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BEVEZETÉS: A MAGYAR FUTBALL 
„SZÉTGLOBALIZÁLÁSA”*

„A tõkének nincsen vallása és nemzetisége, csak érdekei vannak.”

Evidenciáktól a megértés felé

A futball óriási tömegeket megmozgató és eredendõen – a neki szánt,
társadalmi energiákat lekötõ funkciótól függetlenül – abszolút demok-
ratikus játék; ugyanis a szurkolókat a kedvelt csapat olyképpen egyesíti,
hogy egyúttal egyenlõvé tesz mindenkit mindenkivel, a bankárt a mun-
kással, az egyetemi tanárt a diákkal. A stadionok népe, még az ellenfél
szurkolóit is beleértve, közel azonos jogokkal és lehetõségekkel rendel-
kezik (mindaddig, amíg meg nem sérti az ott érvényes szokásjogot és
általános jogrendet). A bankár és a gépkocsivezetõ, az igazgató és a zöld-
séges egymás nyakába ugrik a kedvelt csapat góljainál. Nem véletlen,
hogy az idõsebb emberek még sokszor ma is úgy vélik: a stadionokban
létrejött egy nem hierarchisztikus társadalom lehetõsége. Persze csak vir-
tuálisan. Hiszen a valóságban a futball – mint tudjuk – mégis sajátos le-
képezõdése mindannak, ami a társadalomban végbemegy. 

Ám az utóbbi egy-két évtizedben már ez is csak nosztalgia; mindezt a
„demokráciát” lényegében már a történelmi múlt részeként kell kezel-
nünk, hiszen a futballt totálisan ellenõrzõ tõkerendszer megkezdte és ki-
terjesztette a futballipart annak „újrakapitalizálása” útján. Ennek ré-
szeként végrehajtotta a szurkolók korábban nem ismert hierarchizálá-
sát, felbomlasztotta az eredeti szurkolói tömeget, szociálisan és pszicho-

* Ez az írás az Eszmélet folyóirat 42. (1999) és 47. (2000) számában készült korábbi
cikkek szerkesztett változata. Alapjában az azóta eltelt 9-10 év nemigen hozott el-
vi változásokat.



lógiailag kicserélõdött a tribünök közönsége szerte a világon. Régen a
díszpáholyban helyezték el a „hatalmi elit” képviselõit, a nép pedig kör-
bevette õket. Ma már minden sokkal bonyolultabb, „cizelláltabb”. A sta-
dionok közönsége a pénz, a gazdagság alapján hierarchizálódik. A leg-
szegényebbeket egyszerûen kirekesztik a pályákról (maradjanak a tv kép-
ernyõi elõtt, bár már ott is egyre komolyabb összegeket kell fizetni), a
leggazdagabbakat a legjobb helyekre ültetik, elzárva õket a tömegektõl,
még különbözõ privilégiumokkal is ellátják a jobb vendégeket (étel, ital,
párna, újság stb.). A vendégszurkolókat, az „utazó keménymagot” pe-
dig bezárják – Kelet-Európában általában a legrosszabb helyekre –, õr-
zött gettót csinálnak a stadion számukra fenntartott részeibõl, hogy a
kibontakozott – azóta sokszor elemzett – tömeges erõszakot, a rasszista
tébolyt megfékezzék. A futballt (is) apró részletekig piacosították, itt is
lejátszódott világméretekben a korábbi államkapitalizmusból kinõtt „mul-
tinacionális kapitalizmusra” jellemzõ specializálódás. Ez a 70-es évek-
tõl végbemenõ folyamat, amely végsõ soron a labdarúgásból a szórakoz-
tatóipar éppen olyan ágazatát hozta létre, mint például a revü vagy cir-
kusz, a kelet-európai régióban a rendszerváltás nyomán érte csak el vi-
rágkorát. De hogyan követte ezt a folyamatot Magyarország és Kelet-
Európa általában? Miképpen kapitalizálódott a magyar futball? Léte-
zik-e még egyáltalán a futball, illetve meghonosodott-e futballipar ná-
lunk? Jelen írás1 tehát azt a célt tûzte ki maga elé, hogy megvizsgálja a ma-
gyar (és a kelet-európai) labdarúgás összeomlásának alapvetõ okait, a „fut-
ball mûködésének” jellegzetességeit és perspektíváit a rendszerváltó évti-
zed (1989–1999) „vívmányainak” fényében. E kérdés története persze
igen messzire nyúlik vissza. A hazai focipublicisztika mindenesetre már
a 70-es, 80-as években a „Miért beteg a magyar futball?” kérdésre kereste a
választ.2 Akkor aligha sejtette bárki is, hogy az igazi összeomlás az állam-
szocialista rendszer összeomlásának részeként, a rendszerváltás nyomán
bontakozik majd ki. És mindaz, ami a 70-es években hanyatlás volt, mai
szemmel utolérhetetlen magaslat a magyar labdarúgás történetében.

12 KRAUSZ TAMÁS

1 Írásom bizonyos értelemben folytatása az Eszmélet 29. számában publikált „Fut-
ball és rasszizmus. Avagy mirõl szól a Fradi–Ajax ellentét?” címû esszének.

2 VÉGH Antal: Miért beteg a magyar futball? Bp., 1974 (2. kiadás, 1981). Bár a mû el-
méleti igénytelensége szembeszökõ, a szerzõ mégis rá tudott mutatni az alapprob-
lémák egyikére: a rendszer lényegébõl fakadó korrupcióra.



A hamis diagnózis és annak forrása 

Míg az államszocializmus keretei között alapproblémaként általában a
profizmus hiányát vagy/és a korrupciót határozták meg, az elmúlt húsz
évben a futball felkent szakértõi és „teoretikusai” egyáltalán nem képe-
sek az összeomlás valódi okainak a közelébe jutni. Ennek fõ mozgatója
az, hogy a rendszerváltást szent tehénként tisztelik, vele szemben semmilyen bírá-
latot megfogalmazni nem merészelnek, nehogy a régi rendszer védelmezõi-
ként tûnjenek fel. Sõt az újságírók minden „kritikája” éppen abból a né-
zõpontból íródik, hogy igazolják a rendszerváltást, és annak „zavaró” kö-
vetkezményeit a véletlen és szubjektív hibák körébe utalják. A rendszervál-
tás bírálata tehát továbbra is tabu, s ez döntõ módon hátráltatja az egész
problémakör megértését. Így a „szakértõk” egyfelõl kárhoztatják az álla-
mot a múltbéli szerepe miatt, de ennek ellentmondva ugyanõk egyidejû-
leg dicsõítik az 50-es évek futballreneszánszát, mintha azt el lehetne vá-
lasztani a Rákosi-rendszertõl. Valójában a régi, államszocialista rendszer idéz-
te elõ a válságot, de a rendszerváltás – funkciója szerint – nem megoldotta azt, ha-
nem a hagyományos értelemben vett futball anyagi alapjait (bázisszervek plusz ál-
lami támogatás) megszüntetve, a magyar labdarúgást belelökte a sírgödörbe.

