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MIKLOS HADAS 
VIKTOR KARÁDY

Fotbal [i identitate civic\
o analiz\ istoric\ a semnifica]iilor sociale 
în fotbalul maghiar

Aceast\ scriere exploateaz\ un patrimoniu de cuno[tin]e comun unui num\r destul
de mare de b\rba]i din Ungaria [i al c\rui con]inut pare atât de banal încât nu ne
trece prin minte decât în mod excep]ional s\-l transform\m în obiectul, respectiv
instrumentul unei analize sociologice. Ideile schi]ate mai jos – f\r\ s\ poat\ fi, în
nici un caz, considerate aleatorii – n-au decât o valoare relativ\, deoarece nu ne-am
mai ocupat pân\ acum de aceast\ tem\, iar pentru acest studiu n-am avut posibil-
itatea s\ culegem date originale. Sursele noastre principale au fost clasamentele
campionatelor maghiare de fotbal din prima categorie, scopul pe care ni l-am pro-
pus fiind acela de a evalua cu mijloacele sociologiei elementele configurate istoric
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ale semnifica]iilor sociale simbolice ale cluburilor. Pe parcursul analizei am descoper-
it cât de strâns\ este leg\tura dintre distribuirea raportului de for]e din interiorul uni-
versului fotbalistic [i sfera politicului. În aceast\ privin]\ munca a fost relativ u[oar\,
c\ci de multe ori nu ne-a r\mas – ca s\ folosim o expresie în stilul temei – decât s\
«trimitem în plas\ mingea ce s\lta pe linia por]ii». În acela[i timp îns\ n-am putut
sc\pa nici o clip\ de sentimentul c\ încreng\tura complicat\ a universului material
[i simbolic al sportului nu poate fi studiat\ în toate detaliile ei într-o lucrare ce încearc\
s\ «îndese» evenimentele unui secol în dou\ coli [i jum\tate. Din aceast\ cauz\ tex-
tul de mai jos trebuie considerat drept o schi]\ istoric\, «o prim\ abordare» pe care
o public\m, printre altele, [i fiindc\ sper\m ca [i al]ii s\ capete – fie [i la vederea
lipsurilor ei – dorin]a de a studia mai am\nun]it acest subiect extrem de pasionant.

Bazele sociologice ale microbismului
În partea estic\ a Europei fotbalul e problem\ de stat – problema statelor mici

care sufer\ de complexul dependen]ei [i al marginaliz\rii. În perioada interbelic\ fot-
balul exprima simbolic superioritatea cultural\ fa]\ de ]\rile vecine du[m\noase [i
egalitatea valoric\ cu civiliza]ia occidental\ perceput\ ca model, în vreme ce în perioa-
da ce-a urmat celui de-al doilea r\zboi mondial a fost un mijloc de a  demonstra «supe-
rioritatea societ\]ii socialiste fa]\ de cea capitalist\». În acela[i timp, fotbalul a fost
folosit cu succes [i pentru legitimarea intern\ a sistemelor totalitare, deoarece latu-
ra spectacular\ a acestui sport ce atrage mari mase de oameni asigur\ ocazii
excep]ionale pentru exprimarea spontan\ [i public\ a sentimentelor [i st\rilor de spir-
it, devenind astfel, în mod aproape inevitabil, purt\tor al imaginii identit\]ii colec-
tive. De aceea putem considera stadioanele de fotbal [i sfera lor luat\ într-un sens
mai larg drept institu]ii excep]ionale, c\ci în acest decor ie[it din comun suporterii
au ocazia, chiar [i în toiul celei mai dure dictaturi, s\ tr\iasc\ experien]a unei lib-
ert\]i relative, prilejuite de autoexprimarea colectiv\ neformalizat\.

Datorit\ tr\s\turilor sale generale, fotbalul se preteaz\ deosebit de bine inter-
pret\rii acestui rol special. Gimnastica, atletismul, scrima, c\l\ria, înotul sau ciclis-
mul, pentru a nu pomeni decât câteva dintre sporturile cunoscute înaintea apari]iei
fotbalului, se aseam\n\ prin faptul c\ întrecerea are loc între indivizi. Ace[ti indivizi
nu se deosebesc din punct de vedere social: o competi]ie atletic\ de la sfâr[itul sec-
olului XIX nu se desf\[ura, de obicei, între anumite cluburi, ci între adversari [i,
respectiv, suporteri cu o origine social\ asem\n\toare, aduna]i în jurul aceluia[i club.
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Cei care nu sunt direct implica]i ]in cu unul sau altul dintre adversari aproape exclu-
siv pe baza calit\]ilor individuale ale acestora. […]

În schimb fotbalul este cu adev\rat un sport de mase. {i asta nu doar datorit\
num\rului suporterilor, ci [i din cauza compozi]iei lor sociale eterogene, c\ci mul]imi
mari de oameni particip\, prin intermediari, la o lupt\ simbolic\ ce are loc în sis-
temul interactiv al unui teren limitat. Suporterul nu ]ine cu un anumit sportiv în primul
rând datorit\ calit\]ilor lui individuale (respectiv datorit\ unei eventuale rela]ii din-
tre sportiv [i suporter), ci se identific\ unui grup reprezentat de o anumit\ echip\:
ei opteaz\ pentru ni[te simboluri ce exprim\ diferen]ele valorizate deja social [i
întruchipate de echipele de fotbal [i juc\torii lor. Când dou\ echipe de fotbal se afl\
fa]\ în fa]\, meciul se transform\ [i în confruntarea simbolurilor sociale ale c\ror
purt\toare sunt. E posibil ca acest «joc antagonist» s\ nu exprime nemijlocit, ci doar
indirect [i simbolic confruntarea social\ a p\r]ilor aflate fa]\ în fa]\, dar este totu[i
suficient de univoc pentru ca suporterul s\ poat\ descoperi în el elementele speci-
fice. 

Pentru microbistul care tr\ie[te identificarea cu forma]ia sa miza luptei purtate
în aren\ nu este doar aceea de a-[i vedea echipa pe un loc mai avantajos în clasa-
mentul campionatului, ci [i ocazia de a-[i exprima, prin comportamentul interactiv
de suporter, sentimentele sale de cele mai multe ori necon[tientizate, adesea interzise
sau refulate, dar tocmai de aceea resim]ite ca fiind foarte importante. Într-o aseme-
nea situa]ie pot c\p\ta greutate [i elementele instinctuale, umorale, legate de dimen-
siunea cea mai profund\ a personalit\]ii. Elementele respective pot proveni din
situa]iile [i perioadele cele mai diferite ale evolu]iei personale [i colective.
Ata[amentul fa]\ de o echip\, microbismul, este întotdeauna cumularea mai mult
sau mai pu]in con[tient\ a unor elemente diferite cum ar fi identitatea, nivelul
cuno[tin]elor, comportamentul, instinctele [i afectivitatea: premisele destinului per-
sonal sau influen]ele diferitelor comunit\]i pot fi în egal\ m\sur\ componente ale
acestui fenomen. Microbismul î[i poate avea originea, spre exemplu, într-un anu-
mit punct al ciclului vie]ii (legându-se, de obicei, de copil\rie sau adolescen]\), în
r\d\cini familiale sau în rela]iile de prietenie sau de colegialitate. Un alt tip de surs\
ar putea fi apartenen]a social\ sau particularit\]ile identit\]ii religioase ori profesionale
(spre exemplu atunci când cineva ]ine cu o echip\ «muncitoreasc\», «cre[tin\» sau
«feroviar\»); o influen]\ pot avea, apoi, [i elementele ideologice (cum ar fi revolta
împotriva unui regim sau antisemitismul). Îns\ oricât de multe tr\s\turi se pot reg\si
printre referin]ele identit\]ii personale, la majoritatea suporterilor fideli g\sim de obi-
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cei – dac\ nu altfel, m\car în form\ incipient\ – elemente de identificare colectiv\,
înr\d\cinate adânc de-a lungul istoriei [i intrate în subcon[tient.

Tuturor acestor componente ale identit\]ii le este comun faptul c\ î[i g\sesc
expresia în sistemul de interdependen]\ al tribunei, datorit\ prezen]ei unui adversar
sau du[man bine definit. Stadionul de fotbal este un câmp de interac]iune social\
configurat dinainte. În cadrul lui privitorii sunt sclavii unor constrângeri de op]iune
exprimate prin modele comportamentale gata elaborate: cu ocazia manifest\rilor
extremiste – atmosfer\ de lin[aj, isterie, agresivitate – normele vie]ii sociale abia dac\
mai sunt valabile iar în cazuri limit\ nu mai sunt deloc a[a (spre deosebire de lupta
ce se d\ pe teren, care se organizeaz\ dup\ reguli a c\ror nerespectare este
sanc]ionat\ cu severitate). Identificarea cu echipa se redefine[te mereu [i se con-
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solideaz\ ca urmare a constrângerii structurale exercitate de stadion; în prim plan
ajung întotdeauna acele componente ale sale care sunt relevante în cazul concret al
adversarului respectiv. În aceast\ situa]ie de constângere, se ridic\ la suprafa]\ [i
semnifica]ii necon[tientizate [i necontrolate care ar fi fost inacceptabile în condi]ii
normale.

Cu cât mai lipsit\ este competi]ia sportiv\ de referin]e sociale evidente, cu atât
mai mari sunt [ansele ca lupta simbolic\ s\ se transforme în purt\toarea acelor sem-
nifica]ii sociale [i imagini de identitate care, neap\rând în via]a de zi cu zi, sunt greu
de definit în alte contexte. Fotbalul devine cu u[urin]\ purt\torul semnifica]iilor sim-
bolice ale unor grupuri sociale de cea mai divers\ factur\, deoarece poate fi jucat la
fel de bine pe terenurile virane din suburbii, pe paji[tile de p\scut gâ[tele la ]ar\ [i
în spa]iile verzi ale cartierelor locuite de clasa mijlocie. Cu alte cuvinte, condi]iile nece-
sare pentru practicarea lui pot fi considerate relativ neutre din punct de vedere social.
Fotbalul este un joc democratic-meritocratic în m\sura în care nu prea creeaz\ ocazii
nemijlocite pentru exprimarea diferen]elor sociale, legile sale interne specifice [i prin-
cipiile de selec]ie nefiind legate de posibilit\]ile [i de statutul colectiv al diferitelor
straturi sociale [i neputând fi – datorit\ relativei lor autonomii – deduse direct din
împrejur\rile [i din mediul social. (Eventualele valori sociale se pot manifesta în stilul
de joc, în «spiritul jocului» sau în tactica echipelor ca automatisme corporale ne-
con[tientizate, transmise pe calea unor intermedieri complicate [i r\mânând în gen-
eral, din aceast\ cauz\, neobservate de juc\tori [i suporteri.) Tot neutralit\]ii sociale
i se datoreaz\ [i faptul c\ fotbalul ofer\ ocazii excep]ionale de ascensiune membrilor
claselor inferioare.

