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Hogyan határozná meg Ön, hogy mi is az a foci? Egy sport, amiben
kétszer tizenegy játékos „küzd” egymással egy nézõkkel telt arénában?
(Modern idõk gladiátorai?!) Egy játék, ami rendkívül szórakoztató, rá-
adásul egyszerûen játszható? (Hiszen nem kell hozzá más csak egy lab-
da.) Egy eszköz, amin keresztül az emberek szemlélhetik a világot, an-
nak minden örömével és bánatával együtt? Ez mind igaz, de mi a futball
lényege? Az, hogy a bizonytalan világunkban egy biztos pontot nyújt az
emberek számára, az összetartozás érzésének erõsítése által (hiszen a le-
látón [elvben] mindenki egyenlõ, egy célért szurkolunk), ami manapság
– amikor a közösségi kötelékek egyre inkább felbomlanak – még hang-
súlyosabb jelentõséggel bír. Sajnos azt kell mondanom, hogy ma már
ezek olyan idealista megközelítési pontok, melyekkel ugyan átfoghatjuk
magát a játék eredeti eszméjét, de ha a jelenlegi, igazi profi focit szeret-
nénk definiálni, akkor az igazságot a „játékon túl” kell keresnünk. 

A játék átalakulása

Általános hiba, hogy az emberek nagy része még mindig inkább játék-
nak tekinti a labdarúgást, nem üzletnek, és úgy gondolnak egy-egy fo-
cicsapatra, mint klubra, nem pedig úgy, mint – ami valójában – egy vál-
lalatra vagy egy részvénytársaságra. Igen, az üzlet, a nyereségvágy, a ke-
reskedelem és a pénz mind-mind sokkal reálisabb szemlélõdési pont a
modern foci meghatározásánál! Ez az emberek számára evidenciának
tûnhet ebben a globalizálódó világban, de az idõsebb generációk szá-
mára egyáltalán nem az. Õk még emlékeznek arra az idõre, mikor a já-
ték maga volt a legfontosabb. Ha tanulmányokat olvasunk az amerikai



sportok – kosárlabda, amerikai foci, baseball – gazdasági-szociális szer-
kezetérõl, láthatjuk, hogy e játékok fejlõdésénél a profitorientált nézetek
voltak a meghatározóak, már a kezdetüktõl fogva. Európában ez egyál
talán nem volt így. A régebbi idõkben a klubok tulajdonosai vagy meg-
határozó emberei egyfajta státuszt vásároltak a klubokba irányuló befek-
tetéseikkel, s nem a futballból vették ki a pénzt közvetlenül, hanem ab-
ból a tekintélybõl és kapcsolatrendszerbõl profitáltak, amelyet a foci
biztosított számukra.1

A kilencvenes években azonban jelentõsen megváltozott az európai
labdarúgás. Egyfajta funkcióváltáson ment keresztül, minek során az
eredendõen angol falvak közötti harci játék a tõke szabad áramlása so-
rán globalizálódott, szórakoztatóiparrá fejlõdött, minden másodperce
és mozzanata üzlet lett, totálisan piacosított ágazattá vált,2 úgymond „for-
radalmat” élt át. Azért beszélhetünk „forradalomról”, mert a labdarú-
gást átalakító, modernizáló számos külsõ és belsõ tényezõ egyszerre fej-
tette ki a hatását. Melyek voltak ezek? A médiaipar fejlõdése és a televí-
zió térhódítása; az emberek életszínvonalának emelkedése; a labdarúgás
szabályainak átalakítása és a munkaerõpiac liberalizálása; valamint a
kereskedelmi stratégiák erõsödése, kapitalizálódás, tõzsdei részvétel.3

Ezen változások egy új kor hajnalát fémjelezték, melyben a gyorsan
eszmélõ, a változtatások szükségességét felismerõ és ezekbe bekapcso-
lódó ligák, klubok, olyan elõnyökre tehettek szert, amelyeket késõbb már
nehezebb volt, mostanra pedig szinte lehetetlen behozni. Kiváló példa
erre az angol foci, mely 20 évvel ezelõtt katasztrofális állapotban volt:
huliganizmus, rossz stadionok, defenzív játék jellemezte. A változások
ütemét felvéve azonban a „forradalom” nagy nyerteseivé és az egyik leg-
több bevételt hozó bajnoksággá váltak.

A Premier League csapatai 2006-ban 1,2 milliárd fontos (1 font 329
forint!) bevételt könyvelhettek el, és ez majdnem háromszor több, mint
amennyi egy évtizeddel ezelõtt volt; az élvonal meccseit 80 millióan né-
zik szerte 200 országban, az ebbõl befolyó tévés jogdíjak értéke pedig
közel 768 millió fontra rúg. Ezzel szemben a folyamat nagy vesztesei kö-
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zött szerepel Magyarország is, ahol a liga többéves bevételei sem köze-
lítik meg a fentebb vázolt számadatokat. A magyar ember a két pólus
közötti egyenlõtlenség okát Puskás Ferenc híres tézisével magyarázza
meg: „Kis pénz, kis foci; nagy pénz nagy foci.” Valóban, a pénz renge-
teget számít, de csak ez lenne az ok? Nem, hiszen hiába fektetnek bele
sok pénzt például az amerikaiak a „soccerbe”, az soha nem vetekedhet
európai társával. Túl kell lépnünk ezen a sztereotípián. 

További hibás általánosítás, hogy a nagy nyugati klubok egytõl egyig
nyereségesek. 2001-ben az angol ligákban szereplõ 92 klub közül csak
18 tudott profitot termelni.4 Ez látszólag ellentmondásban áll a fentebb
vázolt adatokkal, de gondoljunk csak bele! A kluboknak bár hatalmas
bevételeik vannak a televíziós jogdíjakból, a merchandise-termékek
(ajándéktárgyak) árusításából, jegyeladásokból, de ezek közel egyenér-
tékû kiadásokkal párosulnak – itt elsõsorban a játékosok fizetésére kell
gondolnunk, ami egyre nagyobb mértékben növekedett az évek során –,
így egy klub önmagában nem mindig nyereséges. Márpedig Angliában
egy játékos átlagfizetése 2006-ban 676 000 font volt évente.5 Óriási pénz!
Ezért azt mondhatjuk, hogy a klubokat nem maga a foci, hanem a foci-
ra telepedõ üzletek (például a televízió) tartják fenn.

Jelen vizsgálat célja ezek után nem is lehet más, mint meghatározni
azt az eseménysorozatot, mely kialakította a „modern, globalizálódó
futballt”, fõként az angol labdarúgás fejlõdésén keresztül. Miért pont az
angolokén? Mert itt foghatjuk meg legerõteljesebben a változásokat és
azok hatásait, köszönhetõen többek között a fejlett gazdaságuknak és a
világon legmélyebben gyökerezõ futballõrületüknek. Mielõtt ezt meg-
tennénk, lássuk, hogy milyen volt a helyzet régen.

Korai futball

A labdarúgás köztudottan Angliából származik, és a szabályait a 19. szá-
zadban fejlesztették ki. 1863-ban alakult meg a foci vezérlõ szerve, a
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Futball Szövetség (Football Association, a továbbiakban FA), melynek az
eredeti célkitûzése az volt, hogy egyesítse a különbözõ iskolák játékát
egyetlen közös szabály alatt. Ekkor még fõként az amatõrizmust pártol-
ták, mondván, hogy a profizmus megjelenése csak a játékon belüli kor-
rupciót erõsítené. Az FA azonban nem tudott sokáig gátat szabni a fej-
lõdésnek, így 1888-ban létrejött a Futball Liga (Football League), az el-
sõ profi liga a világon, a skót William McGregornak6 – az Aston Villa el-
nökének – javaslatára. McGregor látván a fociban uralkodó zûrzavart,
rendet próbált tenni. Ennek érdekében javaslatot tett a vezetõ klubok-
nak, hogy elõre le kellene fixálni a csapatok hazai és idegenbeli meccsei-
nek idõpontjait minden szezon elején. Ez fontos lépés volt, hiszen ezen
intézkedések bevezetése elõtt a csapatok ott és akkor játszottak, amikor
akartak, vagy amikor egy-egy kedvezõ ajánlatot kaptak. McGregor ja-
vaslatát támogatták a klubok vezetõi is, így 1888. szeptember 8.-án 12
klubbal elindult az angol liga: Preston North End, Bolton Wanderers,
Everton, Burnley, Accrington, Blackburn Rovers, Aston Villa, West Brom-
wich Albion, Wolverhampton Wanderers, Notts County, Derby County
and Stoke alkották a keretet.7

