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Elôszó

Borzalmasan focizom.
Amikor kissrác voltam, a szüleim hátat fordítottak a pályának, hogy ne 

kelljen végignézniük, ahogy játszom. Nem hibáztatom ôket. A játék alapvetô 
szabályai csak lassacskán világosodtak meg elôttem, miután sok-sok éven ke-
resztül a labdával ellentétes irányba futottam.

A traumák ellenére, vagy talán éppen miattuk, a foci iránti szeretetem 
késôbb szinte beteges méreteket öltött. Elkeseredetten vágytam rá, hogy mes-
teri szinten sajátítsam el azt a játékot, ami gyermekkoromban oly sokszor 
hozott szégyenbe. Mivel magában a fociban soha nem tûnhettem ki, a má-
sodik legjobb dolgot választottam. Megpróbáltam felvértezni magam a guruk 
tudásával. Amerikaiként ez egyáltalán nem volt könnyû. Gyermekkoromban 
a közszolgálati tévé alkalmanként közvetített egy-egy német vagy olasz mecs-
cset vasárnap a kora reggeli órákban. Az ember ezekkel az apró morzsákkal 
volt kénytelen kihúzni a négyévenként megrendezett világbajnokságok kö-
zötti idôszakot. Mindössze ennyi jutott.

A technika fejlôdése azonban fokozatosan betöltötte az ûrt. Elsôként, Is-
tennek legyen hála, megérkezett az internet, ahol el lehetett olvasni a brit 
sportlapokat, és nyomon lehetett követni a világbajnokságon látott játékoso-
kat. Azután Rupert Murdoch, áldott legyen a neve, létrehozott egy Fox Sports 
World nevû televíziós csatornát, ami szinte teljes mértékben az európai és a 
latin-amerikai futballnak szentelte mûsoridejét.1 Ma egy parabolaantenna a 

1  Igen, ez a könyv Rupert Murdoch és vállalata, a HarperCollins nagylelkûségének köszönheti 
létrejöttét.
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nappalimba hozza a spanyol Real Madrid klubjának mûholdas adását, a Para-
guayban, Hondurasban, Hollandiában, Skóciában és Franciaországban játszott 
mérkôzéseket, Brazíliáról, Argentínáról és Angliáról már nem is beszélve.

Körülbelül akkortájt, amikor ezek a tévéállomások kezdték felemészte-
ni szabadidôm zavaróan nagy részét, az újságok szerkesztôi és a közgazdá-
szok egyre többet emlegették a globalizáció korszakának eljöttét. Azokban az 
órákban, amikor épp nem futballmeccseket nézek, leginkább politikai újság-
írással foglalkozom Washingtonban. Egyszer csak a vita sûrûjében találtam 
magam. A kereskedelmi korlátozások megszûnésének és a modern technika 
fejlôdésének köszönhetôen a világ különbözô részei sokak szerint egyre in-
kább egymásra vannak utalva. Thomas Friedman, a The New York Times 
újságírója és az új rend pápája éltette „…a globális együttmûködés és ver-
seny – egyének és egyének, vállalatok és egyének, vállalatok és vállalatok, 
vállalatok és fogyasztók között – olcsóbb, könnyebb, akadálymentesebb és 
termelékenyebb lett, annyi ember és annyi ország számára, mint az emberiség 
történetében még soha.”2 

Focirajongóként pontosan értettem, mire akart kilyukadni. Nemcsak 
arról volt szó, hogy az internet és a mûholdak hogyan tették könnyebben 
elérhetôvé a labdarúgás világát. A globalizáció a pályán is megjelent: a ’90-es 
években a baszk csapatok walesi edzôk vezetésével, holland és török játé-
kosokkal kiegészülve játszottak, a moldáv keretbe Nigériából importáltak 
játékosokat. Akárhova is nézett az ember, hirtelen úgy tûnt, hogy az állam-
határokat és a nemzeti identitást a futballtörténet szemétdombjára hajították. 
A legjobb klubok szinte heti rendszerességgel mérkôztek meg egymással az 
olyan nemzetközi tornákon, mint az európai Bajnokok Ligája vagy a latin-
amerikai Libertadores Kupa.

