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ball-boom'' azonban nem csak időben, de
hátterében is gyökeresen különbözött.

Futballhatalom

KÖZTUDATBAN AZ
1950- ES ÉVEK focija futballtörténetünkalfája és ómegája.
Kollektív emlékezetünk őrzi
•1111111 Puskás nevét, ehhez az idő
szakhoz köthető válogatottunk
gnagyobb sikere, az 1953-as londoni
:3 és legismertebb kudarcunk, az 1954világbajnokság döntőjében elszenve'ett vereség is. Világbajnoki ezüstünk
aonban már azelőtt is volt, hiszen 16
vvel korábban is döntőbe jutott csapa·unk, ahol4:2-es vereséget szenvedtünk
laszországtól.
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Míg azonban 1954-ben elsőszámú favoritként utaztunk a tornára, 1938-ban a
címvédő, évek óta veretlen Olaszoroszág
ellen kevés esélye volt a válogatottunk-·
nak, pedig két évtizeddel korábban még
egész más esélyekkel állt volna fel a két
csapat. A két ország labdarúgása gyökeresen eltérő utat járt be, míg a magyar
futballnak az 191 O-es években volt egy
felívelő korszaka, az olasz válogatott az
1920-as évek végétől szinte a "semmiből" olyan gyorsan került a világ élvonalába, ami azóta is páratlan a labdarúgás
történetében. A magyar és olasz "fut-

Olaszországban hamarabb kezdtek el
futballozni, azonban Magyarországon
a Nyugat-Európához képest - mintaadó
angol kolónia hiányában - némi késéssel
meghonosodó futball sokkal gyorsabban szerzett híveket. Amíg ugyanis másutt
a labdarúgásra játékként, szabadidős
tevékenységként tekintettek, addig KözépEurópában a meccseknek szimbolikus tétje
volt: a magyar-osztrák találkozókat például a birodalmi hegemóniáért játszották.
Vagyis a futball volt az a terep, ahol szimbolikusan ugyan, de a magyarok megelőzhették az osztrákokat. A Monarchia
államainak és nagyvárosi klubjainak
rivalizálása jelentős anyagi invesztíciókat
generált, ami a labdarúgás színvonalának
gyors emelkedésével járt.
1902-ben az osztrák és magyar válogatott játszotta Nagy-Britannián kívül az első
válogatott mérkőzést Európában (a mai
futballnagyhatalmak közül a francia válogatott 1904-ben, a német 1908-ban, az
olasz 1910-ben, a spanyol csak 1920-ban
debütált), s 1902-től az első világháborúig,
az útolsó békeévvel bezárólag, az európai
országok közül Magyarország játszotta
a legtöbb válogatott mérkőzést. A fokozott
érdeklődés a nézőszámokban is megmutatkozott, 1912-1913-ban Skócia és Anglia
után Magyarországo n, majd Ausztriában
jártak a legtöbben válogatott mérkőzésekre.
A magyar-osztrák rivalizálás mellett
a futball fejlődésének másik mozgatórugója
az MTK és a Ferencváros párharca volt,
1903 és 1929 között csak a zöld-, illetve
kék-fehérek állhattak a bajnoki dobogó
legfelső fokára. A század első éveiben
a Ferencváros volt sikeresebb, az 1910-es
évek elejétől azonban az MTK tudatosan
készült átvenni a vezető szerepet. A két
klub rivalizálásának köszönhetjük első,
modern stadionjainkat, melyek akkoriban
a kontinens legnagyobb befogadóképességű sportlétesítményei voltak. Először az
FTC kezdett építkezésbe, Üllői úti létesítményüket 1911-ben adták át. Az MTK sem
maradt el vetélytársától, Hungária körúton
fekvő stadionjukat 1912-ben avatták fel.
Mindkét stadio n 20 ezer fő befogadására
volt alkalmas, így a két helyen 40 ezer
ember figyelhette kedvenceit, ám hamaro)
san bővítették a férőhelyeket
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Az MTK a háború alatt kerekedett az
FTC fölé. 1916 elején érkezett a Hungária
körútra az ír származású angol edző,
Jimmy Ho gan, aki megtanította a magyaroknak, hogyan kell "skót stílusban''
futballozni. Ekkoriban az uralkodó játékrendszer szerte a világon a piramis volt,
a két hátvéd előtt három középpályás és öt
csatár állt a pályán, a játékstílusok azonban futballkultúránként változatos képet
mutattak. Angliában a játékosok egyéni
képességeire építő erőfutballt (kick and
rush), Skóciában a kombinációs játékot
preferálták A dél-amerikaiak a játékosok
gazdag improvizációs repertoárjára építve,
sokat cselezgetve próbálták ellenfelük
kapuját megközelíteni. Hogan az összjátékot hangsúlyozta a cselek helyett, de
fontosnak tartotta a játékosok egyéni technikai képzettségét is, ami elengedhetetlen
volt a gyors passzokra alapozott taktikában. A "Duna menti iskola'' néven is
ismert közép-európai játékstílus lényegében a skót iskola továbbfejlesztett változata volt, ahol még kisebb szerepe volt
az erőnek, viszont jobban hangsúlyozta a játékosok technikai képzettségét. Vagyis a "Duna menti
iskola'' passzjátékra épült, de
a skótokhoz képest a játékosok előnyben részesítették
a finom technikai megoldásokat. Az új stílusnak
köszönhetően a háború
végére az MTK lett Európa
egyik legjobb klubcsapata,
a magyar válogatott pedig
a világ egyik legerősebb
nemzeti tizenegye.
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Változó idők

