
ha	 az	 1969-es	 vb-selejtezőre	 gondol,	
amin	 4–1-re	 kikaptunk	 Csehszlováki-
ától. még éppen nem éltem, de sokat 
hallottam	az	1986-os	vb-égésről:	a	0–6	
a szovjetek ellen kivétel nélkül szinte 
mindenkit elsöpört a válogatott köze-
léből.	 Csakúgy,	mint	 a	 ’98-as	 vb	 előtti	
pótselejtezők: két mérkőzésen tizen-
két gólt kaptunk az akkor virágkorát 
élő Jugoszláviától… Vannak személyes 
élményeim a kétezres évekből: kikap-
tunk grúziában, lettországban, máig 
megmagyarázhatatlan módon máltán, 
aztán négy évvel ezelőtt Hollandiában 
8–1-re… s itt vannak az újabb futball-
tragédiák: bizony, mindig is gyászos 
emlék lesz a Feröer elleni 0–0, az an-
dorrai 0–1 és a luxemburgi 1–2… las-
san nem marad válogatott, mely ellen 
egyértelmű esélyesként léphetnénk 
pályára. legfeljebb talán a pán péter 
vezette seholországot győznénk le bár-
hol és bármikor, de őket is csak abban 

az esetben, ha a félkezű Hook kapitány védene, s az őt üldöző krokodil 
lenne a jobbhátvéd… 

mielőtt azonban megítéljük és elítéljük storck munkáját vagy személyét, 
inkább gondolkozzunk azon, nem a fejétől bűzlik-e a hal. mert megle-
het, van fontosabb az edző személyénél, amikor az utánpótlás romok-
ban hever, az edzőképzés színvonala nulla, s a klubok vagy a válogatott 
úgy váltogatják edzőiket, mint más a fehérneműt. nálunk nem ismert 
fogalmak a bizalom és a türelem, s csak egy tökéletes statisztikát hadd 
hozzak ide. Jó, németország négyszeres világbajnok, futballhatalom, de 
eddig mindössze tíz szövetségi kapitánya volt összesen, akik közül a 
legendás sepp Herberger huszonnégy, Helmut schön tizennégy évig ült 
a kispadon, s jelenleg Joachim löw is már tizenegy éve irányítja a vá-
logatottat. ehhez képest magyarországon ötvennégy (!!!!!) szövetségi 
kapitány dolgozott már. mióta Joachim löw németország kapitánya, a 
két mérkőzésre megbízott szélesi Zoltán után a válogatott irányítását 
elvállaló george leekens a kilencedik edző! s egyedül baróti lajos ült 
több mint tíz évet a kispadon, de ő is két részletben. lehet így ered-
ményeket elvárni? Hosszú távon aligha… george leekens a luxemburgi 
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szenvedést látva talán már meg is bánta, hogy munkát vállalt magyar-
országon, nekünk annyi maradt, hogy megköszönjük bernd storcknak 
az elmúlt két évet. köszönjük Herr storck, hogy világversenyen láthat-
tuk a magyar válogatottat! Jól megjegyeztük a pillanatot…

Az egyetemes futballnak természetesen nem a magyar foci mibenléte 
a legnagyobb problémája, hanem az, hogy vajon mi történt azzal a já-
tékkal,	amit	a	19.	század	végén	kitaláltak,	s	amit	a	„hőskorban”	olyan	
spílerek űztek, mint puskás, di stefano, pelé, Cruyff vagy maradona. 
bízva abban, hogy a kedves olvasók nem most hajítják a sarokba a 
görögkatolikus szemlélet magazint, hadd éljek egy igen gyenge szó-
viccel: ez a csodálatos sportág játéknak indult, de üz le(t)t. persze a 
legkevésbé sincs kedvünk nevetni: mikor egy-egy szép gólt, gyönyörű 
cselt látunk, a legritkább esetben gondolunk arra, mennyi felesleges 
pénzt ölnek ebbe a sportágba, mennyivel hasznosabban el lehetne köl-
teni azokat a dollármilliókat. nem volt ez mindig így, s bár fiatal vagyok 
még, ezért személyes tapasztalataim nem lehetnek arról, hogy a má-
sodik világháború után milyen átalakuláson ment keresztül a futball, 
de az egészen biztos, hogy a kilencvenes, de még inkább a kétezres 
évektől egészen más formát ölt ez a sportág, a globalizáció a futballban 
is érezteti hatását. 

