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Nyolcvaneves a magyar profi

labdarugas

Foglalkozasa: futballista
A 20. szazadi Europaban - azaltal. ·hogy a futballcsapatok
egy-egy tsrsadalmi csoportot. kozosseqet. illetve merkozeseik egyuttal e csoportok konfliktusait reprezentaltak - a
labdaruqas valt az egyik legfontosabb kollektfv identitaskozvetft6 csatornava. fgy a szazadelon azokban a varosokban.
orszaqokban . ahol jelent6sebb felekezet i-etnikai-politikaireqionatis toresvonalak voltak. a labdaruqas a tarsadalmi ter
resze lett.

losan arnatorok, am kulonfele juttatasokban reszesulnek - jelentette
az atmeneti stadi urnot amato rseg
es profizmus kozott.
Az alarnatorse g ket terul e t et
erintett kulonosen erzekenyen: az
atigazolasokat es a labdarugok illegall s fizeteset. Az amat6r labdarugok csak a legritkabb esetben hagyjak el klubjukat, igy am ikor - foke nt a teh etsegesebbe k - feltU noen nagy sza rnba n valtogat jak
egyesuleteiket, biztosak leheWnk
abban, hogy a sportagban megjelent a penz. A [atekoscsabrtasok
ellen az MLSZ az atlgazolasi szabalyok szigorttasaval probalt fellep-

ni. 1902 es 1908 kozott egy[atekos
csa k akkor valthatott klubot, ha
el6zo csapataban egy evig nem lepett palyara. E szigoru szabalyon
1908-ban enyhftettek: ha egy [atekos fel ew el korabban bejelentette,
hogy melyik klubban klvan]a folytatni palyafutasat, ugy az atigazolasig meg jatszhatott regl egyesuleteben. Ezt az id6szakot azonban sok
[atekos arra hasznalta fel, hogy

zsarolja egyes uletet:
vallaIta, hogy megfelel6 juttatas elleneben rnegsem hagyja el kl ubjat,
A [atekosuralmat 1919-ben az - indltvanyozo klubrol elnevezett - lex
Torekves szarno lta fel: a tavozni
szandekozo labdarugo, egyesulete

beleegyezese eseten, azonnal igazolhatova vaIt. En nek hianyaban viszont csak akkor, ha elotte fel evig
nem lepett palyara,
A futballistak illegalis fizeteset le-
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• Ez pe rsze a futbal lklubok es
nemzeti valogatotta k mogott allo
csoportok [elentos anyagi invesztklojat vonta maga utan, A Monarchia harem nagyvarosa ban a labdarugas rovid ido alatt paratlan
nepsze rusegre tett szert. A becsi
(Austria-Rapid ), budapesti (FTCMTK) es prag ai (Spart a-S lavia)
derbiken tul a valogatottak talalkozoin, a nemzet kozi kiubm erkoze-

seken zajlo, a szemben allo nemzeti je lente sta rtalm akra ep ulo
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szimbolikus kuzdelrnek elosegftettek, hogy a fut ball ige n gyorsa n
rneghodltsa a Monarchiat: az 1910es evekre a magyar, az osztrak es
a cseh labdarugas nfv6ja alig maradt el a vilagelso angoloketol es
skotoketol,

A varosi rangadok es valogatott
rnerkozesek tornegeket vonzotta k.
1911-ben az FTC, egy ewe I kesobb
az MTK epftett palyat, s mindket
klub igyekezett a nepszeruseget
koron ara valtan i. Torven yszeru
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volt, hogy - mikent Angliaban az
188o-as evek elejen - a merkozesek beveteleinek egy resze a labdarugokhoz vando rol. Pedig a magyar futballkluboknak ekkor meg az
1880-ban, Oxfordban elfogadott elso (ortodox) arnatorszabalyzat szerint kellett volna rnukodniuk, amely
szerint a sporto lok semm ilyen tarnogatast sem kaphattak egyesuletuktol. Az 1910-es evek elejeto]
1926-ig tarto idoszakban az alomat6rseg - amikor a [atekosok hivata-

