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Az olimpiatol a labdarugo-vilagbajnoksagig

Ogyes helyezkedes
Az el6z6 szazadfordulon a foci meg csupan olimpiai bemuta
t6sport volt - 1930-ban azonban a FIFA mar onall6 vilagbaj
noksaqot frt ki a szamara. Az6ta is ez a gl6busz egyik legje
lent6sebb sportesernenye. melynek egykori fGggetlensegi
harcat jarjuk kori.il az alabbiakban.

nak valtoz asat . Anglia es Dania
mar az else fordul6ban kiesett, a
dontobe Belgium es Csehszlovakia
csapatai kerultek. A belgak - meg
lepetesre - gyorsan a-c -as veze
tes re tettek sze rt , az ese lyese bb
csehszlovak csapat egy kiallltas
miatt az els6 felid6 vege elott par
perccel levonult a palyarol.

Az igazi sze nzaciot rnegsern a
, felbeszakadt donto, hanem a britek

villamgyors bucsuja jelentette . Az
angolok kileptek a FIFA-b61 , fgy ki
vantak tiltakozni az ellen, hogy az
olirnpian szerepl6 labdarugo-valo
gatottakban "papfron" amator, va
lojaban titokban fizetett, alarnatc r
jatekosok leptek palyara, Az olim
piai [atekokon ugyanis nem indul
hattak hivat asos sportol6k: mar a
NOB 1894-es, alapft6 chartajaban
is klnyi lvanltottak, hogy a majdan
megrendezendo olimpiai [ateko
kon a vlvas kivetelevel kiza ro lag
arnator versenyz6k vehetnek reszt .

A szazad fordulon a labdarugok
csak elvetve szegtek meg a szigoru
arnatorszab alyokat, a huszas evek
ben azonba n a jobb futba llistak
nagy resze penzert [atszott, A sport
ag ugyanis b6 ket evtized alatt to
megsportt a vaIt, s a gyakran rossz
korulmenyek kozott el6 labdarugok
szerettek volna reszesedn i a mer
kozesek egyre novekvo bevetelei

b61. Az angolok lep ese tehat egy
olyan problemara hfvta fel a flgyel
met , amely alapvetoe n hatarozta
meg a huszas evek eur6pai futball
jat, s amelynek egyenes, bar csa k
hosszu tavu kovetkezmenye volt az
olimpiatol fOggetlen labdarugo-vi

lagbajnoksag kifrasa.
A habo ru ut ani else , 1923-as

FI FA-kongres szuson a profl-ama
tor kerdest nem tudtak megnyugta
t6an rendezni, a munkaber-megte
rites kerdesene k szaba lyozasat a
nemzeti szovet segek hataskorebe
utaltak (a munkaber-rnegterttes 10
gikaja szerint a labdarugok civi l al
lasuk mellett sporto lnak, viszont a
spo rt elvonja oket munkajukto l,
ezert a kluboknak es a valogatot
taknak meg kell engedni , hogy a
labdarug6knak megterithessek ki
esett munkaberOket - ami viszont
lehetOve tette , hogy a futballistak
szfnlelt allaso kban , val6jaban a
sportb61eljenek)_Az 1924-es pari
zsi futbal lolimpian 16 valogato tt
vett reszt, s az angolok ugyan meg
1923-ban vissza leptek a FIFA-ba,
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Az 1908-as, illetve 1912-es olim
piai labd arugotornat az ango l es
sved labdarugo-szovetseg rendez
teo1914-ben a NOB es a FI FA meg
allapodott , hogy a jovoben az olim
piai torn at a FIFA bon yolftja Ie,
am it amat6 r vilagbajnoksagkent
isme r el. Noha a haborut kovet6
elso olimpian, 192o-ban politikai
~kokb6 1 az egyebkent vegs6 gy6ze
lemre is eselyes osztrak es magyar
va loga to tt nem indu lhat ott , az
eredmenyek fgy is egyertelmuen je
leztek a labdarugas er6viszonya i-

Egy beketlen evtized

is frtak ki a rendez6k, amelyert az
else ket fordul6ban kiesett csa pa
tok indulhattak; a magyar valoga
tott ket merkozeset megnyerve a
vigaszdfjgy6ztese lett.

veg u l nem vett reszt a t o rn an ,

melynek dontojeben a brit amator
valogatott a-o-ra legy6zte a da no
kat, fgy az elso, mind a NOB, mind
a FIFA altai elismert futballolimpiai
arany a s portag szulo hazajaba n
maradt (a NOB-nak Nagy-Britan
nia a tagja, a FI FA-nak viszont az
egyes brit orszagok).

