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Barna Péter

LABDARÚGÁS A 21. SZÁZAD VÁLTOZÓ 
MEDIÁLIS KÖZEGÉBEN

A 21. század technikai és mediális közegének robbanásszerű átalaku-

lásával a sportmédia, a televíziós közvetítések és a sportújságírás is gyö-

keresen megváltozott. Az egyre szélesebb körű virtuális nyilvánosság 

növekedésének köszönhetően a régi, jól bevált alapok megrendültek, 

és új tendenciák tűntek fel, melyek lényege az, hogy az alapvetően eb-

ben az új mediális közegben szocializálódó generációknak nyújtsanak 

olyan élményt, hogy megérje nekik leülni a televízió elé, ahelyett, hogy 

kilátogatnának a stadionba. A fő cél az lett, hogy a fi lmnézéshez hason-

lóan a meccseket is otthon, a meleg szobában vagy kisebb társaságok-

ban nézzék a szurkolók, úgy, hogy ne legyen hiányérzetük. A közve-

títések így nem korlátozódhatnak csak a mérkőzés idejére, azoknak 

a felvezetés, majd az utóhang is szerves részük. A klubok pedig min-

dent megtesznek azért, hogy a szurkolás ne csak hobbi, hanem életérzés 

is legyen, és az is felejthetetlen élményben részesüljön, aki több ezer 

kilométerre lakik a kedvenceitől. A személyes kötődés kialakításának 

záloga a média új felületei nyújtotta lehetőségek kihasználásában rej-

lik. A változó tendenciák szerteágazóak, és külön-külön is hosszan 

értékelhetőek. Jelen írás célja, hogy a teljesség igénye nélkül, röviden 

számba vegye azokat az elemeket, amelyek a sportmédia és a sportvilág 

mediális tulajdonságainak és jelenségeinek újszerűségét adják.

Labdarúgás a megváltozott mediális közegben

A futball szeretete ma már nem feltétlenül esik egybe a meccsre járás, 

a helyszíni szurkolás tapasztalatával. A mediális sokszínűségnek, vala-

mint a különböző médiumok és virtuális valóságok egyre gyakoribb és 

népszerűbb megjelenési formáinak köszönhetően a meccsek a háló-

szobákba költöztek. És bár a support your local team fi lozófi ája örökké 

élni fog, egyre inkább jellemző az is, hogy a felnövő szurkolók generá-

ciója és a jövő közönsége, hacsak nem a világfutball egyik fővárosában 

él, más város, más ország csapatát fogja kiválasztani kedvencének. Meg-

teheti, hiszen a közösségi média, az internet és az egyre nagyobb mér-

tékben mediális beágyazottságú világ lehetőséget biztosít erre: egyre 

inkább nyújtja a személyesség érzését. A legnagyobb sportszergyártók 

és szponzorok mindinkább bevonják magukat ebbe a folyamatba, ne-

kik is céljuk, hogy minél több ember élje futballfüggőként az életét. 

Sporttal, focival pedig szinte mindent el lehet adni, ma már azokat a 

termékeket is focistákkal reklámozzák, amelyeknek semmi közük eh-

hez a sporthoz. Nem kell mást tenni, mint kialakítani a személyes kö-

tődést játékos és néző, csapat és szurkoló között. A fi gyelmet nem elég 

kilencven percre lekötni, a legfőbb törekvés, hogy a szurkoló a nap 

huszonnégy órájában szurkoló legyen. Ennek eléréséhez be kell vonni 

a játékba, el kell vele hitetni, hogy neki is beleszólása van kedvenc klub-

jának ügyeibe, rajta is múlik egy-egy siker. Ez a tendencia természete-

sen nem újkeletű. A ’90-es évektől kezdve az EA Sports minden évben új 

FIFA-játékkal jelentkezik, talán ez volt az első lépés afelé, hogy min-

den gyerek szobájában jelen legyen egy, a modern kor fociját közve-

títő termék.

A videojátékokon, ajándéktárgyakon és az egyre szélesebb kör-

ben terjedő marketing- és PR-termékeken kívül a sportszergyártók 

– elsősorban a két óriás és örök ellenfél, a Nike és az Adidas – járnak 

élen abban, hogy a pályán kívüli jelenlétet minél inkább birtokolják. 