Aceast\ ultim\ constatare este perfect valabil\ pentu situa]ia din Ungaria [i prob-
abil c\ [i pentru celelalte ]\ri din regiune. În statele est-europene, atât rigiditatea organ-
ismelor sociale cât [i îngustimea canalelor de mobilitate ce duc spre situa]ii foarte
înalte explic\ într-o oarecare m\sur\ for]a de atrac]ie a acestui sport, c\ci prin inter-
mediul lui membrii claselor inferioare pot p\[i într-o carier\ ce le asigur\ o popu-
laritate ie[it\ din comun [i posibilitatea unor mari câ[tiguri. Aceast\ constatare r\mâne
valabil\ chiar [i în contextul în care, în spiritul politicii de cadre a socialismului de
stat, cei de origine muncitoreasc\ [i ]\r\neasc\ se bucurau de o discriminare poz-
itiv\. Venitul unui cadru muncitoresc «f\cut pe puncte» nici nu se poate compara
cu cel al unui fotbalist cunoscut, acesta fiind pe deasupra în mult mai mic\ m\sur\
for]at la compromisurile umilitoare pretinse celui dintâi. Sportivii de elit\ au parte,
în afar\ de asta, [i de privilegiile cuvenite celor mai importan]i membri ai clasei
politice, începând cu accesul la bunuri de consum refuzate altora, trecând prin



262

îng\duirea unei eventuale «slobozenii» verbale (politice) [i mergând pân\ la toler-
area unor «poticneli» în via]a personal\, pedepsite cu severitate în alte cazuri. Starurile
fotbalului – s\ ne gândim numai la «echipa de aur» a Ungariei din anii cincizeci!  –
apar ca idoli legitimi în ochii suporterilor, oferindu-le astfel conduc\torilor stalini[ti
ai epocii ocazii formidabile de a-[i înt\ri, prin ei (iar într-un sens mai larg, prin sport),
propria pozi]ie, precum [i autoritatea [i legitimitatea regimului lor.

Neutralitatea social\ a fotbalului din Ungaria poate fi considerat\ de-a dreptul
excep]ional\. Deja la începutul secolului jocul este practicat atât în gimnaziile de elit\
cât [i în [colile profesionale sau liceele militare, la sate, sau în cele mai diferite cartiere
ale marilor ora[e (chiar dac\ adesea juc\torii sunt descul]i iar regulile clare
lipsesc).[…] {i, în timp ce în ]\rile anglo-saxone sporturile considerate distinse în
cercurile culturale sunt competi]iile hipice sau rugby-ul, în Ungaria fotbalul este o
tem\ care îi inspir\ adesea pe scriitorii sau oamenii de film de mare prestigiu. Jar-
gonul politico-jurnalistic demonstreaz\ [i el importan]a pe care o are în via]a pub-
lic\ acest sport. E suficient s\ cit\m câteva construc]ii verbale frecvent întâlnite, în
care despre un politician se afirm\ c\ «nici n-a atins mingea», «face pe mijloca[ul»,
«încaseaz\ un gol pe degeaba», «fenteaz\» [.a.m.d. Semnificativ este [i faptul c\
liderii politici ai diferitelor partide nu se înfrunt\, în ziua de azi, în partide de golf sau
tenis, ci încearc\ s\-[i sporeasc\ popularitatea cu ocazia unor meciuri de fotbal. 

De la începuturi pân\ la «democra]ia popular\»:
raportul de for]e din fotbalul maghiar 
[i polarizarea câmpului social-ideologic 

Dac\ vrem s\ în]elegem starea instinctual-afectiv\ [i complexitatea sistemului
de simboluri care aureoleaz\ fotbalul din Ungaria, trebuie s\ ne întoarcem în istorie
m\car pân\ la sfâr[itul secolului trecut [i s\ studiem func]ionarea acestei ramuri
sportive începând cu momentul constituirii asocia]iilor în care juc\torii, organizatorii,
mecenatul [i suporterii se situeaz\ la întret\ierea unor câmpuri de for]\ profesion-
al politice [i simbolice extrem de complicate.[…]

Înc\ din 1890 echipele pot fi clar diferen]iate pe baza «clientelei lor» în sensul
larg al cuvântului (tab\ra suporterilor, mecenatul, juc\torii). Microbismul în
favoarea echipei Fradi, al echipei MTK [i, în general, identificarea cu orice echip\ de
fotbal este rezultatul unei construc]ii istorice atât de laborioase [i îndelungate, încât
se poate merge, pentru multe dintre elementele sale, pân\  la particularit\]ile soci-
ologice concrete ale p\rin]ilor fondatori.[…]
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Asigurarea oportunit\]ilor de identificare colectiv\ devine înc\ de la începutul
începutului una dintre func]iile sociale ([i condi]iile de expansiune) ale fotbalului. La
cump\na veacurilor, când, în febra s\rb\toririi a o mie de ani de la înfiin]area stat-
ului maghiar – a Millenium-ului, se formeaz\ noi [i noi asocia]ii sportive, în situa]ia
în care sistemul de grupuri socio-profesionale, etnico-religioase [i locale este destul
de aproximativ definit, sentimentul de identitate este, în primul rând, de sorginte ter-
itorial\: asocia]iile se ata[eaz\ de echipa câte unui ora[ sau a unui cartier. Acestor
elemente de identitate locale li se al\tur\ îns\, de timpuriu, [i alte semnifica]ii sim-
bolice care formeaz\ miezul unui sentiment de identitate social\ colectiv\ vag con-
turat\, dar resim]it\ cu destul\ intensitate de cei implica]i. […] Astfel NTE (Soci-
etatea na]ional\ de gimnastic\) constituit\, la ini]iativa lui Clair Ignac, în 1840, poate
fi considerat\, în primul rând, asocia]ia burgheziei de cultur\ german\ care p\[ise
pe calea maghiariz\rii [i a c\rei viziune etic\ a dus, pe lâng\ introducerea gimnas-
ticii în [coli, la înfiin]area unui sistem educa]ional bazat pe conceptul voca]iei pro-
fesionale. 

Conflictele importante din cea de-a doua jum\tate a secolului XIX pot fi surprinse
prin înc\rc\tura semantic\ a celor dou\ sporturi: gimnastica centrat\ pe autoper-
fec]ionare [i atletismul ce se organiza în jurul ideii de competi]ie. C\ci aristocra]ia
maghiar\, care nu sc\pa din ochi modelele engleze, prefer\ «gimnasticii de camer\
strict reglementate, conservatoare, iudeo-germane», atletismul «liber, modern, prac-
ticat de gentlemenii cre[tini în aer liber».

}inând pasul cu tendin]ele interna]ionale de modernizare a sportului, aristocra]ii
maghiari, cu groful Esterhazy Miksa în frunte, pun, în 1875, bazele unui club atât de
exclusivist încât doar nobilii maghiari [i cre[tini au acces la el. Clubul Maghiar
de Atletism astfel creat se opune clar NTE-ului, care avea o organizare relativ demo-
cratic\. (Contrastul este destul de pregnant exprimat [i de conota]iile cuvintelor «club»
[i «societate».) Este deci firesc ca, într-o asemenea situa]ie, iubitorii de sport veni]i
dintr-un mediu alogen sau evreii, adic\ cei pe care aristocra]ii cre[tini îi exclud din
cercul lor, s\-[i creeze asocia]ii sportive proprii. […]

În 1888, o echip\ format\ în marea ei majoritate din cet\]eni evrei apar]inând
clasei de mijloc, considerând gimnastica prea conservatoare, se desprinde din NTE
[i formeaz\ MTK (Cercul maghiar de cultivare a corpului). Spre deosebire de orga-
niza]iile locale cu o compozi]ie social\ heteroclit\, adjectivul «maghiar» ce se
reg\se[te în denumirea MTK – exprimând tendin]a de asimilare a popula]iei evreie[ti
care începuse s\ se maghiarizeze – trimite la ideea unui «maghiarism universal»,
lipsit de particularisme [i patriotisme locale, conceptul de «cultivare a corpului»,
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inventat de ni[te novatori ai limbii, semnaleaz\ respingerea ideii de spiritualitate a
gimnasticii, iar alegerea categoriei de «cerc» e semnul confrunt\rii atât cu institu]ia
elitist\ a «club»-ului, cât [i cu cea iradiind conservatorism a «societ\]ii». MTK-ul
poate fi considerat prima organiza]ie sportiv\ al c\rei ]el principal este practicarea
atletismului modern [i liber. În acela[i timp, burghezia evreiasc\ liberal\ a arondis-
mentelor [ase [i [apte din centrul Budapestei, cea care a fondat [i finan]at clubul,
dore[te, [i subliniaz\ acest fapt, s\ creeze un cerc sportiv în care oricine, f\r\ nici
un fel de discrimin\ri, s\ poat\ practica, la nivel de performan]\, «cele mai noi» spor-
turi.

