Futball: modern
"világháború"
.

Ellenszenv, azonosulás, irigység - milyen
érzelmek húzódnak a
szurkolás mögött?

DEBRECEN. A labdarúgó-világbajnokság alapvetően egy
médiaesemény, viszont a futball lehetövé teszi bizonyos
kollektív érzelmek átélését
és a társadalmi beágyazódása
alapján képes megmozgatui
minket - magyarázta Szegedi
Péter szociológus-sporttörténész, miért olyan népszerű
világszerte a foci.
Mint elmondta, a futball
felfogható egy csatának, hiszen az országok egymás
ellen lépnek pályára összemérni erejüket, mint ahogy
a történelem során a háborúkban tették, a játékosok
ily módon pedig a katonákat
testesítik meg. Hozzátette:
ez hatványozottan igaz olyan

esetben, arnikor kedvenc válogatottunk olyan . csapattal
méri össze erejét, amely egy
történelmi rivális helyzetet
reprodukál. - Magyarország·
esetében a szlovákokkal vagy
románokkal való játék, vagy
ha száz évet visszatekintünk,
egy osztrákokkal közös mérkőzés mutatja meg ezt leginkább, de ugyanez a helyzet az
angol-sl}ót meccseknél is- sorolta a szociológus.
Kinek szurkolunk?

- Magyarország 1986 óta
nem vett részt a futball-világbajnokságon, valamint az
1950-es évek óta nem volt
egy tekintélyesnek mondható válogatottja, így az elmúlt
évtizedekben sokat csökkent
a hazai futball népszerűsége.
Ezzel szemben a nemzetközi foci iránt megnőtt az érdeklődés . Ha megnézzük, a

A fiatalokban bíznak
- Az Aranycsapat korszaka
óta megváltozott a társadalmi
berendezkedés Magyarországon. Az azóta eltelt idő alatt
lassan két generáció nőtt fel
és egyre kevesebben vannak,
akik még emlékeznek a legendás csapat tagjaira - emlékeztet az egykori bajnokokra
Borbély Attila, a Debreceni
Egyetem Sportgazdasági és
-menedzsment intézeti Tanszékének vezetője. Hozzáfűzte, hazánk 28 évvel ezelőtt

szerepelt utoljára futball véhén, ahol a szavjetek ellen
6-o-ás, a franciákkal szemben
pedig 3-0-ás vereséget szenvedett.
Ugyanakkor a szakember
szerint a labdarúgó akadéIDiáknak köszönhetően újra
színvonalas csapata lehet az
országnak, úgy véli, a nem túl
sikeres évek ellenére a hazai
foci népszerűsége mit sem
csökkent az elmúlt évtizedekben.

Chilei szurkolók "harci díszben", a hétfői Hollandla-Chile mérkőzésen

fiatalok leginkább a sztárcsapatok játékosainak mezét viselik, nem pedig egy magyar
sportolóét - fogalmazott a
sporttörténész. A szakember
szerint ugyanakkor a futballnak identitásteremtő szerepe
van, amely kialakulását több
tényező befolyásolhatja.
Messi-rajongók

- Egy csapat szimpatizálása
függhet a regionális közelségtől, a történelemtől; a tradíciótól, de egy játékostól is. Ezt

jól mutatja, ha például valaki
kedveli Messit, aki a Barcelona, valamint az argentin
válogatott játékosa is, feltételezem, Argentínának szurkol
a vébén - vélekedett. Ugyanakkor szerinte nem lehet általánosságban megmondani,
kinek szurkolnak leginkább
a magyarok. A szomszédos
országok közül egyedül Horvátország jutott ki a bajnokságr~, de egyénfüggő, hogy a
földrajzi közelség miatt menynyien szurkolnak nekik.
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- Akiben erős a közép- urópai identitás, az leh t, miatt
drukkol a csapatnak, d az
ellenkezője is el ő fordulhat és
valaki irigykedve tekint a horvátokra, amiért ők kiju tottak
Brazíliába, a magyar válogatott viszont nem - összegezte
a szakértŐ.
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