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aki ha követi a megjelenített példákat, a saját életében is győztes és baj-

nok lesz. A futball nem korlátozódik a pályára és a világbajnokság vagy 

a nemzeti bajnokságok helyére, idejére. A futball időn és téren túl mu-

tat. A futball mi magunk vagyunk.

Fodor Péter

KITÖRÖLT MÚLT, MEGSZÁLLT JELEN

Civil a pályán*

„Én a magyar sportolók élcsapatát […] egysze-

rűen a demokratikus sport élmunkásainak ne-

vezném, és ha én osztogatnám az élmunkásjel-

vényeket, mindegyiknek odatűzném a mellére.”

Rákosi Mátyás

„Én nem csináltam semmit.”

Szűcs Sándor

Noha modernitás, civilizációkritika és sport kapcsolatrendszerének leg-

nagyobb hatású mozgóképi megjelenítése – természetesen nem füg-

getlenül az 1936-os berlini játékok sport- és politikatörténeti kontex-

tusától – bizonyára Leni Riefenstahl monumentális Olympiája, nem 

érdemes megfeledkezni arról, hogy a rendezőnő jelentős mértékben 

támaszkodott a Wege zu Kraft und Schönheit című fi lmre. Az Universum 

Film AG kultúrosztályának támogatásával 1925-ben készített, Ein 

Film über moderne Körperkultur alcímmel ellátott alkotás hat fejezetben 

sorakoztat föl egymástól egészen távoli példákat arra, hogy milyen mó-

don lehet képes ellensúlyozni a nagyvárosi életformával járó lelki ne-

hézségeket és testi deformációkat a testgyakorlás: a Freikörperkultur-

mozgalom, az Ausdruckstanz és az 1810-es években létrejött német 

torna mellett számos angolszász, skandináv és távol-keleti változata 

villan föl az akkori kortárs testkultúrának. A weimari köztársaság ide-

jén készült tanító célzatú fi lm úgy jeleníti meg a nagyvárosi életformá-

nak a testi-lelki egészségre gyakorolt ártalmas hatásait, hogy a nagy-

polgári család, a padban görnyedő kisdiákok, az ülőmunkát végző 

gépíró- és varrónők, a könyvmoly tudós, az éjszakázó aranyifj ak vagy 

épp a gyári munkás képsoraiban aff éle társadalmi keresztmetszetet is 

* A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társ-
fi nanszírozásával, a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú „Nemzeti Kivá-
lóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése konvergenciaprogram” című kiemelt projekt keretei között 
valósult meg.
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ad – az életformák különbségét színre víve, de egyszersmind mind-

egyikben megmutatva az egészségre káros mozzanatokat.

Miközben a testről szóló diskurzus aligha nélkülözheti az ideológiai 

vonatkozásokat, a Wege zu Kraft und Schönheit jóformán apolitikusnak 

tűnik a Slatan Dudow által rendezett, Bertolt Brecht és Ernst Ottwald 

forgatókönyvéből 1932-ben készült Kuhle Wampe oder: Wem gehört die 

Welt? című fi lm mellett. A gazdasági világválság idején játszódó történet 

egy proletárcsalád sorsát követve előbb a testi erőfeszítést (kerékpározás, 

gyaloglás) az állás- és lakáskeresés (reménytelen) töredelmével montí-

rozza össze, majd egy munkás sportfesztivál képeiben láttatja az osz-

tályöntudat és -szolidaritás fejlődését, mely a zárlatban a sportolásból 

Berlinbe visszatérő, s a világ megváltoztatására immár késznek mu-

tatkozó proletárfi atalok által válik társadalmi-politikai cselekvéssé.

A 20. század első felében a magyarországi munkáskultúrában is egy-

re nagyobb szerepet kaptak a szabadidő eltöltésére létrejött szervezetek. 

