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"A cseh korona csabito csengese"
Vajaskenyer-nira es irreden
ta notak,:avagymagyar fut

ballistak Csehszlovakiaban

az els6 vilaghaboru utan,

Egy kis futballtortenelem
(1. resz),

A futballbaratoknak nem kell
bemutatnom, mit jelent egy Spar
ta-Slavia merkozes.Olyan rangado
a ket pragai csapat osszecsapasa,
mint Becsben a Rapid es az Aust
ria, vagy Budapesten a Ferencvaros
es az Ujpest talalkozoja, A pragai
rivalisok1933 oszen rendezett der
bije a ket edz6nek koszonhetoen is
pikans meeesnek szamitott. A Sla
viat ugyanis az ex-MTK-s Konrad
Kalman, a Spartat pedig az exfra
dista - eredetileg felvideki - Szed
laesek Ferenc trenirozta. A ket ma
gyar szakember jelenlete ekkor
ugyan mar esak unikum volt
Csehszlovakiaban, de az, hogy a
pragai futball ket reprezentatfv
csapatat edzhettek, pontosan jelzi
a magyar Iabdarugok, edz6k elis
mertseget, j6 hiret.

A eseh es magyar futballvezet6k
.kozott meg a szazad elejen szovod
tek szoros, barati szalak. Amikor
1905-ben a magyar es az osztraklab-
danigo szovetseg egy .

felbeszakadt FTC
Vienna

meees miatt egymassal csatazott,
a esehek a magyarokmellealltak, A
j6 viszonytmi sem mutatta jobban,
mint hogy Otakar Petrik, a Sparta
.elnokea SportovniListbenfelvetet
te, hogyeseheknekes magyaroknak.
kozos sportszovetseget kellene let
rehozni - Bees elleneben. Erre
ugyan nem kenilt sor, de a ket lab
danigo szovetseg - az MLSZ es a
CAF - ekkor rendezte meg az els6
magyar-eseh valogatott talalkozot,
A pragai es a budapesti klubok is
gyakranmerkoztekmeg egymassal:
az MTK es az FfC 1919-ig rendezett
287 nemzetkozi talalkozojabol 160
alkalornmal osztrak, 47-szer cseh,
43-szor angol esapat volt a magya
rok ellenfele.

A trianoni beke uj helyzetet te
remtetta ket orszagviszonyaban, Az
uj, csehszlovak hatalom

_megsziintette
a magyar. klubok onallosagat,

1921 szeptembereben a Szlovensz
koi Labdanigok Szovetseget (Futba
lory svazpre Slovensko) feloszlatta a
kormany, az egyesilleteknek a "k6
zos" csehszlovak szovetsegbe kellett
belepniuk. Azokona telepiileseken,
aholegynemzetisegaranyanemerte
el a 20szazalekot, nem rmikodhetett
etnikai alapon szervez6d6 sport

.klub, fuzionalniuk kellett a szlovak
egyesillettel. Igysztint megpeldaula
felvidek egyiklegregebbi egylete, az

. Eperjesi TVE. •
A Csehszlovakia es Magyaror-.

szagkozotti sporterintkezesnek ter
meszetesen nem tett jot, hogy a ket
orszag ket szembenallo politikai
tombhoz tartozott. Kiilonosen meg
nehezitette a kapcsolattartast, hogy
az angolok es franciak bojkott ala
akartak helyezni a kozponti hatal
mak sportszovetsegeit, A nernzet
kozilabdanigo szovetseg ugyanelu
tasitotta, hogyNemetorszag, Auszt
ria es Magyarorszag labdanigo szo
vetsegeitzarjak ki tagjaikkoziil, de
tobb nernzeti sportszovetseg, fgy
Csehszlovakia is

bojkottalta
a haboniban vesztes orszagok

sportol6it. A haboni utan kozvetle
mil meg reszt vettek budapesti klu
bok felvidekivendegjatekokon, mig
nem 1920augusztusabanDererszlo-

. yak miniszter betiltotta a magyar
esapatok tovabbi nirazasat. A nem
zetkozi bojkottot 1920vegen az ola
szok tortek meg, amikor jatekenge
delyt adtak a becsi Amateure-nek.
1921 tavaszanpedig a eseh labdani
go-szovetseg is engedelyezte egyesii
leteinek, hogy szabadon jatszhassa
nak nemet, osztrak es magyar klu
bokkal.

