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LABDARÚGÁS

Jelen számunk tanulmányrovata elé nem kívánkozik hosszas bevezető. 

Nem csupán azért, mert köztudomású, hogy Magyarországon – sőt 

széles e világon – a futballhoz mindenki ért, még az írók és az irodal-

márok is (sőt, ők különösen). S nem is csupán azért, mert lapzártánk 

idején javában dübörög a brazíliai világbajnokság, így méltán bízha-

tunk benne, hogy olvasóink kellő fogékonysággal viszonyulnak min-

denhez, ami a témával kapcsolatos. Hanem elsősorban azért, mert 

a foci egyszerűen hálás terep a művészet és a kultúra értelmezői szá-

mára: vizsgálható önmagában mint összetett kulturális vagy történeti 

jelenség, egyes alkotások konkrétabb tárgyaként, vagy akár az azok-

ban megjelenő, önmagán túlmutató metaforikus jelentésképző enti-

tásként. Hogy mindez valóban így van, reményeink szerint igazolást 

nyer az alábbiakban is.

Hans Ulrich Gumbrecht

DIONÜSZOSZI TÁNC?

Nemzeti stílusok a dél-amerikai futballban*

Nem kell szurkolónak lenni ahhoz, hogy – az előttünk álló világbaj-

nokságra tekintve – konkrét képzeteket alkossunk, amikor valaki az 

olasz vagy a holland, a brazil vagy a német futball stílusáról beszél. És 

hogy az ilyen tartós mozgásformák nem a nemzeti vérmérsékletek „ki-

fejeződései”, ahogy azt gyakorta feltételezik, majdnem annyira evi dens, 

mint a létezésük. Hiszen miközben a brazil vagy az angol futball ké-

péhez mindig társíthatók vonatkozó sztereotípiák, nincsenek odaillő 

identitásfogalmak az olasz futball már szinte fél évszázada uralkodó 

védekező irányultságához, vagy a hollandok szimpatikus hajlamához, 

hogy vállalják a támadásokkal járó kockázatokat.

Azt viszont, hogy milyen feltételek mellett keletkeznek az eff éle 

specifi kus stílusformák, nehéz megragadni. Csak „történetileg ma-

gyarázhatók”, csak a mindig egyedi történetek fejlődésén keresztül, 

mindenféle induktív vagy deduktív módon levezethető szabályszerűség 

nélkül. Aki a sportbeli stílusokra összpontosít, aligha kerülhet el egy 

ismeretelméleti előfeltevést és egy módszertani problémát. A moz-

gásokat – hangzik a szükséges előfeltétel – performanciaként és nem 

cselekvésként látjuk, azaz nem motivációk megvalósítására való irá-

nyultságukban, hanem terek és szabályok éppen adott keretei közötti 

koreográfi aként. A performancia történeti vizsgálatának módszertani 

problémája a száz évnél régebbi mozgóképek teljes hiányából adódik. 

Valószínűleg ez a nehézség szorította a sporttörténeti kutatást az in-

tézmények és ideológiáik szintjére mint fő kutatási területre. A sport 

elmúlt aktualitásában való rekonstrukciója azonban csak az élőképek 

feltalálása után indulhatott meg, és a 20. század első felének tekinteté-

ben még többnyire a heti fi lmhíradók fi lmanyagára van utalva, amely 

a maga pontszerű-minimalista gesztikulációjával legjobb esetben is 

csak első intuíciókat válthat ki. Ezeket aztán újságíró vagy néha iro-

 * Az írást a szerző engedélyével közöljük. A tanulmány egy változata lapzártánkat köve-
tően megjelent a ZU Daily honlapon: Hans Ulrich Gumbrecht, Von „Catenaccio” und 
„dionysischem Tanz”, ZU Daily 2014. június 18., https://www.zu-daily.de/daily/zuruf/
2014/06-18_gumbrecht-zuruf-fussballwm-2014.php.
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lusuk melletti biztonsági játékukkal, miközben az argentinok vertiká-

lis-támadó stílusa Guillermo Stábile személyében adta az első világ-

bajnoki gólkirályt. Itt már megmutatkozott bizonyos játékostípusok 

nemzeti aurája is, ami Lionel Messivel és Diego Forlánnal egészen nap-

jainkig folytatódik.