Az 1912-es stockholm i fut ba!l
olim pian Hz valogatott tarsasaga
ban imrnar Magyarorszag is indult.
Az else fordu l6ban a franciakkal
kellett volna megmerk6znOnk, akik
azonban vissza leptek az indulas
t6 1. Ezuta n a brit csapat volt az
ellenfe lOnk, a magyar valogatott
sulyos, 7-0-s vereseget szenvedett .
A dont6 t ezutta l is a korszak ket
legerosebb nemzet i valogatottja
jatszotta , az angolok 4-2-re gy6z
tek Ie a danokat. Ezuttal vigaszdfjat

A futball 190o-ban, bemutat6
s po rt ke nt szerepel t e lds aor az
olimpiai verse nyprogram ban, ha
rom klubcsapat csupan ket merkd
ze st [atszott. 1900. szeptember
zo-an, a Velodrorne Municipal de
Vincennes palyajan 500 nez6 elott
a Club Francais Paris 4-0-as vere
seget szenvedett az angol amat6r
Upton Parkt61, a masodik merko

zesen a franciak legyoztek a Stu
dent XI neva belga diakcsapatot.
A szervezok ugyan nem osztottak
ki errneket, a Nernzetkoz i Olimpiai
Bizottsag (NOB) megis ugy tekinti,
hogy Nagy-Britann ia az 190o-as
olimpia futballtornajana k arany
errnese. 1904-ben, St. Louisban is
met harem csapat jatszott bernuta
t6 merkozeseket, a kanadai FCGalt
az amerikai St. Rose Parish es a
Christian Brothers College legyoze
sever szerezte meg az els6 helyet.

1904-ben Hirschmann, a hol
land labdarugo -szervezet fotitkara
es Guerin, a francia szovetseg el
noke kezdernenyezesere - az an
gol szovetseg tiltakozasa ellenere 
hat orszag kepvlselol Pari zsban

rnegalakftottak a Nernzetkozi Lab
dar ugo-szovet seget (FIFA), s ki
mondtak, hogy a szovetsegnek ki
zaro lagos joga nernzetkozi futball
bajnoksagokat re nde zni . Ekkor
azonban meg az olimpiai labdaru
gotor nat te kin tettek vl lagbajnok

sagnak, fgy az 1908-as, londoni via
dal az elso, amit nemcsak a NOB,
hanem a FIFA is hivatalosan elis
mer. Ezen a tornan mar nem klub
csa patok, hanem "vaI6di" valoga
tottak vettek reszt, a szervez6 pedig
nem a NOB, hanem az angol lab
darug6-szovetseg, az FA volt. A ma
gyar valogatott nevezett ugyan, de
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de [eleztek, hogy az olimp ian nem
fognak indulni.Tavel maradt a pro
fizmust epp legalizalo Ausztria is,
viszont Uruguay reven elso fzben
alit rajthoz del-arne rlkai valogatott,
A del-arnerikai foci ekkoriban meg
ismeretlen volt az eur6paiak elott,
akiknek azonban figyelmezteto jel
lehetett , hogy az uruguayi valoga
tott a parizsi olimpia elott rende
zett spanyol turajan mind a u mer
kozeset megnyerte. Az eselyesnek
szarn lto magyar es csehszlovak va
logatott gyorsan elverzett , Uruguay
pedig valosaggal atgazolt a rnezo
nyon : mind az ot rnerkozesuket

megnyertek, 20 g61t rugtak, a don
toben 3-0-ra gyoztek Ie Svajcot.
Nyilvanvalo volt, hogy az uruguayi
[atekosok nem amatorok. A hosz
szu hajout, az akkl imatlzalodasra
szant egy h6napos spanyol tura,
illetve a kethetes olimpiai torn a
miatt a futballistak harom-negyho
napig nem tart6 zkodtak ott hon,
ezt pedig csak azok enged hettek
meg maguknak, akik nem munka
mellett futballoznak.