nyegesen nehezebb volt kontrollalni. A szovetseg, ha mar rnegakadaIyozni nem tudta, igyekezett szabalyozni a labdarugok javadalmazasat, peldaul lehetove tette, hogy
a klubok megterlthessek a jatekosoknak a merkozesek miatt kiesett
munkaber et, Az MLSZ ezzel gyakoriatilag letert az arnatorizmus utjarol, hiszen az ortodox amatO rszabalyok szerint a labdarugoknak meg
a felszerelesukrol is maguknak kell
gondoskodniuk. A klubok e szabaIyokat nem tartottak be, fgy nehany
labdarugo nagyon [ol elt a futballbel: a huszas evek elso fel eben az
MTK, az FTC es az Ujpest legjobbjai es a kulfoldre tavozo klasszisok
[ovedelrne a magyar atlagfizetes
tobbszorose volt. A huszas evek kozepen - becslesern szerint - mint-
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egy tizenot elvonalbeli labdaru go,
illetve edzd kiernelkedoen jol keresett, harmincan meg tudtak elni a
futballbol szerzett penzbol, es szazra teheto azok sza ma , akik tob bekevesbe rendszeres rnellekjovedelemhez jutottak.
Kerdes, milyen veszelyt jelentett
a futballra a jatekosok megfizetese
- hiszen ez a profizmusban is termeszetes, Az alamato rseg a szabalyozatlansag miatt fenyegette a ja·
tek tls zta sagat: barkl megvehetO
vagy zsa rolhato volt. Nem lehetett
tervezn i, nem voltak szerzodesek,
nem lehetett tudni , hogy egy [atekos mikor lazsal egy rnerkozesen ,
mikor hagyja el a klubjat, De a futballista sem lehetett biztos abban,
hogy a klub lntezo]e fizetn i fog
meccs utan , vagy hogy csab lto ja
valoban teljes fti lge reteit. m iutan
alalrt uj klubjahoz,
Felvetodhet tovabba az is, hogy
a tehetOsebb klubok mi ert nem lettek profik, 5 hogy az MLSZ miert
nem legalizalta a profizmust. Nos,
egy klub nem valhatott egyik naprol
a m as ikra pro fiva. AmatOr sportszovetsegnek ugyanis nem lehetett
profi tagegyesO lete, fgy egy hivata50S labdarugokat foglalkoztato klu·
bot az MLSZ azonnal kizart volna
tagjai sorabo l, amelyfgy nem indulhatott volna a bajnoksagban . Legfeljebb ha osszefog tobb mas "dezertor" klubbal, hogy az MLSZ-tol
fUggetlen bajnoksagot szervezzenek. Viszont e klubokat a FI FA is
bojkottalta volna, hiszen a nemzeti
tagszovetsegek altai kizart klubok
nemzetkozi jatektilalom ala estek.
A magyar futballgazdasag nem volt
olyan eros, hogy a FIFA bojkottjat
barki is vallalta volna - hiszen a
sportagat a turak reven a kulfoldi
piac tartotta el.
Az MLS Z csak akkor ad hatott
volna zold jelzest a hivatasos rend·
szernek, ha azzal minden jelentosebb klub es a politikai hatalom is
egyetert. A nyflt profizmus legaliza·
lasa azonban

sokak erdekeit sertette
A klubbal szerzodeses viszonyban allo labdarugo nem zsarolhatta volna az intezot. A jatekosok a
kozvelemeny megvetesetol is tartottak, hiszen a sajto eveken at
prostitualtnak tUntette fel a testifizikai adottsagaikkal penzt kereso

