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A bra zil fut ball: tár sa dal mi konf lik tu sok 
és nem ze ti iden ti tás

José Sergio Leite Lopes
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A fut ball gyors tér hó dí tá sát Bra zí li á ban jól mu tat ja, hogy a fe ke ték és a mesz ti cek 
már vi szony lag ko rán és nagy szám ban csat la koz tak a leg jobb bra zil csa pa tok hoz. 
A sport ág po pu lá ris vol tát bi zo nyít ja, hogy va la mennyi tár sa dal mi osz tály el sa já tí
tot ta és a ma gá é nak érez te – ez azon ban még ko ránt sem je len tet te azt, hogy mind
egy lett vol na, mi lyen a já té ko sok bőr szí ne vagy „nem ze ti sé ge”.

A lab da rú gás gyors nép sze rű vé vá lá sá nak és professzionalizálódásának an gol 
mo dell jét több or szág, köz tük Bra zí lia is kö vet te, a fo lya mat le ját szó dá sá hoz azon
ban csak nem öt ven év re volt szük ség. Az an gol fut ballt a he lyi eli tek is mer tet ték 
és ked vel tet ték meg az adott or szá gok ban.

A je len cikk azo kat a tár sa dal mi el lent mon dá so kat elem zi, me lyek ab ból fa kad
tak, hogy Bra zí li á ban e kez det ben arisz tok ra ta idő töl tést ké sőbb az al sóbb nép osz
tály ok is gya ko rol ni kezd ték, s ez fo ko za to san az ama tö riz mus ból a pro fesszi o na
liz mus ba va ló át me net hez ve ze tett. Ez az át me net elő se gí tet te ugyan az al sóbb 
nép osz tály ok, kü lö nö sen a fe ke ték és a mesz ti cek kü lön bö ző klu bok ba va ló fel vé
tel ét és si ke res pá lya fu tá sát, a rasszis ta elő í té le tek és gya kor la tok azon ban új for
má ban to vább él tek, sőt a ve re sé gek után, így az 1950es és az 1954es vi lág baj nok
ság ide jén, fel erő söd tek. 1958ban és 1962ben hi á ba nyer te meg a bra zil vá lo ga tott 
a vi lág baj nok sá got – s tet te ez zel át me ne ti leg el len ke ző elő je lű vé a rasszis ta szte
re o tí pi á kat, ami kor is az al sóbb nép osz tály ok já ték stí lu sá nak csí pős kri ti ká ját a 
nem zet kö zi leg el is mert bra zil stí lus po zi tív át ér té ke lé se vál tot ta fel –, az 1966os 
ve re sé get kö ve tő en több elem ző és edző is el avult nak, kor sze rűt len nek bé lye gez te 
a bra zilok já té kát az új „eu ró pai to tá lis fut ball hoz” ké pest. Így az 1974es és az 
1994es vi lág baj nok ság kö zöt ti idő szak ban még job ban fel erő sö dött az a dis kur zus, 
mely a tá ma dó stí lu sú mű vé szi lab da rú gást az eredménycentrikus, vé de ke ző fut
bal lal ál lí tot ta szem be.

Az 1933ban el kez dő dött professzionalizálódási fo lya mat ked ve zett az egy sze rű 
szár ma zá sú já té ko sok nagy ará nyú fel emel ke dé sé nek, akik nek azon ban a prof iz
mus sal já ró sza bá lyok el sa já tí tá sa, a hi va tá sos kar ri er ál tal tá masz tott el vá rá sok 
interiorizálása egyál ta lán nem je len tett könnyű fel ada tot. A bra zil lab da rú gá si stí
lus alap ve tő jel leg ze tes sé ge, hogy fel té te le zi az ügyes sé get és a já ték örö mét, szer
ke ze tét te kint ve pe dig ho mo lóg az al sóbb nép osz tály ok egy ré szé re jel lem ző he do
nis ta élet vi tel lel. Ke vés já té kos nak si ke rült meg őriz nie ezt a faj ta élet stí lust, s 
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egyút tal ki ala kí ta nia a si ke res kar ri er hez szük sé ges fe gyel met. Domingos da Guiá
nak és Pe lé nek si ke rült (vagy em lít het nénk még Nilton Santost és Zicót is), míg 
Leônidas da Silvának, kü lö nö sen pe dig Garrinchának, a bra zil já ték stí lus for ra dal
mi meg újí tó i nak nem kis ne héz sé get oko zott ez a fel adat.

A bra zil eli tek fut ball ja

Míg NagyBrit an ni á ban a lab da rú gás az An gol Baj nok ság nak és a hi va tá sos sport 
ki ala ku lá sá nak kö szön he tő en vált nép sze rű vé, ad dig a fut ball nem zet kö zi vé vá lá
sa a kez de ti idők ben az adott or szág elit jei és az an gol in téz mé nyek kö zöt ti kap
cso la tok ered mé nye volt. Bra zí li á ban pél dá ul úgy in dult hó dí tó út já ra a fut ball, 
hogy az an gol mat ró zok, il let ve az an gol vál la la tok al kal ma zot tai ál tal ját szott 
meccsek oda von zot ták a bra zil tár sa dal mi elit if jú tag ja it: az ang li ai, sváj ci vagy 
né met ta nul má nya ik be fe jez té vel ha za tért volt di á ko kat, akik az tán ál lan dó csa
pa to kat szer vez tek a már lé te ző vagy újon nan ala pí tott ott ho ni egye sü le te ken 
be lül. Charles Mil ler pél dá ul, aki an gol apá tól és bra zil anyá tól szár ma zott, és 
Southamptonban vé gez te ta nul má nya it, 1894ben, ha za tér ve São Paulóba, két 
bőr lab dát és egy mezt is ma gá val ho zott a cso mag jai kö zött. Oscar Cox, egy két 
ge ne rá ció óta Rio de Ja ne i ró ban élő an gol csa lád fia 1897ben, Lausanneból 
ha za ér kez ve, fut ball csa pa tot ala kít. Mil ler a São Paulói At lé ti kai Klub kri kett já
té ko sait té rí ti át a lab da rú gás ra, Cox pe dig há rom évig dol go zik azon, hogy az 
ap ja ál tal ala pí tott riói Kri kett és At lé ti kai Szö vet sé gen be lül meg szer vez zen egy 
bra zi lok ból ál ló csa pa tot. Nem sok kal ezu tán, 1902ben köz re mű kö dik a Rio de 
Janeirói Fluminense Fut ball klub – az el ső bra zil lab da rú góegye sü let – meg ala
kí tá sá ban.

A fut ball klu bok tag jai te hát a riói és São Paulói te he tős csa lá dok fi ai kö zül 
ke rül nek ki. Ugya ne zek a fi a ta lok ko ráb ban, egé szen a hú szas éve kig, az eve zős
klu bok ba jár tak. Az egyik ilyen eve zős klub – a Flamengo, amely a har min cas évek 
végé től Bra zí lia leg nép sze rűbb fut ball klub ja lesz – elő ször pél dá ul nem volt haj
lan dó lab da rú gó csa pa tot lé te sí te ni. Az eve zés ked ve lői ugya nis a lab da rú gást – a 
sok „fut ká ro zás és ug rán do zás” mi att – fér fi at lan sport nak te kin tet ték. A te kin té
lyes Fluminense Fut ball klub azon ban fo ko za to san a riói elit fon tos ta lál ko zó he lye 
lett, s a Rio de Janeirói jó csa lá dok öl tö nyös, nyak ken dős, ka la pos ura i ból, ele
gáns fi a tal lá nya i ból és asszo nya i ból ál ló elő ke lő kö zön sé get von zot ta a sta di on ba. 
A já té ko sok és a kö zön ség ugya nah hoz a vi lág hoz tar to zott, s a lab da rú gás egy faj
ta elit élet mód dá vált. Lét re jött né hány ki fe je zet ten egye te mis ták ból ál ló fut ball
csa pat, köz tük a Botafogo Futebol e Regatas és az América Futebol Clube a vá ros 
észa ki ré szén, vagy a szin te tel jes mér ték ben or vos tan hall ga tók ból ala kult 
Flamengo.

