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Határok nélkül

Az 191O-es évek végére Magyarország fut 
ba llhata lomma vált, játékosai nk ugyan még
nem játszottak a britek színvonalán, de a kon
tinensen az MTK-nak vagy az FTC-nek csak
néhány osztrák, cseh és spa nyol csapat volt
egyenrangú part nere . A két klub 1919 nyarán
nyugat -eu rópa i t úrán vett részt, s a háborút
követő zavaros belpolit ikai helyzet miatt tö bb
labdarúgó nem tért vissza Buda pestre. E ván
doro k voltak a budapesti labda rúgók első

"csábító i". A Nemzeti Sport már 1919 októbe
rébe n arró l írt, hogy "az osz tráko k valóságga l
sportot űznek a magyar játékosok szlpk ázás á-

márnémeti és nagyváradi csapato k szinte az
összes "használható" debrecen i játékosra sze
met vetet te k, 1923-ban a Szatmá ri SE má r öt
debreceni labdarúgóval állhatott fel.

Miközbe n az ország az elcsatolt területek ma
gyarságá t siratta , a de breceni Kelet-magyaro r
szági Sporthírlap 1922 húsvétján Ünneprontók
című vezércikkében ostorozta az erdé lyi spo rt
vezetőket . "A háború után elszakadtu nk egy
csa pás ra Nagyváradt ól, vele együtt egész Er
dé lytől. Próbáltun k saját erőnkbő l nívóra kapni,
már-már sikerült is ez a múlt évben, ekkor azon
ban ismét megjelentek rossz sze llemeink , Ko
lozsvár, Nagyvárad, Szatm ár, s talán a leguto lsó
erdélyi falu profikat szerető akrobata: és meg
kezdték rom ba dönten i ízig-vérig a matőrsze l

l emtő l áthatott , siker jegyébe n indult munk án
kat. (00') Ők azok a rossz szellemek, akik valutá
ris értékkel megnőtt csörgő zse bükre ütve se
regszemlét ta rtanak j át ékos-anyagunk felett, ők
azok az átkozott szellemek, akik elviszik tőlünk

játékos-anyagunk legelejét, el akarják vinni ama
tő r izmusu nkat , hogy fekete sárr al hivatott akat
faragjanak bel ő l ük , el akarják vinni verejtékes
munkán drága gyümö lcseit, erőnket, tudás un
kat, de el akarják vinni párnái nkat is fejünk alól,
hogy nyugodni sem tud junk."

val, me lytörekvésükben hathatós támogatásra
ta lálnak a már Bécsbe n tartózkodó magyar já
t ékosokban".

Néhány év alatt több százan próbálták küIföl
dön pénzre váltani tudásukat. A szegén ység elő l

menekülő labdarúgók közül legtöbben Ausztriát
és Csehors zágot , majd 1924-tő l Olaszországot
választották, főként a Makkabi Brnót és a Ha
koah Wient preferálván (lásd: Izmos zsidók l- 2.,
Magyar Narancs, 2007- szeptember 6., november
8.). A húszas évek elején többtucatnyian távoz
tak Bécsbe , Grazba, Prágába , Brünnbe, 0 10
moucba - a Monarchia a futballban élt tovább.
De a sportág szereplő i a "történelmi Magyaror
szág" felbom lásáró l sem vettek tudomást.

1922 tavaszá n a Fe lv idékről is rendszeresen
érkezték "játékoscsábítók" Budapest re. A Sport
lap szerint a szlpkáz ás egyik kulcsfigurája a fel
vidéki Galgócra igazoló Bobor György MÁV-játé
kos volt. E l ső hazalátogatása után egy volt játé
kostársával tért vissza Galgócra. Pár hét múlva
már kette n érkeztek Budapestre, s a MÁV teljes
csapatát a Felvidékre cs ábított ák. Később két

. három hetente jártak haza, a Ká lvária téri Kos-
suth kávéházban "rendezkedtek bé, itt jelent 
kezhettek a B udapestről elvágyódó futballist ák.

