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A MAGYAR FUTBALLKULTÚRA FELTÁMADÁSA 

 

Vitán felül áll, hogy a jelenlegi kormányzat hatalmas erőfeszítéseket tesz a magyar labdarúgás 

felemeléséért (megmentéséért?). Ömlik a TAO pénz a fociba, épülnek a stadionok és szerencsére az 

emberi léptékű edzőpályák is, a közszolgálati média mindent megtesz azért, hogy eladja az 

eladhatatlant. Mégis úgy látszik, az elért eredmény nem áll arányban a ráfordítással. Mi lehet ennek 

az oka? Jól, megfelelő stratégia mentén kezdtük el a labdarúgás újra építését, vagy már az indulás is 

elhibázott volt? 

Először is azt kéne tisztázni, mit akarunk a focival? Hova akarunk eljutni? Világbajnokok akarunk 

lenni, vagy legalább is Európa legjobbjai? Klubcsapataink sikert sikerre halmozzanak a Bajnokok 

Ligájában? Vagy az a cél, hogy minél többen játsszák itthon is a világ legnépszerűbb játékát? Legyen 

élvezhető színvonalú hazai bajnokság és az új stadionokat zsúfolásig töltsék meg a nézők? 

Hatodrangú légiósok szerepeljenek a hazai bajnokságban, vagy tehetséges hazai fiatalok? Legyen 

rangja a labdarúgásnak, legyen dicsőség focistának lenni, legyen ismét tömegek –családok- 

szórakoztatása és szórakozása a foci?  

Ezek mind-mind megválaszolásra váró kérdések. Kellene egy hosszú távú – inkább húsz, mint tíz évre 

szóló – stratégia, amely köré sok türelemmel, anyagi és szellemi ráfordítással felépíthetnénk a 

magyar labdarúgó kultúrát. És ez itt a lényeg: ha valóban azt szeretnénk, hogy a foci ismét a 

társadalmi érdeklődés homlokterébe kerüljön, a futballkultúrát kell újraépítenünk. 

Először is ki kell jelölnünk – vagy inkább tudomásul vennünk – helyünket Európa és a világ 

labdarúgásában. Az újkori labdarúgás közel 150 éves múltra tekint vissza, a nemzetközi labdarúgás 

pedig 120 éve létezik. A XIX. század utolsó és a XX. század első éveiben zajlottak le az első 

nemzetközi, válogatott és klubmérkőzések. A magyar labdarúgás csírái is erre az időszakra tehetők. 

Az első nemzetközi mérkőzést a BTC csapata játszotta 1897-ben, az MLSZ 1901-ben alakult. A közel 

120 év alatt a magyar labdarúgás hozzávetőleg húsz éven keresztül volt meghatározó a nemzetközi 

labdarúgásban. Az első sikerkorszak a múlt század harmincas éveinek második fele volt. Ennek 

csúcspontja az 1938. évi VB ezüstérem volt. A második sikerkorszaknak az 1950-től 1966-ig tartó 

valamivel több, mint másfél évtized tekinthető, benne az Aranycsapat tündöklésével, az 1954-es 

világbajnoki ezüsttel, a három olimpiai arannyal (1952; 1964; 1968,) és néhány klubsikerrel (Vasas, 

Honvéd, FTC, MTK). A további száz évben mellékszereplők voltunk, számottevő siker nélkül. Volt egy 

két fellángolás, mind válogatott (az 1986-os VB-t megelőző időszak), mind klubszinten (FTC, 

Videoton), de ezek szalmalángnak bizonyultak. Azt is látni kell, hogy mindkét sikerkorszak hátterében 

erős politikai indíttatás állt. A két világháború között a „csonka Magyarország” életképességét és a 

környező országokkal szembeni fölényünket voltak hivatva bizonyítani a sport- és labdarúgó sikerek. 

Sok pozitívuma is volt ennek: az iskolai testnevelés fejlesztése, a labdarúgó edzőképzés 

megteremtése, stb. Az ötvenes években pedig a szocialista rendszer fölényét kellett bebizonyítanunk. 

Az is előnyt jelentett, hogy míg a nyugati rivális országok a gazdaság újrateremtésére, a polgári jólét 

kialakítására koncentráltak, nálunk a sport központi politikai kérdéssé vált. 

A futballkultúra a polgári kultúra részeként JÖTT LÉTRE és fejlődött. Nálunk a két világháború közti 

időszak kedvezett a kialakulásának. Ezért valamikor nálunk is létezett. A labdarúgásban meghatározó 

klubok kialakulása tükrözi az ország polgárosodásának jellemző vonásait. Az MTK jellemzően a polgári 

középosztály, az FTC a IX. kerületi kispolgárság és proletárréteg, a Vasas az angyalföldi kispolgárok és 

proletárok csapata volt. Mindegyik – a magyar labdarúgás részeként - sajátos futballkultúrát 



képviselt. Erős közösségi kötődés volt jellemző a klub és a szurkolótábor viszonyára. Az 1948-49-es 

fordulat, a futball „államosítása”, a politikai erőszak szétrombolta az addig felépített és ápolt 

klubviszonyokat és futballkultúrát és azt a rendszerváltozás után sem sikerült feléleszteni.     

