Szegedi Péter

A magyar
labdarúgás
születése
Winkler bácsi csizmája,
avagy a bemutatá meccsen
csak úgy szédült a labda
Az 1870-es évek végétől több ízben is
hoztak labdát Angliából Magyarországra, a sportág azonban nem honosodott meg, s csak a XIX. század
utolsó éveiben kezdtek el Budapesten
rendszeresen futballozni. Máig nem
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tisztázott tehát, hogy pontosan mikor
és kik játszották először az "angol
rugósdit". Az bizonyos, hogy az úttörők

még legfeljebb .Jabdáztak",

és nem a futball szabályai szerint játszottak. Majd 1896. november 1-jén
a Törekvés vasutas dalárda munkásai
a

Pékerdőn,

a mai MTK-pálya szom-

szédságában megrendezték az

első

nyilvános futball mérkőzést.
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A futball volt az első olyan, széles körben népszerűvé vált sportág, ahol a
résztvevők akarva-akaratlanul sérülést
okozhattak egymásnak, nem véletlenül
jegyezte meg a Sport-Világ publicistája
1897 elején, hogy "A football játék egyik
rejtélye athletikai sportjainknak. (...) A
laikus világban még mindig el van terjedve az a nézet, hogy durva és veszedelmes valami." A magyar labdarúgás
születése iskolapéldája annak, hogya
futball- a sportolók kellő felkészültsége
nélkül - valóban veszélyes sportág .
Charly és a pékerdei csata

A pékerdei találkozó szervezője a Magyarországon született, de Angliában
tanuló, majd dolgozó Löwenrosen
Káro ly volt. A Charlyként emlegetett,
angol-magyar-német keveréknyelven
beszélő mintaasztalos 1896-ban tért
vissza a fővárosba, a MÁV Északi
Főműhelyben helyezkedett el. A Millenniumi kiállításon dolgozó Charly és
angol kollégái meglepetten tapasztalták,
hogy a magyarok nem ismerik a futbalIt,
ezért Angliába visszautazó társait kérte
meg, hogy küldjenek egy labdát. A viszszaemlékezések szerint a sportszer
nagy viszontagságok után jutott el
Budapestre - a feladók festékbe mártották, hogy réginek tűnjön, a vámosok
így is jelentős összeget róttak ki a beazonosíthatatlanságával gyanút keltő
különös tárgyra. Charly a Törekvés
04 dalárdájában nagy tetszés közepette
mutatta be a labdát társa inak, el is határozták, hogy első szünnapjukon két csapatot alakítanak, és bemutató mérkő
zést tartanak . A találkozót november
elsejére tüzték ki, s noha előző este
havazott, a játékot nem akarták elhalasztani, mivel 300 jegyet eladtak.
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nösen Winkler bácsi rúgott bele nagyokat jól vasalt csizmájával. Csakhamar
vad iramban folyt a küzdelem a kiszámíthatatlan mozgású labdáért, és tíz
perc sem telt el, már három súlyos
A Magyar Detektív egy 1925-ös cikke sebesült maradt porondon ."
szerint "A matadorok bekecsben és
csizmában jelentek meg, és senki sem A visszaemlékezésekből nem derül ki
akart levetkőzni, mondván, hogya egyértelműen, hogya küzdő felek ponmóka úgysem fog sokáig tartani. így is tosan meddig rugdosták egymást, az
történt. Felálltak a küzdő felek, akik eredményről is csak annyit tudni Gerközül egyedül Charly volt előírásosan hard Lajos MLSZ-igazgató pikírt megöltözve. Egy perc múlva csak úgy szé- jegyzéséből, hogy 3 : O-ra győzött a
dült az Angliából idekerült jószág, kül ö- Rókus-kórház - ott kezelték ugyanis a

Kellett egy csapat.
Pontosabban legalább kettő , ha már
Löwenrosen és társai megadták a kezdő
rúgást a Pékerdőn . Az MLSZ főtitkára meg
hiába plkírtkedett a csata sebesültíeível,
amikor kisvártatva már valóban futballról
szólt afutball. Illetve hát... Ahogyan azt Bili
Shankly, a Uverpoollegendás edzője
megfogalmazta: "Afutball nem élet-halál
kérdése. Jóval több annál."