Egyesek – érzékelve ezt az ellentmondást – éppen az állam visszaho-
zatala mellett érvelnek, szembefordulva a magántõkére épített profizmus-
sal, hangsúlyozván: nincsen erõs magántõke, amely a magyar focit ki
tudná húzni a csávából, jöjjön tehát a megmentõ állam. A korszellem-
nek megfelelõen mind a profizmus, mind az állami mecenatúra hívei ir-
tóznak mindenfajta komoly analízistõl, legfeljebb addig jutnak, hogy le-
másolják – cikkeikben – a nyugati (többnyire az angol, német vagy hol-
land) futballipar szerkezetét, amely nálunk már csak a tõkehiány és az
eltérõ társadalmi háttér miatt sem mûködhet. A valóságban pedig foly-
tatódik a hanyatlás.3 Az újságírók és a speciális futballszakértõk tehát
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3 A politikai újságírás mind a mai napig a neoliberális dogmát, azaz a magántõ-
ke megváltó szerepét szajkózza. A Ferencváros kálváriáját vizsgálva az újságírók
ugyanazt hajtogatják: „átlátható viszonyokról”, az „egy tulajdonos, egy vezér, egy
felelõsség” elvérõl, továbbá a privatizációról papolnak. Lásd például KRAJCZÁR
Gyula: Béla, a király. Népszabadság, 1998. december 23. 3. Az azóta eltelt 10 évben
a magántõke szerepének megítélésében lényegi változás nem történt, ám azt min-
denképpen érdemes megjegyezni, hogy egyelõre semmivel sem lett jobb a labda-
rúgásunk az új tulajdonosok érkezésével.



vagy úgy tesznek, mintha szubjektív hibák miatt nem menne a dolog,
vagy pedig azt sugallják, hogy a futballban még nem ment végbe az „iga-
zi” rendszerváltás. Az újságírók nálunk többnyire csak a játékosokat szi-
dalmazzák, és olyan kérdéseket tesznek fel, mint például: „miért tesznek
el milliókat a semmiért?”. Nem jut eszükbe, hogy a félperifériás kapi-
talizmusban éppen ez a természetes. Hiszen a társadalom alapértéke a
„pénzcsinálás”, mindenáron. Miután nagyobb teljesítményt a rendszer
mûködése miatt produkálni nemigen lehet, és – mondjuk meg nyíltan
– nem is igen érdemes, könnyebb a játékost, a vezetõt szidni, mint ma-
gát a szisztémát. Az egyes újságírók, „szakírók” között legfeljebb csak ab-
ban van a különbség, hogy ki kit tesz meg a bûnbaknak az áldatlan álla-
potokért.4

A diagnózis 

A kiindulópont tehát: fel kell adni a (futball-) rendszerváltás legelsõ ta-
buját: ez a történet nemcsak a társadalom nagy többsége számára, ha-
nem a futball esetében is katasztrófatörténet, függetlenül attól, hogy ezért
a régi rendszer mennyiben felelõs. Ugyanis nem egyszerûen a futball
pusztult el, hanem a futballkultúra, a futball kultúrája, magyarán, társa-
dalmi háttere, a sok évtized alatt létrejött mentalitás. (Ennek elemei
már a gyermekkorban megnyilvánultak, az általános iskolákban, a hatva-
nas–hetvenes években – legalábbis a fiúk, de egyre nagyobb számban lá-
nyok is – egy-két szóból megértették egymást a hétvégi fordulók értéke-
lésében, felismerték a játékosokat mozgásukról, utánozták õket, közös-
ségek jöttek létre a stadionokban. A sport és a sportkultúra minden el-
lentmondás [bunda, korrupció stb.] ellenére létezett itthon és az egész
kelet-európai régióban, beleértve természetesen a Szovjetuniót is.)
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4 A Népszabadság sportrovata többnyire a játékosok erkölcsiségét ostorozza, a Ma-
gyar Nemzet, még erõsebben moralizálva, az új konzervatív-jobboldali kormány ér-
tékrendjének megfelelõen a liberális közállapotokat marasztalja el, az ettõl is jobb-
ra álló lapok pedig már egyáltalán nem is elemeznek, csak szitkozódnak, és ro-
mantikus antikapitalizmusuknak megfelelõen az alig burkolt rasszizmus jegyében
az igazi magyar szponzorok hiányát mutatják fel a problémák végsõ forrásául.



Tehát egy tõkehiányos régióban a magyar futball kihelyezése a világpiacra, a
„nyitás”, valamint ezzel egyidejûleg az állam kivonulása a labdarúgásból –
akár volt ennek alternatívája, akár nem – idézte elõ a katasztrófát. E felisme-
rés nélkül egyáltalán semmi nem érthetõ meg a magyar futball hihetet-
len mélyrepülésébõl. 

A világpiacra nyitás jegyében a Nemzeti Bajnokság soha nem látott
vérveszteséget szenvedett. A szaknyelv úgy hívja e folyamatot, hogy pri-
vatizálás, kiárusítás, forráskivonás. A legjobb klubok abból tartották fenn
magukat, hogy legjobb játékosaikat a legkedvezõtlenebb feltételek mel-
lett is eladták külföldre anélkül, hogy külföldrõl módjuk lett volna ko-
molyan erõsíteni saját csapatukat. (Elfogadták, hogy az ember éppen
olyan árucikk, mint a paradicsom vagy marhahús.) Sõt mintha ellenté-
tes felhalmozódás ment volna végbe. Külföldre mentek mindazok, akik
– ahogyan pestiesen mondani szokták – egy egyeneset a labdába tudtak
rúgni, s olyanok jöttek onnan, akik között igazán jó játékos nincs is. Je-
len pillanatban már többcsapatnyi magyar játékos játszik külföldi klu-
bokban (fõleg nyugati másodosztályú csapatoknál). Ilyen vérvesztesé-
get egyetlen kis nemzet futballsportja sem bír ki. Mindennek a horvát
és a szerb futball megítélése látszólag ellentmond. A rendszerváltás óta
a balkáni labdarúgás még sok szempontból a régi állami támogatás és
politikai klientúraérdekek hatása alatt áll, vagyis a régi rendszer marad-
ványai még mûködtetik egy ideig a gépezetet. A futball presztízse még
magas, hiszen a nemzeti lét egyfajta önbizonyítási terrénuma (sõt ka-
tonai-politikai kérdés) még ma is, sokkal erõsebben, mint Magyarorszá-
gon. Hiába, a háborús nacionalizmus a futballban is érezteti hatását. De
ma már egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy a horvátok is egy „si-
kertörténet” végállomásánál tartanak, noha a nemzeti válogatott még
mindig az európai élvonalba tartozik, de klubjaik már nem kerülnek fel
a Bajnokok Ligájába. Néhány évvel ezelõtt feltételeztem, hogy a szer-
bek és a románok a labdarúgás területén még a „neoliberális rendszer-
váltás” elõtt, illetve „közben” vannak, nem pedig utána. A feltevésem az
volt, hogy amennyiben ezekben az országokban egy – „balkáni” – parla-
mentáris keretek között mûködõ tekintélyuralmi rendszer marad, amely
az etnikai nacionalizmus nyomása alatt képes egy speciális „fejleszté-
si diktatúrát” fenntartani a labdarúgásban is, fõleg mint a közönségért
(„népért”) való „politikai harcot”, akkor a hanyatlás kitolható a távolab-

