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a meg akarjuk érteni 
a  Red Bull labdarúgó- 
vállalkozásának lénye-

gét, talán a fenti négy kijelen-
tésbe kapaszkodva juthatunk 
el a leggyorsabban a megoldás-
hoz. Dietrich Mateschitz, a Red 
Bull-birodalom tulajdonosa (aki 
hivatalosan semmiféle szerepet 
sem tölt be a futballban) vall-
hatja magáénak az első mon-
datot, a többi Ralf Rangnické, 
aki sportigazgatóként, a glo-
bális futballcég gyakorlati és 
szellemi vezetőjeként és még 
ki tudja, milyen pozícióban 
szolgálta a „Bikákat”, mielőtt 
lelépett volna a vállalatcsoport-
tól (jelenleg pedig ideiglenes 
menedzserként a Manchester 
Unitedet irányítja). Márpedig 
az ő szavaikra érdemes figyel-
ni, hiszen egyikük a pénzt adja 
a  projekthez, a  másik pedig 
tulajdonképpen felállította azt 
a rendszert, ami alapján Auszt-
riától Brazíliáig működtetik 
a Red Bull-csapatokat.

A Red Bull Global Soccer 
Projectnek szüksége is volt 
Rangnick rendszeralapú lá-
tásmódjára. Amikor a  cég-

1 2 3 4„Az eredmény 
tervezhető és 
megvásárolható.”

„Minden egyes 
győzelemmel 
nő annak 
a valószínűsége, 
hogy a következő 
mérkőzést is 
megnyered.”

„A labdarúgás 
agresszív, proaktív 
változatát akarom 
meghonosítani,  
ami egy pillanatig  
sem unalmas.  
Ez tökéletesen 
illik a Red Bull 
brandjéhez.”

„Piaci értéket 
teremtünk 
a játékosainknak.”
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csoport az Austria Salzburg 
2005-ös megvásárlásával 
beszállt a labdarúgásba – il-
letve 2006-ban az Egyesült 
Államokban (New York Red 
Bulls), 2007-ben Brazíliában 
(Red Bull Brasil), 2008-ban 
Ghánában (Red Bull Ghana) 
és 2009-ben Németországban 
(RB Leipzig) megalapította 
újabb labdarúgó-leányválla-
latait –, a következetességet, 
a szakmaiságot és a gazdasági 
szemléletet csak nyomokban 
lehetett felfedezni. (Hogy tel-
jes legyen a kép: az USK Anif 
és az FC Pasching egyesítésé-
vel még egy osztrák fiókcsa-
patot is „összeraktak” 2011-
ben, a Lieferinget.)

Talán a  legerősebb kritika 
az egyik salzburgi médi-
umtól érkezett, amely a cég 
futballszakmai képességeit 
a „nem értenek ezek semmi-
hez” mondattal jellemezte. 
Pénz volt, az majd megold 
mindent – ez volt a hiedelem 
a Red Bullon belül. Ráadásul 
a területeket logikusan válasz-
tották ki, ebben cégszinten, 
más iparágakból gazdagon 
volt tapasztalatuk. Salzburg 
csak 24 kilométerre van a cég 

főhadiszállásától, Fuschl am 
Seetől, az amerikai piac már 
csak a  méreteinél fogva is 
vonzó, Brazíliában (meg úgy 
általában Dél-Amerikában) és 
Ghánában (meg úgy általában 
Afrikában) a futball kitörési 
lehetőséget jelent, ráadásul 
itt a tehetségkutatás sem volt 
akkoriban még ennyire fej-
lett, így jó rendszerrel alapos 
versenyelőnyre lehetett szert 
tenni, Németország pedig 
a zászlóshajó szerepét volt hi-
vatva betölteni. Hiába indult 
időben utolsóként a lipcsei ka-
land, a futballpiac méretéből, 
az ott megszerezhető pénz 
nagyságából adódóan csak 
az időpontot kellett megvárni, 
amíg Mateschitz kijelenthet-
te: „Nem a Salzburg feladata, 
hogy messzire jusson a Bajno-
kok Ligájában.”