A fut ball ked ve lői te hát, akik a Rio de Janeirói tár sa da lom elő ke lő ré te ge i ből 
ke rül tek ki, a 20. szá zad ele jén mind egye te mis ták vol tak. A lab dát és a fut ball ci
pő ket Ang li á ból ho zat ták. A gyep is a já té ko sok te he tős vol tát hir det te. Ez zel 
szem ben az al sóbb nép osz tály ok tag jai me zít láb rúg ták a ha ris nyá ból varrt lab dát 
a grun do kon. Ezek a gye re kek és fi a ta lok lab da sze dő ként vagy az al só le lá tók ál ló 
kö zön sé ge ként, a sta di on leg ol csóbb he lye i ről néz het ték vé gig a nagy csa pa tok ál 
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tal ví vott mér kő zé se ket. A kül vá ros ok ban, az egy sze rű nép lak ta ne gye dek ben is 
le he tő sé gük nyílt egyegy meccs meg te kin té sé re, mi vel egy re több gyár igaz ga tó 
ala pí tott fut ball csa pa tot mun ká sai sza bad ide jé nek meg szer ve zé se, va la mint a 
ká de rek, al kal ma zot tak és mun ká sok be il lesz ke dé sé nek meg könnyí té se ér de ké ben.

Fut ball a gyá rak ban és a mun kás vá ros ok ban

1904ben a Rio de Ja ne i ro Bangú ne vű kül vá ro sá ban fek vő Companhia Progresso 
Industrial tex til gyár an gol ká de rei és al kal ma zot tai meg ala pí tot ták a Bangú At lé ti
kai Klu bot. A kül vá ros föld raj zi el szi ge telt sé ge mi att azon ban a bra zil és kül föl di 
szak em be rek és al kal ma zot tak mel lett kény te le nek vol tak mun ká so kat is be ven ni a 
csa pat ba. Az el ső csa pa tok ban így egy vagy két bra zil is sze re pelt az öt an gol, 
há rom olasz és két por tu gál mel lett. A bra zil és mun kás szár ma zá sú já té ko sok ará
nya idő vel meg nőtt, s eb ből kö vet ke ző en a fe ke te és mu latt já té ko so ké is. Csa lád
tag ja ik, il let ve a ne gyed la kói al kot ták az el ső pro le tár kö zön sé get, mely egy re 
né pe sebb lett, mi u tán a Bangú be ke rült a riói lab da rú gó li gá ba és a riói baj nok ság 
el ső osz tá lyá ba. A Bangú csa pa ta ha ma ro san is mer tebb lett, mint ma ga az üzem, s 
így an nak jó hí rét öreg bí tet te.

A Bangúval egyút tal a mun kás fut bal lis ta alak ja is fel tűnt a szí nen, aki nek lab da
rú gói kva li tá sai sok kal fi gye lem re mél tób bak vol tak, mint az ál ta la vég zett mun ka. 
A mun kás fut bal lis tát kü lön bö ző elő jog ok is meg il let ték: mun ka idő ben edz he tett, 
ke vés bé fá rasz tó ál lást ka pott. A vál la lat ve ze tői igen ha mar fel is mer ték a sa ját csa
pat ból szár ma zó elő nyö ket: a dol go zók mo ti vál tab bak let tek, ki ala kult ben nük a 
vál la lat hoz tar to zás ér zé se (Rosenfeld 1993: 82). A sport egy re job ban al kal maz ko
dott a mun kás vá ros ok élet mód já hoz és na pi rend jé hez.

A bangúi gyár ve ze tői ha mar rá döb ben tek ar ra, mi fog ja Bra zí li á ban el ter jesz te
ni a fut ballt a kü lön bö ző tár sa dal mi osz tá lyok kö ré ben, ahogy Eu ró pá ban és Dél
Amer iká ban is: ma ga a fut ball mint pe da gó gi ai és fe gyel me zé si esz köz, mely nem
csak az an gol elit in ter ná tu sok ban, ha nem az al sóbb nép osz tály ok fi a tal ja i nak 
er köl csi ne ve lé sé re sza ko so dott in téz mé nyek ben is fel hasz nál ha tó (Bourdieu 1980).

Több gyár is ösz tö nöz ni kezd te al kal ma zot ta it és mun ká sa it e sport gya kor lá sá ra, 
kü lö nö sen a tex til gyá rak, me lyek ből ak ko ri ban igen sok volt az or szág ban. Mind
egyi kük a bangúi gyá rat és csa pa tát te kin tet te pél da kép ének. 1908ban pél dá ul az 
América Fabril vál la lat an gol ve ze tői a Rio de Ja ne i ró tól 90 kmre fek vő Ma gé ban 
meg ala pí tot ták a Pau Grande Sport egye sü le tet. En nek a csa pat nak az egyik maj da
ni já té ko sa, aki már olyan fut ballt ját szik, amit a kö zön ség is új stí lus ként üd vö zöl, 
1958ban vi lág baj nok lesz. A ne ve: Garrincha.

A Bangú mel lett egy má sik tex til gyá ri csa pat is részt vett a riói el ső osz tá lyú baj
nok ság ban: az Andaraí, mely nek szék he lye Rio észa ki ré szé nek ha son ló ne vű 
ne gye dé ben volt. A Bangú azon ban tu dott a pro fesszi o na liz mus irá nyá ba lép ni, míg 
az Andaraínak ez nem si ke rült. A ma ga el szi ge telt, mun kás vá rosi kör nye ze té ben a 
bangúi gyár gyer mek és if jú sá gi csa pa tok ból to bo roz ta já té ko sa it. Ezek egyi ke volt 
az Esperança, ahon nan több nagy fut bal lis ta is ki ke rült, köz tük Domingos da Guia. 
De míg a Bangú fé lel me tes el len fél nek bi zo nyult, ami kor ott hon, szur ko ló tá bo ra 
lel kes biz ta tá sa kö ze pet te ját szott, a riói baj nok sá gon nem tu dott győ zel met arat ni. 



104 replika104 replika

A ren del ke zés re ál ló sza bad idő, a for rá sok, a kü lön fé le eu ró pai, ar gen tin és 
uruguayi tak ti kák és edzé si mó dok be ha tó is me re te a nagy klu bok elit ama tőr je i
nek olyan fö lényt biz to sí tott, amit a mun kás lab da rú gók, kor lá to zott esz kö ze ik kel, 
nem tud tak kom pen zál ni.