profikat. Nem volt erdeke a profizmus legallzalasa a kis egyleteknek
sem , amelyek csupan alkalmi juttatasokban reszes ltette k labdarugoikat, am rendszeres flzetesuk mar
tulsagosan 'nagy terhet rott volna
rajuk. Raadasu l a hata lom nem
szimpati zalt a labdarugassa l, az allam hatr a ltatta a profiimus bevezeteset - egyreszt ugy gondoltak,
hogy a testedzes magasztos celjalval oss zeegyeztethetetlen, ha valaki penzert s portol, rnasreszt a radio
kalisok - antiszerriitizrnustol veze-

relve - ugy veltek, hogy a futball a
"galfciaiak" uzlete. Sokkal nagyobb
problema volt a sportesemenyekre
kivetett vigalmi, forgalmi es testnevelesi ado, melyek a rendorsegi dljakkal egyutt a merkozesek bevetelenek felet-ketharrnad at (!) vitte k
el. A nyflt profizmus klalakulasat
kimondottan hatraltatta, hogy az
1917-ben bevezetett, a varosok altai
kivetett, a sportesernenyeket is terhe lo 10, majd 12,5 szazalekban
rnegallap ttott vigalmi ado kulcsat
1925 elejen Budapesten - kizarolag
a professz ionalista rendezvenyekreI - 25 szazalekra erneltek.
A professzionalizmus legalizalasat vegul harom tenyezo segitette
elo. Az elso a kispesti profiper volt.
1921 vegen kiderult, hogy a Kispesti
AC csapatanal ket penztarkonyvet
is vezettek: a feketekonyveles tartalmazta a labdarugo k jarandosagait
es a merkozesek pontes - a bevallottnal joval magasabb - beveteleit.
Az MLSZ a vezetOkon.kfvul tizen·
egy labdarugot buntetett meg: nehanyuk jate kjogat honapok ra felfUggesztette, tobbseguket profiva
nyilvanftotta (ami gyakorlatilag orokos eltiltast jelentett). A kispestiek
azonban nem nyugodtak bele, hogy
az MLSZ rajuk osztott a az alama·
torseg elleni harc martfrjanak szerepet. 1922 elejen a kispesti labdarugok a Nemzeti Sportba n megje·
lent vallomasa ikban lepleztek Ie az
"amatOr" futball ugyeit. Az MLSZ·
nek eze k utan joforman az egesz
elso osztalyt profiva kellett volna
nyilva nftania - amit termesze tesen
nem tett meg, hiszen ezzel lefejezte volna a magyar labdarugast.
A szovetseg vezetoi szamara a kis·
pesti profiper egyertelm uve tet te:
az amatorizmus menthetetlen.
Fontos momentum volt az 1924es parizsi olimpiai kudarc is. Avegso gyozelemre eselyes valogatot-

tunk a nyolc koze sem jutott, rniutan varatla n vereseget szenvedett
Egyiptomtol (3- 0) . A meccs utan
kiderult, hogy az olimpian a jatekosok meg az oltozoben is a penzrol
beszelgettek . A felboszult dru kkerek utcai tuntetest rendeztek, 5 parlamenti int erpellacio is elhangzott
a verese g miatt. Parizs utan az els o
oszta lyu egyesuletek elhataroztak,
hogy szetvalasztja k a profikat es
az arnatcroket. A politika azonban
kozbeszolt: a belugyrnlnlszter hatosagi biztost kuldott az MLSZ-be,
a sportot felugyelo Orszagos Testnevelesi Tanks nyari futballtilalmat rendelt el (vagyis nyaron nem
lehetett nyilvanos rnerkozeseket
tartani), 1925 elejen pedig bevezettek a testnevelesi adot, ame lyet a
sportesernenyek bevetele utan kel-