Ma már nem telik el úgy világbajnokság, Európa-bajnokság, hogy ne 

rukkolnának elő valamilyen új reklámmal. Ezek a termékek termé-

szetesen refl ektálnak a meccsek történéseire, a játékosok magánéle-

tére és az aktuális futballbajnokságokat meghatározó diskurzusok-

ra. Sőt továbbírják, kiegészítik azokat, így meghatározó szerepük van 

a focisták imá zsá nak felépítésében. Érdemes megfi gyelni, ahogyan 

az egyes játékosokra jellemző mozdulatok, jellegzetességek, esetleg a 

róluk kialakult sztereotípiák egyrészt megjelennek, másrészt átala-

kulnak a rövid fi lmekben. Nemzetkarakterológia vagy egy-egy csa-

patra jellemző kialakult képek színrevitelének, vagy az egymással való 

rivalizálás lenyomatainak ugyanúgy szemtanúi lehetünk. A legfőbb 

prioritás természetesen a márka hirdetése, népszerűsítése, ugyanak-

kor tevékeny szerepet vállalnak abban is, hogy a futballfüggőséget és 

az előbb már említett domesztikációt kiteljesítsék. Legyen az video-

játék, tévéreklám vagy közvetítés, a fő funkció a néző bevonása a já-

tékba. A határok egyre inkább elmosódnak, a szurkolási élmény így 

nagyobb, közvetlenebb és élvezhetőbb lesz. Ez a mediális átalakulás 



36    Barna Péter L A B DA R Ú G Á S L A B DA R Ú G Á S Labdarúgás a 21. század változó mediális közegében    37 

természetesen a 3D térnyerésével és egyre nagyobb népszerűségével 

fog kiteljesedni.1

Érdemes megfi gyelni azt a kölcsönhatást, amely a videojátékok és 

a tévéközvetítések között alakult ki az évek során. A vizuális megjele-

nítettség módozatait és fajtáit tekintve a ’90-es évek végének, a 2000-es 

évek elejének játékai természetesen a televíziós közvetítések alapjaira 

támaszkodtak a kamerabeállításokat, ismétléseket, különböző eff ekte-

ket tekintve. Ezek a beállítások aztán egyre életszerűbben, egyre ki-

dolgozottabb grafi kával adták vissza mindazt, amit egy közvetítés tud 

nyújtani. A játékosok arca, testalkata kidolgozottabbá, a technikai re-

pertoár színesebbé, az összhatás élethűbbé vált. Ez az egyirányúság 

mára megváltozott. A FIFA fantáziadúsabb ötleteinek és a technikai 

fejlődésnek köszönhetően a hatásból oda-vissza hatás lett. A televízió 

ötleteket szerez a játékból, és egyre többször alkalmazza azokat. Sza-

badrúgásnál a sorfal távolságának lemérésekor rajzolt nyíllal mutatják 

meg a méterek számát; a játékosok pozícióit és a taktikai hadrendet 

úgy érzékeltetik minél világosabban, hogy kört rajzolnak a játékosok 

köré, hogy azok mozgásait le lehessen követni; az ismétléseknél ugyan-

ezt láthatjuk, kiegészülve a passzok nyilakkal való szemléltetésével. 

A kamerabeállítások is sokat változtak: a mozgó kameráknak köszön-

hetően tulajdonképpen már nincs olyan szög vagy beállítás, ahonnan 

ne nézhetnénk meg egy-egy jelenetet, sőt arra is van példa, hogy egy 

kamera kizárólag egy játékos mozgását követi a teljes mérkőzés alatt.2 

Továbbá míg a büntetőket korábban oldalsó kameraállásból mutatták, 

ma már szinte kizárólag a rúgó játékos háta mögül láthatjuk a jelene-

tet, ahogyan ezt a FIFA-ban megszokhattuk.

Ma már nincs olyan adat, statisztika vagy érdekesség, amit ne rögzí-

tenének a mérőzések közben. A labdabirtoklás, a kapuralövések, szögle-

tek, szabálytalanságok száma alapadat, illetve olyan extrákat is kapunk, 

mint hogy hány kilométert futott egy játékos, milyen százalékban pasz-

szolt hatékonyan, elhelyezkedési területét és aktivitását hőtérképen, 

a mérkőzés dinamikájának alakulását pedig grafi konon követhetjük. 