Az ama tö riz mus vál sá gát kí sé rő tár sa dal mi fe szült sé gek

Az elit klu bok fö lé nye 1923ban tört meg, ami kor a por tu gál be ván dor lók ko ló ni á
já nak te kin té lyes klub ja, a Vasco da Gama, elő ször ne ve zett be az el ső osz tá lyú 
baj nok ság ba, és meg is nyer te azt. Az 1922ben má sod osz tá lyú baj nok Vasco csa
pa tá nak tit ka ab ban rej lett, hogy a kül vá ros leg jobb já té ko sa it szer ződ tet te le, akik 
kö zött fe hé rek, fe ke ték és mu lat tok egya ránt vol tak, s aki ket a klub ál tal fi nan szí
ro zott fél benn la ká sos rend szer ke re té ben tar tott fenn. Ez le he tő vé tet te, hogy a 
spor to lók tel jes mun ka idő ben a fut ball ren del ke zé sé re áll ja nak (Filho 1964). Ez a 
csa pat ékes bi zo nyí té ka volt an nak, hogy a sport egy re nép sze rűb bé vált, mi köz ben 
an gol min tá ra azért meg őriz te arisz tok ra ta jel le gét. Va ló já ban azon ban az el ső osz
tá lyú baj nok ság ban do mi náns arisz tok ra ta klu bok kal el len tét ben a Vasco da Gama 
egye sü let já té ko sai nem ugya nah hoz a tár sa dal mi osz tály hoz tar toz tak, mint a klub 
tu laj do no sai. Az arisz tok ra ta klu bok ban a spor to lók és a klub tag ok ból ál ló kö zön
ség együtt szó ra ko zott a mér kő zé sek után, ahogy azt a min den nap ok ban, a klub 
szék he lyén vagy az es té lye ken is tet te. A por tu gál klub nem ren del ke zett olyan 
spor to lók kal, akik ugya nah hoz a tár sa dal mi osz tály hoz tar toz tak vol na, mint az 
egye sü let tu laj do no sai. A por tu gál fi a tal ság ugya nis ke vés bé volt be von ha tó, mi vel 
vagy ép pen ta nult, vagy a csa lá di vál lal ko zás ügye i vel volt el fog lal va, szem ben a 
bra zil arisz tok rá cia fi a tal ja i val, akik az eu ró pai elit ok ta tá si rend sze ré nek mo dell
jét kö vet ték. Az ok ta tá si fo lya mat nak ott szer ves ré sze volt a hosszú ta nul má nyi 
idő és a sport, me lyek nek az volt a cél ja, hogy fel ké szít sék a fi a ta lo kat a ma ga sabb 
szin tű gaz da sá gi és po li ti kai ha ta lom gya kor lá sá ra. A Vasco da Gama ver seny ké
pes sé ge te hát egy részt a sport „elproletárosításában” rej lett, amit a klub azon a 
cí men va ló sí tott meg, hogy a kör nyék leg jobb já té ko sa i ból to bo roz za tag ja it, más
részt an nak „el pol gá ro sí tá sá ban”, az az ab ban, hogy pénz ügyi ala pok ra he lyez te a 
fut ballt, ami kor meg él he tést biz to sí tott a já té ko sok nak (akik nem ren del kez tek 
meg fe le lő anya gi for rá sok kal egy ál lan dó sza bad idős te vé keny ség foly ta tá sá hoz). 
Ezt egy faj ta fél benn la ká sos rend szer rel si ke rült a klub nak meg ol da nia, mely ét ke
zést és anya gi tá mo ga tást biz to sí tott a spor to lók szá má ra, és ar ra ösz tö nöz te őket, 
hogy leg alább annyit, de in kább töb bet eddzenek, mint a nagy klu bok já té ko sai. Az 
1923as baj nok Vasco egy im már ti pi ku san kül vá ro si, fe hé rek ből, fe ke ték ből és 
mu lat tok ból ál ló csa pat tal mu tat ko zott be, mely nek ka pu sa egy ta xi so főr volt, já té
ko sai pe dig nagy részt a Bangú, az Andaraí és más, al sóbb baj no ki osz tá lyok hoz 
tar to zó csa pa tok volt mun kás lab da rú gói kö zül ke rül tek ki.

A Vasco 1923as riói baj no ki győ zel me fel erő sí tet te az ama tö riz mus vé de ke ző 
ma ga tar tá sát az al sóbb nép osz tály ok elit sport ba va ló fel emel ke dé sé vel szem ben, 
ahogy azt Ang li á val kap cso lat ban Dunning (1994) is meg ál la pít ja. En nek egyik 
fej le mé nye ként új fut ballli gát ala kí ta nak, amely be a Vascót nem hív ják meg, még
pe dig az zal az ürüggyel, hogy nincs sa ját sta di on ja. A por tu gál ko ló nia er re nyom
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ban össze fog, és fel épí ti a vá ros leg na gyobb sta di on ját, öt ven ezer fé rő hellyel (a 
Flumi nen séé húsz ezer fé rő he lyes), me lyet 1927ben avat nak fel. A Vasco sta di on
já nak mé re te nem csak önér ze ti kér dés volt – a csa pat ki vá ló sá gát, il let ve a por tu
gál ko ló nia moz gó sí tá sá nak kö szön he tő en jócs kán meg nö ve ke dett szur ko ló tá bor 
nagy sá gát is je lez te. A nagy klu bok egyéb ként gaz da sá gi szem pont ok mi att vé gül 
már aze lőtt jó vá hagy ták a Vasco tag sá gát, hogy sta di on já nak épí té se be fe je ző dött vol na.

Hoz tak vi szont más in téz ke dé se ket. Pél dá ul Rio ál lam vá lo ga tott já ban, amely a 
bra zil baj no ki cí mért ver se nyez he tett, nem sze re pelt egyet len já té kos sem a baj nok 
Vasco csa pa tá ból. Meg ala kult ezen kí vül egy bi zott ság is, mely a já té ko sok meg él
he té si kö rül mé nye it vizs gál ta ki ab ból a cél ból, hogy meg ál la pít has sa, va jon a csa
pat tény leg ama tőre. E vizs gá lat tar tal ma és ma ga az el já rás is szá mos osz tályelő
í té le ten ala pult. A Vasco nem csak hogy egy kvázibennlakásos rend szer ben tar tot ta 
fenn a csa pa tát, ami hez hoz zá tar to zott a tel jes el lá tás, a kö zös szál lás, a mez és az 
edzés fel sze re lés biz to sí tá sa is, de még ered mény pré mi u mot, ún. bichót, és né mi 
uta zá si hoz zá já ru lást is fi ze tett a já té ko sa i nak. Ez az anya gi füg gés össze egyez tet
he tet len volt az zal az el kép ze lés sel, amit a sport bra zí li ai meg ho no sí tói – ve ze tők 
és já té ko sok – ala kí tot tak ki ma guk ban ar ról, hogy mi lyen tár sa dal mi hely ze tű nek 
kell len nie egy fut bal lis tá nak. A já té ko sok nak ma guk nak kel lett meg ven ni ük a 
sport fel sze re lé se i ket, a sza bad ide jük ben kel lett edzeniük és ját sza ni uk, és áll ni uk 
kel lett az uta zás so rán eset le ge sen fel me rü lő rep re zen tá ci ós költ sé ge ket is (a já té
ko sok so ha nem mu lasz tot ták el ma guk kal vin ni a szmo king ju kat, ha São Paulóba, 
Montevideóba vagy Bu e nos Ai res be utaz tak). Ami kor a Vasco nagy pol gár tu laj do
no sai tu do mást sze rez tek a vizs gá lat ról, a lát szat meg őr zé se ér de ké ben több nyi re 
a tu laj do nuk ban lé vő ke res ke dő há zak ban al kal maz ták a já té ko so kat, ahol azok 
sok kal több ki vált sá got él vez tek, mint a gyá rak mun kás lab da rú gói. Ez utób bi a kat 
az „ama tőr pár ti” ve ze tők sok kal in kább el fo gad ták; sze mük ben a gyár ál tal biz to
sí tott er köl csi ke ret és a tény, hogy a mun kás lab da rú gó dol go zik, de mun ka mel
lett is tud jó spor to ló len ni – más szó val nincs elég ide je ar ra, hogy esé lyes ve tély
tár sa le hes sen a nagy klu bok já té ko sa i nak –, egy faj ta le gi ti má ci ós erő vel bírt, s 
rá adá sul még az az eré nye is meg volt, hogy nem zár ta ki tel je sen a sze gé nye ket az 
ama tőr fut ball ból. Mind azo nál tal az új li ga bi zo nyos fog lal ko zá sok kép vi se lő i nek, 
pél dá ul a dokk mun kás ok nak, a ka to nák nak, il let ve azok nak, akik rend sze res bor
ra va lót kap tak – így a ká vé há zi pin cé rek nek és a ta xi so fő rök nek –, ön ké nye sen 
meg til tot ta, hogy az el ső osz tály ban játssza nak.