BEVEZETÉS: A MAGYAR FUTBALL „SZÉTGLOBALIZÁLÁSA” 15



bi jövõbe. Ma már látszik, hogy ennek a lehetõségnek is vége szakadt.
Oroszország és Bulgária esete egyértelmûbben mutatja a hanyatlás je-
leit. Az orosz futballszakírók is úgy vélték, hogy ez a folyamat megállít-
hatatlan. Ám a jelcini szétesés évei befejezõdtek, Oroszország és az új
orosz burzsoázia, az „új oroszok” megértették a futball üzleti, politikai
és „világhatalmi” jelentõségét az olaj- és gázüzlet bázisán. Miközben
sok orosz és ukrán játékos – egy-két kivétellel – Nyugaton legfeljebb kö-
zépcsapatokban játszik, ami persze akár irigylésre méltó is lehet magyar
szempontból, de az orosz futball tartalékainak korábbi kimerülését kom-
penzálták. Korábban ott is a magántõke gyengeségébõl és az állam gaz-
dasági szerepének csökkenésébõl, valamint a maffia uralmából vezet-
ték le a látványos hanyatlást, akárcsak mi itt Magyarországon, de Pu-
tyinnal valóban valami új kezdõdött: a magántõke komolyan megindult
a multinacionális futballbiznisz irányába.5 S noha az orosz válogatott
továbbra sem brillírozik, az orosz bajnokságban megjelentek kiváló nem-
zetközi klasszisok, brazil sztárok, sztárocskák is, az UEFA-kupa meg-
nyerésével megvolt az elsõ komoly siker. Hogy ez pénzmosás vagy le-
gális üzleti nyereség érdekében történik-e, ez most másodlagos kérdés.

A futball – akárcsak bármely más iparág – a centrumországokban
mûködik a „fejlett kapitalizmus” törvényei szerint. A futballból élõ új-
ságírók ugyanúgy, mint a társadalom- és gazdaságelemzõk általában
a nyugati centrumországok „mûködési modelljét” veszik alapul, s azok
„mûködési törvényei” szerint fogalmazzák meg elvárásaikat a magyar és
általában a kelet-európai futballal szemben. Ám nálunk a „profizmus”
általában úgy mûködik, hogy feléli az alapokat, a vagyont, a játékost. Nin-
csen valóságos „nemzeti” tõkefelhalmozás, csak tõkefelélés, a profit el-
vándorol. Ellentétben például a privatizált MATÁV-val, az energiaszek-
torral, a magyar futballból a multinacionális tõke nem „vehet ki” komoly
profitot. Még arra sincsen tõke idehaza, hogy magyar szinten közepes
külföldi játékosokat idehozzanak, mert azok is mind a nyugati harmadik
liga felé kacsingatnak. Akkor egy orosz vagy egy horvát klasszis miért is
jönne ide, nem is szólva a régión kívüli sztárokról? Tehát még a „sike-
res” magántõke is csak igen szerény eséllyel rendelkezik a nemzetközi
piacon.
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5 Lásd errõl a kötetben MITROVITS Miklós tanulmányát.



Egyébként maga a világfutball-szisztéma teszi lehetõvé, hogy „ná-
lunk”, a félperiférián, alárendelt pozícióban mûködjön a futball „brain
drain”, vagyis hogy a centrumországokba áramoljon a „játékostõke” –
gyakorlatilag fillérekért. A futballcentrumországokban, mindenekelõtt
Angliában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Hol-
landiában és Spanyolországban olyan óriási multinacionális tõkés társa-
ságok, egyesülések léteznek, amelyek monopolizálták a futball játékos-
piacát, illetve a futballra ráépült fogyasztási és reklámüzleteket. Olyan
árdiktátumokat kényszerítenek rá a világra, amelyen csak azok a „cégek”
versenyképesek, amelyek dollármilliárdosok. Még a világ legjobb játé-
kosának tartott Ronaldo vagy Kaká, Ronaldinho és a fiatal portugál C.
Ronaldo, a mostani világ legjobbjainak az ára is az európai szuperligák-
ban ment fel a csillagos égig – és ezt az összeget hazájukban persze sen-
ki sem tudja megfizetni nekik. Az igazi futballnagyhatalmak a félperifé-
rián (Brazília, Argentína) legjobb játékosaikat a centrumországokba he-
lyezik ki mint olyan tõkét, amelybõl fenntarthatják magukat, de ami
egyszer s mindenkorra függõ helyzetbe is hozza õket a gazdag orszá-
goktól, társaságoktól: a helyi futball éppen olyan multinacionális vál-
lalkozás részévé lesz, mint bármilyen más ipari vagy agrárágazat. Ezek-
kel Kelet-Európának még abban is megvan a hasonlósága, hogy a he-
lyi nemzeti futball gyakorlatilag egyáltalán nem részesül abból az igen
jelentékeny profitból, amelyet a helyi-nemzeti futball „vendégmunká-
sai” elõállítanak. 