A esapatok kozotti erintkezes te
hat esak rovidid6resziintmeg, igaz,
mar nem jatszottak olyan sok mer
kozest, mint a vilaghaboni elott, A
felvidekiek serelmeztek, hogy a boj
kott elrruiltaval is Pragatol kelletten
gedelytkerniiik, hogymagyaresapa
tokat Iathassanak vendegul. S6t, a
"teljes" sportbekere 1925-ig kellett
varni, ekkor jatszottugyanjs ujrama
gyar esapat Pragaban (Slavia Pra
ha-Szegedi AK5:0). Ennek ellenere
1921-t6l tobb magyar klub is nirazott
Csehszlovakiaban, sot, a felvideki,
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II/usztracios felvete/ek

majd a morva es cseh klubok egy
mas titan igazoltak Ie a magyar,
fokent budapesti jatekosokat, Az el
veszitett vilaghaboni es a trianoni
bekeszerzodes nemcsak az utodalla
mok viszonyat valtoztatta meg, ha
nem radikalisan atalakitotta a ma
gyar futball viszonyait is. Koszon
het6en a becsi, pragaies a budapesti
futball szimbolikus versenyfutasa
nak, 1919 el6tt a Monarchia a sport- .
ag eWU< legfontosabb kozpontjava
v~t)gy

az elszegenyedett
Budapesten .

tomegesen nigtak a labdat olyan
fiatalok, akika haboni utan jatektu
dasukat penzre tudtak valtani - az
orszaghatarokon kiviil. Sokan tavoz
tak Nemetorszagba es Ausztriaba,
de a voltMonarchia jobbmodu terti
leteinekcsapatai is vonzottak a rna
gyarokat. Az alamatorseg kora volt
ez a kozep-europai futball tortenete
ben, hiszen profi futballcsapatok Ie
galisanekkormegcsakAngliaban es
Skociaban miikodhettek. A kozep
eur6pai egyesilletek tehat titokban
fizettek a jatekosokat,s6t meg az is
tilos volt, hogyegyklub aIlashoz se
githesse labdanig6jat.A vilaghaboni
utan azonban a futball pe1datlan
nepszemsegre tett szert, a labdani-

g6k egyre nagyobb hanyada szarma
zott szegeny munkascsaladokbol,
lgy a labdanigo szovetsegek evekig
tehetetleniil neztek,ahogya klubok
az amatorszabalyokat megszegve
penzelika futballistakat,

A tiiraktobb szempontb61 is kiva
lolehetoseget nytijtottak a budapesti
kluboknak. Szerepleseiket megfizet
tek, igyfontos beveteliforrast jelen
tettekaz utak.

A jatekosok uzleteltek, es sokan
.maradtak kint ekkoriban Csehszlo
vakiaban, igazoltak :at vendeglato
csapatukhoz. A kisebbklubokazon
ban neha elvtelen alkukba bocsat
koztak, szinte fillerekert leptek pa
lyara, nem meglep6, hogye korszak
termeke

a vajaskenyer-nira .
kifejezes. A nirazasnem volt bot

ranyoktol mentes. Hegyi Matyas, a
ill. ker. TVE jatekosa szamoltbe egy
ilyen szlovakiai esetrol, 1926-{)s
visszaemlekezeseben:

"Ungvan masodik merkozesiink
el6tt egy masik klub niragyo
nyonisegeit volt alkalmunk vegigel
vezni. Ebedel6ttisetankat vegeztiik
az ungvan korz6n, amikor' oda egy
furcsa karavan erkezett meg. ~ is
kozelebb mentiink, hogy lassuk ki
csodak. A parasztszekerek es sato-

roskocsik melyeb61 el6keriilt borot
valatlankepii, osszegyiirt arcti, tor
zonborz alakokban bamulvci 'ismer
tiikfelbudairivalisainkat, A 33-asok
voltak, Szaporan meselik, hogyKas
san jatszottak, de onnan kiutasitot
tak 6ket, penziik nem leven ele
gendo, LegenyemihaIyt61 Hymedon
vandorolnak, hatha valahol fonn
akadnak. (...) Kaptak azonban az
MTK-t61 ket jatekotkoszt-kvartely
rnosasert." (Magyaran: az MTK ket
"bemutat6-merk6zest" jatszott Ung
varon a Budai 33-assal, a bevetel az
MTK-e lett, viszont enni adtak es
mostaka 33FCjatekosaira.)