Az addig töretlenül virágzó magyar futballkultúrát azonban a világháború után
súlyos csapás érte. Németországban,
Svájcban, Ausztriában, Csehszlovákiában,
később Olaszországban is ekkor alakult
ki a futballgazdaság, a külföldi klubok
azonban sokkal jobb anyagi helyzetben
voltak a magyarokhoz képest, hívásuknak
a Budapesten nélkülöző játékosok nem
tudtak ellenállni. A három nagy klub,
az MTK, az FTC és az UTE - néhány
kalandvágyó labdarúgót leszámítva ugyan meg tudta tartani legjóbb játékosait,
de a közvetlen utánpótlás, vagyis a kisebb
klubok egyébként kiváló játékosai tömegesen igazoltakkülföldre. Ök pedig nem
csak új klubjaik eredményességét növelték, külföldre távozásuk egyúttal tudásexport is volt, lényegében ők
ismertették meg a külfölddel
a "Duna menti iskola'' alapjait.
Távozásukkal viszont válogatottunk is meggyengült, hiszen
az országot elhagyó játékosokról az utazási nehézségek
miatt a nemzeti csapatnak le kellett mondania.
Az egyesületek
bevételekre a mecénások támogaJimmy Hogan (balra)
és Weisz Árpád előbbi fél Európát
tanította futballozni, utóbbinak
nagy szerepe
volt e tudás
olaszországi
elterjesztésében

tása és a jegybevételek mellett elsősorban
külföldi utakon tettek szert. 1919 után a
magyar klubok évente többször is hosszú
túrákra indultak, nem túlzás kijelenteni,
hogy a két világháború között a magyar
futball t lényegében a külföld tartotta el.
1926-ban, a világon ötödikként, Anglia,
Skócia, Ausztria és Csehszlovákia után
Magyarországon is elstartolt a profi bajnokság. A külföldi játékosvándorlás évekre
megszűnt, a stabilizálódó gazdasági helyzetben úgy tűnt, hogy a magyar profi
futball is stabil alapokra épül. A gazdasági
válság azonban érzékenyen érintette a
klubokat, több profi egylet ment tönkre,
a többiek főként a külföldre számíthattak: az 1932-ben bevezetett francia profi
bajnokságba pár év alatt több mint száz
magyar labdarúgó szerződött, az áti gazolási pénz sok kisebb klubnak a túlélést
jelentette.
A politikai környezet sem segítette elő,
hogy a magyar labdarúgás visszakerüljön
a világfutball közvetlen élmezőnyébe.
A mérkőzések bevételét az önkormányza-
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Dél-Amerikába tartó olasz emigránsok. A világtörténelem egyik legnagyobb kivándorlási hullámában az 1870-es évek és a fasiszta hatalomátvétel között az olasz egység létrejöttekor nagyjából 25 milliós Olaszországot milliók hagyták el,
a legkedveltebb célpont Dél-Amerika volt. A hullám tetőpontján, 1900 és 1913 között minden ezer
olasz közül18 hagyta el hazáját. A mai becslések
sze ri nt Argentína lakosságának 50-60 százaléka
számítható részben vagy egészben olasz bevándorlók leszármazottjának, a legnagyobb Olaszországon kivüli olasz népesség pedig Brazíliában
él. Volt tehát honnan meríteni a tehetséges olasz
származású labdarúgékra vadászó játékosmegfigyelőknek