Az egyenlõség szellemében

A liga alapvetõ célja a csapatok közötti egyenlõség fenntartása volt, és
ennek érdekében számos intézkedést foganatosítottak. Majdnem egy
évszázadon át az volt a szabály, hogy az egész éves jegybevételt – késõbb
minden klub az éves jegybevételének 4%-át – adta be a „közösbe”, és
ezt osztották szét egyenlõen. Továbbá maximalizálták a fizetéseket – 
ez 1961-ig volt érvényben –, ennek következtében a játékosok hosszú
távra a klubnál maradhattak, hiszen mindenhol ugyanakkora összeget
kaptak volna fizetségül. Így a keret sokáig változatlan maradt, ezáltal le-
hetséges volt a csapatépítés. Ma ugyanezt az eredményt a Bosman-sza-
bálynak köszönhetõen csak az egyre magasabb fizetésekkel lehet elérni.
1995-ben ugyanis Jean-Marc Bosman példájából precedenst teremtett
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a bíróság, melynek értelmében, ha egy európai csapatban játszó játé-
kosnak letelik a klubjánál a szerzõdése, akkor utána szabadon és ingyen
átigazolhat egy másik európai klubhoz. Az együttesek, hogy ezt meg-
akadályozzák, egyre hosszabb távú szerzõdéseket kötnek a játékosok-
kal.8 Ez azonban nemhogy megszünteti, hanem éppen hogy erõsíti a
futballon belüli krízist, ahogy ezt késõbb majd látni fogjuk. Az egyenlõ-
ség fenntartásának leghatásosabb módszere azonban az ún. 34-es szabály
(FA Rule 34) volt, melynek a lényegi elemei a következõk:

1. Senki sem vehet fel fizetést a labdarúgóklub igazgatója címén. (Ezt
késõbb kétszer megváltoztatták: 1981-ben a klub már egy teljes mun-
kaidõs igazgatót fizethetett. Ma már nincs megszabva az igazgatók
száma, csupán az, hogy teljes munkaidõben kell dolgozniuk.) 

2. Senkinek sem származhat többségi bevétele a futballklubból. 
3. A többletnyereséggel rendelkezõ klubok pénzébõl segíteni kell a ne-

héz helyzetbe került egyesületeket.

Ezek a szabályok együttesen teremtették meg azon helyi üzletemberek
kultúráját, akik, ha bármilyen személyes hasznuk is származott a klub-
ba való beavatkozásukból, akkor sem tekintették azt pusztán üzleti lehe-
tõségnek. A saját tevékenységüket sokkal inkább úgy fogták fel, mint a
közszolgálat egyik formáját. Az igazgatók pedig önmagukat általában
úgy festették le, mintha gondnokok lennének, akik visszaadnak valamit
a városnak, és a feladatuk az, hogy épségben fenntartsák a klubot a kö-
vetkezõ generációk számára. (Ez manapság is gyakori öndefiniálás a ki-
sebb osztályokban vagy a ligán kívül szereplõ csapatoknál.)9 A profitori-
entált nézetek szabályozásának köszönhetõen a meccsek árai a szurko-
lók, a munkások számára is megfizethetõek maradtak, a gyerekeknek
pedig a belépés mindig is ingyenes volt. 

Miért volt ez fontos? Mert egy olyan érában, ahol még kevés tevé-
kenység létezett az emberek szórakoztatására, a foci biztosított egy nem
túl drága, nagy gyorsaságú, izgalmas versenyt – ugyanis bizonytalan volt
a kimenetele –, és ez felkeltette az emberek érdeklõdését. A kísérleti
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pszichológia modern eredményei pedig azt mutatják, hogy az emberek
„az azonnali örömszerzés efféle életteli formájának nagyon nehezen
tudtak ellenállni”10. Az izgalom addiktív volt, és az a szenvedély, amely-
lyel a focit követték, egyesítette a kötelékeket a klubok és a helyi közös-
ségek között. (Ez azonban még nem pusztán üzleti kapcsolat, hanem
sokkal emocionálisabb!) Így a klubhûség a szurkoló fontos jellemzõje volt,
és a fõ oka, hogy támogassa csapatát. Fontos, hogy ez a támogatás köz-
vetlenül történt. Hiszen a sportot követõk világa akkor még teljesen más
volt. Az emberek egyetlen lehetõsége, hogy sportot nézhessenek, az volt,
ha személyesen mentek ki a meccsekre. A létesítmények és a stadionok
azonban nagyon kezdetlegesek voltak – nem jellemezte õket a mai sta-
dionok multifunkcionalitása –, és a néhol rossz építési megoldások, va-
lamint a meccseken jelenlévõ hatalmas tömegek miatt az emberek sze-
mélyes biztonsága is veszélyben forgott. A „köznépnek” nem voltak fenn-
tartva sem étkezõterületek, sem boltok, és a mellékhelyiségek is primi-
tívek voltak.11 Itt, ha a nézõ valamelyik eseményrõl lemaradt, akkor az
a pillanat, az a mozzanat számára örökre elveszett.

Így a futball Angliában „a kezdetektõl egy mély emberi szükségletet
töltött be. A tömeg az összetartozás érzését találta meg a pályán, a mecs-
csen, a klub közösségi támogatói között. A tömeg összenõtt a helyi klub-
bal, hogy láthassák ugyanazokat a játékosokat és ugyanazt a csapatot
minden héten, minden bajon át támogatva és magasabb célok elérésé-
re sarkallva õket. Ez a kapcsolat a hûségen alapult, és ez megkérdõje-
lezhetetlen volt. A pálya egy értékes hely lett, ahová az emberek elmene-
külhettek a világból, a munkahelyükrõl, családi gondok elõl. És ahogy
a következõ generációk megszülettek, úgy vált a szurkolás is egyszerre
családi és helyi hagyománnyá”,12 tehát egyfajta kulturális összekötõ ka-
poccsá a társadalmon belül.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a „régi idõk fociját” fõleg az egyenlõ-
ségre való törekvések és a szurkolókkal való „családias” kötelékek kiépí-
tése jellemezte. Ezek a kilencvenes években történt átalakulások alatt
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szinte teljesen eltûntek, ráadásul a klubtulajdonosi szerkezet is jelentõ-
sen átalakult. Mi változott ekkor? Röviden az, hogy az elõzõleg zárt szek-
tor engedett, és megnyílt az üzleti erõknek, amit jó idõben kihasznált a
televíziós foci felemelkedése, a médiaipar fejlõdése, a velejáró marke-
tinglehetõségek növekedése és általában a profi sport erõsödése.13 Köz-
helynek hangzik, de tény: a sportra a 20. században a legnagyobb ha-
tással a televízió volt, és ez közvetve és közvetlenül is megváltoztatta az
egész labdarúgást. 

A televízió behatolása a labdarúgás vérkeringésébe

A szponzorálás és a televíziónak a fociba való bekapcsolódása a 60-as
években kezdõdött meg. A tévétársaságok számára kellett egy mûsor,
amiért az emberek hajlandóak voltak több pénzt is fizetni, csak hogy
láthassák. Erre rá is leltek a foci személyében. 1965-ben a BBC 5000
fontot fizetett a Ligának azért, hogy a heti fordulók legemlékezetesebb
pillanatait közvetíthesse, ez volt a „Match of the Day”. (Csupán az ösz-
szehasonlítás végett: a 2007–2010 közötti angol mérkõzések közvetíté-
séért a SkyTv 1,7 milliárd fontot fizetett. Bárki elképzelheti, hogy eny-
nyi pénzbõl hány magyar csapatot lehetne „felfejleszteni”.) A bevételt
szétosztották a csapatok között, és minden klub kicsivel több mint 50
fontot kapott. Ezt a mûsort Anglia több mint 1/4-e követte figyelemmel,
és sokan csak ennek hatására kötelezték el magukat egy-egy csapat mel-
lett. Bár a technológiának még fejlõdnie kellett ahhoz, hogy a ma lát-
ható közvetítési színvonalat elérje, de ez már egy hatalmas elõrelépést,
óriási változást fémjelzett.

Gondoljunk csak bele! A tévé megjelenésével jelentõs változás állt be
a fentebb vázolt klub–szurkolói kapcsolatokban, illetve önmagában a
„szurkolói attitûdben” is. A tévénézés ugyanis szabadidõs tevékenység
lett. Kitágultak a nézõ lehetõségei, hiszen kiválaszthatták, hogy milyen
sportot és mikor akartak nézni. A tévéközvetítések megjelenésével az em-
bernek már nem kellett kimennie a stadionokba, a pályákra, hogy mér-
kõzéseket nézzen, elég volt csak, ha hátradõlt, és a karosszékbõl tudta fi-
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gyelni a meccset. Nem zavarták mások, nem kellett a sokszor rossz mi-
nõségû stadionokban sem szorongania. És itt már ritkán voltak kiha-
gyott mozzanatok! A játékot megtekinthették több szemszögbõl, lassít-
va, visszajátszva. Ha netalántán mégis lemaradtak volna az emberek
egy-egy meccsrõl, akkor is pillanatok alatt megtudhatták az eredménye-
ket, hiszen a különbözõ tévés mûsorok, a rádió és késõbb majd az inter-
net az információk rendkívül gyors és széles körû áramlását biztosítot-
ta. Manapság pedig minden ligának, csapatnak van saját website-ja, ahol
újra lehet nézni a meccseket, a legjobb pillanatokat – természetesen
nem ingyen –, de itt akár biztosítást is köthetnek az emberek, sõt hitelt
is vehetnek fel. Ez a mai ember szemében nem jelent egyfajta „extra
szolgáltatást”, hiszen mi már ebbe a rendszerbe születtünk bele, mégis
észlelhetjük ennek a szemléletmód-változásnak a jelentõségét. 