Nem volt nehéz vadul lelkesedni az új rend iránt. Ezek a tornák a szurkolók 
legszebb álmait teljesítették be: végignézhettük, ahogy a Juventus To ri no az 

2  Thomas L. Friedman: És mégis lapos a Föld – A XXI. század rövid története. Budapest, HVG 
Könyvek, 2006, 165. o.
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egyik héten a Bayern München, a következôn pedig a Barcelona ellen játszik. 
Amikor az edzôk, mint az alkimisták, különféle kulturális összetevôkbôl koty-
vasztották össze a csapatokat, gyakran csodálatos új élményt is teremtettek. 
A cinikus, védekezésközpontú olasz stílusba új életet vitt a szabadabb szellemû 
holland és brazil játékosok megjelenése. Az íztelen angol stílust (vagy stílus-
talanságot) némileg enyhítette egy kis kontinentális fûszerezés, amit a Csator-
nán túlról szereztek be, francia csatárok formájában. Kanapémról szemlélve 
úgy tûnt, ez a játék sokkal inkább elôrehaladt a globalizáció folyamatában, 
mint Földünk bármely más gazdasági rendszere.

Sôt mi több, felfedeztem a labdarúgás globalizációjának újabb, még kiak-
názatlan jótéteményét. Valakinek írnia kellene egy könyvet a témáról, ami 
azzal a (mégoly terhes) feladattal járna, hogy az illetô körbeutazza a világot, 
futballmeccsekre járjon, edzéseket nézzen, és interjúkat készítsen személyes 
példaképeivel. Nyolc hónapra szabadságoltam magam a The New Republic 
magazintól, és ellátogattam azokba a stadionokba, ahova a legjobban vágytam.

2001 ôszén, amikor dolgozni kezdtem ezen a könyvön, a közhangulat 
– érthetô módon – nagyot változott a globalizációval kapcsolatban. Többé 
nem lehetett olyan lelkesen és messiási hévvel beszélni a gazdasági egymásra-
utaltság politikai ígéreteirôl. És volt még egy probléma. A világ rövid kísérlete 
az egymástól való függôséggel kapcsolatosan közelébe sem ért a sokat hirde-
tett jólétnek. Ez a könyv a labdarúgás metaforáján keresztül próbálja meg-
közelíteni a kudarc néhány fájó kérdését. Miért maradtak szegények egyes 
nemzetek a temérdek külföldi befektetô ellenére? Mennyire veszélyesek a 
nemzetközi nagyvállalatok, amelyek ellen a baloldal annyira ágál?

Nem a vállalati kapitalizmus idejétmúlt marxista kritikáját akarom újra 
elôkotorni – a könyv nagy kérdései inkább kulturális, mint gazdasági jellegûek. 
A globalizációellenes baloldal újítása abban áll, hogy felkarolja a hagyomány-
tiszteletet. Általános az aggodalom, hogy a globális ízlés és márkák elsodorják 
a tradicionális kultúrákat. Természetesen a labdarúgás nem ugyanolyan súly-
csoport, mint Bach vagy a buddhizmus. De gyakran mélyebb érzéseket kelt, 
mint a vallás, és a hagyományok tárházaként legalább ugyanannyira része a 
közösségi létnek. Franco uralma alatt az Athletic Bilbao és a Real Sociedad 
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klubjai voltak az egyedüli színterek, ahol a baszk emberek anélkül fejezhették 
ki kulturális büszkeségüket, hogy börtönben végezték volna. Az olyan kisebb 
angol iparvárosokat, mint Coventry és Derby, a futballklubok a nyomasztó 
mocsok közepette is segítettek egyben tartani.

Mind kritikusai, mind támogatói logikáját követve, a globális kultúrának 
el kellett volna törölnie ezeket a helyi intézményeket a föld színérôl. Valóban, 
a világban utazgatva nehéz nem elrettenve szemlélni az olyan óriási márkákat, 
mint a Manchester United vagy a Real Madrid, amelyek az ôket támogató 
Nike és Adidas segítségével, világméretû szurkolótáborra tettek szert, és elhó-
dították rajongóikat a régi csapataiktól. Ám a sokszínûség eltûnésének fenti 
példája sokkal inkább kivétel, mint azt gondoltam volna. Tébolyult szurkolók, 
bandavezérek és ôrült bolgár csatárok között járva mindenütt azt láttam, hogy 
a globalizáció képtelen volt csökkenteni a helyi kultúrák jelentôségét, csillapí-
tani a helyi véres ellentéteket, vagy akár csak felszámolni a helyi korrupciót. 
Sôt az a gyanúm támadt, hogy a globalizáció valójában éppen hogy növelte 
ezeknek a helyi jelenségeknek az erejét – és nem feltétlenül jó értelemben.

