• Az 1920-as bekeszerzodes magyarorszigi fogadtatasa kapcsan
traurnarol szokas beszelni. A magyarkozvelemenyt az orszagfe1darabolasa mellett a vagonlak6menekiiltek nyornoranak larvanya
is sokkolta, 5 csupan rnely reszvettel tudtak gondolni az "elszakitott teriileteken, rabigaban sinyI6d6kre". A "trianoni M agyarorszig" es az "elcsatolt tertiletek" 1919 utani futba1lkapcsolatait ennek ellenere sulyos konfliktusok terhelrek, A sportsajt6 esa magyarorszagiklubok termeszetesen szolidarisak voltak a felvidekiekkel,
az erdelyiekkel es a delvidekiekkel, Szolidarisak voltak szavakban,
amikor megszuntettek egyesUleteket, etnikai alapon kiveteleztek
az ujonnan alakult nem magyarsportszervezetekke1, vagyamikor
megvaltoztattak a magyarklubok neveit(a legismertebb es legelkepeszt6bb dentes a Temesvari Kinizsit sujtotta, nyolevan evvel ezel6tt a Chinezullehetett Ternes egyetlen kinaija...).
Am a szolidaritast hamarosan egy sokkal fajdalmasabbems
valtotta fel - a harag. A Debrecenben kiadott Kelet-Magyarorszagi Sporthirlap 1922 tavaszan megje1ent husveti vezercikke kivalo pelda arra, hogy az anyaorszigi sportemberek nem csak kul-
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mrf61~nyben, es nem csak patetikus-melanko1ikus m6don gondo~-

kodtak az elszakitott teriUetek magyarsporteleter61. Mir6l sz6lhatna masr61 egyhatarszelre keriiltyaros sportlapjanak husveti vezercikke, mint a sporte1et feltamadasar61, meglijhodasar61? Egy olyan
varosban, amelynek futballelete megsinylette, hogy klubjai nem
riva1izi1hatnak tobbe a nagyvaradiakka1, szinte tenn eszetes, hogy
gyakran foglalkoznak a regi vetelytarsakkal. A cikk awnban nelku16zmindenfele patoszt, az "Dnnepront6k" igazi vadirat az erdelyi sportvezet6k ellen:
"Ha bom utan e1szakadtunk egy csapasra Nagyv:iradt61, vele
egylitt egesz Erdelyt61. Pr6baltunk sajar er6nkb61 niv6ra kapni,
mar-mar sikeriilt is ez a mult evben, ekkor awnban ismet megjelentek rosszszellemeink, Kolozsvar, Nagyv:irad, Szatmar, 5 talan
a legutols6 erdelyi falu profikat szeret6 akrobatai es megkezdtek
romba donteni fzig-verig amat6rszellemt61athatott, sikerjegyeben
indult munkankat. M a ott tartunk, hogya debreceni szillodakvendegkonyveben nap-n ap utan talaIkozunk ilyen nevekkel: Vadasz
Istvan Szatmar, Herczeg Geza Kolozsvar, stb. Kikezek?Mit akarnak ezek?
.
Egyszeru errea felelet. Ok awk a rossz szellemek, akikvalutaris
ertekkel megn6tt csorg6 zsebukre utve seregszemlet tartanal<. jatekos-anyagunk felett, 6k aw k az atkow tt szellemek, akik elviszik
t61unk jatekos-anyagunk legelejet, el akarjak vinni amat6rizmusunkat, hogy Fekete sarralhivatottakat faragjanakbe16Iuk, el akarjak vinniverejtekes munkank dcigagylimoleseit, er6nket, tudasunkat, de el aka~jak vinni parnainkat is fejunk al61, hogy nyugodni
sem tudjunk.
.
Elvittek Megyeri K:ilmant a nagyvaradi eloskodok, eltavozott
Deutsch M iksa Szatmar falai koze, es elrnegy Keresztury kineses
Kolozsvarra, 5 ugylehet, holnapjon sorra Sipos, R6th, F6ris, mindenki, mindenki... Megindult az aradat, szemet vetett rank ismet
Pasztor nagyvaradi szelleme, de ezerkarUva n6ve, mert rna mar az
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olah megszallas minden falujaban sok Pasztor el [Pasztor Bertalan
1914 el6tt nagyvaradi aljegyz6, a Nagyv.iradi AC fOtitkara volt - Sz. P.].
jatekosainkrol nem szolunk,6k a modem kor eszkozei, 6k csak rug6k
a keszw6 hatalmas profi gepezetben, 6k esakgyenge ferfiak, akarater6 es meggy6z6des nelkuli lenyek, Az unneprontokhoz van szavunk. Megrepazhatnak bennunket, jirekosainkar elcsabithatjak
cseng6 aranyakkal, ez nem nehez, de ilyen fajta rmiveleteiketintezzek mashonnan, ne mereszkedjenek meg egyszer sajat feszkunkbe, mert kozepkori legendakban el6 lovak sorenyehez ragasztva
(izziik ki a megatalkodott, jitekosainkat csabito, unnepronro sze1lemeiket, es fgerjuk, hogy unnepeinket nero fogjak meg egyszer
megrontani merni!"