Az életszínvonal emelkedése

Ez a technológiai fejlõdés pedig szoros összefüggésben volt az emberek
életszínvonalának emelkedésével is, mely a foci forradalmasításának
másik lényeges tényezõje volt. Hiszen miért nem kellett az embernek
kimennie a meccsre? Mert megvehette a tévét, amin keresztül focit és
számos más mûsort is nézhetett. A II. világháború után ugyanis, a kapi-
talista országok gazdasági fellendülése következtében az embereknek
több pénzük volt, és a technológia fejlõdése következtében több min-
denre is lehetett költeni. Ezáltal erõs versenyhelyzet alakult ki, ahol a
technológia (autók, televízió, videojátékok) és szórakoztatás (vásárlás,
filmek) versenyeztek az emberek figyelméért és idejéért – így minden
sport jövõjének lételeme lett a rugalmasság, tehát az, hogy ki mennyi-
re tudta eladni önmagát.14 Fejlõdnie kellett tehát a focinak, hogy lépést
tudjon tartani ebben a versenyben. Minõségi javulást kellett elérni, hi-
szen az emberek már megválogathatták, hogy magas minõségi focit sze-
retnének-e nézni – akár távol az otthonuktól –, vagy sem. Ugyanis már
a távolság sem volt akadály: a mobil populáció eme kiváltságát a moder-
nebb autók és a fejlettebb utak biztosították. 
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Így azon csapatok számára, amelyek az élen szerettek volna lenni,
adott volt a következõ lépés: mégpedig a közvetítések, mellette az egy-
re erõsödõ és szélesebb marketing- és szponzorálási lehetõségek kihasz-
nálása presztízsük, népszerûségük növelése érdekében. A közvetítések
és a marketingkampányok célja ugyanis nem csupán a jó ügy szolgála-
ta volt – például a sportos életmód terjesztése, a sportolási kedv meg-
hozása az emberek számára –, hanem az, hogy néhány jelentõs márka-
és marketingértékkel bíró sportolót és klubot globális hírességgé te-
gyenek, így növelvén a nézettséget és nem utolsósorban a bevételeket.
A közvetítések ugyanis nagy szerepet játszottak egy-egy csapat felemel-
kedésében. Kiváló példa erre a Manchester United, amely a 60-as évek-
ben mint tévés termék szinte ellenállhatatlan volt az emberek számára.
Dennis Law, aki az elsõ 8 tévés fellépésén 9 gólt szerzett, biztosította a
látványt, George Best a ragyogást, Bobby Charlton pedig az eleganciát
és az erõt. (Tovább erõsítette a Manchester pozícióját az angol foci emi-
nens klubjai között a BEK megnyerése is 1968-ban.) És persze nem utol-
sósorban a tévés jogdíjak fix összeget jelentettek a kluboknak minden
év elején. Ezeket fejlesztésekre és új játékosok vásárlására fordíthatták.
Azonban éppen e bevételek billentették ki a focit az FA-szabályozások ál-
tal kialakított egyensúlyi helyzetébõl, aminek a felbomlása számos nega-
tív következménnyel járt.

A válság kezdete

Elindult az angol foci átalakulása a mai egyenlõtlenség állapota felé:
felül pénzcsinálás, alul nyomor. Azok a nagyobb klubok ugyanis, ame-
lyek többször szerepeltek a tévében, sérelmezték, hogy a közvetítési jo-
gokból származó bevételekbõl ugyanolyan részesedéssel bírnak, mint a
kisebb, a képernyõn ritkábban látható csapatok. Így nyomást gyakorol-
tak az FA-re, a szabályok megváltoztatását követelve. A nyomásnak en-
gedve a maximalizált bérek megszûntek, aminek következtében fel-
gyorsult a „játékosáramlás”. A kisebb csapatok játékosai, valamint a kor
„sztárjai” a nagyobb klubokba kezdtek átvándorolni, mivel ott több fize-
tést kaptak, még tovább mélyítve a csapatok közötti különbségeket.15 De
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nemcsak a játékosokat, hanem a szurkolókat is elvonzották a híresebb
klubok a helyi csapatoktól. (Hiszen láttuk, hogy az infrastruktúra fejlõ-
dése következtében a távolság már nem jelentett akadályt.) „Ez a kisebb
klubok vezetõinek az átka, hogy nézzék, ahogy az edzõk és a helyi em-
berek a nagyváros felé mennek, miközben a helyi csapat szinte üres le-
látók elõtt játszik” – fogalmazódott meg az elégedetlenség akkoriban.16

Csak hogy lássuk, milyen sokat számított ez: a 70-es években például 10
millió ember élt kétórás utazási távolságra az Old Traffordtól.17 Így nem
csoda, hogy 1970–71-ben a két manchesteri és a két liverpooli csapat
jegybevétele 72%-kal magasabb volt, mint a többi, kisebb ligás klubé! 

De nemcsak a liga szerkezete, hanem a játék maga is az 1970-es évek-
tõl kezdve a mélyponton volt. A profi kluboknak az egész világon szem-
besülniük kellett az egyre növekvõ inflációval. A meccsek is kevésbé vol-
tak vonzóak, ugyanis a védekezõ focit részesítették elõnyben, amikor is
a védõk elég keményen megfogták a támadókat, és a meccsenkénti gó-
lok száma lecsökkent. Mivel csak két csapat esett ki az elsõ osztályból, a
középszerû csapatok remélték, hogy azáltal, hogy defenzíven játszanak,
elkerülhetik a kiesést. (Ne felejtsük, hogy ekkor még csak 2 pont járt a
gyõzelemért és 1 a döntetlenért.) Így az angol foci a nagyobb európai
ligák mögé csúszott, és a tehetségesebb angol játékosok a jobb fizetség
és a magasabb színvonal reményében külföldre igazoltak. A helyzetet
súlyosbította a korabeli stadionok primitív állapota, egyes szurkolók of-
fenzív és erõszakos viselkedése (ami a fekete játékosok szidalmazását is
takarta), a szurkolók „ketrecbe zárása”, hogy elválasszák õket a pályától
és az ellenféltõl; ezek összességében rontották a labdarúgás helyzetét.

Az angol foci mélypontját az 1980-as években még számos szeren-
csétlenség is tetõzte. 1985-ben egy régi, falelátó lángra lobbant Brad-
fordban az egyik meccsen, amit élõben is közvetítettek; a tûzvészben 56
ember halt meg. 18 nappal késõbb pedig a Heysel Stadionban történt
egy újabb katasztrófa, amikor is egy Juventus–Liverpool meccsen 38 olasz
szurkoló vesztette életét. Az angolokat ezután 5 évre kitiltották az euró-
pai versengésekbõl. 1989-ben pedig a hillsborough-i stadion egyik túl-
zsúfolt lelátóján 96 liverpooli szurkoló halt meg, amikor az FA-kupa elõ-
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döntõjében csapatuk a Notthingam Forest ellen játszott. Ezek az esemé-
nyek a brit kormányt sürgõs cselekvésre szólították fel. Lord Justice
Taylort kérték fel a katasztrófa hivatalos kivizsgálására. Taylor megvizs-
gálta az összes ligához tartozó lelátót Angliában és Skóciában. Az ún.
Taylor-jelentés számos hiányosságra rámutatott a stadionok szerkezetétõl
kezdve a tömegkezelési módszerek elavultságáig. A jelentés ezeket a hi-
ányosságokat 5 fõbb pontban foglalta össze: régi pályák, rossz adottsá-
gok, huliganizmus, túlzott alkoholfogyasztás, rossz irányítás.18 Taylor elõ-
ször is azt javasolta, hogy a stadionok állóhelyeit fel kell számolni, és
az összes lelátót át kell alakítani. Valamint jelezte, hogy az FA és a Liga
nem tudja betartatni a klubokkal a megfelelõ biztonsági elõírásokat. 
A személyzet felkészületlen, tagjai nincsenek tisztában a felelõsségük-
kel. (Késõbb új személyzet került a régi helyére.) A jelentés hatására ha-
talmas összegeket fektetettek a stadionok felújításába: a brit kormány az
adóbevételekbõl létrehozta az ún. Football Trustot, melybõl minden klub
ki is vett annyi pénzt, amennyibõl a stadionok átépítését finanszírozni
tudták. (200 millió fontot osztottak ekkor szét: a Manchester United 3,4
milliót, a Chelsea pedig 4 millió fontot kapott ebbõl). Beléptetõ kapuk
létesültek, a lelátókra biztonsági kamerákat szereltek fel, a rendbontó-
kat többéves kitiltásokkal kezdték sújtani. (Taylor ezen túlmenõen jelez-
te, hogy a klubok legfõbb támogatói az alacsonyabb rétegekbõl kerül-
nek ki, ezért nem javasolja, hogy az újjáépítés miatt magasabb jegyára-
kat állapítsanak meg.) Ezek a változások pedig megteremtették a lehe-
tõséget az elmúlt évtized válságából való kiugrásra.