lábukat tört vasutasokat. Gerhard sze- között az 1885-ben alakult Budapesti
rint a súlyosan sérült játékosok felesé- Torna Club sportolói űzték elsőként a
gei "bosszút esküdtek Charly, az "ame- játékot. Stobbe Ferencnek, a Sportrikai bolond- ellen, aki hetekig nem Világ szerkesztőjének munkatársa volt
mert hazamenni a Hungária-úti ko lóni- Ray Rezső építész , akinek Lausanneában lévő lakására."
ban tanuló fia , Ray Ferenc hozott magával Magyarországra egy labdát. A játékszert Stobbe 1896 novemberében vitte
A BTC megalakulása
le a BTC Markó utcai reáliskolában ta lálRendszeresen, szervezett keretek ható tornatermébe; 1897. ja-nuár 24-én
megtartották első értekezletüket , a futballcsapat
élére Iszer Károly er őtorSzövetségbe forrt...
nászt választották. Két héttel később
A höskorszak, amelyre úgy gondolunk
már tréningeztek a BTC sportolói , a
vissza, hogy közben Minarik Ede pályabér1ö
játék ped ig viharos sebességgel vá lt
ésmosodás grimaszal elevenednek meg
ismertté. Februárban a MAC, márciusszemeink előtt. Huttlnger, Sebestyén és
ban az MTK is jelezte, hogy futball csaKövesi, a tartalék: fából épült sporttslepek,
mellényes-zsebórás mecénások és- persze
- az első sikerek. Lesz-e még?

patot szervez. Márciustól a Sport-Világ
folytatásokban közölte a sportág történetét és szabályait. "A játék nyerője az
a csapat , mely labdával rugdalván,
vagy kézzel-karral való érintés nélkül
bármiképp hajtván a bőrrel borított
gummilabdát, azt ellenpártja kapuján

A. MLSZ 'ala"uMaát ..tmondó értek"",let
Jegy.. őkön,..,t "'ronata

bírja áthajtani" - szólt a lap

ismertetője.

A BTC két csapatának első, nyilvános
mérkőzését május 9-én , 100 néző előtt,
zuhogó esőben rendezték a Millenárison.
1897. október 31-én tartották az első
nemzetközi találkozót, a több angol játékossal felálló bécsi Cricketter 2 : O-ra
győzte le a BTC-t. A mérkőzésről a
Sport-Világ kétoldalas cikkben számolt
be, amelyből kiderült, hogy a játék
egycsapásra meghódította a nézőket.
Pedig ebben az időben a BTC játékstílusa nem kifinomultságáról, hanem erő
szakosságáról volt híres. A piros-fehérek az angol erőfutbalIt preferálták, r áadásul a csapatot többségében erős fizi kumú tornászok alkották. A BTC nem
az összjátékra, hanem kizárólag a támadásra összpontosított, a csatár 10-15
méterre elrúgta védője mellett a labdát,
majd utána futott. .. Az ellenfél test i
épsége e játékstílusnál keveset ért, a
labdarúgók ugyanis megfogadták a

tetni" . Egy másik visszaemlékezés szerint Iszer Károlya BTC első nemzetköz i
mérkőzésén "goalt keveset rúgott , de
hogy az ango l Cr icketter j át éko so k
közül hányat remplizett fel hatalmas erejével , azt valami jó matematikus tudná
csak összeszámolni" .
1898 -ban már so rra alakultak a csapatok, többek között a Műegyetem, a
MAC, a BEAC neve ivel találkozhatunk
a korabeli tudósításokban . Évről évre
több mérkőzést rendeztek , a sportág
iránti felfokozott érdeklődést pedig mi
sem mutatja jobban , mint hogy 1900
húsvétján , a BTC-Slavia Praha meccsre
8000 ember volt kíváncsi. Az FTC kezdeményezésére 1900-ban megalakult a
Magyar Labdarúgók Szövetsége, 1901.
február 17-én megtartották az első bajnoki mérkőzést. A BTC 4 : O-ra verte a
BSC-t, a győztesek később elhódították
a bajnoki címet is. ~~
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Sport-Világ 1897 -es tanácsát, miszerint
"a csatárok minden támadásnál fussanak neki az ellenfél hátvédjeinek, a futólagos, könnyű félretologatás (Ieichtes
Rempeln) elegendő ". A rempli a BTC
egyik bevett játékelemévé vált , a csapat
egyik futballistája, Klebersberg Géza
később elmesélte, hogy őt Svájcból
hazatérő játékostársa, Ray Ferenc tanította meg remplizni. A játékos definíciója alapján azonban szerencsésebb "felöklelés"-nek, mint " kö n n yű félre tologatás "-nak ford ítani a remplit: "testt el-mellel bele, a labdát elvinni, az embert lefek-