arnatorseget preferalo klubok nem
indultak a bajnoksagban, hanem a
MAC Jubileumi Serlegee rt es a BTC
Iszer Serlegeert jat sz ottak. 1925
oszetol az MLSZ-en belull szekertaboro k beku lekenyebb hango t
utottek meg egyrnassal. 1926 janu a rja ban a BTC [avaslata rarn egalakult a Kibontakozas i Part, celia az
arnatorok (Amator Part) es alarnatorok (Szovetsegi Part) koz otti beketererntes volt. A harem oldal targyalasokat kezdett, es 1926. marcius 8-an megegyeztek: osztol proflbajnoksagot rendeznek. 1926. ju·
lius 27-en 23 klub megalakftotta a
Magyar Professzionalista l.abdarugok Szovetseget, mely az MLSZ
alszovetsegekent mukodott, 1926.
szeptember 8-an rnegkezdodtek a
bajnoki kuzdelmek a profiliga elso

lett fizetni. Az ado celja kimon d at - es m asod ik os zta lyaban.
lanul is a futball beveteleine k (tovabbi) rnegsarcolasa volt.
A szetvalasztas
A profizmus legaltzalasara a legnagyobb hatassa l ketseg klvul az nem azt jelentette, hogy profi. es
volt, hogy a kozep-eu ropai or sza- amatorklubok kulon bajnoksagban
gokba n h ivatasos ba jnoksagokat
szerepelte k. Az egyesuletek megrendeztek. 1924 nyaran Ausztria- tartotta k arna to r labd a rugo cs apa ban - Anglia (1 888) es Skoc l a taikat, de ezek mellett parhuzamo(1890) utan a vilagon harrnadikkent san profi sza koszta lyokat is letre- , ma jd 1925 januarjaban Csehhoztak (peldaul az FTC, az MTK es
szlovakiaban is torvenyes itettek a az UTE a budapes ti amator , a hivaprofes~zionalizmust . Az olaszok tasos Ferencvaros FC, a Hungaria
ugyan hivatalosan nem vezettek FCes az Ujpest FC pedig az orsza·
be a profizmust, de engedelyeztek gos profi elso osztalyban indult) .
a csapatoknak, hogy kulfoldieket A magyar labdarug asban a Budapest-videk felosztast (1926-ig nem
szerzodtessenek, es szemet huny·
tak a labdarugok penzelese fOlott indulhattak videkiek a bajnoksagis. Magyarorszagon mindekozben
ban) egy masik kettosstruktura
valtozatlan elesseggel zajlott a pro- valtotta fel: a profikat az amatorok
fik illetve amatoro k - politikai es melle (es nem fole!) rendeltek. Az
felekezeti villongasokkal tarkitott amatorok jatektudasa ugyan lenyeharca . A kulfoldi klubok viszont gesen szolidabb volt a profikenal,
sokkal jobban es immar legalisan am az amatOr elso osztaly nem a
tudtak fizetni labda ru goin kat bajnoki harmados ztalyt jelentette nem csoda, hogy egy ev alatt tobb- az am at oro k es a profik ket "altu catnyi kivalo magyar futballista
rendszert " alkottak, melyek kozott
valasztotta a kulfoldi, biztonsa got nem volt "atjaras" (vagyis az amatorok bajnoka nem jutott fel a profi
nyujto profikeresetet. (Azelvandor·
las addig is a magyar futball egyik masodosztalyba).
legs ulyosabb prob lema ja volt: az
A szetvalasztas legnag yobb er·
1920- as evek elso feleben elvo· deme az volt, hogy vegre sikerult
nalbeli labdarugoink legalabb fele rendet tenni: a futballistakkal" szerhagyta el Magyarorszagot, a Torek- zodest kot6ttek, szabalyoztak a fi·
vesbol peldaul 27 jatekos tavozott zeteseket. A jatekosok alapilletmekulfoldre.)
nye heti ot es hatvan pengo kozott
A vandorokat csak ugy lehetett . mozoghatott, gyoztes talalkozok
hazacsalogatn i, ha itthon vegre utan legfeljebb negyven, dontetlen
rende zik a profess zional izmus eseten tizenot pengo premiumot
ugyet. Profik es amatorok szetva·
kaphattak, ezt egeszftettek ki a kul·
lasztasa - bar nem hivatalosan foldi turak bevetelei. A legjobb labmar 1925 nyaran megtortent: az darugok havi jovedelme a tobb
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szaz pengot is elerhette, de a profik tobbsegenek a futball mellett
dolgoznia is kellett. (Osszehasonlftaskepp: egy segedrnunkas 70, egy
szakmunkas 130-170, egy kozepis kolai tartar 170-200 penget keresett havonta.)
Hasonl6 reszletesseggel, az angol sziszternat atveve szabalyoztak
a profik atigazolasat is. A jatekosokat egy eyre szerzodtettek, az egyesuleteknek [unius i-jeig kellett bejelenteniuk visszatartasi, atengedesi,
ilietve szabadlistajukat. A visszatartasi listara azok kerultek, akikre
tovabbra is igenyt tartott klubjuk,
az atengedesire ped ig azok, akik
atlgazolasi dij elleneben tavozhattak. A szabadlistara azokat a futballistakat tettek, akikre klubjuk
mar nem tartott igenyt .
A profizrnus bevezetesenek koszonhetoen tOmegesen erkeztek
haza a kulfoldre vandorolt labdarugok, Ketsegtelen, az u] rendszer
sokkal tisztabb viszonyokat teremtett a sportagban. Am a profizmus
hamarcsanvalsagba kerult - igaz,
errol mar nem a futballszfera szereploi tehettek. A begy(lrOzo (vilagjgazdasagi valsag megroppantotta a klubok anyagi alapjait , ra-