A kiszolgáltatott helyzetet mindennél jobban mutatja: a legjobb kül-
földi játékos nálunk az utóbbi 10–15 évben alighanem a román Miriuta
volt (ki emlékszik már rá, pedig sokan „csuklós busznak” nevezték sajá-
tos fordulékonysága okán?), akinél sokkal jobb magyar játékosok ker-
gették-kergetik a labdát szerte Európában, sõt a nála jobbak is csak a
kispad koptatásáig jutottak Nyugaton. A korlátlan játékoskivitelbõl, pon-
tosabban a magánzsebre való játékoseladásból kizárólag a gazdag vá-
sárlóknak van elõnyük. Ugyanis az olyan korlátlanul exportáló ország,
mint Magyarország, mint hangsúlyoztuk, nem képes pótolni a kiáram-
lott „játékosvagyont”, lévén a helyettük beáramló tõke oly csekély, hogy
a klubok szinten tartására sem elegendõ. (Ma már egy-egy fiatal eladá-
sából bejövõ tõke jó esetben, de nem gyakran, egyévi mûködési költség-
re elég.) Ám ahogyan a gazdaságban nincsen magyar vagy albán meg-
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oldás, úgy a labdarúgáson belül sincsen már. Gazdasági értelemben a
kisnemzetek esetében a nemzetállam halott, a magyar futball mint ma-
gyar halott, ami két dolgot jelent. A hazai labdarúgás az adott színvona-
lon akár évtizedekig elvegetálhat, sõt válogatott szinten akár véletlen-
szerûen még a VB-re is ki lehet jutni a pofozógép szerepében. Mint fut-
ball nem halott a magyar labdarúgás, hiszen a magyar klubok a nemzet-
közi piacra mint bedolgozók a jövõben talán még több játékost külde-
nek majd, egyfajta nyersanyagforrásként szolgálnak a nagy multinacio-
nális vállalkozók, társaságok számára, ami esetleg elindíthatja a külföl-
di tõke bizonyos csoportjait Magyarországra megfelelõ állami vagy
már privatizált vagyon fejében. Mi itthon továbbra is a külföldön már
senkinek sem kellõ favágókat, csont- és labdatörõket, jobb esetben te-
hetséges kezdõ fiatalokat nézzük, s az újságokból majd értesülünk, hogy
a „magyar” labdarúgók valamely nyugati ország valamely középcsapa-
tában, netán egy ciprusi vagy izraeli csapatban milyen szépen helytáll-
nak. Mire jó a magyar futball? Az a gyanúm: a tévéközvetítések miatt
van bizonyos reklámhordozó szerepe, ezért egy bizonyos szinten még fi-
nanszírozni fogják a magyar labdarúgást magyar vállalkozók is. (Alább
lesz még szó arról, hogy a politikának sem áll érdekében, hogy a magyar
labdarúgás teljesen elsüllyedjen.) Az utánpótlás nevelésére is a külföldi
tõke terjeszti ki majd a fennhatóságát, mivel a magyarok vagy nem ren-
delkeznek elegendõ tõkével, vagy a gyors meggazdagodás szempontja-
it szem elõtt tartva nem fektetnek be jelentõsebb összegeket a futball-
utánpótlás nevelésébe. Várszegi Gábor ebbõl a szempontból kivételnek
látszik, megértette az idõk szavát, noha az õ esete a Fradival azt mutat-
ja, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában. Mások, akik a koc-
kázatot kellõ tõkeerõ hiányában vagy csak pénzmosás okán, esetleg sze-
relembõl vagy üzleti haszonszerzés céljából vállalják, általában tönkre-
mennek. 

Összefoglalóan szólva tehát az a tézisem, hogy ez az „összeomlás”, a
„pusztulás” ténye egyáltalán nem érthetõ meg a nemzetközi háttér nélkül,
a multinacionális tõkés piacgazdaság bevezetése nélkül. A magyar futballt
az üzlet egy meghatározott történelmi formája tette tönkre anélkül, hogy
megjelent volna az üzlet egy olyan másik formája, amely magát a fut-
ballt érdemesnek tartotta volna a megmentésre. Másképpen fogal-
mazva – a nemzeti futball halott, a multinacionális futball-szórakozta-
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tóipar pedig nem honosodott meg. Nézetem szerint a tisztázáshoz egy-
szer s mindenkorra meg kellene érteni az alapproblémát: tehát a labda-
rúgás többé nem az, ami még két évtizeddel ezelõtt is volt, a magyar lab-
darúgás pedig abban az értelemben már nem is létezik, ahogyan ezt a
játékot Angliában vagy Olaszországban játsszák, szervezik, menedzse-
lik, finanszírozzák, a múlt pedig objektív történelmi-gazdasági okok kö-
vetkeztében nem állítható vissza. 

A megsemmisülési folyamatot – szimbolikus értelemben – leginkább
a futballpályák „eltörlésében”, magánkisajátításában érzékeltethetjük.
Szüntettek meg sporttelepeket, futballpályákat 1989 elõtt is, példának
okáért két gyerekkori csapatom pályáját, amelyeken nem kevés idõt töl-
töttem el játékostársaimmal (több száz gyerekre kell gondolni): a Bp.
Elõre edzõpályáját a gázgyárnál, egy villamosmegállóval az MTK-pá-
lya után, vagy a Taxi-pályát Pestújhelyen. Ám a minõségi ugrás mégis a
rendszerváltást követõ évtizedben ment végbe, amikor is – a Népszabad-
ság 2000. március 2-i számának (33. o.) tájékoztatása szerint – az összes
sportpálya több mint 30%-át semmisítették meg. Akkoriban az utolsó
ilyesmi a Kistext pályájának felszámolása volt. Azóta a helyzet sokat rosz-
szabbodott. Mindegy most az, hogy benzinkutat vagy parkolót építet-
tek a helyükre, a lényeg az, hogy nem volt többé „érdemes” fenntarta-
ni õket. Tehát nem közvetlenül a labdarúgás utánpótlásának a felszámo-
lása történt meg. Nem ez volt a cél, vagyis nem létezett olyan terv, hogy
a labdarúgás utánpótlását megsemmisítsék. Nem arról volt szó, hogy a
fiatal generációk ne használhassák e pályákat saját épülésükre vagy ne-
tán az élsportra való felkészülés részeként. Sõt mindenki, mindenkor
szóban és írásban éppenséggel meg akarta menteni az utánpótlást. (Az
utóbbi 20 évben biztosan nem volt olyan nap, hogy valamely lapban, fo-
lyóiratban valaki vagy valamely szervezet ne akarta volna megmenteni
az utánpótlást.) Meg akarták tehát menteni, de a kérdést üzletileg tették
fel, s ezzel meghúzták a lélekharangot... Az üzlet ugyanis lényegét te-
kintve tõkekiáramlást jelentett a házunk táján, s mint látni fogjuk, ennek
nemcsak külföldön, hanem belföldön is voltak nyertesei. Igaz, nem a né-
zõk, a szurkolók, hanem mások, talán még a játékosok és edzõk is, akik
komolytalan teljesítményekért havonta vettek fel annyi pénzt, ameny-
nyit egy orvos egész esztendõben. 
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A szubjektivista megközelítés zsákutcája