Sokan	hüledeztek,	amikor	Zinedine	Zidane	2001-ben	73,5	millió	euró-
ért igazolt át a Juventusból a real madridba. őrületes pénz, akkor ez 
átigazolási rekord volt. Azóta eltelt tizenhat év, és az utánozhatatlan 
Zizou már a top 10-ben sincs benne! neymar idén több mint háromszor 
annyiért igazolt barcelonából párizsba (222 millió), s ezzel toronymagas 
csúcstartó, paul pogba tavalyi rekordját (a Juventusból a manchester 
Unitedhez	ment	potom	105	millióért)	adta	át	a	múltnak.	Aztán	szépen	
sorban jönnek a többiek: gareth bale (100 millió), Cristiano ronaldo 
(94),	Gonzalo	Higuain	(90),	Romelu	Lukaku	(85),	szintén	Neymar,	mikor	
a	katalánokhoz	szerződött	(83),	Luis	Suarez	(81),	James	Rodriguez	(80),	
Kevin	de	Bruyne	(75)	és	Angel	di	Maria	(75)	is	drágábban	váltott	klubot	
a real madrid jelenlegi sikeredzőjénél. Jogos a kérdés: hogy a pokolba 
szaladhattak így el az árak? A válasz talán benne is rejlik a kérdésben: 
az ördög műve lehet, hogy képes valaki ennyit fizetni egy hús-vér embe-
rért. nem túlzás kijelenteni: újkori rabszolgatartó társadalomban élünk. 
A játékosokat ugyanis adják-veszik, sokszor az ő beleegyezésük nélkül. 
Ha tehetném, a klubtulajdonosoknak, a menedzsereknek, sőt maguk-
nak a játékosoknak is a figyelmébe ajánlanám szent pál apostol intését: 

„Mert semmit nem hoztunk magunkkal a világra, és el sem vihetünk 
semmit. (…) Mert akik gazdagok akarnak lenni, kísértésbe esnek, ke-
lepcébe, sok haszontalan és káros kívánságba, amelyek pusztulásba 
és romlásba döntik az embert. Minden bajnak gyökere ugyanis a kap-
zsiság: jó néhányan, akik hozzászegődtek, eltévelyedtek a hittől, és sok 
gyötrelmet okoztak maguknak.” (1tim 6,7–10)

minden bajnak gyökere a kapzsiság – sajnos ez olyan világ, ahol a pénz 
diktál. elteltek már azok az idők, mikor szenvedélyből fociztunk, a pénz 
csábításának	 nehéz	 nemet	 mondani.	 A	 belga	 Axel	Witsel	 bevallotta,	
hogy a pénz motiválta, amikor a Juventus helyett kínába költözött – 
látva a számlájára érkező bankókat, ezt aligha tette kínjában… A vég-
telenül tehetséges brazil oscar a Chelsea-ből igazolt a nagy Falhoz – 
tette	mindezt	25-26	évesen.	Őt	is	a	pénz	motiválta,	holott	valószínűleg	
Angliában sem halt éhen. Carlos tévez a Juvéból hazaigazolt a boca 
Juniorsba, álmai klubjába, mondván, hogy onnan szeretne majd visz-
szavonulni… A fenéket! Volt az a pénz, amiért ott hagyta Argentínát, s 
momentán a világ legjobban kereső játékosa… de sajnos hazai példákat 
is tudok citálni: észérvekkel guzmics richárd kínai, Feczesin róbert dél-
koreai s a világvándor Vadócz krisztián hongkongi szerződését is nehéz 
megmagyarázni… és akkor dzsudzsák balázs pályafutásáról még nem 
is szóltam…

