INTERJÜ

"Ha nyer a csapat"
Szegedi Peter sporttörtenesz a regi idok magyar focijdr6/
Tarsadalomtörteneti tanulsagokban gazdag es igen olvasmanyos könyvet szentelt a magyartutball 2. vilaghaboruvallezar6d6 höskoranak Szegedi Peter. Lapunk korabbi rendszeres
szerzöjevel az Akademiai Kiad6 Kanari Könyvek sorozataban
megjelent köteteröl beszelgettünk.
•

Magyar Narancs: A futballal kapcsolatos
egyik elterjedt tarsadalomtörteneti, szociol6giai ertelmezes tarsadalmi szinten a versengö
identitasok küzdelmet, ennek manifesztaci6jat latja a foci mögött. Lehet magyarazni ezzel
a labdarugas szazad eleji paratlan sikeret?

Szegedi Peter: Több tanulmanyb61 is kiderül
-es nem csak Magyarorszagr61-, hogy szamtalan esetben val6ban a tarsadalmi polarizaci6 jelenik mega futballpalyan . A manapsag
j61 ismert parharcok j6 resze is erröl sz61: szokas itt em legetn i a glasgow-i fr-kato li kus Celtic
es a protestans Rangers rivalizalasat, szamos
spanyol vagy olasz rangad6t, derbit. Magam
is igyekeztem bemutatni es illusztralni azt a
szedftö iramu fejlödest, amit nehany ev alatt
produkalt a hazai futball, s az egyik specifikus
adottsag, ami ezt lehetöve tette, eppen a versenge identitasok kifejezödese: nemzetközi 20
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leg a magyar-osztrak valogatott meccsek adtak ennek keretet, itthon pedig az FTC-MTKderbik. Ugyanakkor, ha az MTK- Frad i dichot6miara gondolok , ez a felosztas megvolt Seesben a Rapid- Austria es Pragaban a SlaviaSparta felallasban . Söt, a cionista Hakoah
Wiennek, illetve a pragai nemet DFC-nek köszönhetöen a ket szomszedos nagyvarosban
meg szfnesebb volt a futball "szimbolikus terkepe". Lenyegeben az egesz Monarchia futballja erröl sz61t: nem veletlen , hogy a Brit-szigetek utan a La Plata, illetve a Duna menten
alakultak ki a vilagfutball uj centrumai.
MN: Miert nem egy masik csapatjatek fu tott be?

SZP: A valasz egyszeru : ez volt az elsö sportkeretek között muvelt nepszeru csapatjatek.
Talan a rögbi lehetett voln a a versenytars- allft61ag a mostani Szabadsag teren a brit nagy-
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követseg dolgoz6i mar l8?s-ben
rögbiztek. A futb all nagy elöriye,
hogy j6val nyi tottab b s portag.
MN: Hadas Mikl6s es Karady
Viktor Futba/1 es tarsadalmi identitas cimu tanulmanya az FTC es
az MTK rivalizalasat kapcsolja
össze ket különbözö, de egymassal is versengö polgarosodasi,
illetve asszimilaci6s modellel: az
MTK-nal a zsid6 asszimilaci6 es
polgarosodas , a Fradinal a nemetfsvab (kis)polgarsag törekveseinek parhuzamaval.