Az új szö vet ség egy má sik in téz ke dést is fo ga na to sí tott: a já té ko sok nak tud ni uk 
kel lett he lye sen ír ni és ol vas ni. Ami kor a mér kő zés előtt a lab da rú gók pá lyá ra lép
tek, nem csak a ne vü ket kel lett oda ír ni uk egy lis tá ra, ha nem egy rö vid „ne ve zé si 
űr la pot” is ki kel lett töl te ni ük. A fut bal lis tá it a kül vá ros ok ból to bor zó Vasco da 
Gama és São Cristóvão e lát szó lag sem le ges csap da ki kü szö bö lé sé re já té ko sa it 
kü lön a szá muk ra in dí tott in ten zív tan fo lyam ok ra írat ta be, ahol azok meg ta nul tak 
ír niol vas ni, és alap ve tő ele mi kép zés ben ré sze sül tek.

A fa ji elő í té le tek egy má sik meg nyil vá nu lá sa a „rizs po ros” gúny név ere det mí to
sza, mellyel a Fluminense Futebol Clube – az or szág leg ré gibb és egyik leg arisz tok
ra ti ku sabb fut ball klub ja – tag ja it és szur ko ló it il let ték. A mu latt fo cis ta, Carlos 
Alberto az América Futebol Clube má so dosz tá lyú csa pa tá ban ját szott, ahol össze
ba rát ko zott az egye te mis ta já té ko sok kal. 1916ban fel ké rést ka pott, hogy játsszon 
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a Fluminense el ső osz tá lyú csa pa tá ban. A pá lyá ra lé pés ün ne pé lyes pil la na tá ban, 
ami kor a já té ko sok fel so ra koz nak és üd vöz lik a le lá tók elő ke lő kö zön sé gét, Carlos 
Alberto ál lí tó lag az öl tö ző ben ma radt, ahol rizs por ral ken te be az ar cát, hogy fe hé
rebb nek látsszon. Azt me sé lik, hogy az América el len ví vott egyik meccsen ré gi 
klubja szur ko lói, akik nem tud ták meg bo csá ta ni haj da ni spor to ló juk áru lá sát, a 
sta di on leg ol csóbb tri bün je i ről mind un ta lan a „Rizs po ros! Rizs po ros!” ki ál tá so kat 
hal lat ták. Ez a vi sel ke dés nem csak a csa pa tot, de az egész arisz tok ra ta klu bot le já
rat ta. A hú szas évek ben le ját szó dott epi zód egy Mário Filho ne vű új ság író kró ni
ká ja ré vén vált nép sze rű vé a har min cas évek ben, ami az zal a cél lal író dott, hogy 
ve tél ke dést ger jesszen a szur ko ló tá bo rok kö zött, és oda vonz za a nagy kö zön sé get a 
szár nya it bon to ga tó pro fi lab da rú gás meccse i re. Ami kor a har min cas évek vé gén a 
Flamengo a vá ros leg nép sze rűbb csa pa ta lett, a Fluminense szur ko lói el len tá ma
dás ba len dül tek, és „leszénporosozták” a Flamengo hí ve it (Rodrigues és Filho 
1987: 57–62). E gúny ne vek az óta is hasz ná lat ban van nak, olyannyi ra, hogy a két 
szur ko ló csa pat vé gül azo no sult ve lük.

Ez a töb béke vés bé mi ti kus epi zód jól mu tat ja, hogy a mu lat tok és a fe ke ték 
interiorizálták tár sa dal mi lag ala cso nyabb ren dű hely ze tü ket (ahogy azt a ha gyo
mány sze rint Carlos Alberto is tet te). Ál lí tó lag 1923ban, egy ha jón fel szol gált 
gá la va cso rán a Fluminense egyik fe hér já té ko sa, aki tag ja volt a bra zil vá lo ga tott
nak is, úgy tett, mint ha meg in ná az asz tal ra kéz mo só gya nánt oda ké szí tett le ven
du lás vi zet. Egy sze rű szár ma zá sú csa pat tár sai, akik még so ha sem lát tak ilyet, 
nyom ban kö vet ték a pél dá ját. Ez a tré fa azo kat a ve ze tő ket iga zol ta, akik eti kett
be li hi á nyos sá gok ra hi vat koz va he ve sen el le nez ték a fe ke ték nem zet kö zi kül dött
sé gek ben va ló rész vé tel ét.

Mind eb ből ért he tő te hát, hogy a nagy klu bok mi ért re a gál tak olyan el len sé ge
sen, ami kor 1923ban a Vasco da Gama sze gény fe hé rek ből, mesz ti cek ből és fe ke
ték ből ál ló csa pa ta meg je lent a szí nen és si kert ara tott. Azok ban az évek ben, ami
kor a Vascót ki zár ták a klu bok li gá já ból (1924ben és 1925ben), a Fluminense és 
a Flamengo sze rez te meg a baj no ki cí met. Úgy tű nik, hely re állt a ko ráb bi rend, 
az zal együtt, hogy a „kis” São Cristóvãónak 1926ban, a Vascónak pe dig a li gá ba 
va ló vissza té ré se után, 1929ben si ke rült győz nie, hi szen a baj no ki cí met 1927ben, 
1928ban, 1930ban, 1931ben és 1932ben is a ha gyo má nyos klu bok nyer ték el. Az 
ama tőr lab da rú gás vál sá ga azon ban, amely már ak kor „ká vé bar na ama tö riz mus”
ként je le nik meg, csak nö ve li azon já té ko sok, sport új ság írók, sőt klub ve ze tők tá bo
rát, akik a pro fi lab da rú gás be ve ze té se mel lett kardoskodnak.

Va ló já ban nem csak a fe ke ték érez ték ké nyel met le nül ma gu kat az ama tö riz mus 
mi li ő jé ben, ha nem azok a fe hé rek is, akik nem tar toz tak a fut ballt Bra zí li á ban meg
ho no sí tó elit hez. A hú szas évek má so dik fe lé nek, a har min cas évek ele jé nek egyik 
is mert já té ko sa, Floriano Peixoto Corrêa köny vé ben, mely azon rit ka mű vek egyi ke, 
me lyek fut bal lis ták tol lá ból szü let tek, ezt a krí zis okoz ta rossz köz ér ze tet ír ja le. 
Floriano 1903ban szü le tett Minas Gerais ál lam ban, vi dé ki kis bir to kos ok gyerme
ke ként. Ti zen há rom éves ko rá ban a barbacenai ka to nai kol lé gi um ba ke rül, ahol a 
fut ball és a ta nul má nyok te rén el ért ered mé nye i vel egya ránt ki tű nik. A Porto 
Alegrei ka to na is ko lá ban már nem csak a kol lé gi um csa pa tá ban, ha nem he lyi klu
bok ban is ját szik. 1924ben Ri ó ba jön, hogy részt ve gyen a nem ze ti ka to nai lab da
rú góbaj nok sá gon, s ek kor hív ják meg a Fluminenséba ját sza ni, még pe dig a stra té
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gi a i lag fon tos kö zép pá lyás poszt já ra. Ez az egye sü let bur kol tan a Vasco da Gamát 
pró bál ta utá noz ni, ami kor egyes já té ko sa it szer ződ tet te, s az egye sü let költ sé gé re 
fe dez te szük ség le te i ket. Amíg azon ban a por tu gál klub ezt a riói kül vá ro sok al sóbb 
nép ré te ge i ből szár ma zó já té ko sa i val tet te, ad dig a Fluminense a bra zí li ai vi dé ki 
kö zép osz tály ok fe hér já té ko sa i val. Floriano vé gül be ke rült a Fluminense el ső osz
tá lyú csa pa tá ba, az egye sü let pe dig szál lást és a törzs kö zön ség hez iga zo dó élet szín
vo na lat, más szó val meg emelt ru ha költ sé get biz to sí tott a szá má ra. Floriano fe hér 
volt és egy bel sőbra zí li ai „jó csa lád ból” szár ma zott, ezért úgy gon dol ták, tár sa dal
mi hely ze te kel lő kép pen fel jo go sít ja ar ra, hogy lá to gas sa a klub szék hely ét és ren
dez vé nye it. Mi vel azon ban az új fut ballli ga vizs gá la to kat in dí tott a fik tív ál lá sok ban 
al kal ma zott „ál ama tő rök” ki szű ré sé re, a Fluminense ve ze tői, mi u tán Flo ria nót 
ki emel ték a had se reg ből, még sem vál tot ták be az al kal ma zá sá ra tett ígé re tü ket, 
ha nem köl csö nök kel tá mo gat ták, ami ket az tán nem tu dott vissza fi zet ni. Ami kor 
meg un ta, hogy foly ton köl csö nért kell jen fo lya mod nia, a fon tos meccsek re szó ló 
je gyek vi szont ela dá sá ból pró bált pénzt ke res ni. Si ke rült szá mo zott he lye ket sze rez
nie az egye sü let pénz tá rá nál, ame lye ket az tán má so kon ke resz tül, drá gáb ban adott 
to vább egy nap pal a mér kő zé sek előtt. Ami kor a li ga „ál ama tő rök” utá ni nyo mo zá
si lá za alább hagy, Floriano a vá ros egyik gaz da sá gi lap já nál kap ad mi niszt ra tív 
ál lást. 1927ben, a fut bal lis ták nál gya ko ri bo hém élet vi tel és ér zel mi prob lé mák 
mi att rossz passz ba ke rül, és a vá rosi baj nok ság dön tő jén gyen gén ját szik az 
América el len; meg vá dol ják, hogy el ad ta ma gát a má sik klub tá mo ga tó i nak. A 
plety kák mi att vé gül kény te len bú csút mon da ni a Fluminensénak. Az tán más klu
bok kal kap cso lat ban is ha son ló vá dak érik. Ké sőbb, a pro fi lab da rú gás el ter je dé sé
vel, a kor rup ci ós gya núk cél pont jai több nyi re a fe ke ték lesz nek (Filho 1964: 227).