Chiar dac\ în epoc\ reprezentau dou\ lumi [i stiluri de via]\ opuse, atletismul,
devenit expresia modern\ a predispozi]iei nobile, b\rb\te[ti spre competi]ie, [i gim-
nastica purt\toare a ra]ionalismul mentalit\]ii ascetice a burgheziei în ascensiune  pot
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fi aduse la un numitor comun printr-o tr\s\tur\ important\: gimnastul, alerg\torul,
lupt\torul sau înot\torul fie c\ se lupt\ cu sine însu[i sau cu adversarul s\u o face
individual. Sporturile nu sunt deci activit\]i de grup, ci manifest\rile voluntare,
con[tiente ale unor aristocra]i [i burghezi ambi]io[i. Fa]\ de acestea, fotbalul este
un sport de mase în mai multe sensuri ale cuvântului: el poate fi practicat [i de mem-
brii claselor aflate sub nivelul burgheziei, presupune alc\tuirea unor echipe, prezen]a
unei mul]imi de suporteri [i nu necesit\ decât un echipament minim, nepretinzând
cheltuieli exagerate. Faptul c\ echipele sunt purt\toare ale simbolurilor identit\]ii sat-
isface [i nevoia straturilor sociale inferioare de a-[i afirma specificitatea. Nu-i de mirare
c\ [i mi[carea muncitoreasc\, aflat\ în perioada ei de organizare, intuie[te curând
valen]ele politice ale fotbalului.
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Drept ecou al necesit\]ilor grupurilor populare ce tindeau spre statutul
burgheziei, în anii nou\zeci iau na[tere, unul dup\ altul, în cadrul asocia]iilor deja
existente,  departamentele de fotbal. În acela[i timp sunt create [i cluburi noi, des-
tinate de data asta în primul rând practic\rii fotbalului. Dintre acestea, din punctul
de vedere al celor ce urmeaz\, cea mai important\ este fondarea, în 1899, a FTC
(Clubul de gimnastic\ din Ferencvaros). Denumirea clubului ata[at de arondismen-
tul opt poart\, în mod semnificativ, marca dualit\]ii specifice provenien]ei sociale a
fondatorilor [i inten]iillor acestora. Latino-englezescul «club» [i germanul «turn»
(gimnastic\), precum [i pomenirea cartierului budapestan Ferencvaros, dominat de
mic-burghezi [i muncitori, sunt semne ale unui amalgam particular de patriotism
local [i universalism, exclusivism [i organizare democratic\. «Fradi»-ul, denumire
folosit\ pân\ în ziua de azi, trimite la prescurtarea denumirii germane a cartierului,
Franzstadt, locuit la cump\na secolelor mai ales de cet\]eni de limb\ german\. În
acela[i timp îns\, culorile organiza]iei sportive – verde [i alb – reitereaz\ culorile
drapelului na]ional (cu excep]ia culorii ro[ii), semnalând loialitate na]ional\ a
grupurilor or\[ene[ti de origine german\ apar]inând categoriei «inferioare-mijlocii»
[i care au optat pentru calea asimil\rii.

MLSZ, Uniunea fotbali[tilor maghiari, ia na[tere în 1901 [i, începând cu aceast\
dat\, organizeaz\ practic în fiecare an campionatul. În 1901 [i 1902 în prima grup\
pornesc cinci echipe, iar începând cu 1903 [i pân\ la izbucnirea primului r\zboi mon-
dial – opt-zece. […] Din 1903, competi]iile na]ionale sunt dominate de lupta dintre
FTC [i MTK: între 1903 [i 1929 meciul dintre aceste dou\ echipe hot\r\[te cine va
ap\rea în fruntea clasamentului.[…]

Competi]ia dintre cele dou\ echipe nu decurge doar în terenul de fotbal ci [i în
universul material [i simbolic extrem de eterogen din jurul acestuia. Cu siguran]\
c\ nu este lipsit de semnifica]ie faptul c\ MTK î[i deschide propriul stadion în 1912,
adic\ la un an dup\ inaugurarea stadionului Fradi. Cum tot prin prisma acestei com-
peti]ii trebuie interpretat [i faptul c\ stadionul MTK este cu o idee mai modern decât
stadionul Fradi, considerat de altfel atunci ca fiind de nivel mondial [i având o capac-
itate de dou\zeci de mii de privitori. Cum nu este întâmpl\tor probabil nici faptul c\
locul ales pentru stadionului MTK se afl\ tocmai pe bulevardul de centur\ Hungaria(!),
demonstrând parc\ eforturile burgheziei evreie[ti care sprijinea MTK de a nu r\mâne
în urm\ nici în competi]ia de asimilare pe care o începuse cu suporterii echipei
Fradi.
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În ochii suporterilor, Fradi – spre deosebire de marii lor rivali – continu\ s\ joace
cu «inima», adic\ nu cu mintea. Conota]iile sintagmei «inim\ de Fradi» exprim\ de
altfel destul de explicit opozi]ia dintre toposurile micului burghez sensibil, sentimental,
bun, solidar, sufletist, sim]indu-se deja maghiar, [i marele burghez rece, calculat,
cu un spirit comercial, înstr\inat [i cu r\d\cini str\ine. Cu siguran]\ c\ nu ne afl\m
prea departe de adev\r dac\ presupunem c\ acest etos mic-burghez, determinat de
o pozi]ie existen]ial\ semiperiferic\ ce îndeamn\ la o atitudine moralist\, este o com-
ponent\ important\ a imaginii pe care o are despre sine suporterului echipei Fradi
[i care este centrat\ pe modelul de identificare al «maghiarului cumsecade», «venit
de jos», «cinstit», «nepus pe compromisuri», «direct», «care gânde[te corect», un
model ce nu indic\ doar comportamentul din incinta stadionului, ci î[i are impor-
tan]a sa [i pentru orientarea politic\, devenind o component\ semicon[tientizat\ a
acesteia.

Compozi]ia celor dou\ echipe nu se suprapune perfect, din punctul de vedere al orig-
inii fotbali[tilor, peste imaginile sociale ale FTC [i MTK. […] Din punct de vedere al aparte-
nen]ei sociale membrii echipelor nu prea se deosebesc, provenind, în majoritatea lor,
din medii muncitore[ti [i mic-burgheze. Este demn de luat în seam\ apoi faptul c\ mai
mult de jum\tate din juc\torii de la MTK, dar [i cam un sfert-o treime din fotbali[tii de
la FTC sunt de origine evreiasc\. Deci nu este deloc adev\rat\ p\rerea c\ FTC ar fi fost,
din pornire, o echip\ «cre[tin\», iar MTK una eminamente «iudaic\». 

În acela[i timp nu încape îns\ îndoial\ c\, o dat\ cu evolu]ia istoric\ [i în corela]ie
cu antisemitismul tot mai puternic [i mai institu]ionalizat al sferelor ideologice [i
politice, în confruntarea dintre cele dou\ echipe polarizarea evreiesc / neevreiesc a
început s\ joace, mai ales în perioada interbelic\, un rol tot mai important. Consol-
idarea acestei polariz\ri nu provine în primul rând din datele sociologice ale echipelor,
ci reflect\ evolu]ia câmpurilor de for]\ exterioare, politico-ideologice.[…]

Valul de arieniz\ri din cele mai diferite sfere ale vie]ii economice [i spirituale
[i-a f\cut sim]ite urm\rile [i în lumea sportului. În 1939 la conducerea Hungariei
este numit – în spiritul arieniz\rii – un consilier guvernamental de extrem\ dreapt\
iar apoi, un an mai târziu, organiza]ia este desfiin]at\. […] În aceast\ situa]ie con-
duc\torii MTK î[i invit\ suporterii s\ sprijine echipa Vasas – «Fierarul». Alian]a sim-
bolic\, aparent surprinz\toare, dintre echipele «burgheze evreie[ti» [i «muncitore[ti
social-democrate» trebuie interpretat\ [i ea în contextul situ\rii lor în câmpul ideo-
logic – nonconformismul social, marginalizarea, antifascismul. Dup\ încheierea
arieniz\rii [i excluderea marii ei rivale, echipa Ferencvaros devine într-o asemenea
m\sur\ echipa oficial\ a regimului ce alunec\ tot mai mult spre dreapta, încât în 1944,
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sub ocupa]ie german\, pre[edintele ei va deveni acel Jaross Andor care, în calitatea
sa de ministru de Interne din partea organiza]ie fasciste a nyilas -ilor, este princi-
palul organizator al deport\rii evreilor [i va fi, dup\ eliberare, condamnat la moarte
[i spânzurat. Inten]iile scurtei guvern\ri favorabile nazi[tilor sunt evidente: acesta
încearc\ s\-[i sporeasc\ propriul renume dubios prin folosirea popularit\]ii echipei
Fradi.

Totu[i ar fi simplist s\ asimil\m tab\ra suporterilor echipei Ferencvaros cu
extrema dreapt\. Ce-i drept, cu ocazia alegerilor din 1939, procentul celor care au
votat pentru nyilas -i în arondismentul IX a fost cât se poate de ridicat. Cu sigu-
ran]\ c\ mul]i dintre suporterii din Ferencvaros ai echipei Fradi – mici meseria[i, mici
comercian]i, mai[tri muncitori de origine german\ – trebuie s\ fi fost total în admi-
ra]ia tehnologiei celui de-al treilea Reich, ajungând [i din aceast\ cauz\ – precum [i
prin redescoperirea originii lor germane – în cercul de atrac]ie al extremei drepte ce
simpatiza cu Germania. Populismul mic-burghez de dreapta nu este îns\ doar
purt\torul unor resentimente împotriva burgheziei evreie[ti, «nemaghiare», ci se
delimiteaz\, în multe privin]e, [i de spiritul claselor superioare – al «înaltei aristocra]ii
maghiare» – revan[arde [i iredentiste în mod oficial.