SZP: Be kel l, hogy valljam , en
ennek a tanul many nak köszönhetem , hogy el kezdte m a focival
foglalkozni. Had as a sza kdolgozatomnal , majd a doktori kepzesben is a tema vezetöm vo lt, Karad y pedig a mentorom. Ez egy
nagyon vonz6 es szimpat ikus
modell , reszben egyet is tudok
vele erteni , az MT Keseteben muködik is a dolog, de a Fradinal kicsit eröltetettnek erzem a nemet
asszimilaci 6val kapcsolatos ertelmezest. Sokkal meggyözö bb az
az el lentetpar, amit ök is megfogalmaznak: egyfa jta polgari -plebejus szemben all as muködött a
ket klub között. Ahogya n a könyvemben is from , a Fradi különösen erös csapat volt abb61 a
szempontb61, hogy jelentös loka lis közösseg
allt mögötte; ugy velem , a klub kezdeti si kerei
a lokalpatriotizmusukkal magyarazhat6 k, az
alapft6k nemet gyökerei indifferensek ebböl a
szempontb61. Ugyanakkor az FTC egy munkaske rület csapata is vo lt, a sikeresseg, a
sorra elh6dftott: bajnoki cfmek mellett ezzel
tudtak a IX. kerület hatarain tul is hfveket toborozni. Ki masnak szurkoltak volna azok a
kis polgarok, szakm u n kasok, a "kereszteny
kisemberek" , akik peldaul a magyar-osztrak
meccsek miatt megkedveltek a focit? Ott volt
ugyan az MTK, de öket mindenki zsid6 csapatkent azonosftotta, voltak az uri csapatok,
mint az elsö evek sikercsapata, a kesöbb gyorsan visszaesö BTC, vagy a MAC, amelynek jatekosai eleinte al lft6 1ag feher glaszekesztyuben jatszottak- ezekkel egy angyalfö ld i munkas vagy kereskedö nehezen tudott volna azo-
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nosulni. Maradt tehat a Fradi , a zöld-feherek
egyebkent is zsin6rban nyertek a bajnoki cfmeket. Egy sikeres klubbal, akiket "alulr61 jöttkent" azonosftottak a szurkol6k, könnyü volt
szimpatizalni.
MN: A höskor ugy elt az emlekezetben,
hogy a fair play, a lovagias ellenfelek es a sportszeru szurkolas idöszaka- te viszont azt frod,
hogy ez volt a magyar futballtörtenet tan legeröszakosabb peri6dusa.

SZP: Azt azert nem mondanam , hogy akkor eröszakosabb lett volna a foci , mint manapsag, amikor sokan epp ezert jarnak
meccsre, hogy lejatsszak a maguk külön
összecsapasat. Az akkori szamos botranynak mindig volt valami konkret oka , fel
sem merült, hogy a szurkol6k az eröszakot önmagaert eljek ki . Gyengebb volt az
akkori merközesek biztosftasa is , j6 ideig
rendezök sem voltak, fgy eleg volt egy-ket
vitathat6 bfr6i ftelet, hogy kitörjön a botrany. Az eröszak elszabadulasa 1918-hoz
köthetö, s ez 1921-22-ig tartott.
MN: Vagyis lekepezte azt, ami a haboru,
a forradalmak, Trianon utan a tarsadalomban zajlott?

SZP: fgy van! Ugyanaz törtent, ami a
mindennapokban , s utalhatok az akkori
különftmenyes terrorra, mondjuk a Somogyi-Bacs6-gyilkossagra. Kapcsolatba
hozhat6 az akkori revfzi6s propagandaval is : ha igazsagtalansag törtenik, akkor joggal követelhetünk kompenzaci6t.
A szurkol6k sem jartak el maskent, ha
igazsagtalannak veltek egy fteletet, akkor
maguk tettek igazsagot. Nem beszelve
arr61, hogy j6 par olyan ember is ott volt
a merközeseken, akik egy-ket eve mega
fronton harcoltak, hozzaszoktak az eröszakhoz. Nem veletlen az sem , hogy rengeteg antiszemita hatterü eset törtent akkoriban, ez következett a feherterror, az
ebredö propaganda es a hivatalos kereszteny
kurzus hangulatab61. 1921 vegen a budapesti
rendörseg lenyegeben ket h6napra be is tiltja
a nyilvanos futballmerközeseket , utana nagyon hatarozottan visszaszorftjak a nezöteri
eröszakot az MLSZ es a rendörseg együttmüködeseben . Ekkort61 elöfrtak, hogy egy merközesre hany rendort kell kiallftani . 1925. okt6ber 4-en, a magyar-spanyol meccsen mar
250 rendör ügyelt a rendre- ilyen szintü biztosftas korabban ismeretlen volt. De a klubokat is arra ösztökeltek, hogy tegyenek rendet
a sajat hazuk tajan. Teszem hozza , sikerrel : a
huszas evek közepetöl, legalabbis az elsö
osztalyban megszüntek a nezöteri botranyok,
az incidensek kiszorultak a stad ionokat környezö utcakba .
MN: 1919 utan megindult a magyar labdarug6k aradata külföldre. Mi volt a kivandorlas
fö oka?