A prof iz mus meg gyö ke re se dé se:
fe ke te já té ko sok és a bra zil stí lus ki ala ku lá sa

A nem zet kö zi lab da rú gás ál tal gya ko rolt kül ső nyo más mi att az ama tőr bra zil fut
ball krí zi se to vább sú lyos bo dik, sőt mármár el vi sel he tet len né vá lik. A vi lág baj nok
ság ok el in du lá sá val a har min cas évek ele jén szá mos délame ri kai já té kos, aki az 
ama tö riz mus ál tal rá kény sze rí tett meg szo rí tá sok mi att nem tud ta ki bon ta koz tat ni 
te het sé gét, eu ró pai, kü lö nö sen olasz klu bok ban pró bál sze ren csét. Mus so li ni, a 
má so dik vi lág baj nok ság ter ve zett olasz or szá gi meg ren de zé sé re va ló te kin tet tel, 
ösz tö nöz ni akar ja az olasz fut ballt, és meg ígé ri, hogy sta di ont épít tet an nak a csa
pat nak, ame lyik meg nye ri a nem ze ti baj nok sá got. A klu bok köz ti ver sen gés nyo
mán lá zas ku ta tás in dul a jó la tiname ri kai já té ko sok után, ami a fa sisz ta Itá lia 
kon tex tu sá ban olasz szár ma zá sú ar gen tin, uruguayi és bra zil – fő leg São Paulói – 
jó já té ko so kat je lent. E to bor zás leg in kább az ar gen tin fut ballt fe nye ge ti; ez az oka 
an nak, hogy a Bu e nos Airesi, majd a mon te vi de ói klu bok át tér nek a prof iz mus ra, 
amely az tán a São Paulói és riói klu bok ra is átterjed. Azok a fe hér já té ko sok, akik 
nem oriundik (nem olasz szár ma zá sú ak), pa pír ja i kat meg ha mi sít va olasz ne vet 
vesz nek fel – az itá li ai klu bok ügy nö ke i nek jó vá ha gyá sá val. Va la hogy el len sú lyoz ni 
kel lett azon ban a já té ko sok nagy ará nyú el ván dor lá sát, ezért ko mo lyan mér le gel ni 
kezd ték a pro fi lab da rú gás ra va ló át té rést.
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A fe ke te já té ko sok előtt azon ban zár va ma rad a leg fon to sabb „im por tőr”, Mus
so li ni Itá li á ja fe lé ve ze tő út. Már pe dig a fe ke te kö zép pá lyás Fausto, Floriano kor
tár sa, az 1929es baj nok Vasco csa pa tá nak tag ja, aki az 1930as vi lág baj nok sá gon is 
ra gyo gó tel je sít ményt nyúj tott, a fut ball ból akar meg él ni. Ami kor a Vasco 1931ben 
Spa nyo lor szág ba uta zik, aján la tot kap az FC Bar ce lo ná tól, és az or szág ban ma rad. 
Kül föl di tar tóz ko dá sa azon ban nem tart so ká ig: ami kor Bra zí li á ban is meg gyö ke re
se dik a prof iz mus, 1933ban vissza tér a Vascóhoz. 1932ben két má sik bra zil já té
kos, Domingos da Guia és Leônidas da Silva nyújt fi gye lem re mél tó tel je sít ményt 
az ak ko ri vi lág baj nok Uru guay el le ni győz tes meccsen, Montevideóban. Do min gost 
a Nacional de Montevideo, Leônidast a Peñarol szer ződ te ti le. Ők 1934ben jön nek 
vissza, bra zil pro fi csa pa tok hoz. Ez zel szem ben azok a fe hér já té ko sok, akik olasz 
csa pa tok hoz iga zol tak, vé gül ott is te le ped nek le. Ez an nál is könnyebb a szá muk ra, 
mi vel az ola szok jó szem mel né zik, ha az egy ko ri ki ván do rol tak le szár ma zot tai jó 
fel té te lek mel lett vissza tér nek az or szág ba. A fe hé rek kel el len tét ben a fe ke ték szá
má ra nem ma rad más, csak a „he lyi” si ker. E két cso port szá má ra a fut ball nem 
ugya nazt je len ti: az előb bi ek „ki vá ló pro fik”, akik nem zet kö zi szin ten is jó eséllyel 
ka ma toz tat hat ják te het sé gü ket, az utób bi ak te het sé ges já té ko sok, akik szá má ra a 
sport si ker et ni kai eman ci pá ci ót biz to sít ugyan, ám a Bra zí li án kí vü li kar ri ert nem 
te szi le he tő vé. A prof iz mus a fe ke ték szá má ra vé gül esz köz lesz ar ra, hogy a sport 
ré vén egyen jo gú vá vál has sa nak – ami egyéb ként el en ged he tet len fel té te le an nak, 
hogy a lab da rú gás va ló ban „nem ze ti” sport tá vál jon. Ez nem pusz tán pénz kér dés 
volt; at tól is füg gött, hogy si ke rüle iden ti tás kap cso la tot te rem te ni kö zön ség és já té
ko sok kö zött, aki ket a sport ré vén va ló tár sa dal mi eman ci pá ció kö zös tö rek vé se 
egye sí tett (Leite Lopes 1994; Leite Lopes és Faguer 1994).