A legelkepesztobb felvideki ka
landja a TIC-nek volt, 1922-ben. A
terezvarosiak negyjatekosaegykas
saivendegloben

irredenta dalokat
enekelt, ,

a rendorok letartoztattak 6ket.
Ugyanerre a sorsrajutottmasiknegy
labdanig6juk is, akikMagyarorszag
r61 csernpeszett nyakkendokkel, ci
garettaval uzleteltek, "alegnyilvano
sabb helyenis kinalgattak portekai
kat". A TIC vegill kenytelen volt
megfogyatkozva hazautazni, tobb ja- .
te1<osuk is letart6ztatasban maradt.
Ekkor mar a Magyar Labdanig6k
Swvetsege (MLSZ) is foglalkozott a .

"ttira-6riilettel", hiszena TIC eseten
kiviil megtortent, hogyaz egyik csa
pat jatekosai

lereszegedtek
egy lengyel szallodaban, egy Fel

videken portyazocsapat pedigcsak
akkor jatszott, ha el6re kapott
penzt, Az MLSZ szigonian megtil
totta a csapatoknak, hogy kiilfoldi
titjaikoniiz\eteljenek, a-TIC jatekjo
gat pedig felfiiggesztette. 1923nya
ran meg a Ferencvarossal is mege
sett, hogy- nyilvanvalo politikaiin
dokok miatt - nem kfvanatosnak
nyilvarutottak 6ket ket felvideki va
rosban. EI6szor Ungvarrol toloncol
tak ki a csapatot, mert a szlovak ha
tosagok . ugy veltek, hogy ket
szelsojobboldali "ebred6" van a
zold-feher jatekosok kozott, majd
Ruttkarol is kitiltasvart a budapes-

. tiekre. Az FTC egyik jatekosa el
mondta, hogy a csehszlovakok
fdkent a magyar munkascsapatokat
engedikbe az orszagba, a tobbiektol
- mirit "felforgat6kt6l" - felnek, Az
1920-as evek els6 feleben tobb tu- .
catnyi magyarorszagi Iabdarugot
igazoltak csehszlovak egyesiiletek.

(Jo/ytaifuk)

Szegedi Peter
(a szerzo magyarorsztigi szocio/6gus)
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"A·cseh korona csabit6 csengese"

A DFC Praha csapata. Balral a negyedik Szedlacsek Ferenc, jobbral a negyedik Bobor Gyorgy.

Vajaskenyertura es irredenta
notak, kozepkori rablovilag
es cionista klubok,avagy
magyar futballistak Cseh- .
szlovakiaban az else vilag

haboni utan. Egy kis fut
balltortenelem (2. resz).

A felvideki csapatok lenyegesen
gyengebb jateker6t kepviseltek,
mint a budapestiek, viszont sok
kal jobb anyagi helyzetben voltak,
mint a magyar f6varos klubjai. .
Kiinstler [ozsef, a nemzeti valoga
tott labdanigoja mar 1919 vegen a
pozsonyi Makkabiba tavozott, a .
masik tittord a Galg6con szerepl6 ..
Bobor Gyorgy MAV-jatekos volt .
Bobor

a felvide1<i szipkazas .
egyik kulcsfiguraja volt. Amikor

eloszor hazalatogatott, egyik volt [a
tekostarsaval tert vissza Galg6cra.
Par het rmilvamar a MAV teljes csa
patat a Felvidekre csabitottak.
Kesobb ket-harom hetente jartak
haza, a pesti Kalvaria teri Kossuth
kavehazban . rendezkedett be", itt
jelentkezhettek a Budapestr61 el
vagyodofutballistak,