SZP: Nem volt penz a magyar fociban . Gondeljunk a Regi idökfocijanak Plattk6 Ferencröl
mintazott kapusara , Vallaira , aki villamosjegyert ragja a tulajdonos Minarik Ede fület,
majd vegül Madridba sz61ftja a szerzödese.
A külföldön jatsz6 magyar jatekosok többször
is elmondtak, hogy ha jobban megfizetnek
öket, ha nem lenne ilyen szegenyseg Budapesten , akkor hazajönnenek. Es ez be is következett, amikor 1926-ban bevezettek a profi baj noksagot. De ez rövid ideig tartott, mert 1932töl sosem latott mertekü kirajzas indult Fran -

lzz6 alkalmazottai voltak, amikor Aschner Lip6t lett az elnökük, az volt az egyik dobasa ,
hogy odavette a focistakat az altala vezetett
ceghez. E ket forrasb61 mar j61 lehetett keresni . Az atigazolasok egeszen mas szabalyok
szerint zajlottak, mint ma. Az angol rendszert
vettük .at, mindenkit automatikusan egy evre
szerzödtettek, ev veg~ n pedig a klubok eldöntöttek, kit tesznek visszatartasi , illetve atengedesi listara, s az ut6bbiakert lehetett ajanlatot
tenni . Akik egyik Iistara sem kerültek fel, azok
szabadon , atigazolasi dfj nelkül igazolhat6k
voltak, ezt hfvtak nem hivatalosan szabadlistanak. Elöfordultak atigazolasi botranyok is , peldaul amikor az Ujpest Vincze
Jenöt egy szfnesznö segftsegevel vitte el a
debreceni Bocskaib61.
MN: Azt frod, hogy a sikeres magantulajdonu klubok helyet idövel sorra atvettek
a vallalati egyesületek, sok helyen a helyi
vasutascsapatok lettek a nyerök. Csak nekem tUnik ugy, mintha az 1938-as györi
iparfejlesztesi program ereztette volna a
hatasat a futballeletben is?

SZP: Egy kora bban kezdödött folyamat
teljesedett ki ekkor. Meg a gazdasagi valsag idejen derült ki , hogy a profi bajnoksag
nem müködik igazan j61 , majdhogynem
bedölt. Az is nagy csapas volt, hogy nehany ev leforgasa alatt j6val több mint
szaz jatekosunk kiment Franciaorszagba.
Amikor 1935-ben bevezetik a Nemzeti Bajnoksagot, fontos volt, hogy az amatör
egyesületek is elsö osztalyuak lehessenek.
Csakhogy a szazadelöhöz kepest ezek zömeben nem civil alapftasu klubok, hanem
különbözö vallalati sportegyesületek voltak. A haborus keszülödes idejen erösöd tek a gyari es a vasutasklubok, hiszen peldaul a MAV-jarmüjavft6kban dolgoz6k
FUTBALLMAJÄLIS, 1913
szama nehany ev alatt megduplaz6dott.
Ezeknek az egyesületeknek hatalmas tagciaorszagba. De mivel ekkor mar profi csapa- saga lett, s a tagdfjaikb61 olyan mennyisegü
tok müködtek, legalabb penzt kaptak elszerzö- penz jött össze, amiböl az amatör egyesületedött jatekosaikert, korabban erre nem volt le- ket siman lehetett müködtetni . De nemcsak a
nagyvallalatok klubjai erösödtek, hanem a hadihetöseg.
gazdalkodasb61 hasznot huz6 vallalatok egyeMN: Össze lehet-e hasonlftani az akkori
profi bajnoksag üzleti modelljet a maival? Ho- sületei is- ennek tipikus peldaja a Gamma FC.
A kis vallalati Sportklub elöbb a Szentimrevarogyan zajlott peldaul a jatekosok adasvetele?
SZP: Sokkal kisebb volumenü üzlet volt. si SE-vel fuzionalt, majd összeolvadt az anyagi
A jatekosok fizeteset megszabtak, minimum gondokkal küszködö Budafokkal. fgy a korab5 pengöt kellett fizetni hetente, a maximalis ban jelentektelen Gamma 1939-töl az elsö oszheti ber elöbb 6o pengö volt, amit nagyon talyban jatszhatott, s nyomban le is igazoltak
gyorsan levittek 40-re, es erre jöttek a premiu- harom valogatott Fradi-jatekost. A klub elnömok. Ez j6val kevesebb a mai fizeteseknel, bar ket, Juhasz lstvant- aki korabban ugy fogalmafgy is jobban jartak, mint az amatör korszak- zott, hogy "a vallalati spart egyik legjobb ellenban , amikor legfeljebb illegalis, bujtatott, de szere a rendbont6 eszmek terjedesenek" ami a legfontosabb , alkalomszerü es szerzö- 1942-ben az MLSZ elnökenek valasztottak.
MN: A harmincas evek vegen erte el a madesben nem rögzftett, bizonytalan összegü
juttatast kaphattak . A jatekosok nagy resze gyar futball elsö vilagsikeret: 1938-ban egedolgozott a foci mellett- mega nagy klubok- szen a döntöig jutottunk a vilagbajnoksagon.
nal is. Az Ujpest jatekosai 1926-t61 az Egyesült Hogy sikerülhetett ez, miközben a harmincas
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evekben a magyar valogatott igen hullamz6
teljesltmenyt nyujtott, vita dult meg a jatekrendszer körül is?