Közülük az 1906-ban alakult, olimpikonokat, világ- és Európa-bajnoki 

helyezetteket is adó Munkás Testedző Egyesület (MTE) volt a legje-

lentősebb. Az 1920-as évektől kezdődően „Előtérbe került az önkéntes 

és önszerveződő [munkás] aktivitás, amely örömet talált a közösségiség 

megélésében és közvetlen alakításában. Ez pedig új formákat igényelt, 

az addigi szórakozási szokások újfajta politizálását, az addigi agitációs 

és felvilágosító rutinok egyirányúságát feloldó újfajta kommunikációt, 

a politikai keretek elfogadása helyett a keretek folyamatos teremtésének 

aktusait.”1 Noha a korszak testkultúrájában teoretikusként, tanárként 

és szervezőként fontos szerepet betöltő Madzsarné Jászi Alice „testfelfo-

gása alapvetően a polgári individualizmusban gyö kerez[ett]”,2 1922-től 

együtt dolgozott az MTE tornászaival, s a Mad zsar-iskolából kikerülő 

tanítványok az évtized végétől kezdődően tevékeny szerepet játszottak 

a munkástestkultúra alakításában. A fönt említett német fi lmes példák-

ban megjelenő életformareform (Madzsar Alice szerint „a mozdulat-

művészet válasz a modern ipari társadalom káros hatásaira, és ebben az 

összefüggésben az iskolás gyerekek nevelésének és a felnőttek fejlesz-

tésének is hatékony eszköze”3) és a baloldali osztályöntudat összekap-

csolódására tehát Magyarországon is akadt egyidejű példa alulról épít-

kező, civil szervezeti keretek között.

1 Konok Péter, A metszéspontok dinamikája. A Madzsar-iskola a baloldali miliőben = Elmoz-
dulás. Munkáskultúra és életmódreform a Madzsar-iskolában, szerk. Csatlós Judit, Petőfi  
Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum, Budapest, 2012, 62.

2 Csatlós Judit, Bevezető = Elmozdulás, 12.
3 Uo., 10.

Mindezt csak azért volt érdemes az eddigiekben szóba hozni, hogy 

mintegy ellenpontot képezhessen a testgyakorlás abbéli értelmezésé-

nek, melyet írásom szűkebben vett tárgya színre visz. Az eladott mozi-

jegyek száma alapján minden idők legsikeresebb honi sportfi lmjének 

tekinthető Civil a pályán ugyanis egyfelől sportszervezet-történeti szem-

pontból némileg félrevezető címet kapott, másfelől mind a testről, mind 

a társadalomról való összetett képi-verbális diskurzusnak híján van. 

Míg Pataki Ferenc 1948-ban a londoni olimpián az MTE tornászaként 

szerzett aranyérmet, addig az 1951-ben forgatott fi lmben már úgy ala-

kítja önmagát, hogy közben az MTE a magyar sport szovjet típusú 

átalakításának részeként megszűnt, s beolvadt a Budapesti Vörös Meteor-

ba – az utóbbi elnevezés el is hangzik a Civil a pályánban. Keleti Már-

ton úgy tett eleget a korszak fi lmgyártását (párt)központilag irányító 

megrendelői akaratnak, hogy az 1951-es előírt tématervben szereplő 

MHK-fi lmet leforgatta, s egyszersmind a mozgókép pecsétjét ütötte 

arra az átalakításra, amely a magyar sport akkor már legalább fél évszá-

zada épülő intézményi struktúráját fölszámolta. A cím azért félreveze-

tő, mert az 1948 előtti, részben alulról szerveződő civil sport szervezeti 

intézményrendszer helyére 1951-re egy teljes mértékben államosított, 

bázisintézmény-alapú, a sportegyesületeket szakszervezetekhez és mi-

nisztériumokhoz rendelő rendszer jött létre.