A mar idezett Hegyi Matyas a
"csabit6k" egyik "vezeregyenisege"
volt. 6 a m. ker. egyik ttirajan ma
radt UngvciFon es Kassan ket jate
kostarsaval, miutan mindharman
azonnal allast kaptak. Hegyit es
testveret 1922 aprilisaban vadolta

meg azzal a Sporthirlap, hogy "val6-
saggal .

iizerkedest fizve
szallitjak a magyar (pesti) jateko

sokat a »j61 szitualt - szlovenszkoi
sportkluboknak." A kassai , ungvari
allapotokat pedig tigy jellemezte a
lap, hogy "ma a Felvidek joforman
csak a footballt ismeri, mert ott a bu
siness". A Sporthirlap kirohanasa
nem volt meglepd, hiszen az Ungva
ri TK-ban nyolc (!)magyarorszagi ja
tekos szerepelt. Nepszenisegiikre
jellemz6, hogy id6vel mar nemcsak
budapesti, hanem peldaul di6sgy6ri
es satoraljaujhelyijatekosokat is i~a

zoltak felvideki egyesiiletek. Am
ahogy a magyarorszagi csapatok va
jaskenyernirait botranyok kfsertek,
tigy a jeitekosigazolasok sem mentek
zokkenomentesen, 1922 aprilisaban
Kassan tort ki "profibotrany". A
Kassai Torekvesugyanis negy buda
pesti futballistatszerzodtetett,akik
nek azonnal allast is szereztek. A
szakszervezet tiltakozott, a jateko
soknak felmondtak, a klub ezutan 
az amatdrszabalyokatmegszegve 
penztarabol segelyezte a jatekoso
kat. A legkellemetlenebb eset a kis
pesti Buday Andrassal esett meg.
Miutan a jatekos a Felvidekre tavo
zott, az MLSZ targyalas nelkiil profi
va nyilvarutotta . Buday azonban
egyetlen meccsen sem lephetett pa
Iyara, mert

kemkedessel vadoltak
meg, es tiz hOnapig tartottak fog-

va. A magyar labdanigok f6 .patro-
. nusai" azonban nem a felvideki, ha

nem a cseh es morva egyesiiletek
voltak. Csehorszagban vilagszmvo
nalon futballoztak (a valogatott be
jutott az 1920-as olimpia dontoje
be), megis volt kereslet a kiilfoldi
futballi stak es edz6k irant , Jel
lemz6, hogy a Slaviattobb mint ket
evtizeden at edzette a skot John
Madden, a Sparta pedig ekkoriban
szerz6dtette trenernek az angol
John Dicket.

Plattko Ferenc, a kesobb evekig
Barcelonaban vedo kapus volt az
els6, klasszistudasii magyar labda
rugo, aki Csehorszagban jatszott,
Plattk61920-ban vedte a Sparta Pra
ha kapujat, de az 6 szereplese is bot
ranyokat kavart. A vilagjaro labda
rtig6t 1923 elejen, az MTKjatekosa
kent hfvtak meg a valogatott keret
be, ellenfelei azonban azzal vadol
tak meg, hogy 1919-ben belepett a
cseh hadseregbe. A kapus ezt elis
merte, de azzal vedekezett,hogy

Pozsonyban
letart6ztattak,

katonai hatosag ele allitottak, es
er6szakkal soroztak be, am amint
tehette, megszokott a hadseregb61.
1922-ben egy masik, kivalo ma
gyar labdartig6ja is volt a Sparta
nak. Plattk6hoz hasonl6an Schaf
fer Alfred is bejarta fel Eur6pat, s
eljutott Pragaba is. A labdartig6
nemcsak a labdaval, de a penzzel
is kival6an bant (egy Schafferre
jellemz6 tortenet szerint Baselben

Ie akartak szallftani a fizete set,
mert tobbet keresett, mint a helyi
polgarmester, de 6 inkabb elhagy
ta a klubot). Schaffer a Spartatol
kiem elked6n ek szamito, havi 6000
korona fizetest kapott. Osszeha
sonhtaskepp: a Pravo Lidu egyik
alamatoroket leleplez6, 1923-as
cikk e szerint a pragai labdanigok
fizete se 3000 korona koriil volt .