Tab\ra de suporteri a Ferencvarosului nu poate fi legat\ exclusiv de extrema
dreapt\ pentru simplul motiv c\ ea cuprinde un cerc cu mult mai larg decât locuitorii
arondismentului IX din capital\. Înc\ la începutul secolului, înainte de formarea ligii
profesioniste de fotbal, FTC este considerat, în compara]ie cu MTK central [i burghez,
drept o echip\ de fotbal cumva provincial\ [i plebee. {i, fiindc\ vreme de aproape
treizeci de ani (pân\ la câ[tigarea campionatului din 1930 de c\tre echipa Ujpest),
ea este [i în clasament prima echip\ care poate avea preten]ii la locul întâi, mem-
brii grupurilor sociale care se identific\ cu «talpa ]\rii» devin aproape inevitabil supor-
teri ai echipei Fradi. Este [i aceasta o explica]ie a faptului c\, pe tot cuprinsul ]\rii,
marea majoritate a suporterilor din ora[ele [i suburbiile care nu dispun de o echip\
proprie în prima categorie ajung s\ fie al\turi de Fradi în opozi]ie cu MTK. Prin toate
acestea nu dorim desigur s\ minimaliz\m importan]a dihotomiei maghiar / str\in,
sau, dac\ dori]i, cre[tin / iudaic dintre echipele Fradi [i MTK. Am dori s\ subliniem
doar c\ peste aceast\ polarizare de esen]\ na]ional\-religioas\-rasial\ se suprapun
[i semnifica]ii identitare ce pot fi tratate prin prisma opozi]iilor centru / periferie [i
marea/ mica burghezie. […]

De la instalarea puterii comuniste pân\ în 1956
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Începând cu 1945 [i pân\ în 1948 lumea fotbalului [i-a mai p\strat într-o oare-
care m\sur\ autonomia, chiar dac\ echipele favorizate în timpul r\zboiului au reu[it
s\-[i p\streze pozi]iile avantajoase [i în perioada regimului de coali]ie. În schimb dup\
preluarea puterii de c\tre comuni[ti toat\ structura sportiv\ este reorganizat\ con-
form noilor concep]ii ideologice. În regimul Rakosi, în prima categorie a campionatelor
de fotbal nu se întâmpl\ practic nimic care s\ nu depind\ într-o form\ sau alta de
bunul plac al celor mai înalte autorit\]i politice. În ochii reprezentan]ilor puterii, sportul
este o problem\ politic\ prioritar\: în 1950, cu inten]ia nedisimulat\ a gleichschalt-
iz\rii, echipele de fotbal sunt realc\tuite în mod brutal, fiind subordonate, fiecare,
câte unui minister, unei ramuri industriale sau unei unit\]i teritorial-administrative.
Cu alte cuvinte, regimul comunist încearc\ s\ v\duveasc\ echipele de semnifica]iile
pe care le purtau, de baza lor material\, ba chiar, adesea, [i de tab\ra suporterilor.

Cu ocazia reîmp\r]irii resurselor materiale [i simbolice, cea mai periculoas\ pare
s\ fie, în ochii puterii, echipa FTC – din cauza leg\turilor de trist\ amintire, pomenite
aici, cu extrema dreapt\ [i a popularit\]ii ie[ite din comun. Din aceast\ cauz\, în anul
schimb\rii, organiza]ia se treze[te într-o situa]ie extrem de dificil\ [i nesigur\: în 1948,
pericolul desfiin]\rii este suspendat deasupra ei ca o sabie a lui Damocles. Partidul
comunist nu îndr\zne[te totu[i s\-[i asume reprobarea ce ar fi urmat desfin]\rii ei.
C\ci în 1948 – pentru a reprima «provoc\rile fasciste» ale nucleului de microbi[ti,
considera]i «elemente recalcitrante» –, echipei i se interzice apari]ia în public vreme
de patru s\pt\mâni [i participarea la campionat, dar drept urmare a indign\rii gen-
erale pedeapsa este comutat\ în interzicerea folosirii stadionului Fradi.[…] Dup\ 1950
îns\ echipa este cu adev\rat scopit\: cei mai buni juc\tori sunt lua]i, este transfor-
mat\ în echipa Sindicatelor lucr\torilor din domeniul Alimenta]iei, este rebotezat\
mai întâi EDOSZ iar apoi, în 1951, Kinizsi, [i pân\ [i culorile sale tradi]ionale,
verde cu alb, sunt transformate în alb cu ro[u. 

În 1949, când în fruntea fiec\rei echipe importante ajunge câte un personaj de
vaz\ din nomenclatur\ (rangul asocia]iilor sportive poate fi cel mai bine stabilit în
func]ie de pozi]ia politic\ a conduc\torului respectiv), pre[edintele echipei Ferenc-
varos devine Münnich Ferenc, la ora aceea [eful Poli]iei din Budapesta. În alegerea
lui – pe lâng\ mediocritatea personajului [i obedien]a lui fa]\ de figurile centrale ale
puterii – s-ar putea s\ fi jucat un rol numele [i provenien]a sa german\. Astfel – chiar
dac\ într-un mod mai ciudat – echipa vl\guit\ este marcat\ [i în perioada de început
a regimului Rakosi de reminiscen]ele apartenen]ei sale «[v\be[ti». Dup\ 1950, când
FTC-ul se transform\ în EDOSZ SE (iar apoi în Kinizsi), în fruntea sa ajung lid-
eri din industria alimentar\, f\r\ nici o greutate în politica de la centru: iar presta]ia
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echipei în campionat este corespunz\toare (de[i, pe m\sur\ ce ne apropiem de 1956,
iese pe locuri din ce în ce mai bune). În tab\ra suporterilor îns\ aceste modific\ri
nu fac decât s\ stârneasc\ o revolt\ surd\ [i orgoliul r\nit.

Conduc\torii comuni[ti n-au motiv s\ se manifeste la fel de intolerant [i fa]\ de
MTK. Totu[i – din cauza etichetei de «specific evreiesc» – echipa este tratat\ cu o
anumit\ rezerv\ (o dovad\ gr\itoare a acestui fapt este înlocuirea culorilor ei cu ro[u
[i alb, încercându-se probabil evitarea unor eventuale conota]ii ce s-ar fi putut na[te
din compara]ia cu albastrul [i albul din drapelul statului israelian). În schimb, fap-
tul c\ în 1950 patronajul echipei este preluat de Sindicatul lucr\torilor din Industria
Textil\, denumirea de MTK transformându-se în cea de Textilistul, poate fi inter-
pretat\, într-un anumit sens, [i drept un semn al continuit\]ii simbolice, c\ci «tex-
tili[tii evrei» (industria[i [i comercian]i) au fost, începând cu momentul fond\rii, cei
mai importan]i sprijinitori ai MTK. Tot ca un semn de continuitate poate fi interpre-
tat [i faptul c\ pre[edintele echipei devine, la începutul anilor cincizeci, Vas Istvan,
pre[edintele Biroului de planificare, care apar]ine elitei de partid [i care – fenomen
surprinz\tor pentru mediul s\u – e cunoscut nu doar prin «sensibilit\]ile sale uman-
iste», ci [i prin faptul c\, în mod excep]ional pentru mediul s\u, el nu-[i neag\ orig-
inea evreiasc\, ba îndr\zne[te chiar s\-[i declare, în momente speciale, simpatiile
sioniste. (Conform unor surse, el ar fi între]inut leg\turi cu Joint, organiza]ie amer-
ican\ ce-i sprijinea pe supravie]uitorii lag\relor de concentrare [i care a fost la scurt
timp dup\ aceea interzis\ în Ungaria.) Îns\ în 1951 MTK devine echipa celei mai urâte
[i temute institu]ii de represiune, AVH (Oficiul Securit\]ii Statului), iar numele îi este
transformat mai întâi în Bastion («Ungaria nu este o bre[\, ci un puternic bastion
în lupta împotriva imperialismului»), iar apoi, în 1953, în Flamura Ro[ie. Baza insti-
tu]ional\ [i denumirea atribuit\ organiza]iei stau m\rturie unei continuit\]i aproape
perverse între vechile [i noile semnifica]ii simbolice, c\ci, conform judec\]ii soci-
et\]ii contemporane, AVH este organiza]ia terorist\ a «centrului puterii iudeo-comu-
niste». Astfel, în ochii suporterilor, echipa elitei evreie[ti a vechiului regim se trans-
form\ în echipa elitei evreie[ti a noului regim. Este p\strat\ astfel baza de referin]\
pentru revitalizarea sentimentelor antisemite fa]\ de echip\.

În anii cincizeci rivalitatea FTC–MTK nu mai este decisiv\, c\ci în perioada aceas-
ta doar MTK are un cuvânt de spus în lupta pentru titlul de campioan\. {i, în vreme
ce tab\ra de suporteri ai MTK scade drastic, Fradi continu\ s\ fie [i pe mai departe
cea mai popular\ echip\ de fotbal. Mai mult de atât, m\surile luate împotriva ei îi
mai adaug\ [i gloria simbolic\ a unei rezisten]e mascate. În atmosfera de teroare [i
control totalitar a perioadei nu exist\ totu[i posbilitatea unor manifest\ri antisemite
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deschise fa]\ de MTK sau de ie[iri împotriva regimului (cum s-a întâmplat în 1948,
la meciul cu echipa Vasas). Aceste porniri vor ie[i la suprafa]\ mai târziu, în perioa-
da mai liberal\ a regimului Kadar, la început doar în situa]ii limit\, iar mai târziu (de
pe la mijlocul anilor 1980) tot mai frecvent.