Az adatok, kimutatások és statisztikák tükrében, az egymáshoz haso-

nuló kamerabeállításoknak és eff ekteknek köszönhetően a határok egy-

re inkább elmosódnak a televíziós közvetítések és a videojátékok kö-

1 2010 januárjában volt az első olyan sportesemény, amelyet erre alkalmas készülékkel 
élőben lehetett 3D-ben követni, amikor is Arsenal – Manchester United mérkőzést ren-
deztek a Premier League-ben.

2 A 2014-es Bajnokok Ligája-döntőt 33 kamerával közvetítették a lisszaboni Estádio da 
Luzból.

zött. A játékosok az új narratívában elgépiesednek, a szurkolói köznyelv 

például Cristiano Ronaldót már csak CR7-ként, igazi futballkiborg-

ként szólítja és defi niálja.3 A közvetítések minden részletre kiterjedő, 

egyre többet, egyre aprólékosabban megmutató sugárzási módjának 

köszönhetően a néző mindent kézhez kap. Már a félidőt sem kell meg-

várnia ahhoz, hogy a legérdekesebb adatokról értesüljön, és tisztában 

legyen a rivális csapatok mérkőzésének állásával. A kommentátorok 

szerepe így drasztikusan megváltozik és átalakul. Míg eddig minde-

nért ők feleltek és adott esetben elemeztek, értékeltek is, addig mára az 

események közvetítésére, szó szerinti narrálására korlátozódik a felada-

tuk. Egy készen kapott terméket kell kísérniük kilencven percen keresz-

tül. Érdemes megfi gyelni például, hogy egyre kevesebbszer nyilváníta-

nak véleményt egy-egy kialakult helyzetről vagy kétes bírói döntésről.

Mindezen technikai változások elsőszámú küldetése, hogy bevonják 

a befogadót az élménybe, a játék részévé tegyék, és elhitessék vele, hogy 

neki is helye van a pályán, a csapatban. Itt érkezünk el a Nike- és az 

Adidas-reklámokig, melyek egyre inkább refl ektálnak erre a megvál-

tozott mediális tapasztalatra.

Légy része!

Take it to next level; My time is now; Risk everything; All in or nothing; 

Impossible is nothing – néhány kulcsmondat és jelige a Nike és az Adidas 

reklámjaiból, amelyek mára a termékeladás fellendítésén kívül már ko-

rántsem csak a fociról, a focinak szólnak. Pszichológiájuk lényege, 

hogy beférkőznek az emberek életébe, és olyan mentális pluszt adnak 

nekik, amit saját problémáik esetén is hasznosítani tudnak. A siker fun-

damentális összetevőire világítanak rá; teszik ezt úgy, hogy rövid, ve-

lős szlogenjeik legnehezebb pillanatainkban is eszünkbe juthassanak, 

hitet, önbizalmat adva. Az üzenet a következő: bár más közegben és 

máshogy, a saját életedben te is bajnok, hős tudsz lenni. Akkor, ha kö-

veted a pozitív példákat, ha rajongsz, és akkor, ha te is ugyanolyan 

márkájú ruhákban éled az életed, mint azok, akiket a képernyőn látsz. 

A mintát a legnépszerűbb focisták adják, akik példaképként állnak előt-

tünk motiváció és hozzáállás szempontjából is. Szükségszerű azon-

ban, hogy a markáns határ a mindennapok embere és a sztárok között 

3 A portugál világklasszisról szóló legújabb könyv címe is beszédes: CR7 – Th e Secrets of 
the Machine (írója Luís Miguel Pereira).
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elmosódjon vagy – ha csak virtuálisan is, de – áttörhetőnek látszód-

jon. Ebben segítenek a reklámok, a videojátékok és a televíziós közve-

títések. Nem mindenkinek adatik meg, hogy akár életében egyszer is 

testközelből szurkolhasson kedvencének. Így meg kell fordítani a szi-

tuációt, és a sztárokat kell házhoz vinni. Ha máshogy nem megy, hát 

reklámok, különböző projektek, játékok segítségével.