A huszas evek masodik feleben
az arnatorseg mellett kiallo NOB
nak el kellett volna ernie, hogy az
olimpian kizarolag arnatcr labdaru
g6k vegyenek reszt. Atornat rende
zo FIFA pedig nem akart kimarad
ni az olirnpiarol, ezert nem akartak
hat almi sz6val szetvalasztani a
profikat es amato roket (amivel a
szovetse g ketteszakadasat is elo
idezhettek volna). Ezert 1924-ben,
az ugynevezett amato rszabalyzat
ban rogzrtettek, hogy mit fogadhat
el klub jat61 egy amator jate kos
(peldaul felszerelest, utikoltseget),
de kimondtak azt is, hogyszereple
silkert penzt nem kaphatnak, vi
szont tovabbra is a tagorszagokra
bfztak, hogy megtu rik-e a munka
ber-megterftes intezmenyet.

Az 1925-oS FIFA-kon gresszus
sem dontott a munkaber-megterf
tes tiltasar61, pedig lehetett tudni,
hogy a professzionizmust beveze
to orszagok - .Ausztria, Csehszlo
vakia, Magyarorszag - nem fogjak
"osszeengedni" val6di amatOrjei
ket mas orszagok alamatOr jateko
sa iva!. Raadasul a NOB 1925-oS
kongresszus an egyertelm uve tet 
tek, hogy ki akarjak zarni azokat
az olimpiai tornar61 , akik nem felel
nek meg az ujonnan elfogadott
amatorszabalyzatnak, amelyben ki
mondtak: "a munkaber-megterftes

kozvetett flzetesn ek tekinte ndo es
mint ilyen, szigor uan t iles " .

Varhato volt, hogy az olimpia
kozeledtevel konfrontalodni fog a
NOB es a FIFA. A FIFA ultimatu
mot intez ett a NOB-hoz: ha nem
fogadjak el amatc rszabalyzatukat,
ugy a FIFA nem vesz reszt az 1928
as amszterdami olimpian , A ket
szovetseg arnatorszabalyal ellente
tesek voltak - 1927 nyaran kotott
kompromisszumos rnegallapoda
suk szerint rnunkaber-rnegterttes
adhat6 , de azt kozvet lenul nem
kaphatja a jatekos, csak a munka
ad6ja.

Az 1928-as ams zterdami olim
pian rgy meg megtartottak a labda
rug6tornat. Az eur6paiak szamara
egyre kisebb vonzerot jelentett ez
a verseny, ahonnan mar nemcsak
a britek, de a kozep-eur6paiak is
hianyoztak, viszont a cfmvedo Uru
guayon kfvu l tobb del-amerikai is
nevezett. Argentfna es Uruguay kil
lonosebb nehezseg nelkill jutott a
dontobe, ahol dontetlen eredmeny
szuletett. A megismetelt merkoze
sen az uruguayiak 2- 1-es gyozel
mukkel vedtek meg cfmuket.

Az elsa vilagbajnoksag

Mi utan a FIFA elerte, hogy m6
dosftasokkal bar, de sajat amator
szabalyat rakenyszerftse a NOB-ra,
a brit orszagok kileptek a nemzet
kozi futballszovetsegbol, es csak
1946-ban lettek ujra FI FA-tagok.

A NOB es a FIFA kozotti konfliktus,

illetve a profi labdarugas terhodlta
sa egyertelmuve tette, hogy a ket
szervezetnek kulon kell rendeznie
nemzetkozi labdarugotomait. A FI
FA 1928-as amszterdami, az olim
piaval parhuzarnosan rendezett
kongresszusan elhataroztak, hogy
kulon rendeznek versenyt az arna
tOrok es a profik resz ere, vagyis a
NOB rendez i az arnatoroknek az
olimpiai versenyt, a FIFA pedig tag
or szaga i valogatottja i sz arna ra 
fuggetlenul att6I, hogy profik vagy
amatorok - vilagbajnoksagot lr ki.