Echipa preferat\ a regimului este acum, f\r\ îndoial\, cea provenit\ din reorga-
nizarea fostei forma]iuni din Kispest, botezat\ Honved – «Ap\r\torii Patriei» (în locul
culorilor sale de pe timpuri, ro[u [i negru, sunt introduse [i aici – de dragul diver-
sit\]ii – ro[ul [i albul.) Echip\ de suburbie cu un caracter mic-burghez, ai c\rei supor-
teri sprijin\, dintre echipele mari, în primul rând Fradi, Honvedul stagneaz\ – începând
cu anul înfiin]\rii ligii profesioniste în 1926 [i pân\ în anul schimb\rii – în regiunea
inferioar\ a clasamentului campionatelor na]ionale. În 1949 îns\, mutându-i aici pe
cei mai buni juc\tori, conduc\torii regimului o transform\ în cea mai important\
forma]ie a fotbalului maghiar din toate timpurile: Honved poate fi considerat prob-
abil, în perioada respectiv\, drept cea mai bun\ echip\ a lumii. Denumirea echipei
ajunse sub patronajul «armatei poporului» este deja în sine un program politic. Sem-
nifica]iile identitare oferite de aceasta în mod oficial într-o perioad\ când, de altfel,
sentimentele [i pasiunile na]ionale sunt cu severitate refulate, par s\ fie o adev\rat\
invita]ie de-a zgând\ri corzile respective. Reminiscen]ele pa[optiste ale denumirii sale
au un aport important la crearea unei situa]ii în care militarismul de tip nou, reprezen-
tat de for]ele armate ale democra]iei populare, s\ poat\ deveni acceptabil.[…]

Regimurile comuniste sunt întotdeauna amatoare de demonstra]ii de mas\ spec-
taculoase, care creeaz\ ocazii extrem de potrivite pentru exprimarea euforic\ a con-
sonan]ei sentimentale dintre regim [i popor. Demonstra]iile de 1 Mai, mitingurile
muncitore[ti, mar[urile înso]ite de cântece de mas\ sau jocul de-a pionierii – toate
acestea îndeplinesc, în mare, în anii cincizeci, func]ii asem\n\toare cu sporturile de
mas\ [i fotbalul. Acesta din urm\ se dovede[te îns\ mult mai eficient decât cele-
lalte, deoarece ac]iunile organizate prin locurile de munc\ sau [coal\ nu fac, pe ter-
men lung, decât s\ sporeasc\ resentimentele celor manipula]i de sus. Meciurile de
fotbal în schimb ofer\ maselor jefuite de ata[amentele lor particulare fa]\ de anu-
mite echipe posibilit\]i reale de a-[i defula instinctiv [i spontan complexele identitare,
[i în aceast\ calitate pot fi considerate, pentru perioada respectiv\, fenomene abso-
lut excep]ionale. Nu este întâmpl\tor deci faptul c\ zeci de mii de oameni asist\ la
meciuri. {i chiar dac\ pe teren, teoretic, se înfrunt\ echipe ce îi reprezint\ pe diferi]ii
actori oficiali sau institu]iile construc]iei socialiste (mineri [i feroviari, armata poporu-
lui [i mili]ia, industria alimentar\ [i cea textil\), este u[or de în]eles c\ suporterii
g\sesc posibilitatea de a-[i învesti echipele cu semnifica]iile locale, ideologice sau
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simbolice ce le erau ata[ate în mod tradi]ional. EDOSZ sau Textilistul continu\ s\
fie, în ochii suporterilor fideli, acelea[i Fradi [i MTK, cu toat\ înc\rc\tura lor istoric\.
Pe lâng\ elementele tradi]ionale, supraetajate parc\ peste acestea, ac]ioneaz\,
bineîn]eles, [i noile conota]ii elaborate de corifeii ideologiei comuniste, care r\mân
îns\ – neputând dep\[i cercul alternativelor calificate drept  legitime – în câmpul sim-
bolic construit cu mijloace ideologice de c\tre regimul la putere.

În perioada aceasta partidul unic se consider\ pe sine [i organiza]iile sale de opre-
siune destul de puternice pentru a controla energiile fizice [i for]ele simbolice care
ac]ioneaz\ pe marginea jocului de fotbal [i continu\ s\ considere acest sport drept
un mijloc de legitimare destul de important pentru a nu pregeta s\ investeasc\ în
acest domeniu resurse materiale imense.[…] În 1953 este inaugurat\ la Budapes-
ta o aren\ cu o capacitate de o sut\ de mii de spectatori – Stadionul Na]ional –, o
construc]ie extrem de modern\ chiar [i la standardele interna]ionale. Se face totul
[i pentru a sprijini echipa na]ional\, necesar\ pentru propaganda succeselor comu-
niste. «Echipa de aur» a anilor cincizeci, c\reia Honved îi d\ opt, iar MTK trei juc\tori,
justific\ într-adev\r privilegiile ce i-au fost oferite. Forma]ia câ[tig\ în 1952 Olimpia-
da, iar în 1953 – în premier\ pentru echipele europene – îi învinge la ei acas\ (cu 6-
3) pe englezi. În contextul acestor victorii [i al semnifica]iei politice ce le-a fost
atribuit\, este de în]eles efectul special, de bumerang, al înfrângerii din 1954, în finala
Campionatului mondial. Cu ocazia manifesta]iei organizate împotriva selec]ionatei de
fotbal ce revenea acas\, suporterii dezam\gi]i [i furio[i [i-au exprimat – practic pen-
tru prima dat\ în istoria regimului – [i sentimentele pe care le aveau fa]\ de comu-
nism. În aceast\ situa]ie conducerea consider\ mai în]elept s\ treac\ sub t\cere [i
s\ mu[amalizeze incidentele decât s\ recurg\ la represalii. (Euforia vest-german\
ce a urmat finalei poate fi considerat\ un fenomen ce contrasteaz\ într-un mod spe-
cific cu doliul fotbalistic maghiar. Victoria asupra maghiarilor este primul act sim-
bolic cu greutate interna]ional\ ce urm\rea în mod evident compensarea gravelor
prejudicii aduse sentimentului german de identitate [i de m\re]ie na]ional\ în tim-
pul r\zboiului mondial.)

Cea de-a treia echip\ în\l]at\ de regim este cea din Ujpest transformat\ în Ujpesti
Dozsa. […] Pentru înt\rirea caracterului «democratic popular» forma]ia este trans-
format\ în echipa Ministerului de Interne, mai exact a Jandarmeriei. Asta mai pre-
supune [i c\ ea devine membr\ a marii familii dinamoviste a echipelor patronate de
ministerele de Interne din «]\rile fr\]e[ti» (Dinamo Moscova, Dinamo Kiev, Dinamo
Bucure[ti, Dinamo Berlin). 
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Perioada «consolid\rii kadariste»
Studierea lumii fotbalului este extrem de folositoare [i pentru c\ prin ea devin

palpabile multe dintre particularit\]ile mecanismelor ce reglau via]a de zi cu zi sub
regimurile politice din Europa de Est. A[a se întâmpl\ [i în cazul regimului Kadar,
ale c\rui strategii legate de anumite sfere pot fi reconstituite cu succes prin prisma
acestei ramuri sportive. Cre[terea treptat\ a autonomiei fotbalului reflect\ în mod
exact inten]ia puterii centrale de a construi un «socialism de consum» controlat de
stat. În logica contractului social propus de regim, în schimbul pasivit\]ii politice [i
a indiferen]ei, zona de libertate acordat\ indivizilor [i institu]iilor devenea din ce în
ce mai mare. Cu alte cuvinte, în tot mai multe sfere se deschide un câmp de ac]iune
din ce în ce mai larg. […]

Reorganizarea lumii fotbalului st\ m\rturie faptului c\ noua putere în]elege impor-
tan]a stabilirii specificit\]ii evolu]iilor simbolice determinate istoric, precum [i fap-
tul c\ anumite concesii pot juca rolul unui soi de captatio benevolentiae politice.
Desp\gubirea simbolic\ ce are loc cu ocazia revenirii la denumirile ini]iale, precum
[i ini]iativa kadarist\ de a modifica sistemul de sus]inere [i proprietate din lumea
fotbalului se explic\, în primul rând, prin faptul c\, aflat\ într-o grav\ criz\ de legit-
imitate, puterea consider\ c\ asigurarea posibilit\]ii de a cultiva ceva mai liber aceast\
form\ de divertisment poate sluji la diminuarea lipsei de popularitate a regimului.
Oamenii lui Kadar sunt gata s\ fac\ orice –  în m\sura în care acest lucru nu implic\
vreo cheltuial\ politic\ sau economic\ exagerat\ –  pentru a fi pe placul tribunelor
(scop dificil de atins în absen]a unor juc\tori care, asemeni grupului din jurul lui
Pu[ka[, [i-au p\r\sit închisoarea aurit\). De aceea se str\duiesc ei în[i[i s\ «cojeasc\»
de pe cluburi conota]iile ce le-au fost impuse cu for]a pe vremea lui Rakosi (batjo-
corite [i urâte de marea majoritate a suporterilor), [i tolereaz\ reapari]ia unei bune
p\r]i a semnifica]iilor ini]iale purtate de echipe.

Datorit\ acestei inten]ii FTC [i MTK, purt\toarele celor mai vechi [i mai încet\]enite
tradi]ii istorice, î[i recap\t\ denumirile [i culorile, nemul]umirea maselor care se iden-
tificau cu aceste dou\ echipe pierzându-[i astfel obiectul. Pentru regim scopul pri-
oritar este, bineîn]eles, satisfacerea imensei tabere de suporteri ai echipei
nedrept\]ite, Fradi.[…] În acela[i timp, numele a dou\ dintre marile echipe de dup\
r\zboi r\mâne neschimbat – Ujpesti Dozsa [i Budapesti Honved, apar]inând
Jandarmeriei [i, respectiv, 
Armatei –, semnalizând astfel faptul c\ reorganiz\rile [i reinterpret\rile trebuie s\
r\mân\ între limitele câmpului politic strict delimitat de rigorile regimului.[…]
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Dac\ ar fi s\ c\ut\m sursele «pluralismului meritocratic» ce se manifest\ în lumea
fotbalului, ar trebui s\ indic\m pentru început faptul c\, o dat\ cu ridicarea nivelu-
lui de trai sau paralel cu apari]ia unei economii alternative – ca s\ concentr\m în
câ]iva termeni caracteristicile evolu]iei «socialismului de consum» –, func]ia de legit-
imare a fotbalului î[i pierde din importan]\. Dep\[irea perioadei acute a r\zboiului
rece contribuie [i ea la diminuarea importan]ei acestui sport, c\ci în atmosfera inter-
na]ional\ mai relaxat\ sunt mai pu]in justificate cheltuielile excesive ce n-au alt scop
decât exprimarea superiorit\]ii simbolice.