Szilveszteri foldrenges

adasul [ovedelmezo kulfoldi turakat is egyre nehezebb volt lekotni,
Ennek ellenere az 1940-es evek ve-

renges kozvetlen kornyezeteben

geig mukodtek proflegyesuletek
Magyarorszagon. Akkor viszont a
polit ikai rendsze rva ltas sal ujra
bekoszontott az alarnatorseg korszaka , amely a bundaz asok, a
csencseles, az eroszakos atigazolasok, a fiktiv sportaliasok, a vesztegetesek terepeve tette az egyebkent rendkivul szinvonalas labdarugasunkat.
Szegedi Peter

Hallod a duborgest
A szilveszterkor Gyamro mellett kipattant kozepes erossegu
foldrenqes isrnet bizonyrtotta. hogy hazank, minden ellenkezo
hiedelem ellenere, geol6giai ertelemben sem tartozik Fotdimk
legesemenytelenebb z6nai koze,
• A rnult ev utols6 napja - sok
mas mellett - foldtanl szempontb61 is ernlekezetesre sikerult a
gyomroi es a komyekbeli (tobbek
kozott kelet-pesti) polgarok sza mara : delutan harornnegyed harom korul (a fovarosban nemileg
kesobb) hevesen razkodni kezdett
a fold, vele egyutt az epuletek, a
butorok es a berendezesi targyak.

Nernely helyen ledolt a kredenc,
illetve (majdnem) leesett a falr61 a
plazma- (LCD?) teve, a magasabb
szinteken lak6k heves es j61 erezheW kilengeseket eszleltek, a fold-

pedig hatarozott epuletkarok jelentkeztek - magyaran tobb heIyen megrepedt a fal , illetve a
mennyezet . Ez ev eleje ig tcbb
mint felezer karbejelentes erkezett
a blztosltokhoz, s a karigeny tobb
szaz milli6 forintra teheto - egyes
becslesek szerint Gyomron akar a
pazak fele karosodhatott. A szeizmol6gusok meresei szerint a foldrenges ereje a Richter-skalan 4,1es magnitud6ju volt, intenzitasa
viszont csak a VI-os szintet erte 'el.

benne.