A FIFA 1929-es, barcelonai kong
resszusan az elso vilagbajnoksag

rendezesi [ogat Uruguaynak Itel
tek. A del-amerlkaiak mellett szolt,
hogy az utols6 ket olirnpiat meg
nyertek, tovabba az o rszag 1930
ban unnepelte alkotmanyanak100.
evfordulojat es ebbol az alkalom
b61 azt is vallaltak, hogy felepfte
nek egy nagy, modern stadiont; ve
gill Uruguay a teljes ellataso n es
utikoltseg-t erft esen kfvul jele ntos

osszeget ajanlott fel a resztvevok
nek. Az eur6pa i prof! kluboknak
azonban legalabb ket h6napra nel
kulozniuk kellett volna [atekosai
kat, igy a vilagbajnoksagon kilenc
amerikai valogatott mellett csak
negy eur6pa i orsza g, Franciaor
szag, Belgium, Romania es [ugo
szlavia nemzet i csapata kepvisel
tette rnagat. Egyikuk labdarugasa
sem volt kulonosebben szfnvona
las, fgy borftekolhat6 volt, hogy az
elso vilagbajnoksag a del-amerikai
orszagok folenyet hozza. fgy is tor
tent. A legjobb negy koze az 1928
as olimpiai donto ket resztvevoje
mellett az angol profi jatekosokkal
mege ros ftett amerikai, i1 letve a
jugoszlav valogatott kerult. Nem
okozott meglepetest, hogyMontevi
de6ban megismetlodott az 1928-as
olimpiai dontO, miutan Argentina
az Egyes Uit Allamok, Uruguay pe
dig )ugoszlavia csapatat gyozte Ie
6- 1-re.

A dontore argentin drukkerek is
erkezte k, a montevide6 i Estadio
Centenario lelat6in mintegy 100
ezren zsUfol6dtak ossze, es meg
rgy is sokan maradtak jegy nelku!.
Mindket csapatban 5-5 olyan jate-'
kos lepett palyara , akik mar az
1928-as olimpiai donton is reszt
vettek . A meccset az argentinok
kezdtekjobban, a szilnetben 2-1-re
vezettek, Uruguay azonban a ma-

sodik felidoben harem golt rugva
meg tudta forditani az eredmenyt,

fgyket olimpiai gyozelem utan a vi
lagbajnoki cfmet is rnegszereztek,

KUlan utakon

A vilagbajnoksag sikere elhorna
Iyos itotta az olimpiai futba lltorna
fenyet, Mivel a futballvllag fejlett
reszein sorra legalizaltak a proflz
must, az imrnar val6ba n amatOr
olimpiai labdarugotorna szukseg
szeruen hatterbe szorult. 1928 utan
csak az 1936-os berlini olimp ia
programjaban szerepelt isrnet a
labdarugas, amelyet a 3o-as evek
sikercsapata , az olasz va logatott
nyert meg. Az 1948-as dontoben a
svedek legyoztek a [ugoszlavokat,
majd a szocialista tabor valogatott
jai harem evtizeden at valosaggal
ki sajatltottak az olimpiai labdaru
gotornat. Ezekben az orszagokban
ugyanis kijatszottak az arnatorsza
balyt, a jatekosok "sportall asok
ban" vallalato k vagy a fegyveres
testu letek alkalmazotta i volta k,
vagyis hivatalosan nem szarnltot
tak professzionistanak. Ennek ered
rnenyekepp az 1952 es 198o kozott
megrendezett nyolc olirnpian 24
bol 21ermet gyujt6tt be a szocialis
ta tabor, a "nyugatiaknak" csak egy
ezust es ket brori zerem jutott.
1984-ben a NOB lehetove tette ,
hogy az olimpian profi k is palyara
lepjenek, azzal a megkotessel, hogy
nem szerepelhetnek olyan labdaru
g6k, akik korabban vilagbajnoksa
gon vettek reszt. 1992-ben m6dosf
tottak ezt a szabalyt, az6ta az olim
piai labdarug6tornan 23 evesnel
fiatalabbak vehetnek reszt, csupan
harom idosebb labdarug6t nevez
hetnek a valogatottak.

Mfg az olimpiai labdarug6torna
a szocialista orszagok kuzdelmeve
valt, add ig a vilag bajn oksa g az
olimpia mellett a vilag legjelento
sebb spo rtese menyeve fejlodott .
1954-ben 16 csapat indult a tornan,
1982-ben 24- re, 1998-ban 32-re
emeltek a resztvevok szamat. 1950
ben a vilagbajnoki talalkoz6kat
meg "csak" egymilli6, 2006 -ban
mar harom es fel milli6 ember te
kintette meg a helyszinen. 2010
ben ujabb merfoldkohoz ert a lab
darug6-vilagbajnoksagok t6rtenete,
hiszen a tornat elso fzben rendezi
afrikai orszag.

Szegedi Peter
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