Egy új kor hajnalán

Így a kilencvenes években a futball új fejezete nyílt meg. Átalakult a lab-
darúgás környezete, és a ligák már nem tudtak tovább gátat szabni az
üzleti kor nyomásának. A klubokat a 34-es szabály kikerülésével gazdasági
társaságokká alakították át. A cég tulajdonosai a részvényesek lettek, akik
részvényeiket szabadon adhatták-vehették a tõzsdén. Ebbe a részvény-
társaságba bevonták mindazt a tõkeelemet, amely futballtõkeként az
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egyesület mûködtetéséhez szükséges volt: a stadionokat, a játékosokat,
az immateriális javakat, a kiszolgáló szórakoztató intézményeket.19 En-
nek következtében világossá váltak a tulajdonosi viszonyok, a klubok ad-
hatóvá-vehetõvé váltak, ezzel új, friss pénzek jelentek meg ebben az ága-
zatban, továbbá teljesen legális, szabályozott keretek közé helyezõdtek a
pénzügyek is. A részvénytársasági forma stabilitást is nyújtott. Ha példá-
ul tulajdonosváltás történt, az zökkenõmentesebben tudott lezajlani. Ez
pedig egy modernebb kereskedelmi politikát eredményezett, aminek
egyik alkotóeleme értelemszerûen a részvények kibocsátása volt a tõzs-
dére, ugyanis ez a tõkecsinálás relatíve egyszerû módja volt. A legtöbb
klub ezt a lépést csak a kilencvenes évek közepén tette meg, amikor is a
korábban – az eltérõ szabályozási rendszer alatt – olcsón vett részvénye-
ket most sokkal drágábban tudták eladni. 

Miért nem tették meg ezt korábban? Mert egy klub jegyzése a tõzs-
dén mindig kockázatos üzletet jelentett. Ugyanis ezután bárki, a világ
bármely részérõl birtokolhatott részvényeket, és akinek elég pénze volt,
az teljesen megvehette és irányíthatta a klubot. Ebbõl a rizikós helyzet-
bõl találunk példát olyan klubra, amely kedvezõtlenül jött ki (lásd Bo-
russia Dortmund), és olyan is akad természetesen, amelyik szerencsé-
sen: a Manchester United nevet szinte minden ember ismeri a világon.
Léteznek azonban olyan szurkolórészvényesek is, akik nem a haszon mi-
att, hanem pusztán szentimentális okokból birtokolnak pár részvényt a
kedvenc klubjukból. Ez különösen fontos az emigránsok számára, akik
szemében ez ugyanakkora értékkel bír, mint az a marék otthoni föld a
zsebükben.20 Erre a tulajdonostípusra a Celtic szurkolói között számos
példát találhatunk.

Új bajnokság, új játékosok

Ez a szerkezeti átalakulás megadta a végsõ lökést a nagy angol klubok-
nak a kisebbektõl való függetlenedéséhez, amire már hosszú évek óta
vágytak. Így 1992-ben 22 elsõ osztályú klub „kitört” a Futball Ligából,
és egy új ligát alapított, az FA Carling Premiershipet. (A Liga ezután
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pert indított ellenük, de végül is kiegyeztek a felek, mely egyezség ér-
telmében a Premier League évi 3 millió font kompenzációban részesíti
a Ligát az okozott „kellemetlenségek” miatt.) A meccsek közvetítési jo-
gát a SkyTV nyerte el 305 millió fontért, melyet 22, késõbb 20 csapat
közt osztottak szét21, az egyes csapatok élõben közvetített mérkõzéseinek
arányában.

A Premier League célja pedig egyszerû volt: minél több pénzt szerez-
zenek a kluboknak és tulajdonosaiknak. A klub és a támogatói közti
kapcsolatokra ugyanis alig tértek ki az érvényben lévõ szabályozások,
ezért ezek a „gazdasági társaságok” igyekeztek minden lehetséges bevé-
teli forrást kihasználni vagyonuk gyarapítására. A Taylor-jelentés után
meginduló újjáépítési program – amit, mint láttuk, közpénzbõl finan-
szíroztak – az üzletiesedés ugródeszkája lett. Hiszen a stadionfejleszté-
sek jelentõs költségei megkövetelték, hogy e létesítményeket jobban ki-
használják, nemcsak meccsnapokon, hanem azon kívül is. Az állóhelye-
ket szinte teljesen felszámolták, hogy rendelkezésre bocsássák azokat
különtermeknek, konferenciatermeknek, vállalati szórakoztató egysé-
geknek, éttermeknek, üzleteknek, amik tovább növelték a bevételeket.
Hol vannak már a régi állapotok? Itt a kulcsszó már a multifunkciona-
litás.22 Volt, ahol még a stadionok nevét is bérbe adták! Mikor például 
a Liverpoolt megvásárolta a két amerikai, Tom Hicks és George Gillet,
székfoglaló beszédükben hangsúlyozták, hogy az újonnan építendõ sta-
dion nevének bérbe adásából befolyó összegbõl minden évben 1-1 nagy-
nevû játékost igazolnak majd le. (De ne feledjük: a kiadások már ekkor
is a bevételek nagyságával vetekedtek!) 

Ezekkel azonban még nem értek véget a kedvezõ változások! Az eu-
rópai integrációs törekvések nyomán az UEFA liberalizálta a munkaerõ-
piacot.23 A mérkõzéseken egy csapatban egyszerre játszható külföldi já-
tékosok számát is megemelték, így a gazdagabb klubok már a világon
bárhonnan igazolhattak játékosokat. Korábban egy klub maximum há-
rom idegen játékost küldhetett pályára bármely UEFA által szervezett
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versenyen. Ma már a klub egy egész csapatot is kiállíthat Európa külön-
bözõ országaiból származó játékosokból. (Erre a Chelsea kiváló példa.)
Nem európai játékosokat is lehet igazolni, ekkor az adott ország mun-
kavállalási és a helyi liga szabályainak megfelelõen folyik az átszerzõ-
dés. Mindezek következtében az angol csapatokhoz a legjobb játékosok
és edzõk szerzõdtek egész Európából. (Az edzõk esetében is megfigyel-
hetõ volt egyfajta mobilitás, bár õk soha nem is voltak olyan mértékben
korlátozva, mint a focisták.) Az újonnan érkezõ edzõk pedig a „saját stí-
lusukat” is magukkal hozták. Ha például angol edzõk mentek külföld-
re, akkor az angolokra jellemzõ kemény munkát és a fizikai erõre épü-
lõ szilárdabb játékot honosították meg csapatukban. Ellenben mikor a
francia Arsene Wenger irányítása alá került az Arsenal, akkor inkább a
stílusra helyezõdött a hangsúly, mintsem az erõre. (Ez azonban nyilván-
valóan távol állt olyan edzõktõl, mint George Graham.) Érdemes meg-
figyelni, hogy a Premier League-et megalakulása óta napjainkig, egyet-
lenegy angol edzõ sem nyerte meg. A négy, gyõzelmet arató edzõ között
kettõ skót, Sir Alex Ferguson (Manchester United) és Kenny Dalglish
(Blackburn Rovers), egy francia, Arsene Wenger (Arsenal) és egy portu-
gál, José Mourinho (Chelsea), tréner található.

A modern stadionokban pedig a korábbi rasszista megmozdulások és
tömegkezelési problémák már kevésbé jelentkeztek. A szabályokon is
néhol módosítottak: a gyõzelem már 3 pontot ért, és a beáramló új te-
hetségek – az „új vér” – új ötleteket is jelentettek, és ezek összességük-
ben erõsítették a támadó szellemiségû futballt: Cantona, majd késõbb
Henry volt többek között ez új irányzat úttörõje. Sir Alex Ferguson erre
az idõre, pontosabban Cantona szerepére így emlékszik vissza 2007-
ben: „Egy igen fontos idõszakban került hozzánk Eric. Õ kinyitott olyan
ajtókat, olyan lehetõségeket elõttünk, amilyenek csak évekkel kínálkoz-
hattak volna elõttünk! Õ egy igazi karizmatikus alkat volt, akire nagy
szükségünk volt akkor! Neki nagy hite volt, és van most is! Jó döntésem-
nek bizonyult, hogy leigazoltam! Ez meghatározta a klub további sorsá-
nak alakulását! Nem véletlenül tartunk ott, ahol tartunk! Ez neki kö-
szönhetõ!”24 Korábban ki gondolta volna, hogy ez a fajta liberalizálódás
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egyszer lehetséges lesz? 1965-ben már az is rasszista indulatokat keltett,
hogy a Leeds Unitedben egy dél-afrikai fekete, bizonyos Albert Johan-
nesson szerepelt.25 1992-ben csak 11 ember volt nem angol vagy ír focis-
ta, most 2007-ben pedig a számuk már több mint 250. Mi ez, ha nem
az egyre erõsödõ globalizáció példája?