În aceast\ situa]ie cre[te în mod aproape inevitabil probabilitatea ridic\rii la
suprafa]\ [i a liberei circula]ii libere a complexelor identitare [i a unor semnifica]ii
simbolice imprevizibile, necontrolate, purtate de fotbal. […]

Ceea ce în anii [aizeci-[aptezeci se manifest\ ca o confruntare a semnifica]iilor
simbolice, mai mult sau mai pu]in artificial construite, dependente de o putere cen-
tral\ se transform\, în anii optzeci, în lupta real\ a institu]iilor locale ce de]in resurse-
le financiare, politice [i administrative. În practic\ toate acestea înseamn\ c\, spre
exemplu, forma]ia provincial\ finan]at\ de industria grea socialist\ este, treptat, mar-
ginalizat\, f\cându-i loc echipei sprijinite de marea întreprindere a unui «baron ro[u»
care dispune de anumite «rela]ii socialiste», dar mizeaz\ pe o tehnologie mai avansat\.
O situa]ie absolut neobi[nuit\ fa]\ de cea precedent\ este [i aceea c\ un club patronat
de o mare întreprindere provincial\ e capabil s\ înfrâng\ forma]iile Poli]iei sau ale
Armatei, iar asta numai datorit\ faptului c\ în perioada respectiv\ a [tiut s\-[i
investeasc\ mai eficient resursele în fotbal decât institu]iile represive centrale. {i nu
este neap\rat vorba despre faptul c\ Raba Muvek sau Videoton ar avea, spre exem-
plu, mai mul]i bani decât Poli]ia, ci despre faptul c\ Poli]ia – spre deosebire de marea
întreprindere socialist\ în expansiune – nu mai consider\, în compara]ie cu alte
obliga]ii ale sale, la fel de vital\ sprijinirea fotbalului. Toate acestea pot fi, desigur,
formulate [i altfel, [i anume c\, în compara]ie cu institu]iile de represiune, marea
întreprindere socialist\ ce se modernizeaz\ ]ine cont mai mult – în politica sa legat\
de sport  – de considerentele economiei de pia]\ decât de concep]iile ideologice legit-
imatoare. […]

În acela[i sens, nici presta]iile excep]ionale ale unor echipe ca Raba ETO sau
Videoton nu pot fi considerate, în anii optzeci, drept urm\ri nevinovate ale unui con-
curs întâmpl\tor de împrejur\ri, c\ci în spatele acestor echipe  de succes din provin-
cie pot fi descoperi]i întotdeauna membrii din conducerea câte unei mari întreprinderi,
afla]i în pozi]ii de for]\ [i care, f\când lobby în straturile superioare ale elitelor de
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partid, sunt întotdeauna capabili s\ pun\ în func]iune, pentru echipa lor, resursele
necesare. Mai putem indica apoi [i faptul c\, în timp ce, pân\ la sfâr[itul anilor optze-
ci, puterea confer\ majorit\]ii echipelor – cu excep]ia Fradi – func]ii de legitimare,
MTK, purt\tor pân\ atunci al unor semnifica]ii incomode [i periculoase, este con-
damnat la purgatoriul mediocrit\]ii. Echipa lui Kadar se teme probabil de faptul c\
antisemitismul ce ar putea irumpe în fa]a unei echipe MTK pline de succes, sau c\
ar putea declan[a registrele incontrolabile ale elementelor identitare na]ionale, punând
în pericol propriile lor pozi]ii politice. {i deoarece dictatura lui Rakosi este consid-
erat\ în continuare de popor drept «iudeo-comunist\», seniorii «socialismului de con-
sum» încearc\ s\ evite situa]iile incomode în care s-ar putea trezi c\ sunt percepu]i
drept mo[tenitorii «puterii evreie[ti». (În aceast\ ordine de idei se poate merge pân\
acolo încât titlul de campioan\ câ[tigat de MTK în 1987 s\ fie interpretat – în condi]iile
unei analize mai generoase – ca un semn prevestitor al c\derii regimului. Dar chiar
dac\ am considera îndoielnic\ aceast\ afirma]ie, ridicarea MTK exprim\, în orice caz,
sc\derea drastic\ a eficien]ei controlului central.)

Violen]a simbolic\ în stadioane
În regimul Kadar semnifica]iile degajate din opozi]ia Fradi / MTK î[i pierd din com-

plexitatea [i intensitatea ini]ial\, dar o bun\ parte a conota]iilor încet\]enite de-a lun-
gul timpului au supravie]uit – chiar dac\, adesea, în forme modificate –  pân\ [i în
împrejur\ri total schimbate. Sc\derea intensit\]ii conota]iilor simbolice este legat\,
f\r\ îndoial\, de faptul c\ între Fradi [i MTK, pentru o perioad\ de aproape dou\zeci
[i cinci de ani, se instaleaz\ o diferen]\ de clas\: în timp ce prima lupt\ practic în
fiecare an pentru titlul de campioan\ [i joac\ în cupele interna]ionale, o bun\ parte
a juc\torilor ei f\când parte din echipa na]ional\, pentru cealalt\ pân\ [i ob]inerea
locului [ase în clasament poate fi considerat\ un succes. FTC r\mâne [i pe mai
departe cea mai popular\ echip\, în timp ce tab\ra suporterilor lui MTK scade mereu:
Soah-ul, emigrarea unei bune p\r]i a popula]iei evreie[ti în 1945, iar apoi în 1956,
contribuie [i el la sc\derea taberei suporterilor lui MTK. {i s\ nu uit\m: toate forma]iile
ce joac\ în prima categorie se bucur\ de o filia]ie local\ tradi]ional\, MTK fiind sin-
gura echip\ lipsit\ de a[a ceva. De altfel nici la începutul secolului, când s-a con-
struit stadionul MTK, terenul nu fusese ales în apropierea cimitirului Kerepesi, a c\ii
ferate, a terenurilor virane [i a mahalalelor mizere, fiindc\ acolo ar fi locuit supor-
terii MTK, ci mai degrab\ din cauza denumirii drumului de centur\, Hungaria, care
putea semnala dorin]a de asimilare, [i a vecin\t\]ii stadionului Fradi. Un copil n\scut
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în anii cincizeci-[aizeci în Kispest sau Ujpest va deveni – datorit\ tradi]iilor familiale
sau a influen]ei mediului –, cel mai probabil, suporterul echipei Honved sau Dozsa
chiar dac\ p\rin]ii s\i n-ar fi, eventual, simpatizan]i ai regimului politic. În schimb,
este practic imposibil s\ devii suporter al MTK – al acestei echipe lipsite de aparte-
nen]\ local\ – pe strad\. Iar probabilitatea transmiterii identit\]ii de MTK-ist prin fam-
ilie este diminuat\ de faptul c\ p\rin]ii evrei, temându-se de manifest\ri antisemite,
î[i ascund adesea originea [i încearc\ s\ fac\ din copiii lor suporteri ai altor echipe,
s\-i lase «neutri din punct de vedere fotbalistic» sau s\-i transforme de-a dreptul în
suporteri ai Fradi (sau, în orice caz, în situa]ia în care copilul devine, sub influen]a
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mediului [colar, suporter al Fradi, tolereaz\ identificare copilului cu aceast\ echip\).
[…]

Cu toate acestea, de echipa MTK se leag\ [i pân\ în ziua de azi conota]iile de
«echip\ evreiasc\», [i asta cu toate c\ procentul juc\torilor s\i de origine evreiasc\
trebuie s\ fi fost, în ultimii patruzeci de ani, cu totul nesemnificativ. Memoria colec-
tiv\ a suporterilor a p\strat nenum\rate exemple de manifest\ri antisemite (care au
necesitat interven]ia poli]iei) în tab\ra Fradi. N-a fost uitat, spre exemplu, cazul când,
la începutul anilor [aizeci, dup\ un meci FTC-MTK încheiat cu victoria Fradi, un grup
al suporterilor echipei din Ferencvaros a ars ziare în fa]a Institutului rabinic din
Budapesta cu strig\te de «am învins Israelul». Dar n-a fost uitat\ nici acea mani-
festare paradoxal\ de identificare discriminatorie care a avut loc în 1967, imediat dup\
r\zboiul de [ase zile din Israel, când suporterii Fradi au s\rb\torit, pe Stadionul
Na]ional, echipa MTK, exprimându-[i astfel bucuria c\ ]\rile arabe, aflate sub influ-
en]\ sovietic\, au fost înfrânte.

Iar dac\ din anii [aptezeci se cunosc relativ pu]ine ac]iuni antisemite la adresa
MTK, de pe la mijlocul anilor optzeci ele devin foarte frecvente. {i ar fi o gre[eal\ s\
se cread\ c\ textele, care sunt adesea de o brutalitate [ocant\, sunt scandate doar
de nucleul forte – «centrul B» – al suporterilor fradi[ti. Se poate întâmpla [i în taberele
echipelor Dozsa, Vasas sau Honved ca, în timpul unui meci cu MTK, suporterii lor s\
le strige adversarilor c\ sunt «jidani» sau s\-i trimit\ «la camerele de gazare». S-a
mai întâmplat apoi de câteva ori ca în meciurile din provincie ale MTK taberele supor-
terilor locali s\ recurg\ la schemele verbale [i vizuale ale antisemitismului popular
arhaic, trimi]ând spre exemplu în teren, în acompaniamentul unor rime la «gâscar»,
câte o gâsc\ legat\ cu panglic\ albastr\.

F\r\ s\ încerc\m o explicare am\nun]it\ a acestor manifest\ri, am dori s\ tras\m
direc]iile unui posibil studiu ulterior, mai temeinic, eviden]iindu-le prin punerea în
lumin\ a unor rela]ii de interdependen]\. În primul rând, am formula ideea c\ avem
de-a face aici cu o variant\ particular\ a situa]iei de constrângere despre care am
vorbit în introducere, situa]ie în care, la vederea adversarului concret, se declan[eaz\
elementele profund înr\d\cinate, discriminatorii pân\ la extremism, ale identit\]ii.
Ridicarea acestora la suprafa]\ este facilitat\ de coroborarea specific\ a mai multor
determinante istorice. Intensitatea resentimentelor este, bineîn]eles, influen]at\ de
pozi]ia rivalului: atâta timp cât echipa MTK ocup\ locuri inferioare în clasament [i
forma]iunea «patriotic\» are [anse mari s\ câ[tige împotriva ei, nu prea sunt motive
pentru o prea mare implicare pasional\ din partea suporterilor. Când îns\ adversarul
se dovede[te a fi cu adev\rat periculos pentru echipa «patriotic\» ([i este ceea ce
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se întâmpl\ în a doua jum\tate a anilor optzeci), sentimentul pericolului poate stârni
reac]ii de stadion extremiste.