Így történhet meg az, hogy a Nike reklámjaiban fokozatosan helye-

ződik át a hangsúly a befogadó, a néző oldalára. A húzóemberek, mint 

például Ronaldo vagy Rooney, kiszorulni látszanak főszereplői pozí-

ciójukból, sokkal inkább csak apropót szolgáltatnak arra, hogy a meg-

jelenés éreztesse: nem lehetetlen, hogy a néző aktív részese legyen 

a show-nak. Így az Adidas egyik 2006-os kisfi lmjében két unatkozó 

kissrác választja ki világsztároktól hemzsegő csapatát, úgy, ahogyan 

a videojátékokban tesszük: átigazolásokat bonyolítunk le, hogy aztán 

azokat tudjuk irányítani, akiket a leginkább szeretnénk. Ennek a rek-

lámnak egy későbbi, mondhatni továbbfejlesztett variánsa a Nike leg-

újabb fi lmje, a 2014-es brazíliai labdarúgó-világbajnokság hivatalos 

beharangozója, a Risk everything. Az élvezetes kisfi lm magukat az ut-

cán focizó gyerekeket pozícionálja játékosként, sőt azzal a képességgel 

is felruházza őket, hogy a mérkőzés adott szituációjában egy csettin-

téssel átváltozhatnak azzá a játékossá, aki abban a pillanatban a legin-

kább hasznukra van: szereléseknél Piquét, cselezésnél Ronaldót, kapu-

ra lövésnél Rooneyt választják. Apró gegek is felvillannak: a lelátón 

összeszólalkozó két szurkoló Roy Jonesszá és Anderson Silvává alakul 

át; a szögletet megelőző kavarodásnál a kapus Hulkként csinál magá-

nak helyet. A lényeg azonban a befejezésen van: a mindent eldöntő bün-

tetőnél Ronaldót az utcagyerek arrébb tessékeli, hogy ő szerezze meg 

a győztes gólt. A bálvány tehát csak egy eszköz, a fókusz már nem a já-

tékosokon, hanem a közönségen van.

Bár korábbi reklám, hasonló narratívát képvisel a Nike 2008-as, 

az Európa-bajnokságot beharangozó Take it to next level című fi lmje is, 

melynek rendezője Guy Ritchie. A hangsúly itt is az „én”-en van: a fej-

kamerának köszönhetően mindenki belehelyezkedhet a játékos-pozí-

cióba, így bejárhatja a ranglétrát az amatőr csapattól a válogatottságig, 

megvívhatja harcait a csapattársakkal és az ellenfelekkel, és persze ün-

nepelheti a sikereket. Arsène Wenger, az Arsenal csapatának edzője 

mint megfi gyelő, aki az amatőr csapatban is kiszúrja a legtehetségeseb-

beket; Marco Materazzi, a kellemetlen, verekedős ellenfél; a sztársággal 

járó szép lányok és luxusautók forgataga – mind olyan toposzok, melyek 

a futball világának sajátjai, és ezúttal egy megrendezett környezetben 

is érvényre jutnak. A főhős bejárja a ranglétrát és sztár lesz, a külön-

leges húzás pedig itt is az, hogy nem tudjuk meg, ki is ő pontosan. 

Persze a cél nem is ez, hanem az, hogy érezzük: mi vagyunk, mi lehe-

tünk. Ha csak három perc erejéig is, de részesei lehetünk egy ilyen 

fantasztikus karriernek.

A reklámok nem csak ebből az aspektusból érdekesek. Fenntartói 

és felépítői emellett annak a metaforikus nyelvezetnek és harci retori-

kának, amely a sportújságírásra és a focit övező közbeszédre jellemző. 

Ezek a narratívák ugyanis előszeretettel kölcsönzik a háborúval kap-

csolatos kifejezéseket, frázisokat, hasonlatokat. Ennek megfelelően 

a játékosok a szezon elején háborúba, a mérkőzések előtt csatába in-

dulnak, hogy összecsaphassanak egymással. Harcosok ők, akik vérü-

ket adják a csapatért, annak sikeréért és bajtársaikért, a szurkolókért. 

A következő kifejezések és szókapcsolatok nem csupán kísérői a fut-

ballt és általánosságban a sportot övező diskurzusoknak, de meghatá-

rozó tényezői is azoknak, a tudósításokat, riportokat és szakkommen-

tátori megszólalásokat már el sem tudjuk képzelni nélkülük: csapatok 

összecsapása, küzdelme; lescsapdát állít; védekező vagy támadó had-

rend; az edző hadvezér, a játékosok katonák/harcosok; leszerel egy 

játékost; lecsap egy kósza labdára; a győztes csapat megnyerte a csatát, 

győzedelmeskedett a vesztes felett; a válogatott játékosok küzdenek 

hazájukért, becsületükért; a világbajnokság a nemzetek összecsapása. 