A magyar sportsajtóban, de nemcsak ott, hanem komoly folyóiratokban
is, évek óta folyik a vita arról, hogy milyen megoldási javaslatok reáli-
sak a magyar futball katasztrofális válságának megoldására. Az egyik
irányzat állandóan a rendcsinálást követelve megmarad a játékosok (ve-
zetõk, üzletemberek, edzõk) felületes szidalmazásánál, mintha õk len-
nének az összeomlás okai. Örökösen visszatérõ a kérdésfelvetés, hogy
„ezek a falábúak, dilettánsok miért tesznek el milliókat a semmiért”. Ez
az unalmas gúnyolódás és szidalomhalmaz az 1950-es–70-es évek fut-
ballsikereire utalgatva egy szégyenlõs nosztalgiába menekül. Jövõképünk
– a múlt. Az ilyen „elemzõknek” nem jut eszükbe, hogy a félperifériás
kapitalizmusban éppen ez a természetes, hisz ez folyik az élet minden
területén. A társadalom alapértéke a „pénzcsinálás” mindenáron. A lab-
darúgás ebbe a logikába csak úgy fér bele, mint a pénz „kivételének”
forrása és nem mint a pénz „betételének” egy lehetõsége a nemzeti lab-
darúgás fejlesztésébe. Ennek a helyzetnek nincsen nemzeti megoldása,
bármekkora nemzetiszínû zászlót bontsanak is ki, és bármilyen mennyi-
ségû nemzeti ideológiát öntsenek is rá a válságjelenségekre és hirdesse-
nek „magyar megújhodást”, ez színtiszta félrevezetés és elbolondítás.
Miképpen a helyzet „megoldását” ígérõ dogmatikus liberális „világma-
gyarázat” is nyilvánvalóan hazugságra épül. Hiszen, ismétlem, a magyar
futball kihelyezése a világpiacra a rendszerváltás után a hagyományos fut-
ball felszámolódását és a világpiacon való versenyképtelenségét ered-
ményezte.

Mind a „nemzeti”, mind a liberális magyarázat az utolérés álláspont-
jából indul ki. Az elõbbi álláspont a kormánytól várja a dolgok jobbra
fordulását. 1998 után csak az akkori jobboldali konzervatív kormány
mutatkozott késznek a futball politikai meghódítására is, noha a szak-
mai hozzáértés és a komolyabb tõkebefektetés hiánya miatt csõdöt mon-
dott a kísérlet. A „szociálliberális” „megoldás” – a laissez faire, menjenek
a dolgok a maguk útján, csak az államnak ne legyenek kiadásai (hogy
bevételei is lehetnének, az eszükbe sem jutott vagy jut) – következmé-
nyeirõl már bõven volt szó. Más kérdés mindennek a következménye.
Az akkor 100 esztendõs Ferencváros esete mutatta, hogy ez az átpoliti-
zálás csak még tovább rontja a helyzetet. A jobboldali kormány 21 mil-
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liárd forint futballba invesztált pénze arra lett elegendõ, hogy a magyar
csapatok némelyike nyugat-európai csapatokat fogadhasson saját pá-
lyáján. Várszegi akkortájt saját pénzét, mintegy 200 millió forintot fek-
tetett be az MTK-stadion-romhalmaz kikupálásába, amit azóta sem ka-
pott vissza az államtól, noha a szociálliberális kormány késõbb 1 forin-
tért 49 évre tulajdonba adta a legtöbb stadiont, és kérdés, hogy mit ér-
demes velük csinálni, ha csak pár ezer ember jár ki a mérkõzésekre.

Mindkét fent jelzett megközelítés közös vonása, hogy szubjektív hi-
bákra vezeti vissza a történelmi szituációt, s elfogadja azt az évszázados
és teljességgel bizonyítatlan közhelyet, amely a rendszerváltás után kö-
telezõ ideológia lett: Magyarország, Kelet-Európa, úgymond, felzárkózik
a Nyugathoz. Azonban az utolsó (tíz évvel ezelõtt tíz esztendõt írtam)
húsz esztendõ története lényegét tekintve inkább éppen az ellenkezõjé-
rõl szólt, s ez tükrözõdött labdarúgásunkban is. Persze Kelet-Európá-
ban vannak más színfoltok is.

A cseheknél a nemzeti válogatottnak a magyaréhoz hasonló össze-
omlása nem következett be, de ott a rendszerváltás egésze is másképpen
ment végbe, ahogyan a balkáni futball sorsa, társadalmi-gazdasági és
politikai háttere is eltérõ. A horvát, szerb, román futball legjobbjai a nyu-
gati élcsapatokban úgy kaptak helyet, hogy közben jelentõs pénzek visz-
szakerültek a helyi futballba is. E régióban ugyanis a futball presztízse
még mindig óriási. A balkáni labdarúgás még sok szempontból a régi
állami támogatás és politikai klientúraérdekek hatása alatt áll, vagyis a
régi rendszer maradványai még mûködtetik egy ideig a gépezetet. Ná-
lunk a politikusoknak nemigen van gazdasági befolyásuk, a legfonto-
sabb gazdasági döntéseket a multinacionális vállalatok és a nemzetkö-
zi pénzintézetek hozzák. Ha arra gondolunk, hogy egyes csapatokat –
akárcsak Magyarországon – pártpolitikusok szálltak meg, akkor csak
a közpénzek elcsaklizása útján, illegálisan „segíthettek” választott csa-
pataikon. A futball presztízse a Balkánon szervesen összefügg azzal a
ténnyel, hogy a labdarúgás ott még ma is a nemzeti lét egyfajta alapve-
tõ önbizonyítási terrénuma (sõt katonai-politikai kérdés), sokkal in-
kább, mint Magyarországon – a történelmi hagyományokon túl –, a Ju-
goszlávia szétbombázását követõ nemzetállamok ismert megjelenése kö-
vetkeztében. A parlamentáris keretek között mûködõ tekintélyuralmi
rendszerekben az etnikai nacionalizmus nyomása is erõsíti a futball és a
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sztárok presztízsét nemzeti szinten. Igaz, a balkáni labdarúgás szintén –
ha késéssel is – a „neoliberális-szabadkereskedelmi rendszerváltás”
szorításába került, de következményeit a fentebbi tényezõk mérsékel-
ték. Ám napjainkban már ott is a neoliberális „felszámolás” egyértel-
mû jelei uralkodnak. Meg kell értenünk, a modern világ a labdarúgás-
ban is úgy mûködik, hogy nemcsak az elõnyök, hanem a hátrányok is fel-
halmozódnak. Ha a kelet-európai futball egészét vesszük, vagy egyes
nemzeteit, nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy ma nagyobb az elmaradás a
Nyugattól, mint a 70-es–80-as években volt (annak ellenére, hogy az EB
16 csapatába az angolokat kiverõ horvát nemzeti válogatott bejutott).