Csakhogy az oktalan pénz-
szórástól el kellett jutni va-
lahogyan az észszerű épít- 
kezésig. Mert bár az anya-
cégtől kapott ugyan többek 
között fizetést a  salzburgi 
Red Bull-éra korai szakaszá-
nak legismertebb edzőpárosa,  

HA A TABELLÁN MÉG NEM 
IS, A VEZETŐEDZŐK KÖZÖTT 
MÁR EGYÉRTELMŰ RED BULL-

URALOM FIGYELHETŐ MEG 
A BUNDESLIGÁBAN. A 2021–

2022-ES ÉVAD RAJTJÁN 
NYOLC OLYAN SZAKEMBER 

DOLGOZOTT A NÉMET 
ÉLVONALBAN, AKINEK 

KÖTŐDÉSE VOLT/VAN AZ 
OSZTRÁK CÉGCSOPORTHOZ. 

JESSE MARSCH AZ RB 
LEIPZIGET IRÁNYÍTOTTA 

ŐSZI KIRÚGÁSÁIG, AZ ELŐDJE 
JULIAN NAGELSMANN 

(BAYERN MÜNCHEN) VOLT, 
DE BO SVENSSONNAK 

(MAINZ), FRANK KRAMERNEK 
(ARMINIA BIELEFELD), 

MARCO ROSÉNAK (BORUSSIA 
DORTMUND), SEBASTIAN 

HOENESSNEK (HOFFENHEIM), 
ADI HÜTTERNEK 

(MÖNCHENGLADBACH) 
ÉS OLIVER GLASNERNEK 

(EINTRACHT FRANKFURT) IS 
RÉSZBEN „BIKÁS” A MÚLTJA.

BUNDESLIGA-
URALOM
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Giovanni Trapattoni és Lo-
thar Matthäus is, a futballbi-
rodalomban rejlő kohéziót ad-
dig nem sikerült kihasználni, 
amíg nem ült minden pozíci-
óban odaillő ember – és amíg 
Rangnick nem dolgozta ki 
a működés alapelvét, továbbá 
nem lett egyértelmű, ki (első-
sorban játékos és edző) merre 
mozoghat a rendszeren belül.

Erre 2012 nyaráig kellett vár-
ni: Rangnick, a Gegenpressing  
atyja akkor lett egyszerre a Salz-
burg és az RB Leipzig sport- 
igazgatója. A Schalkéval elért 
BL-elődöntője jó ajánlólevél 
volt, ráadásul az „állásinterjú” 
során megmondta Mateschitz-
nek: „Figyelj csak, ha szabad 
kezet kapok, itt nagyon sok 
mindent megváltoztatok.”

Ez pedig hatott Ausztria leggaz-
dagabb emberére, aki a Red Bull 
által szponzorált többi sport-
ággal szemben (semmiség, 
évi egymilliárd euró ment el 
„marketingre”) a labdarúgásra 
befektetésként tekintett, amely-
től nem az eladott energiaitalok 
számának növelését várta, ha-
nem üzletszerű működést, ezzel 
együtt profitot.

környezetében fejlődni, nota 
bene, a környezet nem meg-
felelő, akkor már fiatalabban 
is költözhet. A beiskolázással 
nem lesz gond, hiszen a Red 
Bull-csapatok már 11 éves 
kortól lehetőséget biztosíta-
nak a partneriskolákban való 
tanulásra. A kiszemeltek ada-
tai közös adatbázisba kerül-
nek, amelyben legalább 400 
ezer név szerepel, és amelyre 
az összes csapatnál rálátnak. 

„Nem a pénzért vagy a szép 
tájért jönnek hozzánk a fiata-
lok, hanem azért, mert látják, 

Rangnick sokat ad az analitiká-
ra, a tanulmányokra, utóbbiak 
közül az egyik kimutatta, hogy 
a gólok többsége a labdaszer-
zést követő 10 másodpercen be-
lül esik. Ez lett a letámadásra, 
illetve a védekezésből támadás-
ra való gyors váltásra alapuló 
rendszer alfája és ómegája. Az 
edzések kötelező tartozéka 
lett a visszaszámláló óra. Ha 
az egyik fél öt másodpercen 
belül nem szerzi vissza a lab-
dát, félbeszakítják a gyakorla-
tot, ugyanúgy, mint abban az 
esetben, ha tíz másodpercen 
belül nincs kapura lövés. Ti-
zenöt éves kortól kezdve min-
den korosztályban, minden 
helyszínen ez az alap, ahogyan 
a képzés többi eleme is egyfor-
ma. Ezzel gondoskodni lehet 
arról, hogy a játékosok – képes-
ségeiktől függően – bármelyik 
klubba azonnal beilleszthetők 
legyenek. Így már érthető, 
hogy a Red Bull-projekt első 
tíz évében miért ment végbe 
84 (!) átigazolás a birodalom 
csapatain belül. Az utóbbi 
években ez a szám csökkent, 
mert – bár ezt senki sem haj-
landó megerősíteni – az UEFA 