Utazásaim során megpróbáltam a futballon – rajongóin, játékosain és 
stratégiáin – keresztül megérteni, hogy az emberek hogyan látják önma-
gukat ebben az új korszakban. Örömmel fogadják az új, globális címkéket? 
Vajon az emberek a jövôben majd nem angolnak vagy brazilnak mondják 
magukat, hanem európainak vagy latin-amerikainak? Vagy az új identitás 
értelmetlen marad, és nem ver gyökeret a történelemben? Vajon az embe-
rek visszatérnek az önmeghatározás olyan régebbi módjaihoz, mint a val-
lás vagy a néptörzs? Ha a labdarúgás intô példa, akkor sok minden írható 
a vallás és a törzsi gondolkodás számlájára.

Ez a könyv három részbôl áll. Az elsô megpróbálja megmagyarázni, hogy 
a globalizáció miért nem volt képes eltüntetni a játék nagy riválisainak egy-
más iránti ôsi gyûlöletét. Ez a keményebb, a huliganizmusról szóló harmada 
a könyvnek. A második rész gazdasági kérdéseket feszeget a labdarúgáson 
keresztül: az emberek ki- és bevándorlásának következményeit, a korrupció 
szívósságát és az olyan új, nagy hatalmú kiskirályok felemelkedését, mint 
Silvio Berlusconi, Olaszország és az AC Milan elnöke. Végül a könyv a futball 
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példáján keresztül veszi védelmébe a régimódi, jó értelembe vett nemzettudat  
erényeit.

A történet a komor kezdet után egyre optimistább lesz. A végére érve 
nehezemre esett volna túlontúl ellenségesen viszonyulni a globalizációhoz. 
Számos hibája ellenére, mégiscsak eljuttatta a labdarúgást a világ távoli sarka-
iba, így az én életembe is.
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I.

A belgrádi Vörös Csillag (Crvena Zvezda) Szerbia legnépszerûbb és legsike-
resebb futballcsapata. Mint majd’ minden európai és latin-amerikai klub, 
ez a csapat is nehezen kezelhetô és hihetetlenül agresszív szurkolótáborral 
rendelkezik. A Vörös Csillagnál azonban az erôszakos rajongókat tisztelet, 
sôt még annál is több illeti. Rendszeresen találkoznak a klub irányítóival, 
hogy megtárgyalják a bandák szervezeti felépítésének esetleges változásait. 
Vezetôik anyagi támogatásban részesülnek, és e juttatási csomag részeként 
szabad bejárással rendelkeznek a csapat Belgrád egyik elôkelô negyedében, 
a Topc~iderben található székházába.

A bandák nagy befolyással rendelkeznek, amit nyers erôszakkal értek el. 
Néhány hónappal azelôtt, hogy Belgrádba érkeztem volna, azért, hogy kiderít-
sem, a klub milyen szerepet játszott az 1990-es évek délszláv háborúiban, a 
Vörös Csillag szurkolói berontottak a csapat edzésére, és ütôkkel, husángok-
kal és más alkalmatosságokkal megvertek hármat saját játékosaik közül. Az 
atrocitásokat követôen szemérmesnek éppen nem mondható módon dicseked-
tek teljesítményükkel. Az esetet követôen a huligánok kereken megmondták 
a riportereknek, hogy „nem tûrhették többet az erôfeszítés hiányát a pályán”. 
Egyetlen telefonhívásomba került, hogy megszervezzek egy interjút, és talál-
kozzak néhányukkal a csapat székházának elsô emeleti tárgyalótermében.

Belgrádnak az a környéke, ahol a Vörös Csillag székhelye található, rém-
fi lmbe illô baljóslatú hangulatot áraszt. A stadion tetején egy hatalmas, ká-
rogó varjúcsapat él. Amikor egy játékos gólt rúg, a tömeg felkiált, a madarak 
felröppennek – az égen repkedô madarak jelenlétébôl vagy hiányából város-
szerte következtetni lehet a meccs állására. A stadionnal átellenben, az utca 
másik oldalán él Arkannak, a szerb történelem leghírhedtebb hadvezérének és 
bûnözôjének családja, az általa építtetett kastélyban, ami bástyák és tornyok 
sokaságát felvonultató újgazdag förmedvény. Már jó ideje lézengek a ház köze-
lében, amikor egy nagydarab, bôrkabátos férfi  jelenik meg, és afelôl érdeklôdik, 

foci_015-038_4korr.indd   16foci_015-038_4korr.indd   16 2/5/08   2:29:39 PM2/5/08   2:29:39 PM



17

hogy mi járatban vagyok. Mivel Arkan emberei könnyen ragadtatják magukat 
tettlegességre, eltévedt turistának adom ki magam, idegesen útbaigazítást kérek 
és gyorsan elhagyom a terepet. Ottjártamkor acélszürke esti égbolt fogadott.