A já té ko sok és a kö zön ség köz ti iden ti fi ká ció a prof iz mus meg gyö ke re se dé sét 
kö ve tő en rög tön ta pasz tal ha tó volt. Az zal, hogy a Flamengo olyan já té ko so kat 
szer ződ te tett le, mint Fausto, Domingos és Leônidas da Silva, si ke rült a vá ros leg
nép sze rűbb egye sü le té vé vál nia. Ti zen két év vel ké sőbb, ami kor já té ko sa it kezd te 
egy re in kább az al sóbb nép osz tály ok kö ré ből to bo roz ni, ahogy azt a Vasco da 
Gama már 1923 óta tet te, a Flamengónak meg volt az az elő nye, hogy a ma ga mesz
tic egye te mes sé gé ben bra zil klub ként azo no sít has sa ma gát, szem ben a por tu gál 
ko ló nia ve ze tő i nek és szur ko ló i nak zárt cso port já val. A Flamengo központja 1935
ben az egyik elő ke lő ne gyed ből egy tár sa dal mi lag ve gyes össze té te lű ne gyed be 
köl tö zött. Ami kor a nem ze ti csa pat 1938ban a baj no ki cím mel ha za tért a vi lág baj
nok ság ról, Domingos és Leônidas ad dig is nagy nép sze rű sé ge to vább nőtt, s ez a 
Flamengóra is nyil ván va ló an ked ve ző ha tást gya ko rolt. A har min cas évek től kez
dő dő en el in dul te hát a lab da rú gás de mok ra ti zá ló dá sa. A Flamengo, mely nek já té
ko sai több sé gük ben mu lat tok és fe ke ték, egy re nép sze rűbb. Há rom egy mást kö ve
tő év ben – 1942ben, 1943ban és 1944ben – is győ zel met arat a riói vá rosi baj nok
sá gon, és az a kép ala kul ki ró la, hogy egy univerzalista, po zi tív, fa ji lag ke vert 
egye sü let. Leônidas he lyé re a fi a tal mu latt Zizinho ke rül, aki 1950ig, a Bangúba 
va ló át iga zo lá sá ig ma rad az egye sü let nél. A Flamengo ezu tán még egy szer át ala
kít ja a csa pa tot, s 1952ben, 1953ban és 1954ben is mét meg nye ri a baj nok sá got. 
A negy ve nes évek vé gé nek nagy csa pa ta azon ban még a Vasco da Gama, amely az 
1950es vi lág baj nok ság nem ze ti vá lo ga tott já nak ge rin cét ad ja, nagy nép sze rű sé get 
sze rez ve ez zel a klub nak.
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A rasszis ta szte re o tí pi ák vissza té ré se az 1950-es ve re ség után

A lab da rú gás de mok ra ti zá lá sá ban tett nagy elő re lé pé sek el le né re a bra zil tár sa da
lom rasszis ta szte re o tí pi ái és elő í té le tei, ke vés bé nyíl tan ugyan, de to vább ra is ele
ve nen él tek. Így a sze gény so rú fe ke te fi a ta lok tö me ges le iga zo lá sát is ne ga tív fel
hang ok kís ér ték. Ha mar meg vá dol ták őket, hogy fe gyel me zet le nek, al ko ho lis ták, 
és haj lan dók el ad ni ma gu kat az el len fél nek (Filho 1964). Mind ez nem aka dá lyoz ta 
meg a szur ko ló kat ab ban, hogy el fo gad ják, sőt bál vá nyoz zák sa ját klub juk fe ke te 
já té ko sa it, ha azon ban a ri vá lis csa pat fe ke te já té ko sa i ról volt szó, faj gyű lö let ből 
meg ve tet ték őket.

A bra zi lok Uru guay el le ni ve re sé ge a Bra zí li á ban ját szott 1950es vi lág baj nok
ság dön tő jé ben az tán a vá das ko dá sok egész ára da tát in dí tot ta el a bra zil vé de lem 
fe ke te já té ko sai el len, aki ket e „tra gé dia” bűn bak ja i nak ki ál tot tak ki. Ezek a 
rasszis ta szte re o tí pi ák ál lí tó la gos tu do má nyos meg ala po zott sá gu kat az ame ri kai és 
eu ró pai fi zi kai ant ro po ló gu sok evo lu ci o nis ta és szociáldarwinista el mé le te i től köl
csö nöz ték, me lyek ak ko ri ban nagy vissz hang ra ta lál tak a bra zil elit kö ré ben. E 
faj gyű lö lő evo lú ció el mé le tek alap ján – me lyek rang so rol ták a kü lön bö ző em be ri 
„fa jo kat” és el uta sí tot ták a fa ji ke ve re dést – úgy kép zel ték, hogy a bra zil la kos ság 
fo ko za to san „ki fog fe hé red ni”, mi vel az eu ró pai be ván dor lók és a vér ke ve re dés 
min den kép pen meg nö ve li majd a fe hér „faj” szám be li fö lé nyét. Ugyan csak e te ó
ri ák sze rint a ke vés bé „ci vi li zált” fe ke ték és mesz ti cek in ga tag jel le mű ek. Még ha 
az ef fé le el mé le tek el is is mer ték, hogy a fe ke ték és a mu lat tok tes ti adott sá gai és 
ügyes sé ge jól ka ma toz tat ha tó a ze ne és a tánc te rén, in ga tag ter mé sze tü ket az 
ered mé nyes sport szem pont já ból hát rány nak te kin tet ték. Az 1950es vi lág baj no ki 
ve re ség alá tá masz ta ni lát szott ezt a „tu do má nyos hi po té zist”, ame lyet né hány 
sport ve ze tő is val lott: a ver seny leg jobb csa pa ta, mely vé gig tet sze tős tech ni ká val, 
ügye sen ját szott, vé gül még is 2:1re ve szí tett a sa ját – a vi lág ak ko ri leg na gyobb – 
sta di on já ban, a leg na gyobb szur ko ló tá bor előtt, egy tech ni ka i lag fel ké szü let le
nebb, ám el tö kélt csa pat tal szem ben.

Ami kor Svájc ban, az 1954es vi lág baj nok sá gon a ma gya rok el len ví vott 4:2es, 
du la ko dás ba ful ladt mér kő zés után Bra zí lia ki esett, az ese mény ar ra kész tet te a 
bra zil kül dött ség ve ze tő jét, hogy e te ó ri ák alap ján je len tést ír jon a nem ze ti vá lo ga
tott sze rep lé sé ről, amely ben a ve re sé get a bra zil vér ke ve re dés ből adó dó ál lí tó la gos 
ér zel mi la bi li tás sal ma gya ráz ta.

A tár sa dal mi stig ma át lé nye gü lé se bri li áns fut ball stí lus sá: 
az 1958-as VB és az el ső „több nem ze ti sé gű” vi lág baj nok csa pat