tok és az állam egyre intenzívebben fölözte le.
Budapest 1916 végén hozott rendeletet
a vigalmi adó ról, ami az egyesületek bruttó
bevételének 10, 1923-tól12,5 százalékát
tette ki. A kluboknak 1921-től forgalmi
adót kellett fizetniük, 1923-ban drasztikusan megemelték a rendőri díjakat. A legsúlyosabb csapást azonban a testnevelési
adó bevezetése jelentette. 1924-ben újjászervezték a sport finanszírozását biztosító
Testnevelési Alapot, de míg korábban
ennek bevételeit a lóversenyek fogadásainak adója biztosította, 1925-től a sportrendezvények bevételei után is testnevelési
adót kellett fizetni. Mivel a sportversenyek
közill elsősorban a futballmérkőzések
nek volt számottevő látogatottsága, a testnevelési adó mindenekelőtt az élvonal
futballklubjait érintette. A progresszív adó
legfelső, hatodik sávjában 20 százalékos
kulcsot állapítottak meg, tehát a kluboknak a futballrangadók bruttó bevételének
ötödét kellett a Testnevelési Alapba befizetniük
Az 1920-as évek második felétől mélyreható változások zajlottak a futballban,
felgyorsult és dinamikusabbá vált a játék,
nálunk azonban változatlanul a lassú,
kombinációs iskola hódított. Az 1930-as
években Magyarország még futballhatalom
volt, továbbra is kiváló játékosok léptek
pályára, de a lassacskán elavuló játékstílusunk miatt válogatottunk és legjobb
klubcsapataink rapszodikusan szerepeltek.
A Ferencváros 1929-ben idegenben győzte
le a későbbi világbajnok Uruguayt, 1934ben először tudtuk megverni a tanítómester angolok válogatottját, de nemzetközi
tornákon, vagyis tétmérkőzéseken ritkán
jutottunk el a végső győzelem kapujáig.
A magyar, cseh, osztrák és olasz klubok
részére kiírt, évente megrendezett Középeurópai Kupában az 1930-as évek első
felében csak egy ezüstérmet, a válogatottak Európa-kupájának három sorozatában
pedig két harmadik helyet szereztünk.
Az első, 1930-as világbajnokságon nem
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vettünk részt, 1934-ben pedig a négy közé
jutásért játszott mérkőzésen kikaptunk
AusztriátóL

A tudásimportéSr

Olaszországban már 1898-ban bajnokságot rendeztek, ám a körülmények nem
kedveztek annak, hogy válogatott csapatot is kiállítsanak, így a squadra azzurra
csak 1910-ben játszotta első mérkőzését.
A Pro Vercelli kivételével a jobb csapatok
nagyban támaszkodtak külföldi (Olaszországban dolgozó vendégmunkás) játékosokra, akiket nem vehettek számításba
a nemzeti csapatban.
Az 1920-asevek elején jelentek meg
Olaszországban az "igazi"- mindenekelőtt magyar - idegenlégiósok, így az
1925-1926-os szezonban az északi liga
24 csapatában 32 külföldi labdarúgó
játszott, 25 magyar, 5 osztrák és egy-egy
honosított brazil, illetve argentin. 16 csapatnak volt edzője, mivel négy klubnál
idény közben cseréltek trénert, 20 szakember fordult meg az északi csapatoknál,
közülük 13 volt külföldi, 6 magyar, 4 osztrák és 3 angol. A déli liga klubjai kilenc
magyar labdarúgót és egy edzőt foglalkoztattak, tehát az 1925-1926-os olasz bajnokság első osztályának két !igájában
34 magyar labdarúgó lépett pályára és hat
klubnak volt magyar edzője. Kiváló eredményeket könyvelhettek el, a bajnoki címet
szerző Juventusnak magyar edzője volt
(Károly Jenő a bajnoki döntő előtt elhunyt,
helyét Viola József vette át játékosedző
ként), Hirzer Ferenc pedig gólkirály lett.
A bajnoki rendszert idényről idényre
egyszerűsítették, 1926-tól radikálisan

lecsökkentették a liga létszámát, miközben
kétcsopbrtossá is tették úgy, hogy megszüntették a területi felosztást. A válogatott
p~dig az 1928-as olimpiára készülve egyre
jobb eredményeket ért el, 1927-ben hét
mérkőzésből csak egyet veszített el. 1928
tavaszán Mussolini jelenlétében adták át
a felújított, átépített Stadio Nazionalét, ez
volt az olasz válogatott történetében az első
mérkőzés, amit a fővárosban rendeztek.
Az olaszok pedig először tudták legyőzni
a magyar válogatottat, ami egy hosszú
sikerszéria kezdete is volt, hiszen a magyarok csak 1953-ban tudták újra megverni
az olaszokat (akkor a Stadio Olimpica avatómérkőzésén). Az olimpián túljutottak a
francia, majd a spanyol válogatotton, s csak
a címvédő és későbbi győztes Uruguay állította meg az azzurikat Egyiptom 11:3-as
legyőzésével megszerezték a bronzérmet
-Olaszország vitathatatlanul felkerült
a futballtérképre.

