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Röviden

Magyarországról 
rajtolhat a verseny

KERÉKPÁR. – Folynak a tárgyalá-
sok a Giro d’Italia országúti ke-
rékpáros-körverseny jövő évi 
magyarországi Nagy Rajtjáról, 
amelyet a kormány is támogat 
– jelentette be Révész Máriusz. 
Az MTI beszámolója szerint a 
kormánybiztos a csütörtöki saj-
tótájékoztatón elmondta: kor-
mány-előterjesztést dolgoztak 
ki a jövő évi Grande Partenza és 
az első három szakasz magyar-
országi megrendezéséről.  HBN

Cseh védővel 
erősített a Fehérvár
LABDARÚGÁS. Hivatalos oldalán 
jelentette be a Mol Fehérvár, 
hogy szerződtette az FC Köben-
havn egyszeres cseh válogatott 
belső védőjét, Michael Lüft-
nert. A 26 esztendős futballista 
az elmúlt idényben az Omonia 
Nicosiánál szerepelt kölcsön-
ben. A ciprusiakkal idén bajno-
ki címet ünnepelhetett, ősszel 
pedig az Európa-liga csoportkö-
rében szerepelt a gárdával.  HBN

Valter Attila  FOTÓ: NS-ARCHÍV

A sport enyhített a traumán
A Párizs környéki 
békeszerződések 
elvágták a Debrecen 
és Nagyvárad közötti 
futballkapcsolatot. 

MAGYAR SPORT. Attól függet-
lenül, hogy a magyar sport-
élet többnyire Budapestre 
összpontosult az 1910-es 
években, természetesen 
országos szinten is komoly 
hatással volt rá a trianoni 
döntés, elsősorban a labda-
rúgásra nézve.

A békeszerződés 101. évfor-
dulója kapcsán Szegedi Péter 
szociológus-sporttörténész 
beszélt a Hajdú-bihari Nap-
lónak. – A határ menti váro-
sok esetében – mint amilyen 
Debrecen is lett – a természe-

tes riválisokat választotta el 
egymástól a békeszerződés. 
Miskolc Kassát veszítette el, 
Győr Pozsonyt, Szeged Sza-
badkát, a cívisváros pedig 
Nagyváradot. A debrece-
ni labdarúgás fejlődéséhez 
nagyban hozzájárult, hogy 
a két város több csapata is 
rendszeresen a kerületi 
bajnokságban mérkőzött 
meg egymással. Ezeken 
a keleti derbiken bizony 
még balhék is előfordul-
tak. Az együttesekből válo-
gatottakat verbuváltak össze, 
egy ilyen Debrecen–Nagy-
várad válogatottmeccs re 
akár 5 ezer néző is össze-
gyűlt. Ahhoz képest, hogy 
csak néhány évvel 
korábban kezdett el 
komolyodni 
a futball, 
ez elké-
p e s z t ő -
en nagy 
szám. Ezt a 
k a p c s o l a t o t 
szakította szét 
a háború és utá-
na Trianon – fo-
galmazott. 

Nem mehettek
Az első világháborúnak volt 
még egy nagyon fájó követ-
kezménye is a magyar sport-
ra nézve: a vesztes országok 
versenyzői egyszerűen nem 
vehettek részt az 1920-as 
antwerpeni olimpián. „A mi 
magyar címertől ékes atlé-
táink nem mehetnek a jövő 
év tavaszán olimpiai babért 
szedni Antwerpenbe és ví-
vóink – a világ legjobb vívói 
– sem védhetik meg Stock-
holmban szerzett olympiai 

bajnokságukat. Gyűlöletből, 
konokságból és kíméletlen 
haszonlesésből olyan védő-
gyűrűt húzott az angol sport 
Antwerpen, az antwerpe-
ni olympiász köré, hogy a 
magyar sport csak a távoli 
szemlélője lehet az 1920 nya-
rára tervezett belga olympi-
ásznak” – számolt be a dön-
tésről 1919 decemberében 
meglehetősen csalódottan és 
dühösen a Sporthírlap.

Szegedi Péter elmondta, 
hogy az 1920-as évek elején 
kifejezetten rossz gazdasági 
állapotban volt Magyaror-

szág, főleg a fővá- r o s . 
Például a Testvériség pályá-
jának a kerítését tüzelő hi-
ányában elkezdték bontani 
az emberek, hogy tudjanak 
mivel fűteni. 