 
Ami kor 1958ban – a la kos ság ál tal nem ze ti tra gé di a ként meg élt 1950es nagy 
ve re ség után – Bra zí lia győz ni tu dott a svéd or szá gi vi lág baj nok sá gon, mi u tán Ang
lia el len dön tet lent ját szott, Auszt ri át, a Szov jet uni ót, Fran ci a or szá got és Své dor
szá got pe dig meg ver te, egyút tal rá cá folt a mesz tic bra zil fut ball hi á nyos sá ga i val 
kap cso la tos tu do má nyos okos ko dá sok ra és rasszis ta szte re o tí pi ák ra is. A „csak a 
vé let len nek kö szön he tő, hogy vi lág baj nok ok let tünk” tí pu sú ér ve lés cá fo la ta kép
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pen szin te ugya naz a csa pat nye ri meg az 1962es chi lei vi lág baj nok sá got is, mi u tán 
győz Me xi kó, Spa nyol or szág, Ang lia, Chi le és Cseh szlo vá kia el len. Ez az el ső 
ve gyes – fe ke ték ből, fe hé rek ből és mu lat tok ból ál ló – csa pat, ame lyik el nye ri az 
arany ser le get, egy olyan kor szak ban, ami kor az eu ró pai csa pa tok já té ko sai ki vé tel 
nél kül mind fe hé rek. 1954hez ké pest az 1958as csa pa tot egy ta pasz tal tabb ve ze
tő gár da irá nyít ja, az egész fel ké szü lést egy „tech ni kai bi zott ság” szer ve zi, s ami a 
leg fon to sabb, egy sor ki vá ló já té kost tud hat a tag jai kö zött, akik kö zül az idő seb
bek – pél dá ul a bal hát véd Nilton Santos és a kö zép pá lyás Di di – ta pasz talt sá ga jól 
ki egyen sú lyoz za a töb bi ek – fő ként Pelé és Garrincha – fi a ta los és meg le pő stí lu
sát. Di di, Pelé és Garrincha nagy ban hoz zá já rul tak ah hoz, hogy át ala kul jon a ked
ve zőt len tes ti adott sá gok ról és stig mák ról – pél dá ul a bőr szín ről – al ko tott kép, 
hi szen ezek ne kik kö szön he tő en vál tak egy fut ball já té kos fi zi kai ki vá ló sá gá nak 
je le i vé. Di di, hosszú be adá sa i val és gör be röp pá lyá jú, „hul ló fa le vél” mód já ra föl
det érő sza bad rú gá sa i val (ami kor a lab da el lip szis ala kú pá lyát ír le, s meg té vesz ti 
a ka pust), a csel és az ele gan cia meg tes te sí tő je, akit 1958ban a saj tó a vi lág baj nok
ság leg jobb já té ko sá nak vá laszt. Pelé egy ti zen hét éves, fi a tal cso da gye rek, aki tisz
tá ban van az asz ke tiz mus eré nye i vel és a fut bal lis ta kar ri er csap dá i val, ugya nak kor 
meg van ben ne az elő ző ge ne rá ció min den eré nye is. Vé gül Garrincha szél ső sé ges 
mó don pél dáz za azt, ho gyan le het a tes ti és tár sa dal mi stig mák ból fi zi kai és sport
tő két ko vá csol ni. Vi dé ki kör nye zet ben, a Ri ó tól 90 ki lo mé ter re fek vő Pau Grande 
tex til gyá rá ban szü le tett és ne vel ke dett, s ott is la kott egé szen az 1962es vi lág baj nok
sá gig. Az zal együtt, hogy gör bék a lá bai, hogy nem ér dek li sem mi, ami a pro fi kar
ri er rel kap cso la tos, kö vet ke zés képp nem szo rong és nem ide ges a dön tő meccsek 
előtt, a bra zil al sóbb nép osz tály ok ti pi kus je gye it és stig má it ma gán vi se lő mesz tic 
Garrincha ext rém pél dá ja an nak, ho gyan ala kul nak át ezek a hát rá nyos vo ná sok 
szo kat lan és meg le pő stí lus sá, a jobb szár nyon át tö rő, az el len fél vé del mé re néz ve 
vég ze tes lab da ve ze tés sé (Leite Lopes és Maresca 1989).

Az 1958as év te hát az eu ró pai – kü lö nö sen az an gol – csa pa tok kal szem be ni 
al sóbb ren dű sé gi ér zés vé gét je len ti, de em lít het nénk még az ar gen tin csa pa tot is, 
mert bár sem mi lyen fon tos nem zet kö zi cí met nem szer zett, Bra zí lia pél da kép ének 
te kin tet te az ar gen tin fut ballt. Mi vel a sport itt igen el ter jedt volt az al sóbb nép
osz tály ok kö ré ben, a hú szas évek ben Ar gen tí na ural ta a délame ri kai fo cit. Ké sőbb 
az tán, a har min cas évek ben szá mos ar gen tin já té kos ment Ola szor szág ba, amely 
1934ben és 1938ban vi lág baj nok lett, az öt ve nes évek ben pe dig Spa nyo lor szág ba, 
mely nek klub jai a vi lág ak ko ri él vo na lá hoz tar toz tak.

1958 azon ban Ar gen tí na szá má ra – mely nek ez az év je len tet te a nagy vissza té
rést a nem zet kö zi baj nok sá gok ra – tra gi ku san ala kul, hi szen 6:1re ve szít Cseh szlo
vá kia el len, és ta nú ja a bra zil ke ve rék csa pat győ zel mé nek, mely nek fe ke te és 
mu latt já té ko sa it, ne fe lejt sük el, a har min cas évek ben el szi ge tel ték a nagy eu ró pai 
klu bok tól, s akik nagy ban hoz zá já rul tak a bra zil nem ze ti já ték stí lus ki ala kí tá sá hoz. 
Az 1958as győ ze le mig azon ban ez a stí lus, ha bár a kö zön ség igen nagy ra be csül te, 
ke vés bé tűnt ha té kony nak, mint az ar gen tin vagy az eu ró pai já ték. Az al sóbb ren
dű sé gi ér zés ki ala ku lá sá hoz és to vább élé sé hez a rasszis ta szte re o tí pi ák és el mé le
tek is hoz zá já rul tak, me lye ket a fe ke te és mesz tic la kos ság interiorizált.

Ily mó don az 1958as győ ze lem, mely 1950ben, Maracanãban már oly kö zel 
volt, és még is tra gé di á val vég ző dött, kel le mes meg le pe tés ként ér te az or szá got. 
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A svéd or szá gi nem zet kö zi el is me rés kel lett hoz zá, hogy Bra zí li á ban po zi tív kép 
ala kul jon ki sa ját több nem ze ti sé gű lab da rú gá sá ról.

He do niz mus vagy ön fe gye lem:
a pro fi kar ri er me ne dzse lé sé nek ne héz sé gei

A fe ke ték és mesz ti cek tes ti adott sá ga i hoz kö tő dő nem ze ti stí lus a har min cas évek
től kezd ve je le nik meg, ami kor a fut ball el ter jed az al sóbb nép osz tály ok fi a tal jai 
kö zött, akik a peladákon (gyep nél kü li te rü le te ken), gyá rak, is ko lák, lak ta nyák 
ud va ra in, üres tel ke ken vagy a ten ger par ton – s gyak ran me zít láb – rúg ták a lab dát. 
Az 1970es vi lág baj nok ság ge ne rá ci ó ja még eze ken a he lye ken kezd te a fut ballt, a 
ké sőb bi ek szá má ra azon ban a vá rosi ter jesz ke dés mi att ez a le he tő ség meg szűnt. 
Ugya nígy át ala kult a mun ka he lyi fut ball is. Az, hogy a Garrinchaféle fut ball 
ki halt, il let ve hogy töb bé már nem le he tett ha son ló já té ko so kat ta lál ni, két ség kí vül 
össze füg gött az zal a ténnyel, hogy egy bi zo nyos ré teg – a mun kás vá ros ok la kos sá ga 
– el tűnt. Meg nő a kö zép osz tály be li já té ko sok ará nya, akik már a tor na ter mek ben 
vagy a stran do kon kez dik a fut ballt. Né há nyan kö zü lük te vé keny sze re pet vál lal
nak az el ső lab da rú gószak szer ve zet meg ala kí tá sá ban a nyolc va nas évek ele jén, 
ami kor a bra zil po li ti kai élet új fent de mok ra ti zá ló dik (Benzaquem de Araújo 1980).

A het ve nes évek től kezd ve az eu ró pai klu bok is sze met vet nek a bra zil já té ko
sok ra, akik így gyak ran ke rül nek kül föld re, be le ért ve a mesz ti ce ket és a fe ke té ket 
is. A por tu gál, fran cia, hol land, bel ga és an gol gyar ma tok ról, il let ve volt gyar ma
tok ról szár ma zó szí nes bő rű já té ko sok be vo ná sá val – akik Ola szor szág ban és Spa
nyo lor szág ban is fel tűn nek – te hát még nem zet kö zib bé vá lik az eu ró pai fut ball. 
A het ve nes évek ben több bra zil já té kos, köz tük Pelé is, az Egye sült Ál la mok ba 
megy ját sza ni. A nyolc va nas évek től kezd ve Ja pán is nagy im por tőr ré vá lik. A já té
ko sok fi ze té sei – csak úgy, mint az át adá suk ból a klu bok és a köz ve tí tők szám lá já ra 
be fo lyó össze gek – el ké pesz tő mó don megnőnek.