Alkalmazkodás és globalizálódás: amatõrizmus és profizmus,
avagy a nemzeti keretek leomlása

A valódi problémát jól tükrözi az a közhely, hogy az egyetemes szabad-
kereskedelmi folyamat részeként a tõke szabad áramlása magával ragadja a
földgolyót. Tehát az igazi labdarúgás – mint számos más sportág – funkció-
váltáson ment keresztül, visszavonhatatlanul szórakoztatóiparrá változott,
aminek gyakorlatilag minden másodperce és mozzanata üzlet, tehát to-
tálisan piacosított ágazat. Ezen ágazat piacát a multinacionális társasá-
gok (a nagy klubok, mint a Real, a Barca, a Manchester, a Chelsea, az Ar-
senal, az Ajax, a Bayern München, a Juve, az Inter, a Milan stb.) mono-
polizálták és uralják olyan árakat diktálva, amelyekkel csak a kevés mul-
tinacionális cég tudja felvenni a versenyt. Persze itt nagy cégek közös és
sokszínû „bulijáról van szó”, ami, ne feledjük, a pénzmosástól terjed a
reklám- és a fogyasztási ágazatokig. Magyarországnak és Kelet-Európa
jelentõs részének nem osztanak itt kártyát, mert nem piacképes, nincs
„felesleges magyar, szlovén, macedón stb. tõke”. Vagyis a tv-csatornák és
az egyes multinacionális vállalatok a fogyasztói piacra be sem engedik a
tõkeszegény klubokat, országokat, így Magyarországot sem. Gazdasá-
gi értelemben meghal(t) a (kis)nemzeti futball. (Várszegi Gábor sem tud
megvásárolni egy közepes nemzetközi klasszist, mert annak minimális
ára kb. 3-5 millió euró, vagyis 1-2 milliárd forint, ami a magyar „profi”
bajnokságban játszó épkézláb focisták összértékével lehet azonos.) Is-
métlem, Kelet-Európa csak abból a szempontból érdekes, hogy a mun-
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kaerõ-hátországot bõvítse, hogy színezze a piacot egy Maribor vagy egy
Dinamo, miközben a nagy európai klubokban gyakorlatilag munka nél-
küli futballzsenik ücsörögnek a kispadon. Mégis az alkalmazkodás útja
ma már nyilvánvaló, ha az a cél, hogy a profi szórakoztatóipari labda-
rúgás meghonosodjon.

Könnyen belátható, hogy a profi futball az európai Bajnokok Ligájá-
ban és az UEFA-kupában, illetve a FIFA kupáiban koncentrálódik. Eb-
ben a darálóban nekünk magyaroknak és számos kelet-európai sorstár-
sunknak az a lehetõség adódott, hogy csapatok helyett néhány játéko-
sunknak szurkoljunk. Gera mellett most a debreceni Dzsudzsák Eind-
hovenben, nemsokára talán az MTK-s Németh Krisztián Liverpoolban
viszi a legtöbbre. Ez tehát a „perifériás betagozódás” a nemzetközi fut-
balliparba. A másik, pozitívabb irányzat lehet(ne), hogy közvetlenül be-
tagozódnának a magyar nagy klubok egy-egy nagy európai csapat hold-
udvarába, ahogyan ezt az MTK próbálja a hollandokkal-belgákkal-an-
golokkal csinálni. Most pedig talán a Ferencváros kísérletezik ezzel egy
angol tulajdonos közvetítésével. Mindezzel szemben a másik út a saját
piac védelme, egy újszerû protekcionizmus, ami azonban az EU keretein
belül nehezen járható külön utakon. Noha 1989-ben még reális lehetõ-
ségnek látszott, mára, az adott feltételrendszerben ennek esélyei a mini-
málisra csökkentek.

Az utánpótlás nevelése már szintén a világpiacra történik, ott érde-
mes eladni az árut (a játékosokat), itthon ugyanis – mint látjuk – már
nem nagy üzlet az utánpótlás nevelése sem, mert a latin-amerikai és af-
rikai játékosok tömegei óriási konkurenciát jelentenek. Nekünk pedig
– úgy tûnik – meg kell elégednünk azzal, hogy szerény keretek között
fennmaradjon egyáltalán az elkerülhetetlenül amatõrré váló magyar fut-
ball. Ezzel a helyzettel valószínûleg meg kell majd békülnünk, de nem
kell megbékülnünk az amatõrizmus likvidálásával, a futballnak mint
sportnak a megszûnésével, megszüntetésével, és nem kell megbékülni
a futballipar teljes hiányával sem. Az amatõrizmus megmentése lehet-
ne állami feladat (ha „jóléti állam” lenne), miközben a futballkluboknak
civil társadalmi szervezetekké kell(ene) válniuk a szurkolók és a sportol-
ni vágyó fiatalok közremûködésével. Ez az „önszervezõdõ futball” is meg
tudna szerény szinten fizetni néhány olyan játékost, akiknek a kedvéért
kijárnának a szurkolók a mérkõzésekre.

BEVEZETÉS: A MAGYAR FUTBALL „SZÉTGLOBALIZÁLÁSA” 23



Az amatõr futball fölött létezhet, létezhetne a multinacionális cégek és
vállalkozók érdeklõdését bizonyára felkeltõ kelet-közép-európai profi li-
ga már az új futballipar törvényei szerint. Így néhány magyar csapat
mégis kikerülne nemzetközi futballvizekre, legalább regionális szinten,
igaz, itthon még megfelelõ edzõpartnere sem lenne, de hát ez a fejlõdés
nem is ebbe az irányba mutat... Tehát már most érdemes végiggondol-
ni egy közép-európai regionális bajnokság lehetõségét (Belgrád, Zágráb,
Rijeka, Bécs, Graz, Salzburg, Budapest, Gyõr, Debrecen stb.). Egyébként
mindezt a tõkekoncentráció egyetemes folyamatai kikényszeríthetik.