Tudomásul kell vennünk, hogy nem vagyunk –és rövid időszakokat kivéve – nem voltunk futball 

nagyhatalmak. A céljainkat ennek megfelelően kell meghatároznunk. Ne kergessünk ábrándokat, 

maradjunk a földön! Reális cél lehet, hogy az európai futball középmezőnyébe felzárkózzunk, esetleg 

később az élmezőny közelébe kerüljünk. 

Hogy ezt a célt elérjük, a mai magyar labdarúgás siralmas színvonalát tekintve, valóban újra kell azt 

építeni. Mint említettem, az alap a magyar labdarúgó kultúra megteremtése. Az angolszász 

országokban nem ismeretlen ez a fogalom. Angliában a futball a kezdetektől mint a tömegkultúra 

meghatározó eleme jelent meg, terjedt el és erősödött. Ott az ötödosztályú focistától kezdve a 

sztáredzőig, a szertárostól kezdve a masszőrig és a nézőkig mindenki tisztában van vele és büszke rá, 

hogy az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) égisze alatt, annak szabályai szerint tevékenykedik, annak 

szellemét őrzi. Németországban a futballkultúra (Die Fussballkultur) fogalmat kissé szűkített 

értelemben használják. A futballt művészeti formában megjelenítő témák: szokások, rituálék, 

szurkolói rigmusok és klubdalok, festmények, fotók, irodalom megjelölésére használják. 2004 óta 

létezik a Német Futballkultúra Akadémia (Deutsche Akademie für Fussball-Kultur), amelynek célja az 

ilyen értelemben vett futballkultúra ápolása és terjesztése. Rendszeresen tartanak összejöveteleket, 

kurzusokat, kiállításokat és kiadják a Futballkultúra Díjat. Hasonló szerveződés Svájcban is létezik. 

Az én értelmezésemben a labdarúgó kultúra fogalma szélesebb ennél. Felöleli mindazokat a 

materiális és szellemi javakat, tárgyakat, személyeket, aktivitást, amelyek a labdarúgással 

kapcsolatosak. Ide tartoznak tehát a stadionok és pályák, a játékosok, a vezetők és mindazok a 

személyek és azok szellemi szintje, akik valamilyen formában (ki)szolgálják a labdarúgást, a klubok, a 

nézők, a bajnoki rendszer, a média. Ezek összessége és kölcsönhatása jelenti a futballkultúrát, amely 

jellemzi egy-egy (nemzeti, vagy klub) közösség viszonyát a labdarúgáshoz.  

Ahhoz, hogy megjavítsuk a labdarúgásunkat, nem lehet egy-egy elemet kiragadni és arra fordítani 

rengeteg pénzt és energiát, hanem a kultúra minden elemét és ezáltal egészét kell fejleszteni. Az 

előző kormányzati ciklus alatt és utána is az infrastruktúra sokat fejlődött. Az új stadionok mellet 

több százra tehető az újonnan létesült műfüves, vagy műanyag borítású, télen-nyáron használható 

kis- és nagypályák száma. A gyerekek sokkal kulturáltabb körülmények között focizhatnak, mint 

korábban. Ideje lenne most már többet foglakkozni a labdarúgás szellemi (humán) hátterével. 

Legelőször az edzőképzés területén kellene rendet tenni. Kis túlzással, fordítva ülünk a lovon. Míg az 

NB I-ben szigorú követelmény, hogy a vezetőedzőnek pro licence legyen, a gyerekekkel bárki 

foglalkozhat, néhány hetes kiképzéssel, akár érettségi nélkül is. Pedig az élvonalbeli csapat 

eredményességét nem elsősorban az dönti el, hogy a vezetőedző milyen képesítéssel rendelkezik. 

Sokkal inkább a klub (tulajdonos) pénztárcájának vastagsága, a politikához való viszonyulás, valamint 

a vezetőedző mögött álló szakmai stáb –klubvezető, tulajdonos, pályaedző, kapusedző, erőnléti edző, 

csapatorvos, gyúró, pszichológus, stb.- kvalitása. Ha viszont a gyerekekkel műveletlen, képzetlen edző 

foglalkozik, a kezdeteknél jóvátehetetlen károkat okozhat. Néhány milliárd forintot –akár a TAO 

pénzekből is – fordítani lehetne az edzők képzésére, továbbképzésére. Tisztességesen meg kell fizetni 

az utánpótlás-edzőket. Ha valaki ingyen, vagy 20-30 ezer forintért foglalkozik a gyerekekkel, könnyen 

előfordulhat, hogy nem a tehetség és játéktudás, hanem a szülők pénztárcája dönti el a 

csapatösszeállítást. Ennyi pénzért komolyabb szakmai követelményeket sem lehet támasztani az 

edzőkkel szemben. Legyen magasabb a fiatalokkal foglalkozó edzők fizetése és ezzel párhuzamosan 

növekedjenek a követelmények is.  