A fasizmus szolgálatában

Nem nehéz felfedezni a párhuzamot:
az olasz futball gyors és látványos felemelkedését a külföldi tudásimport mellett
a fasiszta sportpolitikának köszönhette.
Először fordult elő, hogy egy állam tudatosan fejlessze a labdarúgást, ebben a tekintetben Olaszország viszonya a sportághoz épp ellentétes volt Magyarországéval,
ahol újabb és új abb adókkal sújtották,
adminisztratív intézkedésekkel nehezítették meg a labdarúgók helyzetét, miközben
az olaszoknál a klubokat támogatták
-például a villamos- és mozijegyek után
szedett adókbóL
A 20. századi politikai mozgalmak közill

)
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rendszernek azzal kellett szembesülnie,
hogy a labdarúgók nem mindig viselkednek férfiasan. 1929-ben például Augusto
Turatinak, az olimpiai bizottság elnökének,
a fasiszta párt főtitkárának feltűnt, hogy a
"gólok fölötti örömükben a játékosok összecsókolóznak': A legfőbb fasiszta vezérben
ez a látvány azt az érzést keltette, hogy ez
nem felel meg a sport férfias karakterének
és bizonyos tekintetben teátrális. Éppen
ezért valamennyi futballszövetséghez
és egyesülethez átiratot intézett, amelyben
szigorúan megtiltotta, hogy a játékosok
a mérkőzések alatt agólokfölötti örömüknek csókolózással adjanak kifejezést.
több is kitüntetett figyelmet fordított
a sportra. A szláv összetartozásta építő
zokol, a zsidó nemzeti mozgalom,
a cionizmus, az olasz fasizmus vagy éppen
a német nácizmus is. E politikai mozgalmak, eszmerendszerek azonban a sportot
nem pusztán "önmagáért", az egyén egészége, testi fejlődése érdekében tartották
fontosnak, ezekben az ideológiákban
a testedzés túlmutatott az individuumo n.
A sport a közösség összetartozását fejezte
ki, nem véletlen, hogy minden, a testedzésre különös fókuszt helyező politikai
mozgalom kedvelte a kollektív, monumentális sportbemutatókat Ezen túl a célok
több szempontból hasonlóak voltak,
de azok között - ideológiáktól függően jelentős hangsúlyeltolódások lehettek.
Noha a Szavjetunióban a bezárkózás jegyében a második világháborúig nem sok
figyelmet szenteltek az élsportnak, a hidegháború idején már a kommunista országokban is fontos szerepet kapott a szabadiqős sport, de főképp a sikeres élsport:
úgy vélték, hogy a nagy tornákon, mindenekelőtt az olimpiákon aratott sikerek
az új világrend fejlettségét reprezentálják az
egész világ előtt. Ez a nácizmus számára is
fontos volt (nem véletlen, hogy az 1936-os
berlini olimpia az egyetlen, amelyen
Németország a pontverseny élén végzett),
ugyanakkor ideológiájukbal) a testedzés
célja a bajtársiasság megteremtése volt.
Természetesen a nácizmus és fasizmus e
tekintetben (is) közel állt egymáshoz, a bajtársiasság háborús bajtársiasságat takart,
a sportra, a tömegek sportjára a háborúra
való felkészülés eszközeként is tekintettek. A németek és olaszok által is kedvelt,
meztelen férfiakat ábrázoló szobrokban
a nácik az árják tökéletes szépségét látták,
24

míg a fasiszták számára a háborúra
kész, erős, új olasz
férfit szimbolizálták.
Ezek a szobrok egyúttal a közelmúlt
antitézisét is jelentették, a nácik által
dekadensnek és
szabadosnak tartott
weimari Németországhoz, illetVe
a fasizmus előtti
időszakhoz képest,
vagyis Olaszországban a fasiszta állam
azon célját is tükrözték, hogy a
katasztrofális fizikai és egészségügyi
állapotú olaszságot egy mentálisan
és fizikailag erős
új olasz embertípus
váltsa fel. A fasiszták számára ugyanakkor a testedzés
a rendszeretetről, fegyelemről s mindenekelőtt az összetartozásról is szólt. Ez magyarázatul szolgál arra, hogy a nácizmushoz
képest a fasizmus m~rt vonzódott s0kkal
erősebben a futballhoz: úgyvélték, hogy
egy sikeres olasz labdarúgó-válogatott az
új nemzeti identitás, a partikuláris, területi érdekellentétektől megszabaduló, erős
és egységes Olaszországhoz fűződő érzelmek kialakításában is szerepet kaphat.
A futball felemelkedése ugyanakkor
azzal a veszéllyel is járt, hogy a legnagyobb
sztárok népszerűség~A1fusoliniéval vetekedett. Másrészt a férfiasságat propagáló