La amplificarea violen]ei simbolice [i reale în stadioane contribuie [i faptul c\,
pe parcursul anilor optzeci, regimul î[i pierde treptat caracterul de stat poli]ienesc.
Acest lucru poate fi observat în multe domenii, începând cu diminuarea agresivit\]ii
în rela]iile cu for]ele opozi]ioniste [i terminând cu o mai mare toleran]\, sau în orice
caz cu o atitudine mai nehot\rât\ în fa]a «tulbur\torilor ordinii» din stadioane. Situa]ia
necunoscut\ pân\ atunci a unei mai mari libert\]i duce în mod aproape inevitabil la
apari]ia agresivit\]ii colective, mai ales într-o situa]ie în care defularea în mas\ [i posi-
bilitatea de identificare este sporit\ de prezen]a manifest\ sau simbolic\ a unui adver-
sar sau du[man. Apari]ia unor porniri discriminatorii este poten]at\ [i de faptul c\
num\rul, vârsta [i compozi]ia social\ a publicului din tribune s-au modificat între
timp considerabil: în locul publicului larg, amestecat din punct de vedere social [i
al vârstei de pe timpuri, apare o mul]ime mai redus\ ca num\r, mult mai tân\r\ [i
lumpenizat\ din punctul de vedere al compozi]iei sociale. Astfel – ca s\ recurgem la
o formul\ drag\ cotidienelor noastre – grupul format din câteva sute de «huligani
ai fotbalului» care formeaz\ «nucleul tare» al unei armate de trei mii de spectatori
are mult mai mult decât înainte posibilitatea de a influen]a în mod decisiv atmosfera
din stadioane. {i asta cu atât mai mult atunci când, în locul încuraj\rii propriei lor
echipe, ]elul lor principal devine batjocura, proferarea de înjur\turi [i confruntarea
verbal\ ce îmbrac\ formele agresivit\]ii colective ritualizate [i care poate fi îndrep-
tat\ în aceea[i m\sur\ împotriva juc\torilor echipei adverse, împotriva suporterilor
ei sau a p\str\torilor ordinii (arbitri, personalul stadionului, poli]ia), întorcându-se
câteodat\ chiar [i împotriva antrenorului sau a juc\torilor din propria echip\. Aceast\
agresivitate poate deveni deosebit de brutal\ când i se ofer\ drept obiect o persoan\
concret\, perceput\ de societate prin prisma unor sentimente negative, respectiv
xenofobe (un fotbalist ]igan, român, iugoslav sau rus) sau vreo entitate fictiv\ («o
echip\ evreiasc\»).

Mai putem g\si [i alte explica]ii dac\ încerc\m s\ r\spundem la întrebarea care
era, în ultimii ani ai regimului Kadar, atitudinea tinerilor suporteri ai Fradi fa]\ de întrea-
ga zon\ a «establishment»-ului. Din câte [tim, tab\ra de suporteri ai FTC a dep\[it
curând dup\ înfiin]area sa grani]ele arondismentului IX din Budapesta. Astfel, iden-
tificarea cu Ferencvaros nu înseamn\, în primul rând, o apartenen]\ local\, ci un fel
de «înr\d\cinare în Ungaria profund\». Caracterul general-na]ional al Fradi provine
din eterogenitatea social\ a taberei suporterilor s\i, din faptul c\ ace[tia n-au nici o
apartenen]\ social\, iar geografic vorbind sunt dezr\d\cina]i. For]a acestei identit\]i
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este bine demonstrat\ de faptul c\ suporterii ei provinciali ]in cu Fradi, adesea, chiar
[i împotriva echipelor din ora[ele lor. Dac\, în acest context, consider\m «centrul
B» drept grupul cel mai organizat [i cel mai con[tient al acestui amalgam rev\rsat
[i difuz [i ne concentr\m aten]ia pe una dintre formele cele mai specifice ale agre-
sivit\]ii simbolice, anume antisemitismul, putem interpreta acest fenomen din cel
pu]in trei puncte de vedere diferite. 

Aceste ac]iuni verbale pot fi considerate, în primul rând, drept manifest\rile unui
cod ce se constituie în purt\torul unui negativism general. Acest cod con]ine
deopotriv\ nemul]umire, du[m\nie, porniri agresive, resentimente legate de anumite
grupuri sociale [i – element comun tuturor societ\]ilor unde evreii ([i alte grupuri
percepute ca fiind str\ine) sunt clasa]i în func]ie de dihotomia «noi» [i «ei» – tendin]a
de a se plasa la polul opus fa]\ de «ceilal]i». În Ungaria, printre cei desemna]i de
acest cod f\ceau parte, pe timpuri, germanii [i austriecii, a[a cum se întâmpl\ azi
cu ]iganii sau românii. Caracteristic este faptul c\ toate acestea nu se refer\ nicio-
dat\ la o persoan\ concret\, ci la portretul generalizat al unui grup social cu contu-
ruri mai mult sau mai pu]in difuze. Spre exemplu, atunci când câ]iva suporteri care
scandaser\ sloganuri antisemite scandaloase au fost interoga]i la poli]ie în urma eveni-
mentelor, s-a dovedit c\ tinerii înc\ nu întâlniser\ niciodat\ evreu pe care s\-l perceap\
ca atare [i c\ nici nu au de fapt vreo problem\ concret\ cu evreii. […]

O alt\ posibilitate de interpretare a semnifica]iei manifest\rilor antisemite ar putea
fi analizarea în context social a autoportretului suporterilor apar]inând unei anumite
tabere. Suporterul Fradi se concepe, probabil, ca un om «oarecare», «normal», «bun
maghiar», care se situeaz\ ca un simplu fiu al poporului în fa]a «establishmentu»-
ului, adic\ a «celor de sus», a «puterii», a «oficialit\]ii», a «institu]ionaliz\rii», a
«reprezentan]ilor regimului» (care sunt, în cazul respectiv, într-un mod foarte con-
cret, poli]i[tii de pe stadion, gardienii publici etc.). Imaginea subiectiv\ a stratific\rii
organizate în jurul dihotomiei profund resim]ite ca opozi]ia dintre «noi» [i «ei» reflect\
în mod exact experien]a social\ a cet\]eanului simplu din regimurile totalitare, expe-
rien]\ ce-l conduce la concluzia c\ – în urma reorganiz\rilor sociale brutale [i banale,
inumane [i insensibile, actualizante [i omogenizante venite de sus – rela]iile, faptele
tr\ite [i judec\]ile inteligibile din lumea ce-i era familiar\ au fost uniformizate, defor-
mate, v\duvite de valoare [i sens. {i, fiindc\ în stereotipiile cotidiane folosite în rela]iile
sociale cei «de sus» sunt califica]i adesea drept «evrei», resentimentele la adresa
«establishment»-ului î[i pot face apari]ia, cu o mare doz\ de probabilitate, [i sub
forma antisemitismului.



282

Exist\ multe cauze istorice care fac ca în Ungaria evreimea s\ fie asociat\ put-
erii de tip comunist. E lucru îndeob[te cunoscut c\, în ochii dreptei ce se organiza
în perioada interbelic\, mi[carea comunist\ este rezultatul «conspira]iei iudaice inter-
na]ionale». Aceast\ tez\, ridicat\ de regimul Horthy la rang de pozi]ie oficial\, este,
în ochii multora, confirmat\ de experien]a stalinismului din Ungaria, c\ci în anii cin-
cizeci multe dintre func]iile importante sunt ocupate de evrei. Faptul c\ regimul Kadar
pedepse[te pân\ [i cele mai mici manifest\ri antisemite poate servi, pentru aceia[i
oameni, drept o nou\ dovad\ a continuit\]ii regimului evreiesc. Aceste concep]ii sunt
completate de reprezentarea evreilor ca «bog\ta[i», ce poate fi reg\sit\ [i în ideologiile
oficiale ale unor regimuri de o cu totul alt\ orientare. Motivul extrem de r\spândit
al «evreului bogat» poate insufla acelea[i semnifica]ii resentimentare ca [i «cei de
sus», «cei opu[i nou\», cei «altfel decât noi», care devin astfel u[or, în contextul
dat, purt\toarele unui «nonconformism» la adresa regimului.

Bineîn]eles c\ în sloganurile scandate de tribune putem reg\si [i antisemitismul
clasic, cu o baz\ rasial-politic\. Este de presupus c\ exist\ tineri care au auzit din
izvoare directe, din familie, despre vremurile «revolu]iei» fasci[tilor nyilas, iar com-
portamentul lor din stadion se hr\ne[te din nostalgia dup\ anii negri. În mitologia
familiilor lor, acea perioad\ cumplit\ poate ap\rea drept vremea transform\rii uluitoare
a rela]iilor de subordonare/domina]ie din societate, perioada când, în sfâr[it, rela]iile
dintre exploatatori [i exploata]i au evoluat conform intereselor «celor de jos», ale
«oamenilor m\run]i» [i când libertatea de a jefui, a pr\da [i a ucide ajunsese s\ fie
expresia tr\irii experien]ei uluitoare a r\sturn\rii ordinii sociale, a «ajungerii sus», a
st\vilirii nedrept\]ilor, a r\zbun\rii istorice a lumpenproletariatului. Ura antisemit\
necontrolat\ [i necontrolabil\ poate fi considerat\, din acest punct de vedere, drept
ritualul agresiv îndeplinit – la o temperatur\ înalt\ a instinctelor [i pasiunilor –  de
membrii grupului celui mai s\rac din punct de vedere intelectual, economic [i social,
al c\rui ]ap isp\[itor nu este neap\rat evreimea, ci to]i cei care, în ochii lor, reprezint\
«ordinea» dictat\ de sus.