SZP: Ebben az idöben lett Magyarorszagb61, ahogy a könyvem egyik fejezetenek a cfme
fogalmaz, futballkishatalom . Val agatottunk es
klubcsapataink a kival6 jatekosoknak köszönhetöen kimagasl6 eredmenyeket ertek el, de
az elavult jatekrendszer miatt nem voltak kepesek egyenletesen j6 teljesltmenyt nyujtani .
Nalunk focizott ket olyan jatekos- Zsengeller
es Sarosi - , akikröl azt gondolom, hogy
barmilyen valogatottban ki tudtak rukkolni
olyan megoldasokkal, amivel meccseket
döntöttek el. Tovabba a vilagbajnoksagra a
szövetseg leigazolta Dietz Karoly szövetsegi kapitany melle a korszak sikeredzöjet,
Schaffer Alfredot, aki jatekoskent, edzökent is tapasztalt, sokat latott futballszakember volt. Mlg az '54-es vilagbajnoki
ezüstünk hatalmas csal6das volt, az 1938as eredmenyt inkabb sikerkent elte mega
közvelemeny.
·

MN: Nehany evvel a valogatott sikere utan
az allam politikai okokb61 belenyult a labdarugas iranyltasaba, meg egy biztost is kineveztek- Gid6falvy Palt- a magyar futball arjasltasanak levezenylesere. A hazai focielet mennyire pr6balta vedeni a sajat auton6miajat?

SZP: Gid6falvy az MLSZ felöl szinte zavartanullathatott munk<ihoz: a szövetsegnek addigra nem is volt elnöksege, a hat6sagi biztos
legnagyobb ., sikerenek" a jatekvezetöi testület
zsid6tlanftasa tekinthetö. Mfg a tfzes-huszas

d6 futballszakemberek a harmincas evek vegetöl egyre nagyobb szamban valasztjak a biz·
tonsagosabb Svedorszagot vagy Portugaliat.
Szimbolikusnak mondhat6 tehat az egykor valogatott jatekoskent, majd edzökent is sikert
sikerre halmoz6 Konrad fiverek döntese: jenö
Lille-böl a Sporting Lisszabonhoz, Kaiman
Brünnböl a sved Örebr6hoz szerzödött. Tragikusan alakult Weisz Arpad, a Törekves volt
valogatott jatekosa, a kesöbbi haromszoros
olasz bajnok legendas edzöje sorsa- öt pel-

MN: Ez volt az a korszak, amikor a vilag
tele volt magyar edzökkel, gyakran ugyanazokkal, akik megaz elözö emigraci6s hullamban, a huszas evekben jatekoskent
szerzödtek külföldre.