Tolmácsom megbeszélt egy találkozót Drazával, a Vörös Csillag magukat 
Ultra Rossz Fiúknak (Ultra Bad Boysnak) nevezô szurkolócsapatának egyik 
vezetôjével. Azzal az erôsen túlzó érvvel sikerült meggyôzni, hogy egy interjú 
a klubnak dicsôséget hozhat, a Vörös Csillag rajongótáborának tetteit pedig 
az egész világgal megismertetheti. Draza hat bôbeszédû kollégája kíséretében 
érkezik. Elsô ránézésre a Rossz Fiúk egyáltalán nem méltóak nevük elsô fe-
lére, a másodikra viszont annál is inkább. Eltekintve a vádlijukon díszelgô, a 
banda nevét hirdetô terjedelmes, vörös tetoválásoktól, viszonylag derék fi a-
talembereknek tûnnek. Draza gyapjúkabátot és katonai nadrágot visel. Túl 
hosszúra nôtt, de szemmel láthatóan ápolt hajával elsôéves fi lozófi a szakos 
egyetemista benyomását kelti. Mint késôbb kiderül, valóban egy vizsgákkal 
elhavazott diák. Társai sem tûnnek fenyegetôbbnek. Egyikük, egy gombafri-
zurás, kövérkés arcú fi ú, kapucnis sídzsekit visel, amitôl meg nem válna – az a 
típus, akinek számos öltözôszekrénybe tuszkolás juthatott osztályrészül.

Talán, hogy hitelességüket növeljék, a Rossz Fiúk magukkal hoztak egy Krle 
nevû ôsz hajú férfi t, aki szakadt, fekete dzsekiben érkezik, hátán egy texasi ko-
sárlabdacsapat, a San Antonio Spurs emblémájával. Inas teste olyan benyomást 
kelt, mintha Krle azzal töltené minden szabadidejét, hogy húzódzkodásokat vé-
gez az ajtókereten. A sokévnyi huligánélet idô elôtt megöregítette. (Amikor a 
koráról és a foglalkozásáról kérdezem, gyorsan témát vált.) Az engem melegen 
üdvözlô kamaszok naiv lelkesedésétôl eltérôen Krlérôl ordít a közömbösség. 
Közli tolmácsommal, hogy kizárólag azért jött el az interjúra, mert Draza ra-
gaszkodott hozzá. Egyetlen kedves gesztusa az, hogy egy mûanyag palackból 
folyamatosan utántölti poharamat meleg szerb sörrel. Miután megkóstolom a 
sört, ez már nem is tûnik annyira baráti gesztusnak, de haragos, szürke szemébe 
nézve azon kapom magam, hogy egyik poharat hajtom fel a másik után.

Krle a csapat rangidôs tanácsadója, a feltörekvô huligánok mentora. Dü-
hödt tekintetét és barátságtalan viselkedését leszámítva tulajdonképpen 
örültem a jelenlétének. A Vörös Csillaggal kapcsolatos érdeklôdésem kö-
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zéppontjában az 1990-es évek álltak, az idôszak, amikor ô bûnözôként épp 
virágkorát élte, és a szurkolók kulcsfontosságú szerepet játszottak a szerb 
nacionalizmus újjáéledésében. Ez azon az eszmén alapult, hogy a szerbek a 
történelem örök áldozatai, akik ezért kénytelenek harcba szállni, hogy méltó-
ságuk maradékát megôrizzék. Némi ösztökélésre Draza nyíltan beszél ezekrôl 
az összefüggésekrôl. Monológja sajnos nem tart sokáig. Tekintélyparancsoló 
gyors szemvillanásokkal és nyers közbevágásokkal Krle veszi át a beszélgetés 
irányítását. A kérdésekre kurtán válaszol.

– Kit gyûlöl a legjobban?
Néhány másodpercnyi megfontolt csönd következik.
– A horvátokat és a zsarukat, nincs különbség. Mindegyiket megölném.
– Milyen módszert részesít elônyben verekedéskor?
– Fémrudakat, és egy speciális rúgást, amivel eltöröm a fi ckó lábát, amikor 

nem fi gyel – keményen toppant az egyik lábával, szemmel láthatóan sokat 
gyakorolt mozdulat.

Mivel a sör fejbe vágott, megpróbálok közelebb araszolni látogatásom ere-
deti céljához.