A fi lmben voltaképpen senki sem civil, amennyiben az első osztályú 

futballistáknak és az atlétikai pályán csetlő-botló munkásoknak épp-

úgy nincs civil életük abban az értelemben, hogy az független lenne 

a munkahely szférájától. A magánélet terei jóformán teljesen hiányoz-

nak – egyetlen rövid jelenet játszódik lakásban, családtagok között 

(Teleki apuka akkor is épp munkába indul). Helyszínként csupán a gyár 

vagy a gyárhoz tartozó sportpálya szolgál, illetve a politikai esemény-

ként koreografált békestaféta esetében Budapest belvárosa, a vál tó-

futás céljaként a Szabadság téri szovjet hősi emlékmű. A szereplőknek 

nincs privát szabadidejük: a sportpályára a gyári MHK miatt, vagy 

a gyár csapatában játszani, illetve azt buzdítani mennek. A balatoni 

nyaralás sem kivétel, hiszen azt is a gyár szervezi számukra, így nem 

meglepő, hogy a női főszereplő, a Ferrari Violetta által alakított Tele-

ki Marika az Újpesti Selyemgyár sportuniformisában tűnik föl. Noha 

a Civil a pályán többek között az ő és Rácz Pista (Soós Imre) szerelmé-

nek szárba szökkenését viszi színre, a szerelmesek magánemberként 

csupán egyszer találkoznak, de akkor sincsenek teljesen egyedül, s ami-

kor az érzelmeikről beszélnek, akkor sem feledik, hogy ők épp egy 
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munkahelyi kollektívát, a selyemgyár vagy a traktorgyár MHK-sait 

képviselik – ahogy ez például az akkor épülő Népstadionban játszódó 

jelenetben történik. A közösségtől való térbeli eltávolodás kifejezetten 

negatív színben tűnik föl, az ugyanis a fi lmben kizárólag az összees-

küvéssel és a (haza)árulással kapcsolódik össze: amikor Teleki Jóska 

(Szusza Ferenc) nincs a csapattal, akkor éppen az ellenséggel konspirál.

A magyar sport intézményi átszervezését a névadás/átnevezés re-

torikai művelete kísérte. Keleti fi lmjének rögvest a főcíme megkettőzött 

példáját mutatja ennek: a stáblistát olvasva megtudjuk, hogy a Vörös 

Traktor labdarúgócsapatát a „Dózsa csapat” alakítja. Az Újpesti Torna 

Egyletet a megelőző évben rendelték a Belügyminisztérium alá, tüntet-

ték el nevéből a városrészre utaló jelzőt, s lett belőle Budapesti Dózsa. 

A fi lm tehát egy frissen átnevezett minisztériumi egyesületet fazoníroz 

át gyári csapattá úgy, hogy a nyitó jelenetsorban egy szakszervezeti csa-

pattal, az Óbudai Vasassal játszik bajnoki mérkőzést. A fi lmben tehát 

megvalósul az a program, amely a nagy sportegyesületek hagyományos 

társadalmi gyökereit kívánta elvágni,4 s ez teljes összhangban van az-

zal, hogy a karakterek mögül mindenféle szociokulturális háttér hiány-

zik – uniformizáltak, legföljebb jellemhibáik egyéníti őket, melyek 

viszont szintén nincsenek társadalmi meghatározottságokra vissza-

vezetve, s a főszereplők esetében javíthatónak mutatkoznak.

Figyelmet érdemel az a részlet is, hogy a főcím vége a központosított 

magyar sportstruktúra legfőbb szervének, az 1951 elején megalakított 

Országos Testnevelés és Sport Bizottságnak a fi lm elkészítésében nyúj-

tott támogatását jelzi. Aki valamelyest ismeri az OTSB elnökének, 

a vasesztergályosból nagyhatalmú sportvezetővé vált Hegyi Gyulának 

a karriertörténetét, azt különösebben nem lepi meg, hogy a fi lmben 

Rácz Pista maga is ezt a szakmát űzi, s lesz a fi lm végére sikeres tö-

megsport-funkcionárius.

Amiképp az ismert, a fegyveres testületeknek jelentős szerep jutott 

az új, szovjet mintát követő sportegyesületi rendszerben: az említett 

BM mellett a Honvédelmi Minisztérium és az ÁVH is intézményi bá-

zisként működött, olyannyira, hogy Farkas Mihály szó szerint megke-

rülhetetlen úr volt a sportéletben is. Ez az összefüggés teszi indokolt-

tá, hogy a fi lmben a vasöntéstől századosi rangig jutó, Görbe János 

által mindvégig egyenruhában alakított Dunai Feri a legfőbb tudója 

annak, miképp kell megszervezni a munkás-sportéletet, s az egyetlen 

4 Vö. Frenkl Róbert – Kertész István, A magyar sportirányítás 1945 után, História 
1995/5–6., 65–67.

olyan szereplője a Civil a pályánnak, akinek az egyéni távlaton túlmu-

tató, átfogó ismeretei vannak a társadalom üdvös működésmódjáról. 