innen lehetőségük lesz még 
nagyobb klubhoz igazolni” 
– mondta Christoph Freund, 
a  Salzburg sportigazgatója. 
Hogy mennyire nem a nagy-
pénzű játékosok mennek 
a klubokhoz, arra csak egy 
példa: amikor az RB Leipzig 
2020 elején kiejtette a  BL 
nyolcaddöntőjében a Totten-
hamet, egyetlen olyan játékos 
sem szerepelt a  csapatban, 
akiért legalább 20 millió fon-
tot kellett volna fizetni, mi-
közben a visszavágón a másik 
oldal kezdőjében öt ilyen fut-
ballista is volt.

és a Red Bull-csoport állítólag 
kötött egy gentlemen’s agree-
mentet, amely szerint átigazo-
lási időszakonként legfeljebb 
egy játékos megy Salzburgból 
Lipcsébe.

Az egységesség a színekben, 
a címerekben és a stadionne-
vekben is megfigyelhető, azon-
ban a családi idill sokaknak 
nem tetszett vagy tetszik. Az 
UEFA például évekig vizsgálta, 
hogy a Salzburg és az RB Leip-
zig indulhat-e egy sorozatban, 
és csak azt követően mondta ki 
az „áment”, hogy az italgyártó 
cég 2016-ban papíron kikerült 
a Salzburg tulajdonosai közül, 
és helyette „csak” névadó, va-
lamint mezszponzor maradt. 

De azért amikor az Európa-li-
ga 2018–2019-es idényében 
a  két csapat egy csoportba 
került (mindkét meccset az 
osztrákok nyerték meg), Rune 
Bratseth, a kvartettben sze-
replő Rosenborg elnökségi 
tagja, egykori kiváló védője 
azért csak megjegyezte: „Ami 
jogilag helyes, az nem biztos, 
hogy erkölcsileg is az.” 

Ugyanakkor vannak kivé-
telek, nem feltétlenül megy 
végig a  rendszeren minden 
tehetség, mint például Mar-
tin Hinteregger, aki 2016-ban 
az Augsburgot választotta az  
RB Leipzig helyett. 

„Nem szép végignézni, aho-
gyan a  Lipcse tönkreteszi 
a Salzburgot. Kár érte. Végső 
soron két különböző klubról 
van szó, de mindent Lipcséből 
irányítanak, az ottani klub ér-
dekeinek megfelelően, a Salz-
burgot pedig benne hagyják 
a  pácban” – indokolta meg 
a döntését.

A kiválasztás hasonlóan 
egységes, mint a képzés, az 
országokon belül regionális 
megfigyelői hálózatot építet-
tek ki, de mindenütt nyomon 
követik a kontinensen zajló 
változásokat is – legyen szó 
a pályán vagy azon kívül tör-
téntekről. Alapvetően minden 
csapat az U15-ös korosztálytól 
igazol, de ha azt látják, a kivá-
lasztott nem tud a megszokott 

Christian Heidel, a  Bun-
desligában szereplő Mainz 
sportigazgatója pedig így vé-
lekedett a térhódításról: „Ez 
is azt mutatja, egyre inkább 
az üzlet felé megy el a labda-
rúgás, nem a pályán dőlnek 
el a legfontosabb ügyek. Ne-
künk jegyeket és játékosokat 
kell eladnunk, hogy befek-
tethessünk, másoknak elég 
autókat és italokat. Tényleg 
ez az, amit akarunk?”

A vállalkozói léttel azonban 
nem csupán a külső támadások, 
de adott esetben a kudarcok is 
együtt járnak. A ghánai „lera-
kat” eredeti formájában már 
nem működik (módosítva igen, 
a Feyenoord továbbvitte), mert 
a klub nem tudott feljutni az 
élvonalba, és amikor 2013-ban 
visszazuhant a harmadosztály-
ba, a Red Bull egy éven belül fel-
számolta ottani érdekeltségeit.  