A profi futball (értsd: szórakoztatóipar) Magyarországon – saját meg-
gyõzõdésem ellenére írom le – tõkeerõ híján csak a nagyobb klubok
fúzióin keresztül jöhet létre, mely problémára elsõként Várszegi Gábor
vállalkozó érzett rá. Persze nem az Újpest és az MTK az összeillõ pár. 
A nagy pesti kluboknak a vegetáló kis klubokat kellene egyesíteniük.
Perspektívában két-három nagy fúzió képzelhetõ el Budapesten a leg-
nagyobb hagyománnyal és nemzetközi hírnévvel rendelkezõ csapatok
vezetésével. Ennek részleteibe nem érdemes belemenni, a kérdést úgy-
is az élet dönti el. A két-három budapesti szupercsapat (országosan 8-10
csapat regionális központtal) rendelkezne egy-egy nagyobb stadionnal,
míg a régi stadionok és részben maga az állam, illetve a megyék, ön-
kormányzatok továbbra is az amatõr labdarúgást szolgálnák. (De akár
két-három csapat is bérelhetne egy stadiont.) Az üzletemberek átvették
a kultúra fölötti ellenõrzést is, látjuk a következményeit, amit a köznyelv
„mcdonaldizálódásnak”, a reklámkultúra uralmának nevez a „magas-
kultúra” kiszorítása mellett. Miért gondoljuk, hogy a sport, a futball
„mcdonaldizálódása” meggátolható lenne a jelenlegi rendszer fennma-
radása esetén? A mai futballban az üzlet és a fizikai erõ párosul, hogy
minél elõbb a soccer, a labdarúgás hasonlatossá válhasson az amerikai
futballhoz. A reklámügynökségek mohón várják, hogy a labdarúgó-mér-
kõzések is méltóak legyenek a komoly amerikai üzleti vállalkozások-
hoz, vagyis kerüljön elõtérbe a látvány (ne legyen les, legyen nagyobb
kapu meg palánk és ki tudja, még milyen õrültség), és persze legyen
több szünet is a reklámok kellõ bemutatása érdekében. Már ma is meg-
jelenik a reklám a mérkõzések tv-közvetítése közben... Nincsen határa
a hanyatlásnak! Ez volna az alapkérdés vázlata. Meggyõzõdésem: egy más-
féle, jobb, de reális alternatíva puszta elképzeléséhez egy másik rend-
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szer létrejöttére volna szükség, amire rövid távon nemigen látszik esély.
Ideje lenne felébrednünk: a foci pitiáner kis „alrendszer” egy egész tör-
ténelmi óceánban. Legyünk hát nagyon óvatosak, amikor a labdarúgás
„megmentõit” hallgatjuk. Hinni csak annak szabad, aki ugyan a fut-
ballról beszél (mi mást is tehetne, valódi üzleti érekeinek elleplezése ér-
dekében!), de valójában a párezres szurkolóbázis számára építene a sta-
dion köré kereskedelmi központot, plazát, parkolót, szállodát, éttermet,
piacot stb. A futball mellékes. Olyan ez, mint amikor a tõke nekilátott
a kultúra „üzletesítésének”, amikor Tolsztoj közönséges árucikk lett, sõt
a mûvészfilmek és a futballmérkõzések idején is feltûnik a tv-képernyõ
– ma még – alsó szegmensében a reklám, sõt a filmeket is megszakítják
a reklám kedvéért. Nemcsak arról van szó, hogy amihez a tõke hozzá-
nyúl, az trivializálódik, hanem a tõkerendszerrõl, amelyben a reklám
szünetként, töltelékként felhasználja az emberiség minden lehetséges
vívmányát. Az üzleti vagy „reklámkultúra” mindent felzabál. A játékos,
a sztár minden életmegnyilvánulása, életének minden pillanata a sajtó,
a média szolgálatába kerül, mely struktúrákat szintén a reklám, a propa-
ganda tart el. A reklám nem szüntethetõ meg, csak a kapitalizmussal
együtt, hiszen a tõkerendszer a legintenzívebben talán a reklámban mu-
tatja meg magát, ahol a nyelvi, nemzeti határok már régen és tökélete-
sen lebomlottak.

A profit, a politika a foci-szórakoztatóiparban

Tudjuk, hogy az európai világlabdarúgásban egész forradalom játszódott
le: soha korábban nem ismert látványos futball jött létre, benne labda-
mûvész-gladiátorok, káprázatos technika és erõnléti gyorsaság, lebilin-
cselõ játék sorozatban. Az elõnyök is felhalmozódtak, nemcsak a hátrá-
nyok. Mondhatnánk, hogy a beléje fektetett pénz megtérült. A „futball-
globalizálódás” nyertesei kápráztattak el bennünket. A legjobb nemze-
ti válogatottak a bevándorlók, a külföldiek honosításának toleráns útját
járva, egy Benetton-reklámhoz hasonlatos bõrszín-összetételû „globá-
lis” csapatot verbuváltak össze. Nem véletlen, hogy az angolok és a né-
metek nemzeti válogatottjai gyengébb szereplése összefüggést mutat
azzal, hogy a túl sok külföldi, amennyire feljavítja a nemzeti bajnokság
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mérkõzéseinek színvonalát, úgy gyengíti a nemzeti válogatott erejét.
Ezzel szemben a francia bajnokság színvonala gyengébb, mint az angol,
mert a francia világsztárok mind külföldön játszanak, és a francia klu-
bok nem tudnak szériában olyan sztárokat vásárolni, mint az angolok.
A tõkekoncentráció olyan méreteket öltött, amit már csak néhány nagy
multicsapat tud követni. Z. Zidane, néhány évvel ezelõtt a világ talán
legjobb futballistájának az ára – az Arsenalnak tett ajánlat szerint – 40
millió font (kb. 16 milliárd forint) volt, ami nem sokkal kevesebb, mint
a budapesti Nemzeti Színház felépítésének ára. Igaz, az angol csapat ve-
zetõi sokallták az összeget, de hát azóta már nagyobb pénzeket is kifi-
zettek, most mindenki Ronaldinhónak a Barcából a Milanba való távo-
zásától várja az eddigi legmagasabb vételárat.

Ez az európai szuperfutball a nemzet egyfajta pótlékaként, a nemzeti
presztízs megnyilvánulásaként jöhet számításba a nemzeti államok gaz-
dasági átalakulása, „regionalizálódása” vagy felbomlása idején. Tudjuk
vagy kétszáz éve, hogy a tõke egyszerre a nemzeti határok fölött globa-
lizálódik, integrálódik és dezintegrálódik, nemzeti, helyi, regionális ér-
dekeket is megvalósít, miközben felhasználja azt az érzelmi szembenál-
lást is, amely a globalizáció egyformává gyúró tendenciáival szemben
milliók és milliók körében megnyilvánul. Így a multinacionális tõke
egyfelõl liberális, majd a konkurencia hatására nemzeti gúnyába öltözik
(„nemzeti tõke”), és estére már nacionalista húrokat penget, sõt egyene-
sen rasszista balhékat finanszíroz. Mindezt egy személyben klasszikus
módon talán Berlusconi képes megtestesíteni.