A focisták szerepének átalakulása

Az új, híresebb játékosok érkezése a klubok marketingstratégiájára is
hatással volt. Ugyanis ezek a focisták fejlesztették a klub presztízsét az-
által, hogy velük felvértezve jobban játszott a csapat, így több meccset,
versenyt nyert. A sikerek pedig köztudottan bõvítik a csapat szurkolói
körét, akik támogatásukon túl, új bevételi forrást is biztosítanak a me-
zek és más merchandise-termékek lelkes vásárlása révén.26 Mindezek
fényében megállapíthatjuk: a játékos szerepe is átalakulóban volt: a fo-
cistának már nemcsak a futballtudása volt a fontos, hanem a részvétele
a show létrehozásában a pályán és azon kívül is. Ezáltal jobban szétvált
egymástól a jó és a híres focista szerepköre. Már nem állíthatjuk teljes
magabiztossággal, hogy a híres focista egyet jelent a kiváló játékképes-
séggel rendelkezõ játékossal. Sõt! Néha elég, ha valaki jó imázzsal ren-
delkezik, jól sztárolható, és akkor nagy a valószínûsége, hogy leszerzõ-
dik vele egy híres csapat. A klubok ugyanis tudatosan ügyelnek arra, hogy
olyan játékosokat igazoljanak, akikkel világszerte növelni tudják népsze-
rûségüket és piaci értéküket, még ha az illetõ nem is egy Ronaldo kali-
berû játékos. Erre kiváló példa a Manchester United 2005-ös igazolása,
a dél-koreai Pak Dzsi Szung leszerzõdtetése. Dél-Korea ¾-e azóta Man-
chester United szurkolónak vallja magát, pedig kedvencük alig-alig ját-
szik. (Leszámítva persze a csapat nyári ázsiai felkészülési meccseit, ahol
valami oknál fogva mindig a kezdõcsapatban kap helyet ugyanúgy, mint
a Manchester saját magazinjában is, melyre persze elõ lehet fizetni.) 
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Ez is jól tükrözi, hogy egy márka mögött mindig sztárok állnak. És a
klub úgy tehet szert több nyereségre, ha ezt a „márkát” értékesíteni tud-
ja a sportolón keresztül.27 Klasszikus példa erre maga David Beckham,
akinek „márkajelenségét” a mai napig nem sikerült kiderítenie a kuta-
tóknak. Most rögtön felmerülhet bennünk egy kérdés: miért kell ez ne-
künk? Miért kell az embereknek, hogy sztárolhassanak valakit? Én sze-
mély szerint Cerny gondolatmenetével értek egyet ebben a kérdésben:
„A nézõt a játékban a játékos helyettesíti és az egyben saját becsvágyunknak a he-
lyettesítése, hogy gyõzzünk, élen legyünk, könnyen érjük el a sikereket, csillogó
arccal leküzdjünk minden nehézséget és akadályt, s végül ott álljunk a gyõzelmi
emelvényen babérkoszorúval övezetten.”28 Tehát azért sztároljuk a focistá-
kat, hogy sikereiken keresztül önmagunk sikerének egyfajta katarzisát
éljük át. A piac tehát nem apellál másra, mint a saját egónkra.

A fentebb kifejtett tényezõk együttes hatása következtében a Premier
League lett az a hely, ahol tehát a világ legjobb játékosai játszanak kivá-
ló minõségû pályákon, és ezeket a meccseket a modern közvetítési rend-
szer segítségével az egész világon figyelemmel kísérhetik az emberek.
(Le kell szögeznünk azonban, hogy Európa nagy részén is hasonló vál-
tozások mentek végbe, csak eltérõ ütemben.) De ahogy a mondás tart-
ja: rossz nélkül nincs jó, így az angol foci „forradalma” is számos nyug-
talanító trend fejlõdéséhez vezetett, sõt szinte mindegyik kedvezõ válto-
zásnak volt egyfajta negatív mellékhatása. De melyek voltak ezek?

Az „érem másik oldala”

Láthattuk, hogy a brit, majd a globális tõke támogatásával a Premier-
ship csapatai az egyenlõség politikája helyett a profitorientált szemléle-
tet helyezték elõtérbe. Ennek következtében a foci árucikké vált, a csa-
patokat az vette meg és adta el, akinek a legtöbb pénze volt. A célkö-
zönség sem a hagyományos szurkolói réteg volt többé, hanem sokkal in-
kább a piaci vásárlók álltak a középpontban. Bennük már nem az ere-
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deti értelemben vett támogatókat látják, hanem a két lábon járó pénz-
ügyi lehetõségeket, a fogyasztókat. A klub és a támogatók közötti, hagyo-
mányos értékeken alapuló, bensõséges kapcsolat tehát egy piaci szem-
léletû, marketingközpontú álkapcsolattá redukálódott, aminek a követ-
keztében a szurkolók–klubok között egyfajta távolságérzet alakult ki. Ez
a „kapcsolat” tehát már nem a hûségrõl, bizalomról szól, hanem csakis
és kizárólag a pénzrõl.

A stadionok átépítése következtében a jegyárak is emelkedtek29, de a
klubok sem a segélyeket, sem a tévés pénzeket nem használták fel ezek
mérséklésére, így az fokozatosan a korábbi ár háromszorosára növeke-
dett. Ezek az emelkedõ árak pedig rengeteg embert kizártak az élõ mecs-
csekrõl. A stadionokba ennek okán egy újfajta közönség áramlott be, akik
a korábbiaktól eltérõen, teljesen más atmoszférát teremtettek.30 Azokat
az embereket pedig, akik egész életükben támogatták a csapatukat, most
cserbenhagyták. Õk már a gyermeküket sem tudják kivinni ingyen a
meccsre. Ha ezt a lehetõséget elveszik tõlük, akkor mi marad számukra?
Marad a tévé, azt legalább meg tudják fizetni. Az elõfizetésekbõl szár-
mazó bevételek egy részét pedig a televíziós cégek ismét visszaforgatják
a fociba. (Mindezek ellenére elég érdekes jelenség, hogy az emberek nem
idegenedtek el a klubjuktól, sõt a Premiership nézõinek 83%-a kezdetek-
tõl fogva támogatta saját klubját, tehát mindig márkahûek maradtak.)31

Az is kétségtelen, hogy a munkaerõpiac liberalizálása megnövelte a
játékosok mobilitását, sokuknak jobb lehetõségeket teremtvén, és láthat-
tuk kedvezõ hatását magára a játékra is. Azonban a sok külföldi „sztár”
érkezése nagyon megnehezíti a helyi, fiatal játékosok kitörési lehetõsé-
geit. A Bosman-szabály után pedig a klubok már nem tudják a játéko-
saikat szorosan fogni, megtartani, csak úgy, ha vonzóvá teszik a maradást
– ergo, több pénzt kapnak –, illetve hosszabb távú szerzõdéseket köttet-
nek velük. Ez azonban csak a fizetési spirál és a csapatok közötti egyen-
lõtlenségek melegágya lesz, hiszen a jobb játékosokat csak a nagyobb
klubok tudják az elvártaknak megfelelõen megfizetni. És bár a Premier
League-ben van példa kisebb csapatokra is, példának okáért ott a Charl-
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ton Athletic; de a márka koncentráltságából és az eltérõ mértékû bevé-
telekbõl fakadóan csak pár klubnak adatik meg az a lehetõség, hogy egy
olyan csapatot tudjon kiállítani, amelyik képes bajnokságot is nyerni.
Ezért egyfajta jojóeffektust figyelhetünk meg: amely klubok feljutnak az
elsõ osztályba, azok rövidesen ki is esnek onnan.32 És ha nemcsak a klu-
bokat nézzük, hanem mondjuk, a ligákat, akkor milyen reményei lehet-
nek, teszem azt, a kínai ligának, ha a kínaiaknak nagyobb az igényük a
Premiership mérkõzéseit figyelni a nappaliból, mint a foci hazai verzió-
ját a lelátókról. Vagy hogy ne menjünk ennyire messze, Írországban van-
nak olyan klubok, mint a Shelbourne vagy a Bohemians, amelyek pro-
fikká válásuk után is alig tudnak a következõ szintre lépni. Miért? Mert
a nézõszámuk rendkívül alacsony. Átlag ezer ember látogat ki egy-egy
meccsükre, amíg másik 15 ezer ír focidrukker Angliába utazik minden
héten!33 Hogyan is szerezhetne így a helyi klub támogatókat, ha a sokkal
fényesebb ligák – tele nemzetközi játékosokkal – könnyebben elérhetõ-
ek, nagyobb pénzt hajtanak, vonzóbbak, színvonalasabbak. Ezért nem te-
hetnek mást ezek az egyesületek: igyekeznek visszatartani a jó játékoso-
kat – a nagyobb fizetés ígéretével –, hogy legalább a hazai foci színvona-
la emelkedjen, így viszont számos klub veszteséges éveket zár, aminek
következtében lassan a csõdbe jutnak. Ezért a legjobb esélyük, hogy na-
gyobb összegeket szerezzenek az, ha kijutnak egy-egy rangos versenyre,
például a Bajnokok Ligájába vagy az UEFA-kupába. De már ez sem olyan
egyszerû! 