A futball 
kapcsán  
a Red Bullnál 
az üzletszerű 
működés és 
a profit az 
elvárás
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AMIKOR MARCEL SABITZER 2021 SZEPTEMBERÉBEN 
ELŐSZÖR JELENT MEG BAYERN MÜNCHEN-MEZBEN AZ 

RB LEIPZIG STADIONJÁBAN, KIFÜTYÜLTÉK A NÉZŐK, 
MERT NEM BOCSÁTOTTÁK MEG NEKI, HOGY AZ UTOLSÓ 
PILLANATBAN HAGYTA EL AZ RBL-T A NÉMET BAJNOKI 

CSÚCSTARTÓ KEDVÉÉRT. CSUPÁN AZT FELEJTETTÉK 
EL (MÁR AKI EGYÁLTALÁN TUDTA), HOGY SABITZER 

ESETÉBEN NEM EZ VOLT AZ ELSŐ TRÜKKÖS ÁTIGAZOLÁS 
– CSAK ÉPPEN AZ ELSŐNÉL AZ RB-BIRODALOM 

TRÜKKÖZÖTT. AMIKOR AZ UTÁNPÓTLÁS-VÁLOGATOTT 
KÖZÉPPÁLYÁS 2013 JANUÁRJÁBAN AZ ADMIRA 

WACKERTŐL A RAPIDHOZ IGAZOLT, A SZERZŐDÉSÉBEN 
KÉTMILLIÓ EURÓS KIVÁSÁRLÁSI ZÁRADÉK SZEREPELT, 

AMELLYEL AZONBAN CSAK KÜLFÖLDI KLUBOK 
ÉLHETTEK. A BÉCSIEK ÍGY AKARTÁK MEGGÁTOLNI, 

HOGY LEGJOBBJAIK FILLÉREKÉRT A SOKKAL 
TEHETŐSEBB SALZBURGBA KERÜLJENEK. SABITZER 
MÁSFÉL ÉVVEL KÉSŐBB MÉGIS OTT FUTBALLOZOTT. 

AZ RB LEIPZIG UGYANIS LETETTE ÉRTE A KÉTMILLIÓ 
EURÓT, ALÁÍRT VELE EGY NÉGYÉVES SZERZŐDÉST, 
MAJD MÁSNAP KÖLCSÖNADTA A SALZBURGNAK.

„TÉNYLEG ELGONDOLKOZTAM RAJTA, HOGY 
LEFÚJJAM AZ EGÉSZET, MERT TUDTAM, 

MEKKORA ELLENSZÉLBE KERÜLÖK. DE VÉGÜL 
SPORTSZAKMAILAG MINDEN KIFIZETŐDÖTT” – 
KOMMENTÁLTA A VÁLTÁST KÉSŐBB SABITZER.

AHOGYAN A VILÁGBAN, ÚGY A RED BULL-
BIRODALOMBAN IS ERŐSÖDIK A NŐI LABDARÚGÁS 
SZEREPE, IGAZ, A CSAPATOK SZÁMA KISEBB, AZ ELITTŐL 
VALÓ TÁVOLSÁG PEDIG NAGYOBB, MINT A FÉRFIAK 
ESETÉBEN. A CÉGCSOPORT EGYETLEN SAJÁT NŐI 
EGYÜTTEST MŰKÖDTET, MÉGHOZZÁ LIPCSÉBEN. 

A NÉMET KLUBNÁL NŐI VONALON EREDETILEG CSAK 
AZ UTÁNPÓTLÁSSAL FOGLALKOZTAK, A 2016–2017-ES 
IDÉNYTŐL AZONBAN MÁR A FELNŐTTEK KÖZÖTT 
IS TALÁLKOZHATUNK AZ RB LEIPZIG NÉVVEL. IGAZ, 
AZ AMBICIÓZUS TERVET, A HÁROM–ÖT ÉVEN BELÜL 
AZ ÉLVONALBA JUTÁST NEM SIKERÜLT TELJESÍTENI 
(JELENLEG A MÁSODIK LIGÁBAN A FELJUTÁSÉRT 
KÜZD A CSAPAT), DE ITT IS ELŐKERÜLTEK UGYANAZOK 
A BUKTATÓK, MINT A FÉRFIAKNÁL.

BIRODALMI TRÜKK

NŐI SZAKASZ
Az akkori globális igazgató, 
egyben hajdani kiváló tréner, 
Gérard Houllier menedzsment-
beli hiányosságokkal indokolta 
a lépést, de azért aligha lehet 
csak erre fogni, hogy hét év 
alatt mindössze három játékost 
sikerült átjuttatni Európába, 
ráadásul Felix Adjei, Raphael 
Dwamena és David Atanga az-
óta már sehol sincs.