Köztársasági elnökök, uralkodók és miniszterek, helyi és „globalizált”
sztárok (színészek, modellek stb.), „nagy formátumú” politikusok avat-
ják az EB és a VB meccseit politikai eseménnyé, s használják fel pro-
pagandacéljaikra. Egyes megfigyelõk, mint például a politikailag közis-
merten „prostituálódott” D. Cohn Bendit, az 1968-as lázadó, a hollan-
dok Jugoszlávia elleni 6:1-es gyõzelmét „a demokráciának Milosevics
diktatúrája fölötti gyõzelmeként” értékelte. (Ilyesfajta megközelítésre
mi még emlékszünk, a kelet-európai államszocialista rendszerek sajátja
[is] volt felsõbbrendûségük bizonyítására egy-egy nagy gyõzelem...) Pá-
rizsban a 2000. év EB-gyõzelme nyomán a döntõ éjszakáján (július 3-
ára virradóra) milliók tomboltak a francia nacionalizmus szellemében.
Az angol nacionalizmus is éreztette hatását, és a rendezõ országok, Hol-
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landia és fõleg Belgium örökre megjegyezték (ha elfelejtették volna a
brüsszeli Heysel Stadionban lejátszódott korábbi tragédiát), hogy az an-
gol futballhuligánok nem szeretik a kontinens konkurens világát, csak
törtek-zúztak, áradt a szenvedély és a gonosz indulat. Bárki megértheti
hát a futball politikai jelentõségét. Sokszínû és sokoldalú a jelentéstartal-
ma, akárcsak a globalizáció új hullámáé.

A futball tehát egyetemes show-biznisszé vált (mint láttuk, valójában
sokkal több annál), ami egyes országokban már csak televízión keresz-
tül nézhetõ. Csak azt nehéz eldönteni, hogy vajon kiterjedt-e a világ,
vagy összezsugorodott... Talán egyszerre mindkét tendencia igaz, csak
attól függ, honnan nézzük. De egy bizonyos, a kapitalizmus emberarca
csak máz vagy maszk, alatta ott van a Nike és más nagy cégek rabszol-
gatartó arca, amely kedvesen mosolyogva és kéjelegve kereskedik a te-
hetséges kisgyerekekkel, segítve – ahogyan õk mondják – a futball fel-
virágzását. A Nike képviselõje egy propagandafilmen megjegyezte a
Spektrum Televízió mûsorában 2000. július 3-án késõ este – megnyug-
tatva a nézõket –, hogy mindeközben nem feledkeznek meg a profitról
sem, hiszen a mit sem sejtõ gyerekek fölött szépen csendben átveszik
a gyámkodó-jótevõ tulajdonos szerepét, jóllehet az emberi jogok és az
ENSZ alapokmányának tétele szerint a gyermekmunka és a profitter-
melés általa tilos és büntetendõ cselekmény. Mégis, a magyar mûsor-
szerkesztõk természetesen üdvözölték a gyermekek bérrabszolgaságá-
nak ezen új formáját mint a határtalan fejlõdés új etapját. Végül is a
profittermelés érdekében mindenütt megindult a „fiatalítás” a McDo-
nald’s-tól a Nike-ig, hiába, a fiatal sztár munkaereje olcsóbb, mint a Zi-
dane-é vagy Ronaldóé, vagyis a fizikai és lelki kiszipolyozást nem lehet
elég korán elkezdeni. Új korszak nyílt a labdarúgásban, a futballpedofi-
lok uralma. Amikor annak idején az NDK-ban napvilágra került a „szo-
cializmus” magasabbrendûségét szolgálni hivatott „gyermektenyésztés”
az úszás terén, a mai „tenyésztõk” még leleplezni akarták a jelenséget.
Ma már õk azok, akik sokkal magasabb szinten globalizálják e tapasz-
talatokat a futballipar és az emberiség nagy szégyenére. A magyar gye-
rekek is hamar kikerülnek a piacra, de nincs, aki tiltakozna. Visszatér-
tünk volna a gladiátorok világába? Mennyivel szebb lenne a világ, ha a
futball az igazi sport irányába térne vissza, de az ember kénytelen a re-
alitásokat tudomásul venni. 15 évvel ezelõtt egy abszurdnak látszó „jós-
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latot” vizionáltam: odajutunk majd, hogy nemzetközi szinten már nem
magyar csapatoknak, hanem csak egy-egy magyar játékosnak fogunk
drukkolni. Ha nem értjük meg pontosan, hogy mi történt és mi törté-
nik velünk itt Kelet-Európában, elõfordulhat még rosszabb is: magyar
játékosok nemigen lesznek a nemzetközi labdarúgás élvonalában. Hiá-
ba ugyanis a „gyermeküzlet”, az egyre fiatalabb sztároké (lásd például
Inter vagy Barca, Arsenal vagy Real Madrid), Magyarország (értsd a he-
lyi tõkéseket) csak mint a nemzetközi biznisz része bírja a versenyt,
amelyben a „szétszóródás” lesz a természetes, és elõbb-utóbb majd
Ázsia és Afrika pályáin „globalizálódnak” a magyar játékosárucikkek.

S noha azt állítottam, hogy a nemzeti labdarúgás egy regionális (kelet-eu-
rópai) integráció részeként élhetne tovább, az írás végén megkockázta-
tom a „jóslatot”: mivel a kis nemzetállamok gazdasági értelemben már
tulajdonképpen nem is léteznek, politikai, valóságos és virtuális túlélé-
sük, fennmaradásuk egyetlen formája ebben az integrációban (pontosab-
ban az integráció lehetõségében) rejlik. Ugyanis a nemzet fejlõdésének
gazdasági és politikai-kulturális alapjai egy ideig eltérõ pályán mozog-
nak ugyan, de ha nem ismerik fel az ott élõk a modern fejlõdés sajátos-
ságait, akkor egy újabb területen veszítik el saját életük fölött az ellen-
õrzést. (Sokaknak már most sincsen egyebük az autójukon kívül, mint
nemzeti hovatartozásuk tudata.) 

Akkor azután nem marad más, mint a rendszerrel szembeni egye-
temleges társadalmi kihívás vagy – ami látható katasztrófa – a rendsze-
ren belüli, alapjában – szintén jó üzletet jelentõ – nacionalista mítoszok-
ra épülõ nosztalgiázás, a rendõrség számára funkciót adó rasszista-erõ-
szakos kilengések kultúrája, amelynek okai és mûködése a következmé-
nyekkel együtt azonban már egy másik tanulmány tárgya lehet, a közép-
pontjában pedig a tõke különös, megzabolázhatatlan természete állna.
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