Ám a futball e dicsőséges évtizede elsősorban a kettős nemzeti lelke-

sedés része volt: az uruguayié, amely akkor „Dél-Amerika Svájcának” 

számított, és az argentiné, amelyre a jövő világgazdasági hatalmaként 

tekintettek. Modern stílusú versek, melyek még mindig az irodalmi 

kánon részei, a kiváló futballistákat jelenük és a nemzeti haladás emb-

lémáiként énekelték meg. Uruguayban a nemzeti válogatott nagy sike-

rei még kétszer voltak szinkronban ezen önérzet megújulásának pil-

lanataival: 1950-ben a vendéglátó Brazília fölötti szenzációs vb-győ-

zelem alkalmával, valamint 2010-ben és 2011-ben a Copa América 

megnyerésekor a dél-afrikai világbajnokságon elért meglepő sikerek 

után. Ambivalensebb viszonyban áll a nemzeti futball az argentin tör-

ténelemmel: az otthoni 1978-as első világbajnoki győzelem mindörök-

re összekapcsolódik a kontinens minden katonai diktatúrája közül 

a legkegyetlenebbre való emlékezéssel, miközben a második világbaj-

nokság megnyerését 1986-ban nyilvánvalóan a demokrácia új ébredé-

sének szimbólumaként élték meg.

A brazil futball nem sokkal később indult útjára, mint a Rio de la 

Plata-i, bár eltérő társadalmi feltételek mellett. Rio strandjain, külö-

nösen Flamengóban és Botafogóban a privilegizált negyedek regatta-

klubjaiban a helyi elit és a bevándorlók homogén réteggé álltak össze, 

amely – akárcsak a nemzeti válogatott – messzemenően elzárkózott 

az afrobrazil és proletár származású játékosok elől. Ezzel egyidejűleg 

főleg São Paolóban klubok alakultak a különböző származású hátrá-

nyos helyzetűek számára is. Ezek közé tartozott az SC Germânia, 

amelyben Arthur Friedenreich, egy német apa és egy afrobrazil anya 

fi a vált a brazil futball első főszereplőjévé. Nemzetközi sikerek és kap-

csolódó fi lmdokumentációk hiányában alig lehetséges képet alkotni az 

1938-as franciaországi világbajnokság előtti brazil futballról. Először 

ott aratott sikert a nemzeti válogatott a maga afrobrazil játékosaival, 

mindenekelőtt azzal a Leônidas da Silvával, akinek csillaga merede-

ken emelkedett, és aki máris – akárcsak negyed évszázaddal később 

Mané Garrincha – azt az artisztikus és néha játékos, mindig kockáza-

tos és gyakran ellenállhatatlan stílust testesítette meg, melyet mind a 

mai napig elvárunk a brazil futballtól.

dalmár szerzők sokszor homályos sportleírásai alapján kell összesűrí-

teni annyira, amennyire csak lehet, miközben ez a sűrűség mindig 

hipotetikus marad.

Szemben a „dél-amerikai futball” közkedvelt fogalmával, az ottani 

játék hasonlóképpen diff erenciált, mint Európában. Az első nemzeti 

stílusok, melyek jóval az európaiak előtt keltették fel a nemzetközi fi -

gyelmet, a skót hatásokat felmutató uruguayi és az angol kivándorlók 

hatását felmutató argentin futballra vezethetők vissza. Uruguayban ez-

zel magyarázzák a „labdakezelés” állítólag fölényes színvonalát. A két 

nemzet között sokkal világosabbak a társadalmi határok a futball te-

kintetében. Uruguayban – és itt alig több mint hárommilliós lakosság-

ról van szó, azaz Montevideóban – 1900-ban alakultak meg az alsó 

középosztály klubjai (mint a Peñarol) és a felső tízezer klubjai (mint 

a Nacional), melyek mindegyike nyitott volt a társadalom pereméről 

érkező tehetséges játékosok előtt. Buenos Airesben ezzel szemben mind 

a mai napig uralkodó a város negyedei szerinti megkülönböztetés, azok 

stadionjaival és politikai ideológiáival együtt (a San Lorenzo, Ferenc 

pápa kedvenc csapata természetesen egy szocialista hagyományokkal 

rendelkező munkásnegyedhez tartozik).

