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A MakkabiBrno

A Hakoah Wien történelmi sikert ért el azzal,
hogy 1924-ben megnyerte az elsö osztrák profi
labdarúgó-bajnokságot: Európában máig a bé
csi az egyetlen, bajnoki aranyat szerzett cionista
futballcsapat. De a zsidó sportmozgalom köz
pontja Németország volt, és Ausztriához képest
Csehországban is több , a Muskel-Judentum
(Izomzs idóság) eszméjét h irdető klub m űk ö 

dött. A Bar Kochba Ostrava 1899-es alapítása
után Olomoucb an, Uhers ké Hra dist ében ,
Prostijovban, majd gyakorlatilag minden jelen
tősebb cseh és morva városban alakult cionista
sportegylet. A legnagyobb klub Prágában m űk ö

dött (a Hagibor vfzilabdacsapata még csehszlo
vák bajnokságot is nyert), a legjobb futballgár-

Ajó játékosok mellé már csak szfnvonalas el
lenfelek, jól jövedelmező mérkőzések hiányoz
tak. Mivel nívós prágai csapato kkal nem játsz-

"hattak nézőcsalogató tétmérkőzéseket - Cseh
szlovákiában kül ön futballszövetségük és baj
nokságuk volt a "csehszlovákoknak", németek
nek, magyaroknak és zsidóknak - , a Makkabi
tu rnézni indult. E lső ízben 1923 tavaszá n, 18
nap alatt 10 mérkőzést játszottak Spanyolor
szágban, s a Barcelonától ugyan 4:He és z.o-ra
kikaptak, de 3:1 -re l egyőzték a Real Madridot.
A Makkabi anyagi l ehetősége it és vonzerejét jel
zi, hogy a Barcelona le akarta igazolni Schwarz
Ernőt, de ő visszautasította a katalánok ajánla
tát, mivel Brünnben jól keresett, ráadásul Buda
pest közelsége is Csehországban marasztalta .
A sikerek arra ösztönözték a klub vezetőit, hogy
tovább erős ftsék csapat ukat, így 1923 nyarán a
Makkabi kezdő tizenegyében már Hz magyar vá
logatott - részben keresztény - futballista lépett
pályára. A csapat 10 válogatott játékosa pályafu
tása során összesen 83-szor (!) szerepelt a ma
gyar nemzeti tizenegyben, az összválogatott
ságból a zsidó labdarúgók alig 40 százalékot
mutattak fel. A Makkabi már nemcsak cionista,
de zsidó gyökereit is elszakította.

Az eredmények pedig önmagukért besz éltek,
Ősszel Bécsben, 30 ooo néző előtt 4:He győz

ték le az osztrák baj nokidm-védő Rapid Wient,
majd Prágában THe a Cehie Karlínt, a cseh baj-

dát azonban a pár év alatt mintegy félszáz bu
dapesti labdarúgót szerződtetett Makkabi Brno
tudta kiál lítani.

A Makkabi elődje , az 1908-ban alapftott )ü
discher Turnverein - a korszak többi cionista
klubjához hasonlóan - igen szerény keretek kö
zött működött. Az 1919-ben életre hívott Makka
bi azonban - k ö szö n het ő ert a város gazdag tex
t i lkeres kedő i nek ., pár év alatt Közép-Európa
egyik l egj el entősebb futballvállalkozásává nőtte

ki magát. A morva gárda 1921 nyarán szerepelt
e lőszö r a magyar híradásokban, amikor a zsidó
sportszövetség pozsonyi ünnepélyén rendezett
futba l l mé r kőzésen p-re l egyőzte a pozso nyi
Makkabit - a brünni csapa tban öt budapesti,
három bécsi, két prostijoviés egy prágai játékos
szerepelt. Bravúros szezont produkáltak, 1921
ben 16 mérkőzésen egyszer sem szenvedtek ve
reséget. A klub, egyretávolodva az amat örséget

nokság bronzérrnes ét, az ezüstérmes Slavia Pra
ha pedig csak az utolsó pillanatban tudta B-ra
alakftani mérkőzésük végeredményét. Év végén
olasz túrán vettek részt, ahol többek között le
győzték a Juventust is. Az Olaszországban dol
gozó edző, Schöffer Imre szerint " gyönyörű sé

get keltő látvány volt a labdának az a mesteri ke
zelése, az olaszok e lőtt még eddig ismeretlen
trükköksokasága, amit a brünni Makkabi exma
gyarjai itt bemutattak". Bár a mester hozzátette,
hogy néhány hiányossága miatt nem tartja a
Makkabit Európa legjobb csapatának.