Mussolini •
lovas szobra
a bolognai
ll Littoriale
stadionban

"Elegendőnek tartja, ha ebbeli örömüket
a játékosok egymásnak és a góllövőnek
férfias kézszorításban fejezik ki:'
A sportéletet, ha nem is államosították,
de szoros állami felügyelet alá helyezték.
A miniszterelnök nevezte ki az olasz
sportéletet diktátori hatalommal irányító
olimpiai bizottság elnökét, ő pedig a szövetségek vezetőit. A Mussolini-érában
a sportélet irányítói kivétel nélkül elkötelezett, gyakran magas párttisztséget is viselő
fasiszták voltak. 1925- től Lando Ferretti
országgyűlési képviselő, a La Gazzetta
della Sport egykori újságírója foglalta el az
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olimpiai bizottság elnöki székét, 1926-tól
pedig a labdarúgó-szövetséget Mussolini
izalmasa, a fasiszta párt főtitkárhelyettese,
Leandro Arpinati irányította. A nagyobb
városokban sportbizottságokat (Ente
portiva Provinciale Fascista) hoztak létre,
a klubok vezetői ezek bizalmából kerülhettek pozícióba, de ők engedélyezhettek
mérkőzéseket, versenyeket is.

Szimbólumok

Az 1920-as évek közepétől, a labdarúgás
zínvonalának emelkedésével párhuzamoan a fiatal fasiszta állam látványos stadio népítésekbe kezdett. A legnagyobb sportlétesítményt az olasz futball "fővárosában':
Bolognában építették fel, a fedett és nyitott úszómedencét is magában foglaló
nLittoriale stadionja 50 ezer fő befogadáára volt alkalmas. Tömegrendezvényeket
is rendeztek a nagy sportterekben, például
1 932- től a Littorialékat, az egyetemisták
kulturális, művészeti és sportfesztiválját
Ezek a grandiózus építmények nem csak
a futballklubokat, illetve sportolókat szalgálták ki, a fasizmus nagyságát is hirdették, amire még szimbólumokkal is "ráerőítettek", például a bolognai stadionban
Ylussolini lovas szobrát állították fel,
a firenzei stadion alaprajza pedig a Ducéra
utalva egy D betűt formált.
A fasizmus kedvelte a római eredetre
utaló szimbólumokat, továbbá igyekeztek
olyan elnevezéseket használni, amelyektől a nemzeti öntudat megerősítését remélték. Jó példa erre a Littoriale, amely alictorokra, az ókori római törvényszolgákra
utal (az ő hatalmi jelvényük volt a fasizmus
névadój a, a fasces, a vesszőnyaláb ). Alictor
a rendszer fontos szimbóluma, többek
között az 1928-ban átadottrómai repülő
tér (Aeroporto del Littorio, ma Aeroporto
di Roma-Urbe), egy 1932-ben alapított
város (Littoria, ma Latina), több stadion
(Bologna mellett Pisa, Varese, Trieszt,
Palermo), illetve a fasiszta párt egyes középületeinek (Casa del Littorio) névadója
is volt.
A Littoriale mellett a Balilla elnevezéssel
találkozhatunk leggyakrabban a fasiszta
éra szimbólumai között. Balilla az olasz
történelem egyik ikonikus népi hőse volt,
a genovai kisfiú 1746-ban kővel megdobott
egy osztrák tisztet, amivel felkelést robbantott ki. Az olasz himnuszban is megéne·elt Balilláról a Fiat egyik autómodellje és
egy tengeralattjáró-osztály is nevet kapott
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Az Arsenal orvosa négy
sérült válogatott játékasát kezeli a .. Highbury
csata" után- az olaszok a tasiszták által
elvárt küzdőszellemben
rúgták és ütötték
angol ellenfeleiket