SZP: Amikor 1934-ben elöször vilagbaj nok lett Olaszorszag, akkor 12 olasz csapatnak volt magyar edzöje, de az ezüstermes Csehszlovakia bajnokcsapata, a Slavia
kispadjan is a magyar Konrad Kaiman ült.
Olaszorszagban 1937-ben az elsö harom
helyezettnek volt magyar edzöje. ltt kell
emlftenünk Jimmy Hogan nevet, aki nalunk megcsinalta az MTK-t, az elsö eur6pai hfru magyar nagycsapatot, kidolgozott nekik egy nyerö jatekstflust- nos , Schaffer es
Konrad is az ö tanftvanyai voltak . Sokszor
hangsulyozom a könyvemben is, hogy bar az
elsö aranykorr61 beszelünk, de az igazi aranykor a valogatott futballjat tekintve az ötvenes
evek elsö feleben volt. Ha viszont azt nezzük,
hogy mikor terjesztettek el a magyaros stflust
a vilagban a magyar edzök, akkor a harmincas
evekben volt az igazi aranykor.

AKCIÖBAN AZ

evekben magas volt a zsid6 szarmazasuak
aranya a valogatottban is, a harmincas evek
vegere nagyon keves zsid6 szarmazasu jatekos akadt. A kluboknal mas volt a helyzet, a vezetösegekben voltak zsid6 szarmazasuak, s
kutatasaimb61 kiderült, hogy több egyesület
.,önszorgalomb61" meg azelött arjasftotta magat, hogy erre törveny kötelezte volna öket. Oe
1942-töl rendelet sza balyozta, hogy sportegyesület tagja nem lehet olyan szemely, aki a 3·
zsid6törveny hatalya ala esik, annak az egyesületnek pedig, amelyik nem nyujtja be a tagnyilvantartasat, az auton6miajat a belü gym iniszter megszünteti es a klubot egyszeruen
feloszlatja . Ez lett az MTK vegzete is.
MN: A munkaszolgalatnal, kesöbb a deportalasoknal szamltottak a korabbi futballerdemek?

Nezzen velünk a napba!
Lemaradt a napi hfrekröl? Ne csüggedjen!
A HfrNarancs minden este lakasaba szallftja
a legfontosabbakat.
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SZP: Nem sokat. Peldaul Braun Csibi, a huszas evek zsenialis labdarug6ja Harkov mellett veszti eletet munkaszolgalatoskent, de
emlfthetnenk sorstarsat, Weisz Ferencet, a
Fradi 17·Szeres valogatott, 9-Szeres bajnok jatekosat is . Masfelöl a mar korabban külföldre
ke rü lt, majd edzöi karrierbe kezdö magyar zsi-
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daul Hollandiab61 (ahova Franciaorszagb61
ment dol gozni) 1942-ben deportaltak a csaladjaval együtt Auschwitzba . Aki itthon maradt,
az sem lehetett biztonsagban , sokan bujkalva
eltek tu I, mint peldaul Guttmann Bela.
MN: A haboru alatti futballtörtenet morbid
finalejakent a bajnoksag egeszen Budapest
ostromaig folytat6dott...

SZP: Az 1944- 45-ös bajnoks agban sorra
maradtak el a merközesek, vagy legiriad6
miatt kellett felbeszakftani . Raadasul a front
közeledtevel egymas utan estek ki a videki
klubok, fgy a bajnoksagot nem hivatalos, egyfordul6s, fövarosi hadibajnoksagga alakftottak at. December 24-en meg lejatszotta k az
utols6 elötti , BSZKRT- Szentlörinc bajnoki talalkoz6t, s csak az elsö helyröl döntö FradiUjpest meccs maradt hatra. Többszöri halasztas utan vegül1944. december 25-re frtak ki a
rangad6t, karacsonykor azonban a front eierte a fövarost , fgy mar nem tudtak megrendezni. Ugy latszik , a futballban manifeszta16dott
szimbolikus harcnak csak egy val6di haboru
vethetett veget.
Barotanyi Zoltan