Több Copa América1 után az uruguayi nemzeti válogatott és vele 

együtt a futball az 1924-es párizsi olimpiai játékok fő igézetévé vált. 

Az, hogy a kiemelkedő főszereplő, José Leandro Andrade afro-uru-

guayi volt, csak fokozta a lelkesedést abban a történelmi pillanatban, 

amikor „Négritude”-ként fedezték fel az afrikai kultúrát, miközben az 

amatőr sport iránt elkötelezett Nemzetközi Olimpiai Bizottság azóta 

is (egészen napjainkig) meg akarja akadályozni a futball potenciális 

uralmát a játékokon. Uruguay azért négy évvel később Amszterdam-

ban még egyszer megnyerte az olimpiai futballtornát, immár Argentína 

ellen, míg 1930-ban, Uruguay Argentínától való függetlenedésének 

százéves ünnepén a futball és az olimpiai sportok közötti feszültség 

alább nem hagyott az első világbajnoksággal, ahol Uruguay – megint 

Argentína ellen – győzött 4:2-re.

Ezzel véget is ért a futball Rio de la Plata-i világsikerének első sza-

kasza, feltehetőleg azért is, mert Mussolini Olaszországa „honosítás-

sal” és magas fi zetésekkel csalogatta Európába az argentin és uruguayi 

játékosokat az 1934-es világbajnokságra készülve. Technikás, atletikus 

és fegyelmezett játékosoknak számítottak, az uruguayiak támadó stí-

1 A bajnokság akkoriban még Campeonato Sudamericano de Selecciones néven volt is-
mert, jelenlegi nevét 1975-ben kapta (a Ford.).
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Ezt a formát, melyet minden társadalmi osztály minden nézője 

ünnepelt, a Getúlio Vargas elnök körüli protofasiszta ideológia han-

gulatában olyan értelmiségiek avatták „dionüszoszi táncként” a „faj-

keveredés” vágyott nemzeti identitásának emblémájává még az 1938-as 

világbajnokság vége előtt, mint a nagy antropológus Gilberto Freyre. 

Ez a stílus még egyértelműbben hatott vissza a brazilok kollektív ön-

képére, mint Uruguay vagy Argentína esetében – talán mert Brazíliá-

ban a nemzeti sport válságai gyakorta konvergáltak a nemzeti politika 

válságaival. Az 1950-es, mindmáig „tragédiaként” emlegetett Uruguay 

elleni vereség feltehetően hozzájárult a Vargas-állam hanyatlásnak 

kezdetéhez, amely aztán – egy újabb kiábrándító világbajnokságot 

követően – 1954 augusztusában az elnöknek a hadsereg erőteljes nyo-

mására bekövetkezett öngyilkosságával ért véget. Elsősorban az első 

világbajnoki cím (5:2 Svédország ellen, Stockholmban) miatt, de a fel-

emelkedés Juscelino Kubitschek elnöksége alatti hangulatára is emlé-

kezve, amikor elindult a fővárost az ország központjába telepítő pro-

jekt megvalósítása, 1958-at „a boldog év”-ként tartják számon a brazil 

történelemben. Az elmúlt évtizedben az országot érintő minden látvá-

nyos változás ellenére úgy tűnik, ezen identitásfogalom és ezen fut-

ballstílus alapvető átalakulása egészen napjainkig elképzelhetetlen.