(lényegében
a Horthy-korban
kedvelt, sokrétűen
használt Leventéhez hasonlíthatjuk),
s róla nevezték el
az ifjúság erkölcsi,
fizikai neveléséért
felelős szervezetet,
az Opera Nazionale
BaliHát (sze repét 193 7- től a Gioventu
Italiana del Littorio vette át). A BaliHát
mindkülsőségeiben, mind céljaiban
áthatották a militáns jegyek, a fasiszták
a nácikhoz és kommunistákhoz hasonlóan
a kötelező jellegű ifjúsági szabadidős és
sportszervezeteket az ideológiai és a katonai előképzés terepének is tekintették

hogy miképpen lehet a labdarúgást úgy
felemelni a világ élvonalába, hogy az valóban az olaszság teljesítményének tűnjön.
Ezért a Carta di Viareggic úgy rendelkezett,
hogy az 1926-1927-es szezonban a csapatok két külföldi játékost szerződtethetnek,
de egy mérkőzésen csak egy léphet közülük pályára. Ezzel jelentősen csökkent a
külföldi játékosok száma, de relatíve még
A bajnokság olasszá tétele
mindig sokan voltak, jelzésértékű, hogy
- kiskapukkal
az 1926-1927-es bajnokság gólkirálya is
A rendszer számára a futball fő funkciója
külföldi, az Interben játszó osztrák Anton
elsősorban nem a fasiszta embertípus
Powolny volt. Aszövetség 1927-es rendelpropagálása volt, hanem mint csapatsport, kezése értelmében a bajnokságban kizáa gyenge olasz nemzeti identitás erősítését
rólag olaszok léphettek pályára, így csak
szolgálta. Ehhez azonban erős és egységes
néhány, állampolgárságot szerzett külföldi
labdarúgó-szövetségre volt szükség, csökfutballista maradt Olaszországban.
kenteni kellett az észak-dél megosztottAzonban továbbra is játszhatott az olasz
ságot, szabályozni a labdarúgók fizetését,
bajnokságban az, akinek olasz felmenő i
voltak. A tőkeerős klubok olasz származású
végül pedig valóban "olasszá'' tenni a bajnokságot.
labdarúgókat keresve igazi kincseshányára
Az olimpiai bizottságot irányító Lando
bukkantak: Dél-Amerika nagyvárosaiFerretti 1926 nyarán Viareggióba hívta
ban, mindenekelőtt Buenos Airesben,
össze a futballvezetőket, ahol kidolgozták
Montevideóban és Sao Paulóban jelentős
olasz kolónia élt. Uruguay 1924-ben és
a Carta di Viareggiót. Az 1926-192 7-es
idénytől az élvonal csapatainak számát
1928-ban olimpiát nyert, 1930-ban pedig
44- ről20-ra csökkentették, azokat két cso- az első világbajnokságot is aranyéremmel
portba sorolták, 1929-től pedig már egyzárta. 1928-ban és 1930-ban is Argentínáé
séges bajnokságot rendeztek, ami azóta is
lett az ezüstérem, így nyugodtan kijelenta Serie A nevet viseli.
,
hető, hogy Nagy-Britannia mellett a La Plata
mentén játszottak ekkoriban a világ legSajátos módon r~dezték a profikérdést Ausztriával, Csehszlovákiával és
jobb labdarúgó i, akik közill sokan éreztek
Magyarországgal ellentétben nem válasz-.
ellenállhatatlan csábítást, hogy visszatérjetották szét az amatőröket és profikat,
nek az óhazába. 2018-ig 45 oriundo játszott
az olasz válogatottban, 23 argentin, 9-9
hanem legitimálták a meglévő rendszert
(hiszen köztudott volt, hogy a klubok fizebrazil és uruguayi, 1-1 svájci, paraguayi,
tik a játékosokat), és megkülönböztettek
skót és dél-afrikai (az oriundo a latin orior
"dilettanti" és "non dilletanti" játékosokat. szóból képzett oriundus - eredő, származó Azaz kerülték a professzionalista megnekifejezésből keletkezett).
vezést, ugyanakkor a klubok teljes szabadA Carta di Viareggic rendelkezése
következtében 1927 őszétől az olasz kluságot kaptak abban, hogy milyen státuszú
játékosokat szerződtetnek.
·
bokban már csak olaszok (és oriundók)
A legnagyobb dilemmát az jelentette,
futballoztak Ez nem jelenti azt, hogy az
)
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Az olasz válogatott az
1934-es világbajnokság
egyik meccsén