talán naiv vagyok, de én még mindig hiszek, legalábbis hinni akarok a 
sport tisztaságában. Abban, hogy egy kiscsapat egy meccsen legyőzheti 
a nagyot (ahogy tette például a Fradival a kisvárda a magyar kupában). 
Abban, hogy a játékvezetőket nem lehet megvenni, s ha tévednek is, azt 
nem szándékosan teszik. s abban, hogy a színészkedések, fetrengések 
mögött néha van egy kis fájdalom is, s ezek nem csak időhúzó jelleggel, 
vagy a sárga, esetleg piros lap kiprovokálásának céljából történnek… 
pedig könnyen lehet, hogy az ördög műve már a futball minden szeg-
mensére kiterjedt: a sok bunda, megvesztegetési ügy, csalás, de még 
a színészkedések, reklamálások is az emberi gyarlóságból, a pénz és a 
hatalom utáni vágyból fakadnak. „Ha gazdag akarsz lenni, fuss a gaz-
dagság elől, és a gazdagság fog utánad futni” – írja Aranyszájú szent 
János. A pénz és a hatalom kéz a kézben járnak, s ebben a pénzorien-
tált világban, ahol a hatalmi érdekek irányítanak, eszünkbe juthatnak 
Jézus pilátushoz intézett szavai: „Semmi hatalmad sem volna felettem, 
ha onnan felülről nem adatott volna neked”	(Jn	19,11).	Bizony,	a	hata-
lom… milyen hatalma lehet a Föld nevű golyóbison a futballt irányító 
„disznófejű nagyuraknak”? A Hegyi beszédben is nyíltan beszél krisz-
tus: „Senki nem szolgálhat két úrnak: mert vagy gyűlöli az egyiket, a 
másikat pedig szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti. 
Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”	(Mt	6,24)	Márpedig	a	
labdarúgás istene a mammon lett. s ha az előbb újkori rabszolgatar-
tó társadalomról írtam, nyugodtan beszélhetünk 21. századi bálvány-
imádásról is. talán észre sem vesszük, de az agyonsztárolt, ajnározott 
„celebeknek” ugyanúgy aranyborjúkat építünk, ahogy tették azt a negy-
venéves pusztai vándorláskor a zsidók. A futball menthetetlenül üzleti 
iparág lett, már messze nem játék. s ami ebben a legnagyobb probléma, 
hogy olyan bűnök táptalaja lett időközben, mint a kapzsiság, kevélység, 
önzőség, irigység, lopás, bálványimádás és még napestig sorolhatnánk. 
Ám vannak még benne olyan keresztény értékek, amelyekre, ha vigyá-
zunk, valamelyest széppé tehetjük ezt a játékot: ilyen a sportszerűség, 
a küzdőszellem, az alázat és az ellenfél iránti tisztelet. A liverpooli le-
genda, bill shankly egyszer azt mondta, hogy a futball nem élet-halál 
kérdése, mert sokkal több annál. bárkinek bármennyit is jelent a foci, 
nem felejthetjük el, hogy ez csak egy játék. bármennyi pénzt is mozgat 
meg, bármennyire is szeretjük, nem lehet több annál.

nehéz megemészteni, hogy válogatottunk harminckét év után sem lesz 
ott jövőre a világbajnokságon, s hogy csodát az új szövetségi kapitány-
tól sem várhatunk (ettől persze még szurkolunk george leekensnek, s 
bízunk a magyar futball felemelkedésében). mégis reménnyel és öröm-
mel tölt el a tudat, hogy az újszövetségi kapitány idén karácsonykor is 
megszületik, s ha beengedjük őt a szívünkbe, őt helyezzük mindennap-
jaink középpontjába, csak győztesek lehetünk, és sosem fogunk vesz-
tesen leballagni az élet Futballpályájáról. ez pedig sokkal fontosabb a 
világbajnoki részvételnél is!

george Leekens, az új szövetségi kapitány. Meddig marad?
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