Filmbéli entrée-ja a korszak irányítástechnikai elvének iskolapéldája: 

a gyári gyűlésen Lenin, Sztálin és Rákosi képei előtt tart buzdító be-

szédet, verbálisan nem kell hivatkoznia feletteseire, ezt elvégzi a rep-

rezentációs környezet, s egyetlen pillanatig sem kétséges, hogy amit 

mond, az helyes és föltétlenül végrehajtandó.5 Dunai a párt megbízott-

jaként aff éle bölcs és támogató apafi gurává válik Rácz számára, kettejük 

párbeszédei hivatottak ideológiailag összeegyeztetni azt a két szférát, 

amely a kommunista hatalom számára egyaránt fontos volt. A világ-

bajnok Dunai előbb a versenysportban elért sikerek „országimázs-for-

máló” hatása mellett érvel, majd a „békestafétán” futóként leszerepelő 

Ráczot arra fi gyelmezteti, így nem lesz belőle jó katona. Mindez na-

gyon is beleillik abba, hogy a kommunista „pártvezetés a testnevelést 

és a sportot elsősorban honvédelmi szempontból tartotta fontosnak”, 

másfelől igyekezett kihasználni „a sportsikerek nemzetközi és hazai 

propagandaérték[ét]”.6

A címbeli „civil” jelző az 1949-től kezdődően üzemi szinten (gyár, 

termelőszövetkezet, vállalat) kötelezően megszervezendő Munkára, 

Harcra Kész mozgalomra volt hivatott utalni. A Szovjetunióból átvett 

tömegsportrendszer „célja elsősorban az volt, hogy az ipari munkások 

és parasztok azon tömegeit vonják be a sportba, akik addig nem spor-

toltak. Ezenkívül azonban kiterjesztették a mozgalmat az iskolákra, 

a hivatalokra, a fegyveres testületekre. Azt is várták az MHK-moz-

galomtól, hogy a sporttehetségek felszínre jutásának eszköze lesz.”7 

A szakszervezetekre várt a feladat, hogy élére álljanak a kezdeménye-

zésnek, ez ugyanakkor nem mindenhol ment gördülékenyen. Keleti 

Márton fi lmje egyfelől csúcsra járatta azt a népszerűsítő kampányt, 

amelyet 1951 előtt vizuális médiumként a szocialista realista agitatív 

plakát vezetett föl (e plakátok egyike és számos szlogen fel is bukkan 

a fi lmben),8 másfelől tulajdonképpen színre vitte az illetékesek által 

5 Vö. Rainer M. János – Kresalek Gábor, A magyar társadalom a fi lmen. Társadalomkép, 
érték és ideológia, Szellemkép 1990/2., oldalszámozás nélkül.

6 Sipos Péter, Sport és politika 1949–1954, História 2003/8–9., 16.
7 Földes Éva – Kun László – Kutasi László, A magyar testnevelés és sport története, Sport, 

Budapest, 1989, 346. Az MHK felfedezte sporttehetségekre a futásban jeleskedő fi atal 
gyári munkás, Lakatos a fi lmbéli példa.

8 Ahogy az a diktatúrákban lenni szokott, a meggyőzésnek természetesen közvetlenebb 
módjai is rendelkezésre álltak: „Mint ez akkortájt jó szokás volt, az MHK-t is erőszakos 
eszközökkel terjesztették, kizargatták az üzemek, vállalatok dolgozóit a sporttelepre, 
és nem volt apelláta, futni, ugrani kellett. Öregnek, fi atalnak, pocakosnak, kövérnek, 
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1950-ben kimutatott, az MHK elterjesztését akadályozó szervezési 