A reklámok ennek a retorikának a tükrében építik fel saját világukat, 

történeteiket, mondanivalójukat. A pálya a háború, a jó és a rossz ösz-

szecsapásának terepe lesz.4 

A blogok és a közösségi média térnyerése, 

a professzionális újságírás háttérbe szorulása

A klubok mára nem kizárólag sportegyesületek, hanem olyan bran-

dek, amelyek a társadalmi szerepvállalásban is élen járnak. Jótékony-

sági meccseket, tornákat rendeznek, egyes játékosaik nagykövetként 

képviselnek egy-egy humanitárius ügyet. Mára a legnagyobbak címeré-

4 A tévéreklámok mellett már rajzfi lmeket is nézhetünk a játékosokról. A leghíresebb 
ezek közül a spanyol Marca Toons vagy az angol Four-Four Toons. Előbbi a José Murinho 
Real Mardidnál töltött évei alatt különösen ellenségessé vált Real Madrid – Barcelona 
rivalizálást, míg utóbbi az angol első osztály toposzait, aktuális témáit fi gurázza ki. 
A rövid fi lmekben több médiaműfaj is keveredik, az aránytalan és túlzó rajzok például 
a karikatúrákat és a képregényeket idézik.
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vel szinte mindent el lehet adni; köszönhető mindez szerteágazó, sok-

oldalú és mindig újat hozó média- és marketingtevékenységüknek is. 

A közösségi oldalakon több tízmillióan követik őket, beszélnek és ír-

nak róluk. Míg a fi gyelem fenntartásáért és a témák generálásáért koráb-

ban a sportújságok, honlapok, hírügynökségek voltak felelősek, addig 

ma már sokkal inkább bevett szokás az, hogy az adott klub saját mé-

diatermékei termelik a híreket, interjúkat. Ezzel természetesen szűrik 

is a tartalmat, így negatív hírek nem vagy csak korlátozottan látnak 

napvilágot. Közösségi oldalaik rendkívül aktívak, általuk az összes lehet-

séges módon minél személyesebb és közvetlenebb kapcsolatot ala kíta-

nak ki rajongóikkal. Mobiltelefonos applikációk, valamint a Face book 

és a Twitter, az Instagram és a Youtube segítségével rajongók millióit 

tudják megszólítani, és fanatikusok tömegeinek tudnak exkluzív infor-

mációkat, képeket, videókat adni az edzésekről, a felkészülésről. Ezzel 

a televíziók, de még a legprofi bb sportújságírók sem mindig tudnak ver-

senyezni. Az összeállítások már jóval a mérkőzést megelőzően kint van-

nak a Facebookon, de a követők olyan pillanatokba is betekintést nyer-

hetnek, mint az edzések, az öltözői ünneplések vagy a játékosoknak 

szervezett vacsorák, programok. A néző tehát joggal érzi: részese a felké-

szülésnek, az összecsapásoknak és az ünnepléseknek, röviden: klubja 

történéseinek.