1920-as évek végétől a dél-amerikaiakon
Nem játék, háború
kívül ne lettek volna külföldiek az olasz
Az olasz futball fő stratégája a futballtörtébajnokságban- csak ekkor már a kispadon ültek. Az olaszok jó játékosanyaggal
nelem máig egyetlen kétszeres világbajnok
rendelkeztek, de alig voltak képzett edző ik, szövetségi kapitánya, Vittorio Pozzo volt.
ezt a hiányt angol, osztrák és mindenek1929-1948 között irányította a válogatottat, az ő nevéhez fűződik a metodo játékelőtt magyar szakemberekkel pótolták.
A magyarok preferálása kézenfekvő volt:
rendszer kidolgozása (játékosai 2-3-2-3,
1927- től már nem léphettek pályára, de
vagyis WW alakzatban álltak fel). Az olaismerték az olasz bajnokságot, beszélték
szok játékának alapja a masszívvédekezés
a nyelvet, jó részük eleve pályafutása
végéhez közeledett.
Így a fasiszták ugyan az olasz faj kiváló
teljesítményeként könyvelték el első, l 934ben szerzett világbajnoki címüket, de a válogatott három dél-amerikai kulcsjátékosa
mellett az 1933-1934-es szezonban az
élvonal l 8 klubjában 41 dél-amerikai labdarúgó futballozott. Továbbá 15 csapat kispadján ült külföldi edző, köztük 12 volt magyar.
De nemcsak az 1934-es világbajnokság
évében, hanem az 1930-as évek végéig
jelentős volt Itáliában edzőink szerepe.
Az Intert például l 926 és 1936 között
kizárólag magyar edzők irányították, de
a fasizmus évei alatt a Juventus és a Gen oa
kivételévelminden jelentős olasz klub
(Inter, Milan, Torino, Fiorentina, Bologna,
Roma, Lazio) kispadján legalább öt szezont
töltöttek magyar szakemberek. 1929-től,
az egységes, egycsoportos országos bajnokság bevezetésétől a háború végéig 112 edző
irányította a Serie A klubjait, köztük 34
volt magyar, öt szezonban-az 1930-as első
felében és az 1938-1939-es bajnokságban
- az élvonal edzői között a magyarok voltak többségben. A legsikeresebb magyar
tréner Weisz Árpád volt, a Törekvés egykori, később Auschwitzban meggyilkolt
válogatott játékosa három olasz bajnoki
címet is szerzett.
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és a gyors kontrajáték volt, dinamikus,
erőteljes- nem egyszer erőszakos- játékstílusuk nem volt független attól a politikai
közegtől, amiben született. Ahogy a
La Stadio 1932-ben fogalmazott: "A tíz éve
tartó fasizmus megedzette fiatalj ainkat,
akik immár készen állnak a csatákra. Bátor-ság, elszántság, a gladiátorok büszkesége
dolgozik bennük. Népünk általános életfelfogása a labdarúgásban is megnyilvánul:'
Pozzo nemcsak nagy stratéga, hanem
a lélektani hadviselés mestere is volt, módszerei a fasizmus iránti elkötelezettségéből és háborús élményeiből is fakadtak.
A piavei hadszíntéren szerzett élmények,
az áldozathozatal a hazáért, a spártai
viszonyok életre szóló emlékeket jelentettek számára, melyeket később játékosainak rendszeresen felidézett. Egy anekdota
szerint a mérkőzések előtt előszeretettel
játszotta le fanográfon az első világháborús
dalt, a La leggenda del Piavét, melynek üzenetét - az ellenség nem törhet át- különösen lelkesítőnek gondolta. Az 1930-as,
az Európa-kupa sorsát eldöntő, budapesti
magyar-olasz mérkőzés előtt pedig útközben megálltak egy világháborús emlékhelyen, hogy a játékosok átérezzék, mivel
tartoznak a hazájuknak
Az olasz játékosok pedig harcoltak.
Az 1928-as római stadionavatón a magyar
válogatott a félidőben 2:0-ra vezetett, de
az olaszok fordítottak. Pedig a Sporthírlap
szerint a magyar játékosok heroikusan
küzdöttek. "Ez már nem elég akkor, ha az
olasz csapatot a fasiszta hevület ragadja
magával. A félidőben perzselő tűz égett az
olaszok öltözőjében, ahol aminiszterek is
sorra adták a kilincset és a kétségbeesést
idézték fel a játékosok szeme előtt a vereség
esetére:'
A magyar lapok rendszeresen úgy számoltak be az olaszok meccseiről, hogy
játékosaikat áthatja Mussolini harci szelleme, mindenen keresztültörn ek, és csak
a győzelem vágya fűti őket. Sőt a durvaságba torkolló, kíméletlen játéktól sem
riadnak vissza. Egyik leghíresebb meccsüket 1934 végén játszották Londonban,
a találkozó "Highbury csataként" (Battle
ofHighbury) is ismert. Az angol-olasz
meccs elején Monti lábát törte, a feldühödött olasz játékosok az első félidőben mindenkit ott rúgtak, ahol értek. A találkozót
3:0-s félidő után 3:2-re nyerték a végig
emberhátrányban játszó olaszok ellen a
hazaiak, de a meccs végére az összes angol
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Nagypályán

