• •

N. Pal J6zsef könyvajanl6ja
Szegedi Peter
Az elso aranykor
A magyar foci 194S-ig
Akademiai Kiad6, 2016, sos oldal, 4800 Ft

Nincs a földön olyan j;itek, ami a

targykörben nem vehettünk kezbe

val6 haj lam nem a modernebb (fut-

labdarugashoz hason lit ha t6. Em-

meg. A futba ll altal el6hivott, kife-

ball)kor sajatja csupan, hogy regi

berval6nk szels6 dimenzi6it hivja

jezett törteneti, tarsadalmi jelen-

,.balvanyai nk" epp oly esend6ek

el6 rendre, lebirhatatlan remenyt es

segek alapos elemzeser61 van sz6,

voltak a maguk koraban, mint nap-

vigasztalhatatlan csüggedest, fe-

olyan folyamatok, törvenyszeru-

jaink ünnepelt-szidott kisebb vagy

kezhetetlen mamort es tombol6 dü-

segek szam baveteler61, am ikre a

nagyobb "sztarjai".

höt, szenvedelyes szeretetet es

gy6zelmet ahit6, követel6 drukker

szenvedelyes gyu löletet egyarant.

nem gondol alta laban.

S ez ellensemmit sem tehetünk!
A szepit6 em lekezet e jatek vele-

Tarsadalmi, szociol6giai, pszichol6-

Melyek voltak e jatek terh6di-

jar6ja, eleg ne hany ev (evtized) s

giai je lenseg, identitasok, törtenel-

tasanak honi okai, milyen megosz-

legendanak latjuk azt, akit apaink

mi, geografiai, val lasi, eletforma-

tottsagok kifejez6je Jett a labda-

hol szerettek, hol orditva gyalaztak

beli töresvonalak, roko n- es el len-

rugas, mi vo lt a magyar-osztrak, az

nehanap. A könyv dme ezt az

szenvek gerjeszt6je, kifejez6je a

FTC-MTK, a varos-videk ellentetek

összetett viszonyt is megidezi

.. szimbolikus terben", a .. közelet i

gyökere, miert alakultak ki a fut-

törvenyszeruen, s ez az a pillanat,

diskurzus" resze, am i a szabad-

baller6szak formai mar a kezdetek-

aho l az a hitatt61 a szigoru szak-

id6höz val6 viszonyt, a tarsas kap-

t61, hogy kuszott ra a penz vagy a

munka sem szabadu lh at. Att6 1,

csolatokat vagy eletünk tereit is for-

po li tika az egeszre? S miert a

hogy a futba llr61 val6 beszednek a

malta szinte a kezdetekt61, s for-

tapasztalat, hogy hiaba sza lad az

legendasitas is resze visszavon-

malja az6ta is. Szegedi Peter szoci-

id6, hiaba megannyi - gazdasagi,

hatatlanul, különösen a mienkhez

ol6gus-sporttörtenesz e jatek ma-

jatekszerkezeti, medialis stb. - val-

hason l6 naci6 eseteben, aho l ama

gyar hist6riajanak els6 fel szazada-

tozas. szinte semmi lenyegi uj ni ncs

,.igazi" aranykor - az ötvenes evek -

ba vezeti az olvas6t oly m6don,

a nap alatt, ami ma törtenik, igy

6ta szinte folyamatos a sül lyedes.

ahogy - monografikus igennyel -

vagy ugy, megesett egykoron is?

F6hajtas is Szegedi Peter könyve,

se nki nem tette eddig. Nem az

Szamomra ennek tudatositasa a

ti sztelges a talal6an "futballkisha-

"atlagszurkol6t" fogva tart6 ered-

leginkabb lenyeges. A fel ismeres,

talomnak" nevezett regebbi Ma-

menyek es azok környezetenek

hogy e tavolb61 szem lelt hist6ria

gyarorszag labdarugasa el6tt, s a

tarhaza ez - annak ott van Denes

ugyanazon csodakkal es gyarl6sa-

kor alapos törtenelmi, tarsadalmi

Tamas, Sandor Miha ly es B. Baba

gokkal volt terhelt, mint amikre a

tükre egyben. S akit nemcsak a

'
Eva
ötkötetes muve, am i alapkönyv
lesz evtizedekig 1 - . han em olyan

mi eletünkben ralathatunk. A penz-

labda kergetesenek mamora, de

re, a sikerre val6 letörhet et len

sorsunk 1945 el6tti felszazada 1s

szaktörteneszi munka, ami lyent e

vagyakozas, a csalasra, a gyulöletre

fog lalkoztat, muszaj elolvasnia.
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