A hagyományosabb értelemben vett sportmédiumok egyre inkább 

kiszorulnak a primér közegből, következésképpen olvasóikat is nehe-

zen tartják meg.5 Az internetes újságírás forradalmának következmé-

nyeként pedig az egyre szélesebb körben terjedő blogok magukba ol-

vasztanak és befogadhatóbban közvetítenek minden olyan igényt, ami 

egy szurkoló oldaláról jelentkezhet.6 Amíg ugyanis egy-egy elemző 

5 Az újságírás egészét tekintve megfi gyelhető a tematikus blogok és a nem főállású új-
ságírók előretörése, térnyerése. A sportmédiában azonban szembetűnőbb és speciálisabb 
a helyzet. A offl  ine lapok nem tudnak közvetlenül a sporteseményt követően reagálni, 
így egyetlen esélyük, hogy exkluzív tartalmakat, interjúkat és elemzéseket közöljenek, 
amikkel többet és mást adnak, mint az online felületek gyorselemzései. Sajnálatos mó-
don azonban ez ritkán és periférikusan van csak jelen a sporttal – vagy azzal is – fog-
lalkozó nyomtatott lapokban, melyek ennek következtében egyre súlytalanabbakká 
válnak a piacon. A kereslet sokkal inkább a képi és mozgóképi megjelenítettség irányába 
tolódik el; az olvasókat már nem lehet szimplán a tudósításokkal rávenni a lapok meg-
vásárlására, hiszen ha a helyszínen vagy a televízióban nem is látták a mérkőzést, a gó-
lokat és a helyzeteket akár már a mérkőzés közben vagy azt követően pár perccel vissza-
nézhetik az interneten. A sportújságírás világa alapvető reformok elé néz. Ezek nemcsak 
a következő évek, évtizedek feladatai lesznek, hanem arról is döntenek majd, hogy a 
jövőben létezni fognak-e egyáltalán nyomtatott sportlapok.

6 A legjelentősebb magyar sportblogok a Nemzeti Sport Online égisze alatt működnek 
vagy kezdték meg működésüket. Szinte az összes nagy szurkolói bázissal bíró csapatnak 
külön felülete van, aktív kommentélettel és rendszeres, jelentős olvasottsággal.

műsor vagy riport negatív hangot is megüthet a kedvenc csapattal kap-

csolatban, addig a szurkolói blogok még vereség esetén is igyekeznek a 

pozitívumokra építeni. De ha nem is teszik ezt, az olvasók akkor is szí-

vesebben veszik a kritikát egy egyébként maximálisan lojális blog ger-

től, mint egy kívülálló televíziós szakértőtől, akiről nem mindig tudni 

pontosan, hová is húz a szíve. E blogok ráadásul fokozatosan kinövik 

magukat, és újabb határokat feszegetnek. Egyre több, minden igényt 

kielégítő taktikai elemzést és szakmaibb jellegű írást közölnek, vagy 

közös meccsnézéseket, programokat szerveznek, amivel még szoro-

sabb kapcsolatot építenek ki közvetlenül blog és szurkoló, közvetetten 

szurkoló és csapat között.7 Egy-egy posztjuk alatt több ezren kom men-

telnek, így egyfajta műhelyként is funkcionálnak. Legfőbb erényük 

pedig a minden manírt és udvariaskodást nélkülöző nyelvezetük, ért-

hető és élvezhető stílusuk. Az olvasó ennek következtében is otthono-

sabban érzi magát a felületet böngészve, hiszen nincs az az érzése, 

hogy egy szakértő kimérten és érzelem nélkül értékeli csapata teljesít-

ményét. Akinek az elemzését olvassa, az egy a sorstársai közül; egy 

azok közül, akikkel leül megnézni a meccset, és akikkel kedvenc csa-

patának köszönhetően mindig lesz egy közös pont az életében.

Változások a pályán belül és kívül

A 21. század tehát nem csak a világfutball megváltozását, alapvető 

értékeinek és jellegzetességeinek átértékelődését hozta el. Amellett, 

hogy átalakult a klubok tulajdonosi rendje és fi lozófi ája, költekezési 

metódusa és játékospolitikája, gyökeresen felfordult mindaz, ami a pá-

lyán kívül található. És bár a legszínvonalasabb bajnokságok fordulóról 

fordulóra teltházat tudnak produkálni, a hangsúly egyre inkább átke-

rül a pályán kívülre, a privát szférába. A legfontosabb, hogy azok is meg 

legyenek szólítva, akiknek nem adatik meg a személyes élmény vará-

zsa. Bár ez a paradigma több szeletből áll, a részek sosem tudnak tel-

jesen elszakadni egymástól, és egy irányba mutatnak. Ugyanazt akarja 

minden médium: tudatos stratégiával irányítani a szurkolók fi gyelmét. 

Futball mindenhol: a telefonunkon, a számítógépünkön, a metrón és 

a bevásárlóközpontban. A futball maga a néző, a hétköznapi ember, 

7 A 2014-es angol FA-kupa döntőjébe bejutott Arsenalnak több mint ezer magyar fana-
tikus szurkolt a budapesti Hősök terénél. A közös meccsnézés szervezője az Útwenger 
elnevezésű Arsenal-blog volt.
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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.