– Észrevettem, hogy Arkant „parancsnoknak” nevezik. Tudna mondani 
pár szót arról, hogy hogyan szervezte egységbe a szurkolókat?

Tekintetében mély sértettség, majd kendôzetlen harag jelenik meg. Szavai 
lényegét tolmácsolás nélkül is megértem. 

– Egyáltalán nem kellene válaszolnom a kérdéseire. Maga amerikai. Az 
országa bombázta a miénket. Maguk szerb embereket gyilkoltak le.

Kiváló alkalom a beszélgetés más irányba terelésére. A tolmácsomnak 
címzett megjegyzésben, amit csak az interjú után fordítottak le nekem, Krle 
kijelentette: „Ha az utcán találkozom ezzel az amerikai seggfejjel, a szart is 
kiverem belôle.”

Ezután Krle kiszáll a beszélgetésbôl. Elôször a szoba másik végében áll-
dogál türelmetlenül. Majd egy székre huppan, és hátradôlve hintázni kezd. 
Amikor megunja, megint feláll, és fel-alá járkál.

Mindeközben védencei folytatják lelkes beszámolóikat az összecsapá-
sokról. Elmesélik nekem kedvenc gerillataktikájukat: az ellenfél mezébe 

foci_015-038_4korr.indd   18foci_015-038_4korr.indd   18 2/5/08   2:29:39 PM2/5/08   2:29:39 PM



19

öltöznek, így összebarátkozhatnak a vendégcsapat szurkolóival. A kocsijukba 
csalják, egy elhagyatott helyre viszik és megverik ôket. Azzal dicsekszenek, 
mennyivel jobbak belgrádi riválisuk, a Partizan (FK Partizan Beograd) szur-
kolóinál. Draza különösen szívesen mesél a Partizan ellen az elôzô idényben 
vívott meccsrôl. Harminc perccel a kezdôrúgás elôtt az Ultra Rossz Fiúk legke-
ményebb tagjai csendben összegyûltek a stadion egyik végében egy kisebb fa-
csoportnál. Mindenkinél fémrúd vagy husáng volt. V-alakzatba rendezôdtek, 
körbejárták a stadiont, és mindenkit megvertek, aki az útjukba került. Elôször 
a vendégcsapat szurkolóit támadták meg, azután keresztülverekedték magu-
kat a rendôrök tömegén. Az Ultra Rossz Fiúk olyan hirtelen lendültek táma-
dásba, hogy sem a zsaruknak, sem a Partizan szurkolóinak nem maradt idejük 
reagálni. Amerre jártak, sebesültek sorát hagyták maguk mögött, mint egy 
fûnyíró friss nyoma. – Öt perc alatt körbeértünk a stadionon – meséli Draza. 
– Hihetetlen volt.

Krle kitöréseitôl eltekintve az Ultra Rossz Fiúk tagjai egyszer sem károm-
kodtak. Úgy tartják, hogy ellenségeiknél magasabb erkölcsi szinten vannak: 
nem használnak lôfegyvert, és az ellenfelet eszméletvesztés után nem ve-
rik tovább. Draza bôvebb magyarázatot ad: – A Partizan-szurkolók egyszer 
megöltek egy tizenöt éves Vörös Csillag-rajongót. A stadionban ült, amikor 
jelzôpisztollyal mellkason lôtték. Azok a szörnyetegek meggyilkolták azt a 
srácot. Nem ismernek mértéket. – Az Ultra Rossz Fiúk addig beszélnek, amíg 
ki nem fogyok a kérdésekbôl.

Amikor elteszem a tollat és a jegyzetfüzetet, Krle ismét csatlakozik a csoport-
hoz. Fölém magasodik, és a szerb nacionalisták háromujjas üdvözlését mutatja, 
a béke jele plusz a hüvelykujj. A kézmozdulat egyszerre jelképezi a szenthárom-
ságot, és a szerbeknek azt a meggyôzôdését, hogy bolygónkon ôk a szenthárom-
ság leghitelesebb képviselôi. – Most te – mondja angolul. Engedelmeskedem. 
Mielôtt elhagyom a termet, Krle még négyszer megismételteti velem a mozdula-
tot. Amikor késôbb elmeséltem az esetet egy emberi jogi aktivistának, aki több 
évet töltött Belgrádban, ô elmondta, hogy a háború alatt a félkatonai szerveze-
tek tagjai gyakran kényszerítették a muzulmánokat és a horvátokat, hogy ezt a 
jelet mutassák, mielôtt megerôszakolták vagy meggyilkolták volna ôket.
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