– A háborúból jobban ki-
jövő nemzetek a kedvezőbb 
anyagi helyzetük révén el-
kezdték elszipkázni a ma-
gyar játékosokat külföldre. 
A környező országokban 
voltak olyan klubok, amik 
kifejezetten magyar lab-
darúgókra építettek. Ilyen 
volt a bécsi Hakoah Wien is, 
amely például a későbbi vi-

lághírű edzővel, Guttmann 
Bélával nyerte meg az oszt-
rák bajnokság első profi  idé-
nyét 1925-ben. 

– Az országunkon be-
lül is volt mozgás a 

vidéki városok felé, 
a DVSC akkortájt 
erősödött meg, 
így Debrecenbe 
is érkezett több 

budapesti játé-
kos, mert a klub a 

vagongyár-

ban tudott nekik munkát 
biztosítani – mondta a szak-
ember.

Az ország feldarabolása 
után a döntéshozók körében 
is felértékelődött a sport 
szerepe. – Egy ilyen nemze-
ti traumát követően a sport 
egy olyan eszköz volt, ami 
egy kicsit talán segített fe-
ledtetni a történteket, hiszen 
a sikerek által meg lehetett 
mutatni a világnak, hogy ez 
a nemzet továbbra is létezik, 
és élni akar – fogalmazott 
Szegedi Péter.  BAKOS ATTILA

A sikerek megmu-
tatták a világnak, 
hogy ez a nemzet 
létezik, és élni akar 
SZEGEDI PÉTER

MEG
JELE

NT!

AJÁNDÉK PANINI EURO 2020 MATRICAGYŰJTŐ ALBUM 6 MATRICÁVALRRIICCAAGGYYŰŰŰJJTTŐŐŐ AALLBBUUMM 66 MMAATTTRRRRRRIIIIICCCCCCÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLAAJJJJJJÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉÉKKK PPPPAANNINNII EEUURROO 22002200 MMAATTRR
EB-POSZTERMAGAZIN
AAAAAAAAJJJJAAAAAAAAJJJJJ

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!

                                     MAGYARORSZÁG l ANGLIA l NÉMETORSZÁG
l CRISTIANO RONALDO l KYLIAN MBAPPÉ 
l ROBERT LEWANDOWSKI  l ZLATAN IBRAHIMOVIC
l SZALAI ÁDÁM l SZOBOSZLAI DOMINIK 

l 24 POSZTER l595 FT  

736847

HIRDETÉS

Váradon fi gyelték a tehetségeket
Nagyváradon tartott kiválasztót a DVSC Kézilabda Akadémia. Az eseményen összesen 57 gye-
rek vett részt, akik két csoportban edzettek helyi trénerek útmutatásai alapján. Az első gya-
korláson a serdülők mutatták meg tudásukat, majd utánuk következtek az ifj úságiak. Mindkét 

edzésen a bemelegítés után különböző labdás gyakorlatokat végeztek, majd egymás elleni 
játékkal fejezték be a tréninget a fi atalok, miközben a DVSC Kézilabda Akadémia szakemberei 
árgus szemekkel fi gyelték őket. FOTÓ: DVSC KÉZILABDA AKADÉMIA-ARCHÍV
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Az ország feldarabolása 

Szokolyi Alajos 
(1896 Athén – 
atlétika, 
bronzérem)

Halmay Zoltán 
(1900 Párizs, 
1904 St. Louis, 
1908 London – 
úszás, arany-, 
ezüst- és 
bronzérem)

Zulawszky Béla 
(1908 London – 
vívás, ezüstérem) Aradi Lajos 

(1912 Stockholm – 
torna, ezüstérem)

Tapavicza Momcsilló 
(1896 Athén – 
tenisz, bronzérem) Berkes József 

(1912 Stockholm – 
torna, ezüstérem)

Somodi István 
(1908 London – 
atlétika, ezüstérem)

Rittich Jenő 
(1912 Stockholm – 
torna, ezüstérem)

Levitzky Károly 
(1908 London – 
evezés, bronzérem)

Ozoray Schenker Zoltán 
(1912 Stockholm – 
vívás, aranyérem)