problémákat. Amikor Rácz Pista a szemére lobbantja az üzemi sport-

felelősnek, hogy az nem világosította föl őt a mozgalom valódi jelen-

tőségéről, akkor voltaképpen parafrazeálja a Vas- és Fémipari Dolgo-

zók Szakszervezetének Sportbizottsága által 1950 júniusában készí-

tett jelentést az MHK-t nehezítő tényezőkről.9

Leegyszerűsítő lenne az az értelmezés, amely amellett érvel, hogy 

a fi lm pusztán a kommunista rendszernek egyaránt fontos verseny- 

és tömegsport összebékítésére vállalkozik. E két szféra ugyanis éppen 

olyan jól megfért egymás mellett azon az 1950-es MHK-plakáton, 

amely a zakóján MHK-jelvényt viselő Papp Lászlót ábrázolja, mint 

a fi lm megvilágosodás-jelenetében (Rácz Pista fölismeri a sport nagy-

szerűségét), amikor is Szepesi György egy mondaton belül üdvözli a 

balatoni sportünnepség résztvevőit: „olimpiai, Európa- és főiskolai 

világbajnokainkat, az üzemek MHK-s sportolóit és az itt üdülő dolgo-

zókat”, ráadásul az MHK-gyakorlatokat Pataki Ferenc vezeti.10 Rácz 

Pistát nem más javasolja sportfelelősnek, mint a Ferencvárosból a Dó-

zsába átvezényelt válogatott kapus, Henni Géza által játszott labdarú-

gó11 – a sportvezető fi lmbeli cseréje persze ráérthető arra a folyamatra 

is, ahogy a kommunista nómenklatúra emberei 1948–1949-ben meg-

szállták az egyesületek elnökségeit. A vászonra vitt világban egyetlen 

olyan sportág van, amelynél nem természetes az összhang, s ez a fut-

ball; noha túlzás lenne azt állítani, hogy ez rendszerszintű probléma-

ként jelenik meg, ugyanakkor a sportágválasztás bizonyára nem volt 

véletlen.

Mielőtt erre a kérdésre rátérünk, érdemes szóba hozni, milyen mű-

faji klisékből építkezik a fi lm, s ezek milyen módon alakítják a repre-

zentáció modalitását. Sokat elárul a honi fi lmgyártás korabeli helyze-

téről, hogy az akkor már 46 éves, pályáját még a Horthy-rendszerben 

kezdő – ha tetszik: régi szakember – Keleti Márton rendezte azt az 

sokgyermekes anyának. Még minket, élsportolókat is köteleztek az MHK-próbák leté-
telére. Néhány hónapos alapos munkával sikerült mindenkivel megutáltatni a tömeg-
sportot.” Zsolt Róbert, Sportpáholy, Magvető, Budapest, 1988, 73.

9 Földes–Kun–Kutasi, I. m., 347.
10 Szepesin kívül Gulyás Gyula rádióriporter és Csillag István újságíró is részt vett a fi lm 

történetének kiötlésében – részben ez is magyarázhatja, hogy Keleti előszeretettel 
használta közbeiktatott médiaműfajként a labdarúgó-mérkőzés rádiós kommentálását, 
a balatoni sportfesztivál esetében pedig a fi lmhíradós tudósítás eszközeit.

11 A fi lmben fölbukkan az átigazolásdiktatúra jegyében hasonló utat járó középcsatár, 
Deák „Bamba” Ferenc is. Vö. Dénes Tamás – Hegyi Iván – Lakat T. Károly, Az otthon 
zöld füvén. Magyar bajnoki és kupameccsek könyve, MLSZ, Budapest, 2013, 158.

alkotást, amely színtiszta propagandája a kommunista hatalomátvé-

tellel együtt járó elitcserének: Rácz Pista ugyanis mintakaraktere an-

nak a társadalmi mobilitásnak, amely a szakértelemnél sokkal többre 

becsüli a munkateljesítményt és a rendszerhűséget, s erre hivatkozva le 

is értékeli annak jelentőségét.12 Keleti nagyfokú alkalmazkodóképes-

ségét mutatja, hogy „a termelési fi lmek sorát megnyitó Dalolva szép 

az élet is úgy készül, mintha mi sem volna természetesebb, mint hogy 

a megelőző darab [Janika] taxis-szállodás-bejárónős polgári miliője után 

a nehézipari gyárak munkaversenyes, osztályharcos világába lépünk 

át”.13 A megjelenített világ és ideológiai hangoltságának lecserélése egy-

szersmind nem jelentette a bevált műfaji keretek sutbadobását.14 A Civil 

a pályán a sematikus termelési és szabotázsfi lmek kliséit a két főhős 

(Rácz és Teleki) fejlődéstörténetére fűzi föl, ugyanakkor ezeket ro-

mantikus vígjátéki és operettbetétekkel vegyíti. Ez utóbbi műfajokban 

nemcsak a rendező, de a Civil a pályánban „önmagukat alakító” karak-

terszínészek (Latabár Kálmán, Gózon Gyula) is otthonosan mozogtak. 

