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Spéci, a primadonna

"Egy-egy felfedezett sporttehetségnek »rneg
fog ására« az egyesületek valóságos hajszát in
dítanak. Koncessziókkal , ígéretekkel valósággal
elkábítják az ill ető tehetséget. Egyi k egyesület
túllicitál ja a másikat, csakhogy elhalásszák egy
más orra elől a sportnak jövendő »sta r-s-ját, (...)

A »kiváló sportférfl ú« pedig fitymálva fogadja
mindezt. Úgy jár-kel közöttünk. mint a Nap, a
mely körül az egész sportvilágnak forognia kell.
Ezeknek a sportsmaneknek legtalálóbb elneve
zése: sportprimadonna."

Csupán négy éve rendeztek labdarúgó-baj
nokságokat Magyarországon, amikor a Sport
Világ 1905·ben cikksorozatot közölt az álamatő

rö k rő l . Mint minden sportág, a labdarúgás is az
amatörizmus talaján szerveződött, ahol a spor-

bukása után e l őá llott új politikai helyzetben,
érthető okokból, de most már hozzátehetem,
hogyok nélkül, féltem hazamenni. Mikor pedig
az 1. FC N ürn bergtő l ajánlatot kaptam, hogy
mint tréner és játékos lépjek be az egyesületbe,
én örömmel igent mondtam." Játékos-pályafu
tása hátra lévő éveit külföldön töltötte, 1919 és
1926 köz ött a Basel, a Nürnberg , a Wacker
München, a Sparta Praha és az Amateure Wien
csapataiban szerepelt.

Szinte mindent megnyert, amit lehetett, de
Spéci nem a d icsőségl istája miatt volt igazi "je
lenség". Hugo Meisl osztrá k szövetségi kapi
tá ny a futball művészé n ek tar totta , de téve
dünk, ha Schaffert egy szerény és szorgalmas
sportolónak képzeljük el. Spéci, a kávéházak ál
landó vendége, állítólag napi három órát biliár
dozott, a bécsi Ring Caféban pedig az "egyik
legkedvesebb csevegőnek és legrafináltabb bu
ki-dominó szakembern ek" tart ották."Schaffer
igazi sztá r volt, nem fukarkodott önmaga di
csőítéséve l , nyilatkozataival folyamatosan épí
tette saját mítoszát.

Egy tö rtén et sze rint Bázel polgá rme stere
megjegyezte a labdarúgónak, hogy még nála is
többet keres. Spéci erre csak annyit mondott:
"Valóban, de ön nem tud futballozni, én meg
tudok!" Fél év után távozott Svájcból, állítólag
azért, mert lesz állftott ák a fizetését , ő azonban
azt állította, hogy összekülönbözött egy játékos-

tolók célja testük edz ése, ám a gyorsan népsze
rűvé váló futballisták közül egyre többen felis
rnert ék, hogy játéktudásuk valódi tőké re konver
tálható. A profizmus 1926-os legalizálásáig a hi·
vatalosan amatőr , valójában pénzért játszó lab
darúgóka t nevezték álamatőröknek . A prima
donna a sportsajtó egyik kedvelt kifejezése volt,
azokat az á lamatőröket illették e je l zőve l , akik
nek mentalitása inkább hasonlított a színpadok
ünnepelt sztárjaiéhoz, mint a testüket tudato
san fejlesztő sportol ékéhoz.

A magyar futballmúlt legnagyobb primadon
nája kétségkívül Schaffer Alfréd volt. Az 1893
ban, Pozsonyban született labdarúgó gyerekko
rában került a föv árosba .a grundon még Alinak
becézett Schaffer1914-ben igazolt az MTK-hoz,
itt kapta egyik játékostá rsától a később közis
mertté vált Spéci nevet. Az MTK-val három baj-

társával. Annyit azért megjegyzett Svájcban töl
tött hónapjairól, hogy "a baseli csapat is hihe
tetlenül feljavult tréningem alatt ". Következő

kl ubjánál, Nürnbergben kezdték Fussballkönig
nek nevezni. Pedig itt is alig fél évet töltött, rnl
után ismét vitája táma dt egyik csapattársával.
Schaffer természetesen nürnbergi pályafutásá
ról is szuperl atívuszokban beszélt: "Valósággal
bálványoztak Nürnbergben, hiszen a csapat,
amely addig csak jelentéktelen szerepet játszott
a délnémet futballsportban, már az első évben,
amikor a csapat tréningjét amatőr alapon elvál
laltam és középesat ára voltam, nemcsak a d él-

. német, hanem a birodalmi bajnokságot is meg
nyerte." Az 1921/22-es bajnok i cimet már a
Wacker Münchennel érte el. A bajor városban
a Sporth írlap szerint "Az üzletek kirakatá ban
Schaffer arcképe volt látható, az utcákon, amer
re járt, utána fordultak az emberek, a társasá
gokban róla beszéltek s valami nagyon értékes
müncheni specialitásnak tartották. Fürdött a di
csőségben és a jólétben, a lapok hasábokat kö
zöltek minden egyes játékáról s minden rnozdu
latát megflgyelték."