Az első magyarfootballistúk
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Visszaemlékezés a magyarfootballsport őskorára
Sporthírlap, 1911. december 26. Írta: Very old boy

Általánosan elterjedt hit szerint a football sport űzése 1897ben, tehát tizennégy evvel ezelőtt indult meg Magyarországon.
Anélkül, hogy ezt az állítást vitatni akarnám, sőt anélkül, hogy
jelen soraimnak akár.tört énelmi ", akár másnemű fontosságot
óhajtanék tulajdonítani, meg kivánom állapitani, hogy a footballt Magyarországon nem 14, hanem huszonegy évvel ezelőtt
játszották meglett férfiak, a kik - s ez talán érdekesebb - úgy
tudom, egyáltalán az első olyan csapatot alakították, mely
a lekicsinylés veszedelmével nem törődve, labdázni mert.
A footballnak sportszerű fontosságán és érdekességén kivül már egészen közhely - ugyanis az a legnagyobbszerű tulajdonsága - legalább ránk nézve -, hogy vonzza a felnőtt ifjakat és
férfiakat, a kiket így elvon sok káros mulatozástól és szórakozástóI s annyi érdekes momentumot nyújt, hogy a gyermekesnek tartott .Jabdázást" lehetővé tette érett, sőt idősebb
emberek számára is. A mai nemzedéknek jóformán fogalma
sem lehet arról, hogy minő nevetséges, lehetetlen gondolat volt
most egy negyedszázada, hogy felnőtt emberek labdázzanak.
Annak a társaságnak tehát, mely most huszonegy éve összeállt, mégpedig egyedül azzal a törekvéssel, hogy labdázni fog
- s csak magyar játékot - , meg kell adni, hogy kezdeményezők, az úttörők bátorságával bírtak. Természetes, hogy a külföldi példa vonzotta a társaságot; meg talán az a sportszeretet, amely nálunk akkor általában, most már csak
néhány ágban eléggé dívik: s össze van keverve exkluzivitássaI , finnyássággal stb. Talán ők is valami olyant akartak,
amiben egyedüliek, - megirigyelhetők.
Labdáztak, pedig eleinte kifutót (méta), kótyát, bennforgót és
más effélét, amit most is játszanak vidéken a kisebb diákok.
Játékukat egy szép, nagy, bekerített telken játszották.
Az egyik oldalon az akkori osztrák-magyar vasút, a másikon,
a régi "váczi határ" töltése húzódott, szemközt a mostani
zsidó-kórház helyével. Mind a két töltésről a kerítés fölött be
lehetett látni ajátszótérre s amikor - hetenkint háromízben
- játékos nap volt, a két töltésen mindig összeverődöttnéhány száz arrajáró ember nézni a játékot.
Társaságunk a játékot elég komolyan vette, a nézők kevésbé . Pihenő társaink közül egyik kiment a nézők közé
hallgatózni, vajon mit mondanak ehhez a hallatlan do loghoz, ami új ismerőseink előtt félig hóbortnak, félig
ostobaságnak látszott. Mit ahhoz, hogy nem röstell ünk
labdázni? S ilyenféléket mondogattak:
- Hisz egész meglett emberek! Úgy szaladgálnak a labda után,
mint a gyerekek!
- Bizonyosan az a Porzsolt bolondította meg valamennyit!
A társaság egyik legbuzgóbb és sok tekintetben vezető tagja
ugyanis azóta gyönyörű, java férfikorában elhalt Porzsolt
Gyula akkor - ha j ól emlékszem - keresk. miniszteri titkár
volt, akit városszerte ismertek elsőrendű sportférfiúi minő
ségben. Róla talán még azt is feltételezték, hogy labdázni mer
s neki leghamarább meg is bocsátották. Akkortájt alakult
a MAC is, amelynek első nyilvános estélyén egyszerre szere-