A „nemzeti stílusok” szerepe

Az UEFA ugyanis a játékosreformokkal párhuzamosan a nemzetközi
kupákat is átalakította a kilencvenes években. A korábbi BEK-bõl ala-
kult ki a Bajnokok Ligája (BL) az 1992–93-as idényben, amikor tovább-
ra is az egyes országok bajnokságának gyõztesei versenyeztek. Ez 1997-
ben azonban megváltozott. Már nemcsak az elsõ helyezettek, hanem a
dobogósok is indulhattak ezen a versenyen az UEFA által alkotott rang-
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sornak megfelelõen. Ennek értelmében rangsorolták az egyes országok
futballját, illetve annak erõsségét. Méghozzá abban a szemléletben, hogy
a spanyol La Ligában a második helyet szerzõ csapat sokkal inkább meg-
érdemel egy automatikus helyet a Bajnokok Ligájában, mint például a
lengyel Orange Ekstraklasában elsõ helyezett csapat. Így a rendszer a
gyengébb nemzeti bajnokságok csapataitól megköveteli a selejtezõkön
való részvételt, míg az erõsebbek közül többnek automatikus hely jár.34

Emiatt az egyes csapatok közötti erõegyensúly jelentõsen felborul, hi-
szen – pár módosítástól eltekintve – gyakorlatilag ugyanaz a 32 csapat
játszik minden évben a BL-ben, lefölözvén a bevételeket, akár a közve-
títéseket, akár a meccsenkénti pénzdíjakat vesszük is figyelembe.

Ha kicsit belegondolunk, ez az átalakítás némileg ellentmondásos-
nak is tûnhet. Ugyanis ebbõl az látszik, hogy az egyes nemzetek játéka
közötti különbségek számítanak a listába való besorolásnál. De ha bele-
gondolunk az eddig vázolt tényekbe, a mobilitási folyamatok következ-
ményeként, az országok klubcsapataiban találhatunk-e teljesen homo-
gén játékosállományt? Szinte alig, mert már-már világválogatottak ezek.
Akkor hogy lehet különbséget tenni? Biztos a játék minõsége alapján.
Hiszen az egyes bajnokságok alapvetõen a nemzeti játékstílust hivatot-
tak képviselni. De érvényes-e ez ebben az esetben, mikor minden csapat
hasonló „vegyes” kerettel rendelkezik? Beszélhetünk-e egyáltalán ezek
után különbözõ nemzeti játékstílusokról? Érdemes ezt végiggondolni.

Ha régen a játékot egy skála mentén elhelyeztük volna, az egyik vé-
gén minden bizonnyal az 1965–70 közötti angol focit találtuk volna, ahol
ha egy védõ megkapta a labdát, akkor azt teljes erõbõl elõre kellett bi-
káznia. Itt a védelem elsõ vonala egyet jelentett a csatárokkal. Nem az
volt a lényeg, hogy a saját játékukat játsszák, hanem hogy teljes erõvel
megsemmisítsék az ellenfelet. A skála másik végén pedig alighanem a
brazilokat találjuk, akik régóta a stílusos játékot képviselik. (Vagy a jogo
bonitót, ahogy ezt a közelmúltban a Nike a reklámkampányába emelte.)
Az 1970-es brazil csapatot – Jairzinhóval, Tostãóval, Rivellinóval és nem
utolsósorban Pelével – sokan az egyik legjobb csapatnak titulálják. E já-
tékosok és az általuk képviselt játékstílus miatt sok focidrukker a brazi-
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lokat a második kedvenc csapatának tartja, és nekik drukkol a versenye-
ken, ha már a saját nemzetük válogatottja kiesett. 

Ma más a helyzet. A növekvõ globalizáció miatt a nemzeti futballnak
már nincs markáns, meghatározó stílusa, vagy ha van is, fokozatosan
megszûnik. A nemzetközi bajnokságok nyíltabbak, mint valaha. A „szu-
perhatalmak” elõnye egyre csökken, és egyre több ország tapossa a sar-
kukat a versenyeken a csillogó érmekért. Ebben a versenyben a brazilok
még mindig az élen vannak, de az ellenfelek már nem tartanak tõlük.
Erre a brazilok is ráeszméltek, és az 1994-es vébédöntõ után – mely Bra-
zília és Olaszország között zajlott – változtattak a stílusukon. Bár itt nyer-
tek, de csak tizenegyesekkel. A 2002-es vébén azonban csak 3 gólt kap-
tak a csoportmeccsek alatt, és a további „egyenes kieséses szakaszban”
is csak egyet, szemben a 7 rúgott góllal. Kényszerítve voltak tehát, hogy
felhagyjanak a hivalkodó stílusukkal, és legalább akkora hangsúlyt fek-
tessenek a kemény védekezésre, mint a folyamatos támadásra. Mi okoz-
za ezeket a változásokat? Az, hogy több ember játszik focit, mint ezelõtt.
Sokkal több ország csatlakozik a nemzetközi versenyekbe is. Az 1990-es
vébére 116 ország „nevezett”, 2002-ben 199 ország, 2006-ben pedig már
205 szövetség volt bejegyezve a FIFA-nál, a foci vezérlõ szervénél. (Azért,
hogy globalizálja a játékot, a FIFA a világbajnokságot 1994-ben az USA-
ban, 2002-ben pedig Japánban és Dél-Koreában tartotta.)35 És ezen or-
szágok válogatottjainak tagjai nagy részben külföldön játszanak, ahon-
nan tapasztalataikat visszaviszik a nemzeti válogatottba, így egyenlítve
ki az egyes nemzetek játéka közötti különbségeket. 

Visszatérve az eredeti gondolatmenethez: ha tehát mindenhol közel
azonos minõségû játékot játszanak, akkor mi marad a szelekció alapja?
Nem más, mint a pénz. Kinek mekkora tõkéje van, amit felhasználhat
játékosállomány-, imázs- és stadionfejlesztésre, és ezáltal milyen széles
– már globális – támogatóréteget tud megnyerni. (De ez a fentebb vá-
zolt probléma elõbukkanása csupán.) 

Ez a folyamat elõrevetíti a következõ lényeges problémát, mely sze-
rint a globalizáció eredményeképp a foci már nem szorítható pusztán
hazai keretek közé. Európán kívüli, ázsiai vagy afrikai térhódítása kö-
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vetkeztében a kluboknak már világméretû kereskedelmi stratégiákat
kell kidolgozniuk, össze kell fogniuk a közös célok érdekében. 

Foci, határok nélkül?

Hogy is képzeljük el ezt? Kicsit leegyszerûsítve úgy is lehetne mondani,
hogy egyfajta munkamegosztás mûködik a Nyugat és a tágabb értelem-
ben vett Kelet között. Ennek mûködését kiválóan ábrázolja Szenegál pél-
dája. Köztudott, hogy az afrikai vagy az ázsiai játékosok közül a jobbak az
európai piacon kamatoztatják tudásukat. A 11 szenegáli játékos közül pe-
dig – akik a franciák ellen játszottak a 2002-es világbajnokság nyitómecs-
csén – egyikük sem otthon, hanem mindegyikük egy-egy francia ligacsa-
patban rúgta a bõrt. És a 11 francia játékos közül, akik ugyanerre a meccs-
re felálltak – Frank Leboeuf kivételével –, egyik sem játszott odahaza,
mert mind a nevesebb spanyol, olasz, angol, vagy német bajnokságban
szerepeltek. Elég meglepõ, nem? Érdemes azonban tovább vizsgálódni.

Szenegálban több mint 150 futballedzõközpont van, és valamennyi a
Futballiskolák Vezetõinek Szövetsége (Assosiation of Football School Ma-
nagers) irányítása alatt áll. A szövetség legfõbb feladata az, hogy ezekbõl
kiszemeljen és kivigyen tehetségeket az országból. A leghíresebb köz-
pontot, az Aldo Gentinát, a szenegáli futballszövetség jelenlegi elnöke, El
Hadj Malick Sy alapította. Az Aldo Gentina mellesleg a francia elsõ osz-
tályú klubnak, a Monacónak a tulajdona.36 Még mindig meglepõ, hogy
a szenegáli kezdõ tizenegy Franciaországban játszik, és nem otthon? 

Az itt érvényben lévõ munkamegosztás abban áll, hogy a kicsik elad-
ják a tehetséges játékosaikat a nagy kluboknak viszonylag olcsón. A nagy
klubok pedig ezzel rengeteg pénz takarítanak meg, hiszen egy-egy játé-
kos felnevelése amúgy sok-sok millióba kerülne. Amelyik játékosnak pe-
dig sikerül így leszerzõdnie, annak egy nagy álma válik valóra: valame-
lyik nyugati elitklubban futballozhat. Itt ugyanis minden adva van, ami-
re valaha is vágyott: népszerûség, szervezettség, pénz. Nem véletlen te-
hát, hogy ezek az elitklubok monopolhelyzetben vannak a vetélytársa-
ikkal szemben, amit erõsít szervezettségük és anyagi hátterük is, és így

A JÁTÉKON TÚL... A FOCI FORRADALMA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ 49

36 http://www.hinduonnet.com/fline/fl1914/19140100.htm (2008. 01. 19.)



olyan árakat diktálhatnak, amelyekkel nehezen vagy sehogy se lehet fel-
venni a versenyt. Sõt ezek a klubok hatalmuk további erõsítésére, vala-
mint egy, a FIFA és az UEFA gazdasági hatalmával szemben álló fórum-
ként életre hívták közös érdekvédelmi szervezetüket, a G–14-et.