Atkowtt szellcmek, eloskodck - az 1920-as evekclejenilyen
je1z6ket esak a radikalis jobboldalilapok hasznaltak, kizarolag antiszemita kontextusban. Itt persze nem errolvolt szo, hiszen az idezett lap nem politikai, es a megvadoltak sem zsidok, hanem "rabigaban sinyl6d6" magyar sportvezetok Barmely magyarorszigi sportlapba is nezunk bele, ugyanilyen cikkekke1 talalkozunk: az ujsagIrok kimeletlenulostoroztak az erdelyi, 5 f6kent a felvidekimagyar
sportvezetoket, akiknek nines mascelja, esak hogy Magyarorszagrol
jitekosokat sziplcizzanak,esrumbadontseka magyar furballkulru rat.
H a meg akarjuk erteni a magyarorszigiak - f6kent a szipkazisoknakleginkabb kitett budapestiek- haragjat, 1919-igkellvisszamennUnk az id6ben. Magyarorszag ekkor marfutba1lhatalom:ugyan
meg nem volt olyanszinvonalu, mint az angol es a sk6t, de a briteket leszimitva esaknehany osztcik, eseh es spanyol esapatlehetett
me1t6 ellenfele azMTK-nak vagy azFTC-nek.A f6v:irosi futball ket
vezet6 klubja ekkor indult el6szOr hosszabb nyugat-eur6pai tUrara,
am a habomt kovet6 zavaros belpolitikai helyzetnek kOszOnhet6en
tobb labdarUg6 nem tert vissza Budapestre. Ez csak a nyitanyvolt:
egy korabelilap kifejezesevelelve: "kiilfoldon felismertek a magyar
futba11ista erteket", es a nyomorg6 orszigban, amvilagszfnvonalon
jatszO labdarUg6kat nem volt nehez ravenniarra, hogyelhagyjakaz
orszagot.
Nehany ev alatt tobb szizan pr6baItak kiilfoldon futballtudasukat penzre vaItani. A szegenysegelol menekiil6 labdamg6k f6
celpontjakezdetbenAusztria es Nemetorszig volt, am hamarosan
egyre rovidebbutat tettek meg a vandorok (igaz, a konnyen elcsabfthat6 magyar labdarUg6khire a tengerentU1ra iseljutott, 1921-ben
peldaul egy brazil klub pr6b:i1t szert tenni nehany budapesti futba11istara). Az elesatolt teriUetekre vandorolt jatekosok kOzOtt talaIkozunk olyanokkal, akik kes6bb ismert futpa1list:ik,edz6k lettek.
Peldaul Guttmann Bela, aki a portugal Benfica trenerekent kets~er
is BEK gy6zelemre vezette esap'atat, 1920 tavaszin koltozOtt, Ujvidekre, ahol ranciskol:it nyitott (ve1het6en a esabit6 klub, az UjvidekiTK hathat6ssegitsegevel). Legtobbena Felvideket, vagyCsehorszigot v:i1asztottak uj jatszOhe1ylikUl. Az Ungvari TK peldaul
ugy ertelmezte a kapcsolattartast az anyaorsziggal, hogy egymas
umn esabftottak magukhoz a pestilabdarUg6kat. Nem mondhatni,
hogya magyar f6varos sportkoreiben ezt a kerdestmegertCsse1 kezeltek volna. A Makkabi Brno mellett ugyanis az UngvariTK-t es a
KassaiTorekvest isbojkottal fenyegette mega labdarUg6 szOvetseg,
e klubokra ugytekintettek Magyarorszigon, ,,mint a profi iizelmek
legjobb istapol6ira s a pesti futba1listak. el6zekeny patr6nusaira".
Csehorszagban harom egyesulet "specializ:i16dott" magyarokra: a
pragai (nemet} DFC, a Makkabi Brno es a Hakoah Olomouc. A
cseh kapcsolat olyan gylimolcs6z6nek biwnyult,hogyid6vel Briinnben
:i1lit6lag mar egytitkos magyar,Jatekose1oszt6 iroda" is mUkodott.
A cseh peldab61 is latszik, hogy a f6 szipkazOk a Monarchia
nagyvarosaiban ekkor meger6sod6 cionista klubokvoltak. ]ellemzO, hogyaz 1925-ben, az els6 osztrak profi bajnoksagotmegnyer6
H akoah Wienben ot budapesti jatekos szerepelt, mig a Makkabi
Bmo 1921 es 1925 kOzOtt 40 (0 magyar labdarUg6t szerz6dtetett.