Melyi J6zsef Flipperpamflet
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Erdekes, hogy mig az ut6bbi majd
ket evtizedben egyetlen renges
energia]a sem erte el a 4-es magnitudot, tavaly ev vegen alig tobb
mint egy h6nap leforgasa alatt
ketto is meghaladta azt (a rnult ev
es egyben az ut6bb i j6 nehany ev
legnagyobb, 4,5-es magnitudoju
rengese tavaly november 23-an
pattant ki a Tiszahaton, magyar
teruleten, Beregdar6c kornyeken,
am a karok tulnyornoreszt mar a
hatar ukran oldalan jelentkeztek).
De hat hogyan is keletkezhet foldrenges hazank teruleten, s mi is a
kulonbseg az oly sokszor hallott
fogalrnak [magnitude, intenzitas)
[elentese kozott?

Remeges
Korabbi iskolai tanulmanyaik
nyornan sokan tudni vellk , hogy

foldrengesek [oreszt a tektonikus
lemezek hatarai menten pattannak
ki - nos a helyzet val6ban nagyjab61 megfelel eme allftasnak, am
hazank szempontjab61 legalabb
i1yen fontosak a hangsulyos kivetelek. Eur6pa leginkabb foldrenges veszelyes teruletei val6ban ott talalhat6k, ahol talalkozik egymassal
az afrikai es az eurazsiai kozetlemez (ugyanitt, tehat Del-Eur6paban , Olaszorszagban , illetve Gorogorszagban talaljuk kontinensunk mOkodovulkanjait is, bar szigoruan veve csak a Vezuvtekintheto kontinentalis vulkannak). Tudjuk, hogy egykoron eppen a ket
nagy kontinentalis lemez kozeledese (es a kozejuk szorult 6ceani
aljzat pusztulasa) reven jott letre
az Eurazsiai-hegysegrendszer,
azon belul az Alpok es a Karpatok
vonulata - s mit ad isten, ezek ko-

ze szorult a Karpat-mede nce. fgy

hazank jelenkori te rulete is. Bar
Magyarorszag a rnult szazad ban
[oreszt elvesztette sze izmikusan
legaktfvabb terulete it - ezek elsesorban a mai Horva t o rs za g es
Szlovenia hatarzona jaban, illetve
Harornszek tersegeb en fekszenek.
Ut6bbi helyen nem rit kak a nagy
melysegben kipatta n6, nagy energiaju (7-es erosseg u) ren ge s e k
sem : ugyanezen sze izmikus z6na
deli reszen pattant ki az a renges,
amely 1977-ben Bukaresten es kornyeken pusztltott, 1570 ember halalat okozva.
A mai Magyarorszag teruletenek
j6 resze geol6giai er tele rnbe n viszonylag flatal (harmad- es negyedidoszaki) kepzodrne ny, ben ne j6
nehany toresvonal, szarnos veto es
arkos sullyedek (lasd a szeizmikusan kulonosen aktfv M ori-arkot) talalhato - marpedig a lemezpe remektol viszonylag tavolabbi foldrengesek eppen ilyenek menten
pattannak ki. A foldrengesek (Iegalabb is a viszonylag se kely feszkOek) eredetet legme ggyozobben
magyaraz6 rugalmas vissz aug ras
elmelet (elasti c rebound the o ry)
szerint a toresvonala k (illetve geo16giai vetok) menten egymas mel·
lett elmozdul6 kozetlemezdarabok
kozott igen nagy feszUltsegek keletkezne k: a renges a leggyengebb
ponton patt an ki (ezt nevezzuk a
renges hipocentrumanak), az egyik
kozetto meg hirtelen "visszapattan" , mikozben a feszultsegbol
szarmaz6 energia reszben hove ,
reszben viszont mozgasi energiava
alakul at, ami igen osszetett tulajdonsagokkal bfr6 szeizmikus (fold·
renges)hullamok formajaban terjed
tovabb. Ezt a hullamszerO mozgast