A G–14 2000 szeptemberében alakult, és 14 nagy európai klub: az
AC Milan, FC Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Olym-
pique Marseille, Internazionale, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Ju-
ventus, Manchester United, Ajax Amsterdam, FC Porto, FC Liverpool,
PSV Eindhoven alkotta az elsõ keretet. Ez 2002-ben négy csapattal bõ-
vült: az Arsenal FC, Bayer 04 Leverkusen, Olympique Lyonnais és a Va-
lencia CF kapott meghívót a szervezetbe, amelynek a neve ennek elle-
nére változatlan maradt.

A G–14 alapvetõ érdeke a klubmeccsek szerepének hangsúlyozása,
szemben a nemzetek közötti viadalokkal. Ennek értelmében követelték
a FIFA-tól, hogy fizessenek „kárpótlást” az egyes nemzeti ligák a klubok-
hoz tartozó játékosokért, ha azokat a nemzeti csapatba behívják, hogy így
kompenzálják az esetleges sérülések következtében a klubot sújtó anya-
gi veszteséget.37 Erre az afrikai vagy a kelet-európai szövetségek azon-
ban képtelenek lennének. Továbbá át szerették volna strukturálni a nagy
klubtornák rendszerét, ahová az eddigi csapatonkénti 25 játékos helyett
35 focistát neveznének. Sokan úgy vélték, hogy ezekkel az intézkedések-
kel csupán saját szuperligájuk alapjait szeretnék megteremteni. A szer-
vezet azonban 2008. január 15-én az UEFA-val egyeztetve megszüntet-
te magát,38 az UEFA égisze alá tartozó Európai Klubok Fórumával egye-
temben, amelynek a helyét viszont a független Európai Klubszövetség
(ECA) veszi majd át. Ennek a szervezetnek több mint száz tagja lesz, így
mind az 53 európai nemzeti szövetség képviseltetni tudja magát. Nyil-
vánvalóan ez nem jelenti a G–14 által képviselt eszmék megszûnését,
csupán más „köntösbe” bújtatását.

Ez a szervezet kiválóan mutatja, hogyan lehet ügyesen kihasználni a
fociban rejlõ lehetõségeket a kitûzött célok elérése érdekében. Ugyanis
mostanra a labdarúgás jelentõsen túlnõtte a határait – köszönhetõen az
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egyes „reformoknak” és a globalizációnak – és sokszor a megalakulása-
kor hozzá fûzött eszméket is. Gondolhatunk itt arra, hogy már-már egy-
fajta legitimációs erõvel bír, amit például a politikusok igyekeznek is ki-
használni. 

Franciaország 1998-as világbajnoki gyõzelmét felhasználva Jacques
Chirac az ország egységét és harmóniáját hangsúlyozta, központba ál-
lítván Zidane-t, a döntõ hõsét, egy algériai emigráns fiát. De nézhetjük
ugyanezen összecsapás másik tagjának, Brazíliának a helyzetét is. A 2002-
es brazil–német döntõ alatt Jokohamában voltak, akik kétségbeesetten
szurkoltak azért, nehogy Brazília legyen a világbajnok. Nem azért, mert
szerették a németeket vagy utálták a brazilokat, hanem mert egy újabb
brazil gyõzelem a szõnyeg alá söpörte volna újra az összes gondot, ami
az országban volt található. A politikusok így elõtérbe helyezhetik az ün-
neplést, a csapatot, elterelhetik a figyelmet az országban uralkodó gaz-
dasági zûrzavarról, illetve annak megoldási szükségszerûségérõl. Errõl
a brazilok is így vélekedtek. Alex Belios egy cikkében megemlítette, hogy
Tostão, az 1970-es csapat egyik „hõse” azt mondta, hogy a vébén való jó
játék késlelteti az életbevágó reformokat Brazíliában. Sócrates szerint –
aki szintén volt a válogatott csapatkapitánya – az országnak nem kell más,
csak egy nagy megaláztatás.39 Hogyan alakulhatott át ennyire ez a cso-
dálatos játék? 

Hiszen a definíció szerint az lenne a globalizáció feladata, hogy csök-
kentse a különbségeket. Ez azonban a fociban nem teljesen van így. Rész-
ben helytálló a meghatározás a tekintetben, hogy mint láttuk, a nemze-
tek játékstílusa egyre inkább közeledik egymáshoz. Ennél azonban kicsit
nyersebb a valóság: elõször úgy tûnik, hogy a folyamat átmenetileg növe-
li az életszínvonalat, utána azonban a visszájára fordul. Egy ideig gazda-
gítja a világot, de az egyes országokat szegénységben hagyja. Még egy pil-
lanatra sem lehet azt gondolni, hogy Szenegál felemelkedése a vb-n elõ-
revetíti a foci színvonalának növekedését az országban. Pedig a meglepõ
szenegáli gyõzelem után a Dakar utcáin futkározó gyerekek arról álmo-
doztak, hogy a hõseik nyomdokaiba lépnek egyszer, és majd a híres fran-
cia csapatokban fognak játszani. A hõsök azonban visszarepültek Euró-
pába, a dakari gyerekeknek pedig nem maradt más, mint hogy tovább
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kergessék az álmukat. Az afrikai és ázsiai (például Dél-Korea menetelése
a 2002-es világbajnokságon), pillanatnyi sikerek számos embert boldog-
gá tehetnek odahaza, de miután „kipukkad a lufi”, nem marad más, csak
a nyers valóság.40

Globális tervek

A legújabban megcélzott piac Ázsia, az ugyanis még „szûz terep”. (Ame-
rikában már semmi sem veszélyezteti a kosárlabda–hoki–baseball–ame-
rikai foci négyes helyét, mint ahogy Európában sem a fociét.) Ezt támaszt-
ja alá egy névtelen nyilatkozó is a Real Madrid vezetõségébõl: „Azért nem
szerzõdtettük le Ronaldinhót, mert csúnya, és rontott volna a márkán-
kon, de Beckhamnek hála egész Ázsia imád minket.”41

És igaz is, a fanatikus rajongás különleges méreteket ölt ezekben az
országokban. Itt az emberek hamarabb megismernék Beckhamet, mint
a saját miniszterelnöküket. Éttermek tízezrei élnek csak abból, hogy a
vendégek kivetítõn nézik a meccseket. Az emberek hajnalban kelnek,
hogy láthassák kedvenc klubjuk találkozóit, és még a legeldugottabb he-
lyeken is megy a Bolton–Chelsea meccs. Van olyan étterem, ahová je-
gyet is kell venni, ráadásul a fogyasztás mindig kötelezõ. És amikor az
egyik mérkõzés véget ér, mindenkit kiküldenek, mert a következõre már
új foglalási rend van érvényben.42 Ilyen õrület mellett nem véletlen, hogy
a csapatok mezei és egyéb merchandise-termékei itt sokkal jobban fogy-
nak, mint Európában, és akkor még nem is számoltunk az irdatlan meny-
nyiségû hamisítással. 

A marketinggépezet pedig szünet nélkül mûködik. Már megszokott
dolog, hogy a csapatok a holt idényben Ázsiában játszanak hírverõ mér-
kõzéseket. Ezek azonban nem a csapatok felkészülését szolgálják, hanem
csupán a klubok világméretû kereskedelmi politikájának a részei. (Ilyen
volt az is, mikor 2000-ben a Manchester United nem vett részt az FA-Ku-
pában, helyette inkább egy olyan versenyre ment el Dél-Amerikába, ame-
lyet a világon szinte senki nem nézett, viszont jelentõsen növelte a tér-
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ségben a csapat ismertségét.) Ugyanilyen fontos ebbõl a szempontból
az „elektronikus világ” is. A helyi nyelvû website-ok segítségével a csa-
patok ugyanis az ottani viszonyoknak megfelelõen alakíthatják a mar-
ketingkampányukat, és egyre több pénzt szedhetnek be a helyi hirde-
tõktõl még a kisebb reklámfelületekért is. Roman Abramovics – a na-
gyobb nyereség reményében –, egy mandarinhonlapot indított Kína ve-
zetõ portáljával a Sinával közösen, és egy újabbat szeretne nyitni Dél-Ko-
reában is. Nem csoda tehát, hogy az angol nyelvû változat után miért csak
keleti nyelveken jelennek meg az egyes csapatok honlapjai.