De vajon miért nem alakult ki Chilében, Dél-Amerika politikai, 

gazdasági és kulturális modellnemzetében – ha eltekintünk a Pinochet 

alatti katonai diktatúra éveitől – sikeres vagy egy bizonyos stílushoz 

kötődő futballhagyomány? E hagyomány története, Brazíliához ha-

sonlóan, a heterogén alsóbb rétegek és azon klubok (melyek gyakorta 

angol neveket viseltek, mint Wanderers vagy Everton) közötti elszige-

telődéssel kezdődött, amelyekben a nemzeti kváziarisztokrácia talál-

kozott a bevándorlók elitjével. Minden bizonnyal annak, hogy a chilei 

politikában korán uralkodóvá váltak a szocialista elképzelések, köze 

van ahhoz, hogy majdnem száz éve elsősorban az alsóbb osztályokhoz 

tartozó klubok kialakították az amatőr sport off enzív önképét, amely 

minden professzionalizmust morális előítélettel látott el, miközben 

mindez a felsőbb rétegeket arra indította, hogy a sporttevékenységeket 

az egyetem intézményével társítsák (a csúcstartó Colo-Colo mellett 

– melynek neve a gyarmatosítások előtti idők egyik mitológiai „törzs-

főnökét” idézi, de 1926-ban végzős egyetemisták találták ki – a chilei 

futballt mind a mai napig az Universidad de Chile és az Universidad 

Católica uralják). Egyúttal Chilében a „szerény” és „kis ország” önképe 

alakult ki, amely földrajzi kiterjedését és 17 milliónyi stabil népességét 

tekintve sajátságos túlzásnak tűnik. De mindkét tényező – a profi  sport-

tal szembeni szocialista fenntartás és a „szerénység” mint az önkép 

uralkodó értéke – bizonyosan korlátozta a chilei futball fejlődési poten-

ciálját, ami megakadályozta, hogy a sikerek – mint az 1962-es otthon 

rendezett világbajnokság harmadik helyezése – saját stílushagyomány 

kiindulópontjává váljanak.

A futballstílusok koreográfi ai formák emlékezeteként léteznek, és 

ahol tartóssá válnak, ott két egymástól elválaszthatatlan előfeltételen 

nyugszanak – mint azt Chile ellenpéldája egyértelművé teszi. Habár 

nem allegóriákként vagy szimbólumokként jönnek létre, hanem leg-

többször kiemelkedő edzők ötleteire vezethetők vissza – mint Helenio 

Herrera „catenacciója” és Rinus Michels „totális futballja” –, a nemzeti 

önképekre és történelmekre tekintettel allegóriaképeseknek kell len-

niük. A futballstílusok folyamatosságot végül a karizmatikus játékos-

fi gurák és a sikeres csapatok emblematikus státusza révén érnek el. Az 

ilyen stílusok keletkezésénél és létezésénél sokkal fi gyelemreméltóbb 

dolog az a nehézség, hogy meghaladják őket. Brazília és Németország, 

két klasszikus futballnemzet számára a stílusváltás konszolidálása a kö-

vetkező világbajnokságon elért siker előfeltétele – bármennyire is fe-

nyegeti őket folyamatosan a hagyományos nemzeti mintába való visz-

szaesés.

E jelenségkomplexum megértése a nemzeti-kulturális hangnemek 

elemzésének paradigmájává válhatna. Mindannyian tudjuk, hogy a 

szomszédos nemzeti kultúrák, mint például a svájci vagy az osztrák, 

a spanyol vagy a portugál kimondottan különbözőek maradtak, min-

denekelőtt a hangulat alapvető dimenzióját tekintve, melyet a vonat-

kozó kutatások alig vettek fi gyelembe. Vajon a német futballban a 

Joachim Löw által kigondolt stílusváltás olyan megvalósíthatatlannak 

bizonyulhat, mint például az a javaslat, hogy megszilárdítsuk a bécsi 

mondatritmust a zürichiek nyelvében?

Vincze Ferenc fordítása

(A fordítást az eredetivel egybevetette Kelemen Pál)