Az így létrejövő műfaji kevercsben a múlt alakjai nem veszítik el sajá-

tos, de veszélytelen „idegenségüket” a befogadói fi lmes emlékezetben, 

miközben mai szemmel az a föltehetően szándékolatlan hatás is föl-

tűnhet, hogy Soós Imre – akinek jóformán csak életidegen, papírízű 

szónoki mondatok jutottak – karakterének infantilis naivitását még 

inkább hangsúlyozza Latabár Karikásának az emberi viszonylatokban 

jobban kiigazodó, minden karikaturisztikus vonása ellenére természe-

tesebb alakja.15 Miközben a dalos betétek föltétlenül hozzájárultak a 

mozgókép egykori népszerűségéhez, szükségképpen olyan metafi ktív 

hatáseff ektusként működnek, amelyek épp az ábrázolásmód művisé-

gét, csináltságát, a történet kitaláltságát emelik ki. A fi lm közepén lát-

hatjuk azt a jelenetet, amelynek során az üzemi daltrióval kiegészült 

Karikás önmagából kíván viccet csinálni, viszont a jelenet vége mégis 

sajátos gellert kap: a színpadon az MHK mellett agitáló dalt éneklő 

négy férfi t a gyári munkások kikacagják, s mivel a színpadi események 

komikumfaktora korántsincs összhangban az általuk kiváltott nevetés 

12 Vö. Rainer M. – Kresalek, I. m.
13 Czirják Pál, A közönség fi lm vonzásában. Rendezőportrék: Keleti Márton, Filmtett.ro 

2005. április 15., www.fi lmtett.ro/cikk/2402/rendezoportrek-keleti-marton.
14 Nem is késett a kritikusi elmarasztalás: „A fi lm meséje gyakran a polgári vígjátékok 

szokványos, elcsépelt helyzetkomikumait, fogásait idézi.” Gyertyán Ervin, Civil a 
pályán. Színes magyar sportfi lm, Népszava 1952. január 12., 4.

15 Sokatmondó, hogy a Magyar Nemzet kritikusa épp azoknak a színészeknek a játékát bí-
rálta, akik nem a sematizmus szabályai alapján formálták meg karakterüket. Vö. Kisjó 
[Sándor], Magyar színes sportfi lm. Civil a pályán, Magyar Nemzet 1952. január 17., 4.
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hevességével, tulajdonképpen a munkásokból tömegsportolókat for-

málni igyekvő mozgalom maga válik nevetségessé.

A romantikus vígjátéki keretezés valamelyest föllazította a szabo-

tázsfi lmek kétosztatú világát: nincs szó jók és rosszak egyenlő mérték-

ben kidolgozott, tükörszerűen szembenálló csoportjairól.16 Az MHK 

és a versenysport szembeállítása ugyanis csupán egyetlen fi gurának, 

a Vörös Traktor futballcsapata intézőjének áll érdekében. A középcsa-

tár törvénytelen Nyugatra szerződéséből anyagi hasznot remélő Bog-

dán (Solthy György) valójában nem az MHK ellensége, hanem annak 

az üzleti alapú professzionális labdarúgásnak a „retrográd” képviselője, 

amelyet az 1948 utáni államosítás és központosítás volt hivatott eltöröl-

ni, s amelynek anyagi bázisát az egyesületek fönntartásában korábban 

jelentős szerepet játszó nagypolgárság kifosztása tüntette el. A Bogdán-

nal együttműködő játékosügynök mondja ki a kulcsmondatot: „Ebben 

az országban már nem üzlet a sport.” Ami azért is jelentésteli, mert az 

egész fi lmben ez az egyetlen verbális utalás arra, hogy nem azzal a vi-

lággal kezdődött a történelem, amit a fi lmvásznon látunk – az 1948 

előtti magyar sporthagyományokról egyetlen szó sem esik (a fönt em-

lített munkásmozgalmiakról sem).