1922 végén csatlakozott a Sparta Prahához,
ahol csak egyetlen bajnoki meccsen lépett pá
lyára, majd részt vett az MTK téli túráján, 1923
tavaszától pedig a bécs i Amateure (Aust ria
Wien) játékosa lett. Hazavágyott, 1923 végén
megnézte az MTK egyik bajnoki meccsét, majd

noki címet nyert, kétszer volt gólkirály, 1915 és
1919 között 15 válogatott talál kozón 17 gólt
szerzett, így gólátlagát tekintve harmadik a leg
eredményese bb válogatott futballisták rangso
rában. A Hungária körúton töltött öt év azért is
számít különlegesnek, mert Schafferneka fővá

rosi kék-fehér alakulat már a tizenkettedik (!)
csapata volt, húsz klubváltással tarkított pálya
futása során az MTK·n kívü l sehol sem játszott
két évnél többet.

Négy játékostársával együtt 1916 végén pro
fizmus vádjával vizsgálatot indított ellene a lab
dar üg ó-szövets ég. Schaffer természetese n pén
zért játszott, ezt tette egész pályafutása során,
de hivatalosan soha sem vált profivá. J e llemző ,

hogy amikor 1923 végén a szóbeszéd szerint a
londoni profi Tottenhamhez készült, a Sporthfr
Iap ekképp cáfolta a pletykát: "Benne volt a na
pokban jSchafferrő l a hír az összes lapokban, I
hogya Tottenham Hotspurba lép, lés profi lesz
végképp. I Én e hfr fölött erősen kétkedern. I
mert, hogya Hotspurba lép, I eddig még igazat
mondhat a nóta, I de, hogy Spéci profi lesz, ezt
már mégse hihetem róla."

A Tanácsköztársaság idején Bokányi nép
biztos munkatársa volt, egy magyar-osztrák
meccsen puskával a kezében készült róla fény
kép. 1919 nyarán részt vett az MTK nyári túrá
ján, de nem tért haza a csapatta l. Egy öt évvel
késő bb adott interjúban elárulta: "A kommün

"szerényen" megjegyezte: "Ha hazajövök, az
MTK lesz a kontinens legjobb csapata ." Mégis
visszament Bécsbe, a Sporthírlapnak sajátos
stílusában elmondta, hogy még mindig keresett
játékos, ám érzi, hogy lassan véget ér pályafutá
sa: "Mostaná ban is havonta át lag két-három
ajánlatot kapok külföld ről , amelyek aranyhegye
ket ígérnek, de túl vagyok én már azon, én már
nem tudok annyira játszani, mint amennyire ér
tem a futballt." Végül bő két évet töltött a bécsi
csapatnál, bajnoki cimet és kupát nyert, majd
visszavonult az aktívjátéktól.

Trénerként ugyanolyan "nyughatatlan" volt,
mint játékosk ént. 19 év alatt 13 csapatot edzett,
a Nürnberggel bajor, az MTK-val kétszeres ma
gyarbajnok lett. 1938-ban Dietz Károly szövets é
gi kapitány mellett a világbajnoki ezüstér mes
magyar válogatott edzője volt, két román kupát
nyert a Rapiddal, olasz bajnokságot az AS Ro
mával, a Ferencváros edzőjeként kétszeres ku
pagyőztes , majd a Bayern Münchennel mün
cheni-délbajor bajnok lett. Egy 1926-os interjújá
ban elmondta , hogy nem vágyik vissza Buda
pestre, már félig németnek érzi magát, szülei is
csak németül beszéltek . Nem véletlen tehát,
hogyfőként német nyelvterületen futballozott és
edzősködött, a halál is egy német vonaton érte
a mindig úton lévő Spécit. 1945 szeptemberé
ben Prien am Chiemseeben találtak rá, a bajor
kisvárosban temették el.