Ne héz egy más sal össze egyez tet ni az ala cso nyabb nép osz tály ok ra jel lem ző he do
niz must (Hoggart 1969), ami já ték stí lu suk ban, az „örömfociban” is ki fe je zés re jut, 
il let ve az él spor to lók éle té hez hoz zá tar to zó fe gyel met és ál do za to kat, kü lö nö sen 
a het ve nes évek előtt, ami kor a jobb já té ko sok több sé gé nek élet szín vo na la még 
nem iga zán tá vo lo dott el a „ká vé bar na ama tö riz mus” mo dell jé től. Garrincha a 
vég le te kig fo koz za ezt a né pi he do niz must, ami egy fe lől hoz zá já rul ah hoz, hogy 
tö kély re fej lessze já ték stí lu sát, más fe lől azon ban si et te ti pá lya fu tá sa vé gét. E 
te kin tet ben azo kat a játékostömegeket kép vi se li, akik hoz zá szok tak az al sóbb nép
osz tály ok ap ró örö me i hez: az al ko hol hoz, a szex hez, a bo hém élet vi tel hez. Nap ja
ink ban ez még ne he zebb, mi vel az al sóbb nép osz tály ok ból vagy az al só kö zép osz
tály ból szár ma zó já té ko sok szá má ra a fo gyasz tói he do niz mus még na gyobb kí sér
tést je lent. Ma gas fi ze té sük nek kö szön he tő en több nyi re rö vid időn be lül há zat 
vagy la kást vesz nek va la me lyik di va tos gaz dag ne gyed ben, és nagy tel je sít mé nyű 
kül föl di au tót. Von zód nak a bo hém élet mód hoz, ami rend sze rint la bi lis és konf lik
tu sok kal te li há zas élet tel pá ro sul. A pro fi kar ri er me ne dzse lé se mind ig ne héz fel
adat, kü lö nö sen, ha fi gye lem be vesszük a túl gyors tár sa dal mi fel emel ke dés kö vet
kez mé nye it, meg a saj tó és a ra jon gók ál lan dó ost ro mát, ami nek a spor to lók szak
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mai és ma gán éle te ki van té ve. A Pe lé hez és Zicóhoz ha son ló asz ke ti kus spor to lók 
ki egyen sú lyo zott sá gát még en nél is ne he zebb el ér ni.

Nem vé let len, hogy a nyolc va nas évek ele jén el in dul egy Atletas de Cristo ne vű 
val lá si moz ga lom, elő ször Minas Geraisban, az tán 1984ben Ri ó ban, majd a rá kö
vet ke ző év ben São Paulóban is. 1985ben ez az evan gé li u mi moz ga lom már 
há rom száz – több sé gé ben lab da rú gó – spor to lót szám lál. A nem ze ti vá lo ga tott 
né hány já té ko sa, pél dá ul Jorginho és César Sampaio is a tag jai kö zött van. A cso
port, mely a rend sze res Bib liaol va sás és val lá si össze jö ve te lek ré vén a sport kar
ri er hez el en ged he tet len fe gye lem és asz ke tiz mus gya kor lá sát erő sí tet te, egy faj ta 
vá laszt kí nált a prof iz mus di lem má i ra és fe szült sé ge i re, me lyek egy részt a sport
ban je len lé vő igen erős gaz da sá gi ér de kek, más részt a fo gyasz tói he do niz mus 
nyo má sa mi att nö ve ked tek meg, s igen csak meg ne he zí tet ték egy ilyen rö vid tá vú 
kar ri er me ne dzse lé sét.

A lab da rú gók meg té ré sé nek je len sé gé vel pár hu za mo san a klu bok szur ko ló tá bo
ra fo lya ma to san nö vek szik. A negy ve neshat va nas évek fő ként fel nőtt mun ká sok
ból, al kal ma zot tak ból ál ló tö ré keny tá bo ra i val szem ben a het ve nes évek től kezd ve 
a ra jon gók leg in kább a fi a ta lok kö ré ből ke rül nek ki. An nak el le né re, hogy a le lá
tó kon még mind ig a ha gyo má nyos kar ne vál stí lus dí vik, mely a ré gi szamba dal la
mok át dol go zá sa i ban is to vább él, az utób bi évek szur ko lói in kább a Rio és São 
Paulo kül vá ro sa i ban és faveláiban el ter jedt funky ze nét és test be szé det ked ve lik.

Míg a het ve nes évek kö ze pé től érez he tő en meg emel ke dik a kö zép osz tály ok ará
nya a lab da rú gók kö zött s a fo ci el tű nik a grun dok ról, a ki lenc ve nes évek ben ép pen 
hogy olyan kez de mé nye zé sek nek le he tünk ta núi, me lyek fut bal lo zás ra kí ván ják 
ösz tö nöz ni a nagy vá ros ok al sóbb nép osz tá lya it. Ami ko ráb ban a fut ball ré vén meg
va ló sult spon tán de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat volt, mellyel az al sóbb ré te gek előtt 
is le he tő ség nyílt a tár sa dal mi fel emel ke dés re, az má ra e ré te gek gyer me ke i nek és 
fi a tal ja i nak szo ci a li zá lá sát és fe gyel me zé sét szol gá ló ne ve lé si esz köz zé vált. Ezek a 
ré te gek nem csak a grun dok és vál la la ti fut ball pá lyák nyúj tot ta spor to lá si le he tő sé
get ve szí tet ték el, ha nem gyak ran olyan ne gye dek ben lak nak, ahol az ál lás hi ány, a 
si lány szín vo na lú ok ta tás, az il le gá lis te vé keny sé gek és a bű nö zés je len ti az egyet
len „ki lá tást” (pon to sab ban a táv la tok hi á nyát) egy olyan fi a tal ság szá má ra, mely 
a ko ráb bi ge ne rá ci ók kal el len tét ben már nem il lesz ke dik be le egy két ke zi mun ka 
jel le mez te ter me lő rend szer be. Min den eset re a vi dé ki kis vá ros ok ban és a kül vá ros
ok ban még mind ig le het fo ciz ni, ahon nan az al sóbb nép osz tály ok to vább ra is 
tö me ge sen (az igé nye ket messze meg ha la dó szám ban) kül dik fi a tal ja i kat a klu bok 
után pót lás csa pa ta i ba és az if jú sá gi vá lo ga tott ba.

A „mesz tic” fut ball Bra zí li á ban a jö vő ben is az egyik esz köz lesz az al sóbb nép
osz tály ok szá má ra a leg gaz da gabb és a nem zet ál tal leg in kább meg be csült tár sa
dal mi kö rök be va ló fel emel ke dés hez, ha bár sok kal jobb len ne, ha ezek be gaz da sá
gi, po li ti kai vagy szel le mi fö lé nyük ré vén ke rül het né nek be. A fut ball zö mé ben 
al sóbb nép osz tály ok hoz tar to zó kö zön sé ge és gya kor lói még mind ig ké pe sek osz
toz ni egy olyan te vé keny ség ben, mely egy kö zös nyelv ben egye sí ti a kü lön bö ző 
osz tá lyo kat, még ak kor is, ha az al sóbb ré te gek egy re rosszabb élet kö rül mé nyek 
kö zött kény te le nek él ni az or szág po li ti kai és gaz da sá gi elit jé nek több sé gét jel lem
ző ego iz mus mi att, mely a casa grande ősi, ha gyo má nyos do mi nan ci á ját mo dern 
neolibe ra lizmussal öt vö zi, s ez zel csak to vább nö ve li a ki re kesz tet tek tá bo rát.
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A test be széd del és e szin te egye te mes sport ban egy me rő ben új stí lus meg te
rem té sé vel a bra zil al sóbb nép osz tály ok nak si ke rült csend ben elő se gí te ni ük sa ját 
tár sa dal mi fel emel ke dé sü ket, még ak kor is, ha az re la tív volt. Emel lett a nem ze ti 
iden ti tás egyik fon tos esz kö zét te rem tet ték meg, ami kor ezen a te rü le ten el len ke
ző elő je lű re for dí tot ták a fel sőbb osz tá lyok ál tal ki ala kí tott és az egész tár sa da lom 
ál tal interiorizált rasszis ta szte re o tí pi á kat és etnocentrizmust.
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