Plattk 6 es Schaffer mellett tobb
tucatnyi, szerenyebb tudasti magyar
labdanigo fordult meg Csehorszag
ban . Tobb klub - koztiik szamos
cseh-nemet csapat - szamftott "ma
gyar specialistanak", ugynokeik Bu
dapesten probaltak a labdanigokat
ravenni, hogy Csehszlovakiaban
folytassak palyafutasukat. A buda
pesti Sportlap rossz szemmel nezte
mindezt:

"A kozepkori
rablovilagot

juttatja ismet esziinkbe. Ez a ha
talmas orszagresz, kifejlett sport
centrumaval kinytijtotta polyp kar
jait a magyar jatekosok fele es egy
masra szivja6ket magahoz, Tegnap
meg csak az amtigy is szlovak terii
leten lev6 magyar jatekosok kellet
tek neki, rna mar Budapestig dugta
szfvcsapjait es falanksaga egyre
ttirhetetlenebb mereteket olt."

A pragai nemetek klubjanak, a
DFC-nek ket angol jatekosa is volt
mar, amikor 1921 elejen iigynokiik
Budapestre erkezett, es hat labda
rtig6val targyalt . A ket haborti ki:i

.zott 15 magyar labdartig6ja volt a
DFC-nek, ezzel a pragai klub - a
Hakoah Wien mogott - a harmadik
legnepszen1bb egyesiilet volt a ma
gyar futballistak koreben. A magya
rok kedvenc titi celjai azonban a
morva varosok, Prostejov, Glomouc
es f6kent Briinn cionista sportegye
siiletei voltak. 1920 es 1925 kozott
csupan a Makkabi Brn6ban tobb
mint negyven (I)magyarorszagi lab
dartig6 szerepelt, Briinnben allit6
lag meg

"jatekoseloszt6 iroda"
is mukodott. E klubokat a helyi

zsid6 keresked6k, gyarosok
szponzoraltak, s nem csupan az
zal tudtak elcsabitani a magyaro
kat, hogy fizettek jatekukert, ha
nem gyaraikban, iizleteikben he
Iyeztek el a labdartig6kat, akiknek
legtobbszor eselyiik sem volt Bu
dapesten munkat kapniuk. A ma-



~======I [P@@D1fD [;)[;) lefro I=======~

gyarsportsajto gunyosan targyalta
azokat az eseteket, amikor allasa
[anlatokkal csabftottak tavozasra
a labdani gokat: '

.A csehorszagi Proznitzbol nem
szivesen latott vendegek erkeztek
Budapestre. Neumann iir es ki
seroje »kisegit6 munkasokat« ke
resnek a proznitzi posztogyar re
szere es csodalatoskeppen esak j6
csatarok tudjak elvegezni azt a
rnunkat, melyre Csehorszagban 
ugy latszik - nem talaltak megfe
lel6 szaker6ket" - irta a Nernzeti
Sport 1923aprilisaban. Par honap
pal kesobb az olmiitziek jatekos
szerz6 akciojat targyaltaa Nernzeti
Sport. A Hakoah Olomoucban[at
szo Rosner Ernd a klub ket ve
zetojevel erkezett Budapestre, s
magukkal vittek az Ujpesti TSEva
logatott jatekosat, Seiden Jen6t.
. Mikor kitudodott, hogy Seiden
rmiszeresz: a felfedezotarsasag
megallapftotta, hogy az olmiitzi
Makkabeaba (helyesen: Hakoah
ba) ugy kellene egy rruiszeresz,
mint egy falat kenyer, Belatta ezt
Seiden is, s tekintettel az olmiitzi
nagy rrnlszeresz-sziiksegre szom
baton este elutazott."