„Nem Angliába, hanem Ázsiába vásárolom be magam”– mondta Mar-
tin Sullivan, az amerikai biztosító cég, az AIG igazgatója, mikor 14 mil-
lió fontos szponzori szerzõdést kötött a Manchester Uniteddel. (Ez dup-
lája volt a csapat elõzõ, Vodafone-nal kötött szerzõdésének.) De miért
egy angol csapatba fektetett bele? Mert a Premiership csapatai Ázsiában
sok tekintetben elõnyben vannak, hiszen az angol meccseket ott nézhetõ
idõpontokban adják. (Ellenben a spanyol mérkõzésekkel.) További elõ-
nyük, hogy az ottani emberek az angol focit tartják a legjobbnak a vilá-
gon. Dittha Jumpakaeg, a thaiföldi Liverpool Szurkoló Klub elnöke azt
nyilatkozta, hogy a thaiok szeretik a gyors iramú focit, és bár a Bundes-
liga mérkõzéseit közvetítik itt, de ott lassúbb a tempó, és a játékosok öre-
gesebbnek tûnnek.43

A Premier League minden eszközzel igyekszik kihasználni ezt a globá-
lis érdeklõdést. A legújabb ötlete a Game 39 (a 39. meccs). A „Game 39”
vagy nemzetközi forduló, a Premier League keretein belül olyan extra-
mérkõzésekre adna lehetõséget, amiket Anglián kívül, semleges találko-
zóhelyeken játszanának a csapatok. Ezt a tervezetet a 20 Premier League-
csapat 2008. február 7-i találkozóján terjesztették elõ, és a 2010/11-es
szezont irányozták elõ a lehetséges kezdõ idõpontkén. Nos, mi a terve-
zet lényege?

Anglia legmagasabb osztályában összesen 38 meccset játszanak egy
szezonban, minden csapat egyszer hazai, egyszer idegen pályán találko-
zik a másik tizenkilenccel. A Game 39 egy fordulót takar, amikor is 10
meccset játszanának le egyetlen januári hétvége alatt. Öt városban két
meccset rendeznének, egyet szombaton és egyet vasárnap. A városok li-
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citálhatnak a meccsek rendezésének jogára, de hogy melyik csapat hol
játsszon, az nyitott kérdés marad. A mérkõzések meghatározott idõben
kezdõdnének, eltérõ idõzónájú helyeken, így elméletileg lehetséges lesz,
hogy a nézõk mind a tíz találkozót élõben követhessék figyelemmel. 

A nemzetközi forduló elõtti héten nem lennének mérkõzések, így a
játékosok számára az utazás és az akklimatizáció sem okozna nehézsége-
ket. A lehetséges találkozóhelyek között szerepel Ausztrália, Kelet-Ázsia,
Délkelet-Ázsia, Észak-Amerika, a Perzsa-öböl arab államai. Mindegyik
egy-egy gazdag régió, ahol az angol foci viszonylag nagyobb érdeklõdést
vált ki, mint a helyi liga mérkõzései. A nemzetközi forduló utáni héten
azután az azonos külföldi zónában szerepelt csapatok néznének szembe
egymással ismét, csakhogy már odahaza. Így próbálják megakadályozni,
hogy hátrányt szenvedjenek azok a csapatok, amelyek távolabb játszot-
tak mérkõzést. És hogy lesz-e folytatás ezek után? A Premier League ve-
zetõje, Richard Scudamore azt nyilatkozta: „Kétlem, hogy lenne negyve-
nedik meccs. A 39. meccs értéke az egyedüliségében áll, egy ünnepi hét-
végében, és ezt nem lenne érdemes elrontani.”44 Az angol liga ezzel éven-
te 40–80 millió font többletnyereségre tenne szert. A javaslatot azonban
a FIFA és más nemzetközi szervezetek is ellenzik. Ez lenne a foci jövõje?

Láthattuk, hogy az egység és egyenlõség jegyében kovácsolódott szabá-
lyoknak köszönhetõen a foci a kezdetekben egy alapvetõ emberi szük-
ségletet töltött be. Az emberek úgy érezték, hogy a pályán, a lelátón
vagy azon kívül is, összetartoznak. A klubok nem a profitorientált szem-
léletet részesítették elõnyben, céljuk pusztán a szórakoztatás volt. Ez
azonban az elõretörõ üzleti kor nyomásának következtében és a tõke
szabad áramlása során megváltozott. A foci árucikké vált, amit meg le-
het venni, és el lehet adni. Átalakultak a klubok szerkezeti keretei is, új
bevételi forrásokat aknáztak ki, egyre nagyobb hangsúlyt fektetve a mé-
diára, a reklámra és mind kevesebbet az igazi focira. Ezt a folyamatot erõ-
sítették a világot egységesítõ (valójában darabokra szaggató) globalizá-
ciós hullámok, aminek köszönhetõen egyre több ember fordult ugyan a
futball felé, de közben a csapatok, a nemzetek stílusa közötti különbsé-
gek is eltûntek, feloldódtak. A nemzeti foci, a klubhûség már csak mu-
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tatóban maradt meg! Hiszen a klubok szurkolóinak nagy része már nem-
csak a helyiekbõl, hanem a világ minden tájáról szervezõdik. Az õ cél-
juk pedig az, hogy megtalálják azokat a kapcsokat, amelyek segítségé-
vel ismét elérhetik az összetartozás hõn vágyott érzését. Az más dolog,
hogy ezek a kapcsok már nem a hagyományos értékek mentén keresen-
dõk, sokkal inkább a modern, lélektelen dolgok közelében. Példának itt
van a kínaiak futballõrülete. Mert ugyan miért jó az nekik, ha például
Manchester-szurkolók? Nem profitálnak belõle, ha megvesznek egy mezt
vagy egy ajándéktárgyat. Viszont ekkor nemcsak egy tárgyat vásárolnak,
hanem egy eszmét, egy imázst, amit a klub sok-sok játékosa dolgozott ki
a sikereivel. Ezáltal õk is részesednek a klub sikereiben, közéjük tartozó-
nak érzik magukat, ergo nem lesznek már egyedül. Ez a szurkolók végsõ
célja, és ezt ki is használják a klubok lelketlen marketinggépezetei.

Joan Laporta – a Barcelona elnöke – így fogalmazott: „A foci nem üz-
let, ez a mi sportunk, a mi érzelmeink és a mi érzéseink kifejezõdése az
életrõl.”45 A mondat második felével egyetértek.

Mellékletek

Az átlagkereset a Premiershipben életkori megoszlás szerint46:

A Premiershipben egy játékos átlagosan közel 676 000 fontot keres évente.
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Életkor Átlagkereset (ezer font)

17–18 24
19–20 95
21–22 390
23–24 582
25–26 653
27–28 900
29–30 806
31–32 586
33+ 660



Átlagkereset az angol osztályokban a betöltött posztok szerint:47

(ezer font)

A Premier League csapatai:48

A = a Premier League alapító csapata
B = minden Premier League-szezonban játszó csapat
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Premiership Championship League 1 League 2

Kapus 533 179 53 46
Védõ 653 167 61 44
Középpályás 754 185 79 46
Csatár 806 292 75 67
Átlagban 676 195 67 49

Csapatok 2006–07-es A legelsõ szereplés Utolsó gyõzelem
helyezés az angol ligában a bajnokságban

Arsenal A, B 4 1904–1905 2003–2004
Aston Villa A, B 11 1888–1889 1980–1981
Birmingham City 19 1893–1894 –
Blackburn Rovers A 10 1888–1889 1994–1995
Bolton Wanderers 7 1888–1889 –
Chelsea A, B 2 1907–1908 2005–2006
Derby County 20 1888–1889 1974–1975
Everton A, B 6 1888–1889 1986–1987
Fulham 16 1949–1950 –
Liverpool A, B 3 1894–1895 1989–1990
Manchester City A 14 1899–1900 1967–1968
Manchester 
United A, B 1 1892–1893 2006–2007
Middlesbrough A 12 1902–1903 –
Newcastle United 13 1898–1899 1926–1927
Portsmouth 9 1927–1928 1949–1950
Reading 8 2006–2007 –
Sunderland 18 1890–1891 1935–1936
Tottenham 
Hotspur A, B 5 1909–1910 1960–1961
West Ham United 15 1923–1924 –
Wigan Athletic 17 2005–2006 –



A top csapatok éves bevétele 2007-ben:49

A Premier League nagyobb csapatai bevételeinek megoszlása
(millió font):50
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2007-es pozíció 2006-os pozíció Csapatok Bevétel (millió font)

1 1 Real Madrid 236,2
2 4 Manchester United 212,1
3 2 Barcelona 195,3
4 6 Chelsea 190,5
5 9 Arsenal 177,6
6 5 AC Milan 153
7 8 Bayern München 150,3
8 10 Liverpool 133,9
9 7 Internazionale 131,3

10 12 AS Roma 106,1
11 15 Tottenham 103,1
12 3 Juventus 97,7
13 11 Lyons 94,6
14 13 Newcastle 87,1
15 16 Hamburg SV 81
16 14 Schalke 04 76,9
17 – Celtic 75,2
18 – Valencia 72,4
19 – Marseilles 66,6
20 – Werder Bremen 65,5

Csapatok Mérkõzések napja, TV-s közvetítés Kereskedelmi 
jegybevétel bevételek

Manchester United
(212,1) 92,5 61,5 58,1
Chelsea (190,5) 74,5 59,6 56,4
Arsenal (177,6) 90,6 44,3 42,7
Liverpool (133,9) 38,4 52,2 43,3
Tottenham (103,1) 30,9 33,7 38,5
Newcastle (87,1) 33,6 25,9 27,6