pelt hét Porzsolt testvér, pompás dalia mind, de legügyesebb
és legidősebb volt közöttük Porzsolt Gyula, akit épp emiatt
szinte városszerte ismert mindenki. És ő nemcsak gyakorolt
minden elképzelhetősportot, de terjesztette is valamennyit
szinte prófétai buzgósággal.
A labdázás azonban folyt hónapokon keresztül nagy örömünkre, amíg egy társunk: Pintér Lajos végzett technikus
hazajött Drezdából és - nagyon kinevetett bennünket.
Ő ugyanis a szász fővárosban megtanulta a footballt és persze, rémségesen lekiesinyelte a mi kifutósdinkat. De hozott
magával labdát is, és ő tanított meg bennünket játszani, még
pedig rugby-footballt, mert Drezdában akkortájt inkább
ez az ameríkai fajta járta.
Minket egy csapással meghódított a szenvedelmes, érdekes,
izgató játék. De csak hetenként egyszer játszottuk, mert - kellő
tréning hiánya folytán - rettentően elfáradtunk egy-két goaItól
is. De nevezetes volt az, hogy a külső közönség, amely a magyar
játékok iránt bizonyos humoros jókedvű, kis érdeklődést tanúsított s amely abból a külvárosi rétegból állván - valószínűleg
még hírét sem hallotta a footballnak, egyszerre kitalálta, hogy
itt valami rendkívül érdekes, komoly sportfajt lát és élvez. Mert
az a közönség, amely a magyar játékoknál csak néhány száz
főnyi volt, a footballos napokon ezernyi tömegekben feketéllett
a töltéseken s hangos zsivajjal, a tetszés vagy nem tetszés sokféle nyilvánításával kisérte a játékot, szakasztott úgy, mint ma.
S amíg eleinte csak azok érdeklődtek irántunk, akik épp arra
laktak, vagy ott jártak, néhány héttel később már hintók és bérkocsik hoztak nézőket, akik tudni is óhajtották, hogy mit rugdalnak? Mit dulakodnak? Szóval mi is az a football?
Kis csapatunk lassanként annyira meggyarapodott, hogy "Budapesti Labdázó Kör" czime alatt 1889-ben belügyminiszterileg
megerősített egyletté szervezkedett. A kőr célját az alapszabályok, 2.§-a így írja körül: A kör célja a labdázás és más sportnemek mívelése által a testi erő és a társas szellem fejlesztese".
Most húsz éve, a kör egyik legkedvesebb tagjának tragikus
öngyilkossága annyira megrendítóleg hatott a tagokra, akiket
a játék szinte egy nagy baráti kompániává olvasztott össze,
hogy lassanként elkedvetlenedtek és szétoszlottak.
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Hát nem állítom, hogy ezután, e társaság nyomdokain támadt
a többi futballklub; sőt - tekintettel a hat évi hézagra - egész
bizonyos, hogy ennek a többiek alakulására semmi, vagy csak
alig figyelembevehető befolyása lehetett; de hogy mi voltunk az
els ők, azt nyugodtan állíthatom és - annyi idők múltán! - nem
minden dicsekvés nélkül állítom is.
Emlékezetból följegyzek itt néhány nevet is azok közül , akik
e labdázó társaságnak kezdettól fogva tagjai és a football-sport
első magyar kultiválói voltak: dr. Hegyeshalmy Lajos , a MÁv
elnökhelyettese, Halász Sándor miniszteri tanácsos, postatakarékpénztárt igazgató, Baross Géza miniszteri tanácsos, Wolfner
Tivadar volt orsz. képviselő, Wolfner Nándor gyáros, dr. Baracs
Marcell ügyvéd, Pintér József gyárigazgató és öccse , Lajos,
Adorján Sándor a "Magyar Nemzet" volt szerkesztője, jelenleg
MÁv felügyelő, dr . Gerber Béla orvos.
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