Nagy szellemi erőt kellene mozgósítani –elsősorban a közmédián keresztül – a társadalom 

labdarúgással kapcsolatos, ma rendkívül negatív hozzáállásának megváltoztatására. Ehhez őszintén 

kellene beszélni a magyar fociról, feltárni annak a hibáit, felvázolni és megértetni a kilábalás útját. 

Ehhez hiteles embereket kellene megszólaltatni. Nem elriasztani kellene az embereket a focitól –ezt 

az NB I-es meccsek közvetítése egyébként megteszi -, hanem bevonni őket a hibák őszinte 

feltárásába és együtt keresni a megoldásokat. Érezzék az „emberek”, hogy valamit ők is hozzá tudnak 

tenni a magyar foci megjavításához. Nyilvános szurkolói vitafórumokat kellene rendezni –esetleg 

média jelenléttel is-, ahol rutinos, elismert és elfogulatlan vitavezetők lehetőséget adnának a focihoz 

értőknek és kevésbé értőknek nézeteik, javaslataik kifejtésére, megvitatására. Talán így az emberek 

kezdenék saját ügyüknek is érezni a focit. 

A heti öt testnevelési óra bevezetése lehetővé teszi, hogy –ahol a feltételek adottak – az alsóbb 

osztályokban (10-12 éves korig), az ötből egy, vagy két óra –ha nem is kötelezően, de fakultatív 

alapon -  focióra legyen. Fiúknak és lányoknak is. Nem hiszem, hogy ez jelentős hátrányt okozna más 

sportágak testnevelés órán való megjelenésének. A focin keresztül a gyerekek elsajátítanák az 

együttjátszás alapvető szabályait, amelyeket más csapatsportokban is hasznosítani tudnának. Nem is 

szólva a csapatjátékok közösségfejlesztő erejéről. De ne csak gyakorlati fociórák legyenek, hanem 

elméleti futballkultúra foglalkozások is. Tanulják meg a gyerekek a világ legnépszerűbb játékának 

szabályait, a sportszerű, kulturált viselkedés követelményeit a pályán és a nézőtéren, ismerjék meg a 

„dicső múltat”, a fejlettebb focikultúrák hatásának pozitív példáit. Ebbe a tevékenységbe be lehetne 

vonni a szülőket is. A foci iránt érdeklődő, esetleg komolyabb játékos múlttal rendelkező szülőket fel 

lehetne kérni, hogy mondják el a focival kapcsolatos pozitív élményeiket, esetleg milyen kedvező 

hatással volt későbbi életükre a játékos pályafutásuk. A kisebb településeken a helyi 

focihagyományokat felkutató és bemutató kis csoportokat lehetne szervezni. Ez hozzájárulhatna a 

településen a foci népszerűsítéséhez. Jó lenne az MLSZ-ben életre hívni egy bizottságot –profi és 

elhívatott szakemberekből- amelynek feladata olyan társadalmi klubhálózat kialakítása lenne, amely 

a magyar futballkultúra feltámasztását, ápolását, terjesztését és népszerűsítését tűzné ki zászlajára. 

Társadalmi összefogás szervezése egy vonzó közösségi cél eléréséhez.  

Tudom, hogy ez hosszú és kitartó munkát, rengeteg energiát igényel és –ami ma nálunk nem divatos - 

társadalmi munkások tömeges bevonására lenne szükség valamilyen eredmény eléréséhez. Talán 

lasssan-lassan a társadalom, a szülők megítélése a fociról megváltozna: szívesebben engednék a 

gyerekeket versenyszerűen focizni, edzésre járni. Különösen akkor, ha látják, hogy a pályákon, a 

nézőtéren megváltozik a hangulat. a meccsre járás újra családi ünnep lehetne. 

Persze, a labdarúgás népszerűsítéséhez elengedhetetlen, hogy eredményesebb legyen a magyar foci, 

mind klub, mind válogatott szinten. De ezek a dolgok összefüggenek. Ha jobb a foci, a foci nevelő 

hatása jobban érvényesül, több gyerek fog focizni. A több gyerekben több a tehetség, a több 

tehetségből több jó –esetleg nemzetközi szinten is helytálló –játékos lesz. Ha több a jó játékos, 

jobbak lesznek a meccsek, ha jobbak lesznek a meccsek több lesz a néző. 

Talán a fiatalabb generáció megéli, hogy újra lesz magyar foci, magyar kultúra. Ez elsősorban rajtuk is 

múlik.               