játékos megsérült, egy orr- és egy kartörés
is szerepelt veszteséglistájukon.
Az olasz politika számára kulcsfontosságú
volt, hogy a válogatott sikereket érjen el.
Különösen fontos volt ez 1934-ben, a hazai
rendezésű világbajnokságon, majd 1938ban, azon a tornán, amit súlyos konfliktusokkal terhelt politikai viszonyok között,
ráadásul számukra ellenséges közegben
rendeztek. A tornát egyfajta politikai

is váratlanul felforgatta csapatát a döntő
előtt. Évtizedekkel később több játékos is
úgy emlékezett vissza, hogy az olaszok a
két nép barátságára hivatkozva azt kérték,
hogy - tartva egy esetleges botránytóla kemény játékáról ismert Toldi ne lépjen
pályára a döntőben. A középpályás Turay
fáradtságra hivatkozva -lényegében tiltakozásul Toldi kihagyásamiatt -lemondta
a mérkőzést, Dietz pedig megbontotta a
hátvédsort is, a torna addigi három mérkőzésén játszó Korányit a válogatottból

aktusnak tekintették, ezt jelzi, hogy a francia-olasz negyeddöntőn, ahol a hazaiak
miatt nem játszhattak kék színű me zükben, az olaszok nem a megszokott, fehér
váltómezükben, hanem kvázi fasiszta-szerelésben, tiszta feketében léptek pályára.
De erre utal az is, hogy a döntő előtt állítólag Mussolini táviratban figyelmeztette
a játékosokat: *\Ę]QLvagy meghalni!"
(Vincere o morire!).
Míg a magyar válogatott könnyebb
ágon, Holland India, Svájc és Svédország
legyőzésével, magabiztos győzelmeket
aratvajutott a döntő ig, az olaszok jóval
szorosabb meccseket játszottak a norvégokkal, franciákkal, majd brazilokkal.
Ennek ellenére ők voltak az esélyesebbek,
de az évekkel később Magyarországon
elterjedt szóbeszéd szerint a döntő politikai bunda volt, amire csak ráerősít az
a tény, hogya brazilokkét legjobb csatárukat, Leőnidast és Timet - már akkor
is találgatásokra okot adó módon - nem
játszatták az olaszok elleni elődöntőn.
A magyar szövetségi kapitány, Dietz Károly

már több mint egy éve kihagyott Polgárra
cserélte.
Ma már nem tudjuk pontosan rekonstruálni, miért küldött ki egy lényegében
tartalékos csapatot a pályára Dietz. Jellemző
a korra, hogy felmerül t az is, a magyar szakvezető IHOOUĘOkapott utasítást a mérkőzés leadására, hogy a magyar revíziós
törekvések iránti olasz jóindulatot megőrizzék, erre azonban semmilyen bizonyíték nem került elő. Nem valószínű, hogy
a politika ilyen direkten szólt volna bele az
eseményekbe, arról nem is beszélve, hogy
joggal merül fel: ha az olaszoknak kellett
megnyerniük a meccset, akkor miért nem
a legjobb magyar csatárt, Sárosit hagyta
ki a kapitány? Az már könnyebben elképzelhető, hogy olasz sportvezetők kérték
Toldi kihagyását, aminek a kapitány sajátosan értelmezett lovagiasságtól vezérelve
tényleg eleget tett. De lehetséges verzió az
is, hogy a magyar kapitány- talán, hogy
látványosan kivegye részét a remélt sikerből- zsenialitását akarta bizonyítani a
meglepő húzásokkaL Akármi is motiválta

A párizsi arany
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Dietz lépését, az a csapatszellemre rendkívül károsan hatott. Az olaszok győzelme
lényegében nem forgott veszélyben, gyors
vezető góljukra ugyan még válaszolni
tudott a magyar válogatott, de 3: l -es
félidő után 4:2-es vereséget szenvedett.
A hazatérő olasz válogatottat Mussolini
főhadiszállásán, a Palazzo Veneziában
fogadta. A csapat az 1938-as világbajnoki
címmel feltette a koronát az 1930-as években nyújtott teljesítményére. A második
világháború előtt megrendezett három
Európa-kupából kettőt megnyertek, és
az 1930-as évek világversenyein a három
közép-európai futballhatalmat is maguk
mögé utasították, az 1934-es vb-döntőn
Csehszlovákiát, az 1936-os olimpián
Ausztriát, az 1938-as világbajnokságon
Magyarországot győzték le a döntőben.
A háborúval aztán lezárult az olasz labdarúgás fasiszta korszaka, ám az akkor felépített szellemi és anyagi alapok később
is segítették a caleia fejlődését, bár az a
számítása nem igazán vált be a rendszernek, hogy a futballpályákon megedzett
új olasz nép a csatatereken is leigázza
majd a világot. •
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