A magyar labdanigok nagy sike-,
reket arattak

a morva cionista
klubokban. Mindenekel6tt az

evekig szinte kizarolag budapesti
labdanigokat foglalkoztat6 Makka
bi Brno ert el kimagasl6 eredme
nyeket. Azegykor elszigeteltcionis
ta klub celja ekkoriban mar a pro
fitszerzes volt. Mivel Csehszlovaki
aban ktilon szovetsegees bajnoksa
ga volt a . esehszlovakoknak", ne
meteknek, magyaroknak, zsidok
nak es lengyeleknek, a Makkabi
nem szerepelhetett egy bajnoksag
ban a pragai eseh egyesiiletekkel.
fgyjelent6sebb beveteleket europai
turaikbol remelhettek, a esapat en
nek erdekeben bejarta Buropat,
Csupan nehany eredmennyel erze
keltetnem a Makkabi erejet, Spa
nyolorszagban kikaptak ugyan a
Barcelonatol, de

megvertek
a Real Madridot.

Dontetlent jatszottak az olasz va
logatottal, es legyoztek a Juventust.
A tobb, sokszoros magyar valoga
tottal (koztiik szamos kereszteny
labdarug6val) felall6 cionista klub
eredmenyei Magyarorszagon is fel
ttinest keltettek. A Sporthirlap 1923
novemberi irasa szerint a magyar ja
tekosok .a Makkabi lobog6ja alatt

szereznek hirt es dicsoseget - a
magyar sportnak. Mert akarhol is
jatszika Makkabi, mindeniitt tud
jak, hogymagyar [atekosok a eseh
nemet (sicl) esapat tagjai." A eikk
nem ttilzott, val6ban ismertek vol
tak a esapat gyokerei, a parizsi
L'auto peldaul egyszer tevedesbol
Makkabi Budapest neven irt az
egyesiiletr6l...

A budapesti labdanigok eseh
szlovakiai expanzi6ja 1924-25 for
dulojan ert veget. A ket orszagszo
vetsege mar 1923 dszen

kartellt kotott,
ezutan esak az kaphatott

Csehszlovakiaban jatekengedelyt,
akit a magyarok nem tiltottak el.
Magyaran: ha valaki a magyarszo
vetsegengedelye nelkiil tavozott az
orszagbol, a szovetseg eltiltotta, es
nem igazolhatott csehszlovak esa
patba. Masreszt 1925-t61 Anglia,
Sk6cia es Ausztria utan a vilagon
negyedikkent Csehszlovakiaban is
legalizaltak a profizmust. A labda
rugokat eveken at nilfizettek, az
egyesiiletek gazdasagi helyzete
megingott, a parizsi olimpiai ku
dare utan pedig (a csehszlovak va
logatott a legjobb negy koze sem
jutott be) a szovetsegugyvelte: ide
je rendet vagni az alamatorseg
dzsungeleben,Avalogatott sztarjai
evekigeltek kivaloan illegalis jutta
tasaikbol: peldaul az 1920-as olim
piai dontdn is jatsz6 Kada villat
epitett , Yanik emeletes hazat vett,
Hojer foldbirtokos lett.

A rendezetlen viszonyok miatt a
labdanigok sokszor terrorizaltak a
vezetdket, a Siavia egyik jatekosa
peldaulugyadott nyomatekot kove
telesenek, hogy

nyitott kessel rohant
be a klub valasztmanyiiilesere. A

profizmus viszont megszlintette a
jatekosuralmat. A profik fizeteset
maximaltak, a labdanigokdobben
ten vette1< tudomasul, hogyezenhil
legfeljebb havi 1500 koronat keres
hetnek, ami toredek e volt a korabbi
fizeteseknek. Nem meglep6 tehat,
hogy par honappal aprofizmus be
vezeteseutan mar akar egy komp
lett valogatott esapatot is ki lehetett
volna allitaniabecsi profiesapatok
ban szerepl6 eseh jatekosokbo].
Mint ahogy az sem'h1eglep6" hogy ,
ezek utana magyar labdanigoknak
sem esengett mar ol~ esabit6ana
esehkorona~ , <.:~: . '..:"

Szegedi Peter
(a szerzomagyarorszagi szociol6gus) Feldmann Gyula (Makkabi Bmo)
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