.A csábítás másik főszereplője Hegyi Mátyás és
testvére volt. Ők a III. ker. TVE csapatával 1921
nyarán t úr áztak a Felvidéken. .s Ungváron ma
radtak , miután az Ungvár i TK állást ajá nlott
klubcserejükért. A Hegyi testvéreket 1922 áprili
sában vádolta meg a Nemzeti Sport, hogy "va
lóságga l üzé rkedés t űzve szá llítják a magyar
(pesti) játékosokat a »jól szitu ált- szlovensz kói
sportkluboknak ". A vád jogo s volt, hisz en az
Ungvári TK-ban ekkor már nyolc budapesti lab
darúgó szerepelt. Rajtuk kívül a Kassai Törekvés
specializálódott budapesti j átékcsokra, 1922 ta
vaszán felmerüit, hogy a brünn i Makkabi mel
lett e két klubra vár bojkott "mint a profi üzel
mek legjobb istápolóira s a pest i futballisták elő

zékeny patronusaira".

A megsz állt, majd elcsatolt országrészek kö
zül a Délvidék volt a legkevésbé vonzó célpont ,
a húszas évek elején csupán tucatnyi futballista
érkezett, főként Újvidékre és Zomborba. Jó r é
szük sze rényebb képességű pécs i labdarúgó
volt, igaz, olyan ismert futballista is feltű nt Újvi
déke n, mint a Benfica edzőjeként később két
sze res B E K-győztes Guttmann Béla, vagy a Bar
celona kapuját évekig védő Platt kó Ferenc, aki
rövid ideig az AFK Kula játékosa volt.

A bácska ihoz hason ló nagyságrendű volt az
erdélyi futba llemigráció. Az első szipkázó 1921
ő szé n a Nagyváradi Makkabea volt, s a buda
pest i futballisták leigazolásában később is élen
jártak az erdélyi cionista klubok, fő kén t a Ko
lozsvári Hagibor, illetve a Tem esvári Kadima .
AKadima 1922 nyarán munkalehetőség ígéreté
vel egy komplett csapatra való játékost "impor
tált" a magyar fővárosból.

Az erdé lyi kivándorlás 1922-ben érte el csú
csát. J e ll emző , hogy a Staruintára romános ított
Nagyváradi Törekvés képviselője a Sporthí rlap
nak elmondta , "tömegesen jöttek hozzá futbal
listák, [00 '] akik valamennyien megszállott terü le
ten akartak elhelyezkedni". Az erdélyiek szipk á]a
a határ menti városok, főként Debrecen klubjait
érintette legérzékenyebben. 1922 tavaszán szat-

A felvidéki szipka azon ban nem rnüköd ött
mindig tökéletesen. 1922 tavaszá n a Kassai Tö
rekvés négy magyar játékost igazo lt, akiknek
azonnal állást is szerézt ek. A szakszerveze t tilta
kozott , a játékosoknak felmondt ak, a klub ez
ut án - az a matőrsza bá lyoka t megszegve 
pénztárából seg élyezte a focistákat. Ros szabbu l
járt a kispesti Buday András. Miután a Felvidék
re távozott , az MLSZ.tárgyalás nélkül profivá
nyilvánftotta , vagyis elvileg nem léphetett pályá
ra. Buday ettő l függet lenül sem játszott egyetlen
meccset sem, mivel kémkedéssel vádo lták meg,
és tíz hónapig fogva tartották.

A m a gyar gazda ság sta bilizáció jávaJ a
szomszédos o rszágok labd arú gó klub jaina k
vonzereje látványosan csökkent. 1 924-től az
ekkor alakult oszt rák profi bajncks ágba, illetve
Olaszországba sze rződtek tö megesen magyar
labdarug ók. 1926-ban Magyarországon is lega
lizálták a hivat ásos futbaiit, a vándorok nagy
többsége hazatért, sőt néhány külföldi labda
rúgót is igazolt ak magyar klubok. A "magyar
szi pka" az erd élyieket érintette legs úlyos ab 
ban , profi egyesületei nk legalább tuc atn yi ro
mániai magyar futballistát igazo ltak le, soka n
a magyar válogatott csap at ba is meghívást
kaptak.