A cionista sportmozgalom kezdete a szazadfordui6ra tehet6, az eis6 Vi..laghabom utan Kozep-Eur6pa szinte minden nagyobb varosaban alakultak heber new, kek-feher, David-esillagos klubok Cionista egyeswet alaku1t Gy6rben, Sopronban, Debrecenben, es ekkoriban kezdte mukodeset az ujvideki]UdaMakkabi, a maramarosszigeti Samson, a kolozsvari H agibor, a temesvari Kadima es
a nagyvaradi Makkabea. E klubok nem tor6dtek az uj hatarokkal,
hiszen viswnylag t6keer6sek voltak (swkas volt ekkoriban futballkonjunkmrar61beszelni),esj61 ismertek a budapesti, illetve a hatarmenti nagyvarosok sportviswnyait. E korabban magyar varosokban alakult sportegyesuletek nema budapesti elvonalraspecializa16dtak,hanem a masodosztaIyli f6v:irosi vagy a kisebb videkiklubok
- f6kent zsid6 - jatekosaib61 valogathattak.
Amikod921-ben az els6 pesti labdarUg6 megje1ent Nagyvaradon, meg nem emeltek fel hangjukat a magyarorszagiak. "Guml a lei Nagyvaradon" - a Nemzeti Sport ezzel a cfmmel adta tudtul, hogyMarkovies M6ric,a Vasas jatekosaimmara varacli M akkabdban mgjaa labdat. A jobbjatekosok Ausztriafele tartottak,M arkovics hianya nem volt olyan £1j6, mint a nyugatra tavoz6 v:i1ogatott jatekosoke. A gyengebb kepessegiiek viswnt beertek az erdelyi klubokkal is, 1922 tavaszan az egyik nagyvaradi "jatekoscsabft6" mar azt nyilatkozta a Sporthirlapban, hogy "mikor Budapestre erkezett, tomegesen jottek hozzi futba1listak, [...] akik
valamennyienmegszillott teriileten akartakelhe1yezkedni." fgy az
is nagyobb feltiinest keltett, amikor a temesvari Kadimaugy dontott, hogy egy komplett esapatraval6jatekost import:i1 a magyar
f6varosb61. Mivel a futballistak penzeleset ekkoriban meg Anglia
es Sk6cia kivetelevelmindenhol szankcion:i1t:ik, a tehet6sebb egye-
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suletek munkaalkalmak igeretCve1 csabirottak labdanlg6kat. Ezt tette
a Kadima is, akik a j akabfi-fele kasszagyarba helyeztek el a pesti
kulonitmenyt -rogton nyolclabdanigot, joreszt a rnasodosztalyu
T erezvarosi TC jatekosait. A budapesti sportlapok ilyenkor szerettek azon elcelodni, hogy vajon rnifele munkaerofnseget csillapitanak ezek a fiatalok, Most sem tett maskent a Nemzeti Sport: "Felvesznek mindenfele munkast: fogtechnikust, vegyipari rnunkast,
sof6rt es harangozot, Csak eppen olyant nem, aki a kasszacsinalas
mestersegehez is konyit valamelyest." 1922 elejen awnban debreceniek egy:i1talan nem talalrak szorakoztatonak, hogy rornaniai
klubokgyakorlatilag a varos osszes jobb labdarugojira szemet vetertek. A hajd6sagi szekhely labdanigo-dllomanyatraadasulnem csak
cionista klubokprobaltak megtizedelni - azt meg talan megemeszterrek volna. Debrecenben a Szatmari SE szipkazorr a legaktivabban, az a klub, melynek egyik vezet6je a Debreceni VSC egyik regi.
tagja volt. 1922tavaszan fgyegymasutan hagytak el a varost legjobb
labdarugoi, jellemz6, hogy 1923 tavaszan a Szatrnari SE mar or
debreceni labdanigoval allhatott fel.
A magyar gazdasag stabilizalasivalsikerult visszafogni az elva'ndorlast,igaz, 1924-2S-ben a magyar els6 osztalyu labdanigok kozel
harmada (!) nem tudta megallni, hogyne igawljon olasz klubokba.
Romania viszont mar nem volt vonzo celallomas, bar nehany budapesti jatekos meg ekkor is' Bukarestbe ment focizni, hiszen a ket
bankcsapat, a Romcomit es a T riumpf allast tudott biztosftani
sportol6inak. 1926-ban, a vilagon otodikkent Magyarorszigon is
bevezettek a profibajnoks:igot, a labdarug6k tomegesen tertekvissza
hazijukba. S6t, nehany profiklubkiilf61dr61is igawlt jatekost. E16szOr esak Ausztriab6~ hamarosan azonban ajobb erdelyiklubokriak
is volt felnival6ja. A debreceni Boeskai peldaul a Kinizsi-Chinezul
ket tobbszOros bajnok, kiv:i16 jatekosat, Zemler Gusztavot, es a
roman v:i1ogatott Teleki P:i1t igawlta Ie. Vajon Temesvaron ezek
utan mit gondolhattak a debreceniekr61? Val6szfmlleg azt, hogy 6k
awk a rossz szellemek, akikvalutaris ertekkel megn6tt csorg6 zsebukre utve seregszemlet tartanak jatekos-anyaguk felett. M agyaran: eI6skod6k... •
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