Itt érdemes visszatérni egy gondolat erejéig a fi lm térhasználatára: 

a gyár a maga valószerűtlen sterilségében föltétlenül újnak hat, a külső 

helyszíneken fényképezett jelenetek esetében visszatérő háttér a szoc-

reál lakótelep, a forgatás idején még csak félig kész Népstadion imázs-

kommunikációs fontosságát aligha kell hangsúlyozni, mint ahogy 

eltéveszthetetlen a Budapest történeti épületei (például Lánchíd, Par-

lament) nyújtotta kulisszák között a mellükön vörös csillagot viselő 

atléták váltófutásának a teret elfoglaló, s azt egyben át is értelmező ideo-

 lógiai jelentősége. Ez utóbbival rokonítható az a gesztus, hogy a balato-

ni nyaralás idején a Magyarországon is hagyományosan arisztokrata és 

nagypolgári társadalmi bázisú vitorlázás is versenyszám lesz a buda-

pesti (!) gyári munkások versengésében.

A fi lmben a labdarúgás kiemelt szerepét több okkal magyarázhat-

juk: a századfordulótól kezdődően nálunk is ez a legnépszerűbb, a leg-

nagyobb nézőközönséget vonzó sportág. A kommunista hatalomátvé-

tel utáni gyökeres átalakítás is ezt érintette a legmélyebbre hatóan, az 

átnevezések, az erőszakos arculatformálás (például a mezszínek meg-

változtatása) és csapatrombolás, illetve -építés itt váltott ki jelentős 

16 Varga Balázs, Fent és lent. Az ötvenes évek magyar termelési fi lmjei, Art Limes 2004/2., 
56–65.

ellenszenvet (főképpen a rendszer ellenségének számító Ferencváros 

szurkolói körében). Ráadásul a futball volt az elsőszámú nemzetközi 

sportágunk, „1945 előtt több mint félezer magyar labdarúgó, illetve 

edző játszott, illetve dolgozott európai csapatokban, és vállalt tevékeny 

részt több európai ország (ma futballnagyhatalom!) labdarúgásának 

fejlesztésében”,17 így a „rendszerbomlasztó”, Nyugatra dolgozó ellensé-

get is itt lehetett valamelyest hihető módon fölléptetni. Mindezeken 

túl a fi lm egykori tragikus aktualitását és fenyegető üzenetét is érte-

nünk kell: Keleti Márton stábja 1951. június 28-án kezdte a forgatást, 

vagyis bő három héttel azt követően, hogy Szűcs Sándort, az Újpest 

tizenkilencszeres válogatott hátvédjét kivégezték. Szűcs szerelmével, 

Kovács Erzsi énekesnővel az őket zaklató hatalom elől Nyugatra kívánt 

szökni, de az ÁVH tőrbe csalta. Úgy tudni, a játékosnak Olaszország-

ból volt szerződésajánlata – sokat elárul a Rákosi-rendszer természe-

téről, hogy épp annak a Szusza Ferencnek adatott meg, hogy eljátssza 

a Civil a pályánban az Itáliába invitált labdarúgót, aki csapattársa volt 

Szűcsnek, akinek a siralomházból üzent, hogy kísérelje meg kijárni a 

hatalomnál büntetése enyhítését, s aki próbált is segíteni, de már nem 

tudott. Keleti Márton alkotása azzal, hogy a fi lm végére a gyári munkát 

korábban elhanyagoló csatárt a kor hivatalos antropológiai szemlété-

hez illeszkedve visszavezette az esztergapadhoz, mintegy a fonákjáról 

legitimálta az élsportolók körében bejáratott szinekúrát (képtelen mó-

don elhitetni igyekezve, hogy ők is ugyanolyan munkát végeznek, mint 

bárki más) – ezzel üzenve, hogy a rendszer kedvezményezettként te-

kint rájuk, másfelől a disszidálást megszervezők rendőrkézre juttatásá-

val, ami Szűcs Sándor elveszejtésének megidézéseként is értelmezhető, 

fi gyelmeztette is őket alávetettségükre.

17 Szegedi Péter, A magyar futball európai expanziója, avagy hogyan lettek tanítók a taní-
tottakból, Szociológiai Szemle 2003/2., 3.