În loc de încheiere
Dac\ trecem în revist\ performan]a echipei na]ionale maghiare de la începutul

secolului [i pân\ în zilele noastre [i acceptând faptul c\ cele mai bune rezultate ale
sale pot servi drept indici ai acestei ramuri sportive pe plan interna]ional, am putea
spune, tratând lucrurile în linii mari, c\ echipa Ungariei se afl\ deja în anii 1910 la
nivelul celor mai bune echipe de pe continentul european (de[i mai este înc\ b\tut\
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apoi, în anii treizeci, î[i reocup\ locul printre «marile puteri fotbalistice» ale lumii.
În prima parte a anilor cincizeci na]ionala maghiar\ este considerat\ cea mai bun\
echip\ din lume. În anii [aizeci fotbalul maghiar î[i mai p\streaz\ capacitatea de con-
curen]\, la sfâr[itul deceniului îns\ începe o degradare treptat\, care, începând cu
anii optzeci – ca s\ cit\m din nou presa sportiv\ – se transform\ în «c\dere liber\».
În ziua de azi fotbalul maghiar a alunecat nemaipomenit de jos în clasamentul inter-
na]ional: în Europa na]ionala Ungariei este printre ultimele, iar pe listele FIFA o mul]ime
de echipe africane [i asiatice i-au luat-o înainte.

Chiar [i din aceast\ trecere în revist\ mult prea general\ se poate constata c\
evolu]iile politice la nivel înalt, precum [i confrunt\rile grupurilor sociale pot fi bine
eviden]iate analizând exemplul fotbalului. Faptul c\ pân\ la primul r\zboi mondial
fotbalul maghiar este capabil s\ ajung\ printre cele mai bune forma]ii europene se
poate explica prin rela]iile speciale dintre na]ionalit\]ile care formau monarhia dual-
ist\ [i grupurile alogene care încercau s\ se integreze în societatea maghiar\. Prob-
abil c\ n-ar fi neîntemeiat s\ consider\m investi]iile materiale [i simbolice supra-
calibrate în echipele MTK [i FTC ca fiind indicatori obiectivi ai cursei de asimilare a
germanilor [i evreilor. Calit\]ile echipei na]ionale maghiare formate din juc\torii aces-
tor dou\ echipe pot fi interpretate în schimb, [i nu în ultimul rând, drept compens\ri
ale complexului de inferioritate resim]it de maghiari fa]\ de austrieci. În orice caz, o
asemenea ipotez\ pare s\ fie confirmat\ de suprema]ia zdrobitoare a selec]ionatei
maghiare asupra austriecilor între 1910 [i 1919, adic\ imediat dup\ ce echipa
maghiar\ [i-a terminat «anii de ucenicie petrecu]i la [coala de fotbal austriac\».

Dubla motiva]ie a investi]iilor exagerate explic\ [i importan]a acestui sport în
Ungaria. Dac\ ne permitem o oarecare larghe]e, acest lucru poate fi interpretat [i ca
o reu[it\ istoric\ a politicii na]ionale propuse, prin contracul social de asimilare, de
elitele liberal na]ionale maghiare în urma reconcilierii din 1867 (a form\rii Imperiu-
lui Austro-Ungar): putem considera, spre exemplu, extrem de semnificativ faptul c\,
în câmpul de for]e al sportului interna]ional, interesele [i competen]ele maghiare sunt
reprezentate de cei nevoi]i s\-[i dovedeasc\ loialitatea. […]

De-a lungul secolului, fotbalul maghiar ajunge de dou\ ori pân\ în vârful clasa-
mentului mondial; în a doua jum\tate a anilor treizeci [i în perioada cuprins\ între
1950-1956. (În ceea ce prive[te anii dou\zeci s\ ne mul]umim acum a spune c\ rezul-
tatele interna]ionale mai slabe pot fi cu siguran]\ explicate prin faptul c\, în starea
de [oc ce a urmat Comunei [i Trianonului, resursele puse la dispozi]ia acestui sport
în Ungaria sunt mai reduse.) Este semnificativ atât pentru anii treizeci cât [i pentru
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anii cincizeci c\ sistemul simbolicii sportive devine purt\torul unor mesaje extrem
de importante din dou\ puncte de vedere: pe de o parte, în perspectiva apropierii
r\zboiului mondial (respectiv în atmosfera r\zboiului rece), iar pe de alta, din punc-
tul de vedere al legitim\rii interne a regimurilor dictatoriale. […]

Aceste dictaturi – având la dispozi]ie monopolul acumul\rii, regrup\rii [i redis-
tribuirii celor mai diferite tipuri de resurse  – profit\ în mod evident de semnifica]iile
simbolice sportive ce pot fi exploatate în politica extern\ [i intern\. Cu alte cuvinte,
în aceste perioade sfera politic\ subjug\ practic lumea fotbalului, concentrând can-
tit\]i enorme de resurse – fie [i cu pre]ul frustr\rii altor domenii – în acest sport a
c\rui importan]\ decisiv\ const\ în valoarea lui simbolic\. […]

Bineîn]eles c\ voin]a politic\ a dictaturii n-ar fi fost suficient\ în sine pentru ca,
în aceste perioade dificile, fotbalul maghiar s\ ating\ un nivel mondial. Pentru aceas-
ta a mai fost nevoie [i de cristalizarea în timp [i înr\d\cinat\ în trecut a institu]iilor
[i a disponibilit\]ilor. […]

Din aceast\ perspectiv\ larg\, social-istoric\, performan]ele fotbalului maghiar
nu pot fi câtu[i de pu]in considerate ca fiind ie[ite din comun, c\ci se înscriu per-
fect în [irul celor ob]inute de ]\rile semi-periferice caracterizate de acute contradic]ii
sociale interne [i de o organizare politic\ dictatorial\. Printre «marile puteri fotbal-
istice» putem pomeni Italia lui Mussolini, Spania lui Franco, Portugalia lui Salazar
sau Brazilia [i Argentina conduse de juntele militare.

Se poate sus]ine deci, cu aproxima]ie, c\ în prima parte a secolului dou\zeci, pe
lâng\ fotbalul din Marea Britanie [i unele regate protestante (legate de Anglia prin
fire strânse ]inând de civiliza]ie), fotbalul cap\t\ o importan]\ ie[it\ din comun, [i
asta nu în ultimul rând datorit\ efortului substan]ial al centrelor de putere, [i în câte-
va dictaturi semiperiferice cu o situa]ie intern\ tensionat\. Începând îns\ cu anii [aize-
ci-[aptezeci, paralel cu globalizarea culturii de consum [i cu r\spândirea mijloacelor
de comunicare în mas\ – pentru a indica doar prin aceste câteva elemente direc]iile
posibile ale unui eventual ra]ionament mai detaliat – acest sport devine treptat juc\ria,
respectiv instrumentul, una dintre pârghiile capitalului multina]ional. Nu este întâm-
pl\tor faptul c\ în anii optzeci fotbalul interna]ional este dominat de statele vest
europene, adic\ de ]\rile cele mai dezvoltate din punct de vedere economic [i capa-
bile s\ cumpere mijloacele necesare (cristalizarea istoric\ a tradi]iilor [i disponi-
bilit\]ilor profunde fiind bineîn]eles [i aici la fel de necesar\ ca [i în cazul Ungariei),
c\rora echipele câtorva dictaturi est-europene [i latino-americane le mai fac deo-
camdat\ fa]\, tendin]ele istorice fiind îns\ lipsite de orice echivoc.

284



În aceast\ ordine de idei putem considera aproape inevitabil\ pierderea treptat\
a importan]ei interna]ionale a fotbalului maghiar începând cu anul 1956, deoarece
aceasta are loc paralel cu sc\derea importan]ei acestei ramuri sportive pentru polit-
ica intern\ [i extern\. Astfel – în mod paradoxal –, degradarea fotbalului maghiar
poate fi perceput\ [i ca un indicator al consolid\rii, iar apoi al c\derii regimului Kadar
(am mai vorbit despre acest lucru în leg\tur\ cu titlul de campioan\, în 1987, al echipei
MTK). Aceast\ dec\dere este fireasc\ [i fiindc\ locul politicii ce structura lumea fot-
balului nu este luat în Ungaria – în compara]ie cu experien]a ]\rilor vest-europene
dezvoltate – de injec]ii de capital care s\ conteze cât de cât pe plan interna]ional.
Competitivitatea echipelor maghiare se afl\ ast\zi în acela[i raport cu competitivi-
tatea echipelor germane sau italiene[ti în care se afl\ valoarea capitalului imperiu-
lui Stadler sau al fabricii de bere Dreher în compara]ie cu puterea de capital a trustu-
lui Mercedes-Benz sau Agnelli. {i putem considera oarecum firesc [i faptul c\, în
]\rile est-europene cu un caracter mai dictatorial, un Stoicikov [i un Hagi vor mai fi
capabili o vreme s\ fructifice ceva din politica sportiv\ a fostelor regimuri totalitare.
Îns\ faptul c\ aceste staruri ale fotbalului bulgar [i românesc, crescute în «regimuri
de tip sovietic», sunt ast\zi juc\torii celor mai bogate cluburi vest-europene,
proiecteaz\ umbra pr\bu[irii fotbalului postcomunist român [i bulgar (rus [i iugoslav)
dup\ modelul celui maghiar. 

În acela[i timp trebuie s\ trat\m cu seriozitate [i faptul c\, pe urma câtorva juc\tori
vest-europeni îmb\trâni]i (spre exemplu Rummenigge sau Schillacci) sau campioni
mondiali brazilieni «de categoria a doua» (spre exemplu Dunga), în ultimul timp pro-
fesioni[ti din ce în ce mai serio[i [i mai tineri din Europa de Vest sau America Latin\
î[i ofer\ experien]a echipelor din Orientul Îndep\rtat. Adic\, dac\ ne lu\m o distan]\
suficient de mare, observ\m [i faptul c\ domina]ia vest-european\ a fotbalului nu
trebuie considerat\ decât un fenomen de tranzi]ie istoric\: dup\ finala campionatu-
lui de fotbal din 2010 de la Bangkok (pe care, dup\ un scor de 0-1 la pauz\, Japonia
îl va câ[tiga cu 2-1 contra echipei Africii de Sud), nimeni nu se va mai mira de fap-
tul c\ doar dou\ echipe europene au reu[it s\ intre printre cele opt semifinaliste.

În române[te de Maria DINESCU
Din revista Replika, nr. 17-18, iunie 1995
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