1924 tavaszán Bolognában játszottak döntet
lent az olasz válogatottal, azonban egy váratlan
esemény keresztü lhúz ta a brünniek terveit.
A cseh labdarúgó-szövetség megtiltotta a zsidó
szövetségnek, hogya felügyelete alá ta rtozó
csapatokban keresztényeket foglalkoztassanak.
A Makkabi Brno vezetőinek választaniuk kellett:
vagy a mezükre varrt Dávid-csillagtól, vagy a ke
resztény játékosaiktól válnak meg. Eleinte nem
foglalkoztak a prágaiak inteimével, ám ettő l füg
getlenül a csapategység megbomlott, két kulcs
játékosuk is távozott , Feldmann j á té kos-edző

Brémába, Hirzer Hamburgba szerződött.

1924 nyarán újabb keresztény labdarúgók ér
keztek Brünnbe , amit már a zsidó szövetség
sem tolerált, és felfüggesztette a Makkabi játék
jogát. A klubekkor a feloszlatás mellett döntött,
de a választmány egy része Blue Star néven újjá-

valló cionista ideológiától, látványosan profesz
szionalizálódott, új pályát, tribünt és kávéházat
építettek, és egyre jobb játékosokat sze rződtet

tek - immár kizárólag Budapestről. A tízszeres
válogatott Feldmann Gyula 1922 tavaszán érke
zett Brünnbe, az MTK játékosát hamarosan a
ferencváros i Nikolsburger Rezs ő és Schwarz
Ernő , illetve a KAOE kapusa, Zsigmond Vilmos
követte.

A kl ub azonban tönkrement, és csak 1923 ta
vaszán szervezték újjá. Ismét magyar játékoso
kat igazoltak, s őt a vándorlás tömegessé vált,
egyév alatt 17 (!) budapesti futballistát csábítot
tak Brünnbe. A Makkabi vezetői nem titkolták,
hogy - a régió jelentősebb klubjaihoz hasonló
an - nem tartják be a szigorú amatőrszabályo

kat.A Nemzeti Sport Futballvárosdmű vezércik
kében alapos rész letességgel mut att ák be a
Makkabit. A klubegyik vezetője elmondta, hogy
.csapatuk játékereje kizárólag attól függ, hogy
milyen gárdát sikerül Budapesten összeállítani
ok", és az is kiderült, hogy a játékosok nem csu
pán jól élnek, de még spórolni is annyit tudnak,
amennyit .Budapesten a lakáson és tökéletes
étkezésen kívül képtelenek volnának megtakart
tani". A brünni textili par és futball összefonódá
sát pedig mi sem mutatja jobban, mint hogy az
exfradista Obitz Gábor kiváló játékának köszön
hetően 45 rend ruha és 3 télikabát boldog tulaj
donosának vall hatta magát.

szervezte a futballcsapatot (tehát 1924 őszétől

párhuzamosan , egymástó l függet lenül rnükö
dött az újra amatőr és cionista Makkabi, illetve
a Blue Star). Az új egyesület a pozsonyi székhe
lyű magyar labdarúgó-szövetségbe kérte felvéte
lét, a csapatot magyar és német labdarúgókkal
e rős ftették meg. Újabb olasz túrára készültek,
de a szövetség ismét keresztülhúzta az immár
meghatározhatatlan tá rsadalmi hátterű klub
számításait. Prágába n eldöntött ék, hogy az
osztrákok után, 1925 januárjától Csehszlovákiá
ban is profi bajnokságot indítanak. Bekérették a
tagegyesületek papírjait, s megállapították, hogy
a Blue Star több labdarúgóját szabálytalanu l iga
zolta le, ezért a klub játékjogát fél évre felfüg
gesztették. Ezazt jelentette, hogya csapat nem
hogy az országos profi bajnokságban nem in
dulhatott, de külföldi túrán sem vehetett részt.
A kl ub megkezdte büntetésének letöltését, több
magyar játékos visszatért Budapestre. Az egye
sület tönkrement, de a vezetők nem adták fel,
fuzionáltak a német Brünner SK-va l, és ezúttal
BS K-B lue Star néven a csehszlovákiai német
szövetségbe léptek be. Acsapatnak már csak öt
magyar, többségében keresztény játékosa ma
radt, lendületük pedig csupán egy rövid, erdélyi
túráig tartott ki. A vállalkozás harmadjá ra is
csődbe ment, s a kezdetben héber nevű zsidó,
majd angol elnevezés ű magyar, végül német
klub 1925nyarán végleg feloszlott.