Ugyanígy az első brazil kísér-
let is megbukott, hiszen a Red 
Bull Brasil (részben adminiszt-
ratív okok miatt) képtelen volt 
az élvonalba kerülni, ma már 
az RB Bragantino fiókcsapa-
ta. Utóbbi viszont 2019-ben 
szépen szállt be a projektbe, 
a közelmúltban hajszál híján 
megszerezte a cégcsoport első 
nagy nemzetközi trófeáját is, 
de elbukta a Copa Sudameri-
cana 2021-es döntőjét. A róla 
alkotott képen az sem csúfít, 
hogy sokan azzal vádolják, el-
lopta a Santos és a Palmeiras 
tehetségeit. Ha ez a „főváros-
ban”, Lipcsében belefér, akkor 
a Bragantinónál – a Globo Es-
porte szerint Brazília egyet-
len transzparensen működő 
klubjánál – miért ne férne bele 
a napi ügymenetbe?

Hogy merre terjeszkedhet 
még a futballbirodalom? 

Mateschitznek egy angol 
klubra nagyon fáj a foga, és 
arrafelé kevésbé kényesek 
a  külföldi tulajdonszerzés-
re, mint Németországban. 
A Leeds United akvizícióját 
„megfúrták” a  szurkolók, 
de a Charltonról és a Brent-
fordról még nem kell leten-
nie. A dán piacra a Bröndby 
megvásárlásával akart belép-
ni a  cég, de a  koppenhágai 
szurkolóktól gyakorlatilag 
hadüzenet érkezett (a helyzet 
annyira kritikus volt, hogy 
a Salzburg tavaly augusztus-
ban nem is mert saját repü-
lővel, illetve busszal utazni 
a  két csapat BL-playoffbeli 
mérkőzésére), amit Jacob 
Quvang, a tipsbladet.de újság-
írója így magyarázott: „Attól 
féltek, a Red Bull ellopja az 
identitásukat. Fanatikusok, 
és nagy befolyással vannak 
Jan Bech Andersen tulajdo-
nosra.” Egy újabb opció lehet 
az AZ Alkmaar bekebelezése, 
de azért a holland drukkerek 
sem feltétlenül a hidegvérük-
ről ismertek.

Az ilyen akadályokat szokta 
úgy leküzdeni a  Red Bull, 
hogy kisebb csapatot keres, 
azt átnevezi és újrabrandeli, 
így legalább nem kell bajlódni 
a lojális szurkolókkal. 
A futballközeg pedig majd 
megszokja az újat. 

ITT SEM AZ RBL A LEGNÉPSZERŰBB KLUB, ERGO 
ATROCITÁSOK ÉRTÉK A CSAPATOT. ELŐFORDULT, 
HOGY A RIVÁLIS NEM ÁLLT KI ELLENE, MERT EGY 
AKVIZÍCIÓNAK KÖSZÖNHETŐEN EGYIK HÉTRŐL 
A MÁSIKRA TELJESEN ÁTALAKULT A KERET. 
A REGIONÁLIS SZÖVETSÉG A LICENCKIADÁSNÁL SZINTE 
MINDENT ELNÉZETT A KLUBNAK (CSAK MERT AZT AZ 
ÍGÉRETET KAPTA LIPCSÉBŐL, HOGY HA LEHET NŐI 
EGYÜTTES, ABBÓL A RÉGIÓ ÖSSZES NŐI CSAPATA IS 
PROFITÁL MAJD – SZÓ SZERINT), DE EBBŐL MÉG NEM 
SIKERÜLT TŐKÉT KOVÁCSOLNI. IGAZ, LIPCSÉBEN MÉG 
ÍGY IS ELŐRÉBB TART A PROJEKT, MINT AZ EGYESÜLT 
ÁLLAMOKBAN, AHOL A NEW YORK RED BULLSNAK 
EGYELŐRE CSAK PARTNERI KAPCSOLATOT SIKERÜLT 
KIALAKÍTANIA AZ NJ/NY GOTHAM FC-VEL. A PROFI 
LIGA (NWSL) LEGUTÓBBI SZEZONJÁBAN A RÁJÁTSZÁS 
ELSŐ KÖRÉIG JUTÓ GÁRDA A RED BULL ARENÁBAN 
JÁTSSZA A MECCSEIT, ÉPÍTHET A NAGY „TESTVÉR” 
TAPASZTALATAIRA, DE (EGYELŐRE) NEM TARTOZIK 
A RED BULL-CSOPORTHOZ.
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