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Szegedi 
PéterErbstein Ernő

Torinó hőse
1949. MÁJUS 4-ÉN EGY REPÜLŐGÉP KÖZELEDETT A TORINÓI REPTÉRHEZ. „AZ ÉG FELHŐS, HEVES 
ESŐZÉS, A LÁTÓTÁVOLSÁG EGYRE CSÖKKEN” – JELENTETTE A PILÓTÁNAK AZ IRÁNYÍTÓTORONY. 
NÉHÁNY PERC MÚLVA AZ ERESZKEDŐ GÉP A SUPERGA-DOMBON ÁLLÓ BAZILIKA FALÁNAK CSAPÓ-
DOTT, A KATASZTRÓFÁBAN 31 EMBER VESZTETTE ÉLETÉT. A GÉP A KORSZAK OLASZ SIKERCSA-
PATA, A GRANDE JELZŐVEL ILLETETT TORINO JÁTÉKOSAIT SZÁLLÍTOTTA, AKIK ELŐZŐ NAP A 
BENFICA VENDÉGEKÉNT EGY LISSZABONI GÁLAMÉRKŐZÉSEN VETTEK RÉSZT. NEM „CSUPÁN” EGY 
KLUBCSAPAT, HANEM LÉNYEGÉBEN A TORINÓRA ÉPÜLŐ OLASZ VÁLOGATOTT IS – MELYNEK JÓ 
ESÉLYE VOLT, HOGY 1950-BEN ZSINÓRBAN HARMADJÁRA IS BEGYŰJTSE A VILÁGBAJNOKI CÍMET 
– ODAVESZETT A TRAGÉDIÁBAN. KÉT MAGYAR SPORTEMBER, SCHUBERT GYULA, A BUDAPESTI 
SZÜLETÉSŰ CSEHSZLOVÁK VÁLOGATOTT LABDARÚGÓ, ILLETVE A KLUB TECHNIKAI VEZETŐJE, 
MENEDZSERE – ERBSTEIN (EGRI) ERNŐ IS AZ ÁLDOZATOK KÖZÖTT VOLT.

Az 1898. május 13-án  Nagyváradon született 
Erbstein gyerekkorában került a fővárosba, itt 
ismerkedett meg a viharos gyorsasággal terjedő 
új játékkal, a labdarúgással. A Budapesti AK-ban 
futballozott, s 1916 őszén, röviddel érettségije 
után a BAK felnőtt csapatában is bemutatkozott. 
A BAK-kal csupán néhány idényt töltött az első 
osztályban, és túlzás lenne azt állítani, hogy fé-
nyes labdarúgókarriert futott be, az újságok főleg 
botrányos esetei, „túl temperamentumos” játéka 
kapcsán írtak róla.

A világháború utáni években tömegesen szer-
ződtek budapesti labdarúgók jobb megélhetést 
biztosító külföldi klubokhoz, hamarosan Erbstein 
is szerencsét próbált külföldön. 1922-ben még csak 
egy rövid kitérőt tett a Hakoah Aradnál, két évvel 

később Olaszországba igazolt, előbb a Fiume, majd 
a Vicenza csapatában játszott. 1926-ban hazatért 
a másodosztályú Húsoshoz, de rövidesen – igaz, 
csak néhány hónapra – ismét elhagyta az országot. 
A Budapesten szervezett, de Maccabi néven, pa-
lesztinai illetőségűként hirdetett csapat tagjaként 
túrázott az Egyesült Államokban. 1928-ban hagyta 
el ismét Magyarországot, s egyúttal játékospálya-
futását is lezárta: az olasz Bari edzője lett. 

Az 1920-as években lényegében még nem léte-
zett professzionális edzői szakma, a csapatokat a 
játéktól visszavonult labdarúgók irányították, az 
erősebb klubok elsősorban komoly, sikeres sport-
múlttal rendelkező futballistákat szerződtettek 
edzőnek. Erbsteinnek, mivel játékosként csak ki-
sebb klubokban fordult meg, végig kellett járnia a 
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ranglétrát, edzői sikereit kezdetben az alsóbb osz-
tályokban elért bajnoki címek jelentették. 1929-
ben a harmadosztályú Nocerina edzője lett, ezt kö-
vette a Cagliari, a szárd klubot a másodosztályba 
vezette. Két év után visszatért a Barihoz, 1933-ban 
pedig Luccába szerződött. Itt lett igazán ismert és 
elismert tréner, a Lucchesével a harmadosztály-
ból az élvonalig jutott, majd 1938-ban fogadta el 
a Torino invitálását. Az előző idényben nyolcadik 
helyen végzett csapat remekül kezdte a bajnoksá-
got, a tabella első helyén álltak, amikor 1939 elején 
az egyébként asszimilálódott, a zsidóságtól foko-
zatosan eltávolódó, az olasz kultúrához erősen 
kötődő Erbsteinnek az új olasz faji törvény miatt 
nem volt tovább maradása az országban. 

Miként a Bolognát elhagyni kénytelen, három-
szoros olasz bajnok edző Weisz Árpád, Erbestein 
is Hollandia felé vette az irányt. Kapóra jött, hogy 
egykori játékostársa, Molnár Ignác örömmel 
ment volna Olaszországba dolgozni, így a Torino 
és a rotterdami Xerxes megegyezett, hogy edzőt 
cserélnek. Erbsteinék Németországon keresz-
tül közelítették meg Hollandiát, akkor úgy tűnt, 
hogy szerencsétlenségükre: hiába volt ugyanis 
érvényes vízumuk, egy hónapig vesztegeltek a 
német oldalon, a hollandok nem engedték be a 
családot. Kénytelenek voltak visszatérni Buda-
pestre, ami ha nem is a biztos halált, de a bizony-
talanságot jelentette. Csak később derült ki, hogy 
ez volt a szerencséjük, a Weisz család Belgiumon 
keresztül könnyedén bejutott Hollandiába – on-
nan hurcolták el őket Auschwitzba…

Meglepő módon Erbstein sorsa Budapesten 
eleinte inkább szürreális mint tragikus fordu-

latot vett. Károly testvérével Italimport néven 
olasz-magyar textilkereskedőcéget alapított, ek-
kor kezdte el használni az Egri nevet is. Az üzlet 
jól ment, előbb az Andrássy úton lakott a család, 
1941-től a Petőfi  Sándor utcába költöztek egy 
modern, új Bauhaus-házba, autót is vásároltak. 
Erbstein Torinótól sem szakadt el, telefonon rend-
szeresen konzultált a klub elnökével, sőt, hamis 
papírokkal többször ki is utazott Olaszországba. A 
munkaszolgálatot már nem kerülhette el, ahogy a 
német megszállással lányai élete is veszélybe ke-
rült, ők a Klinda Pál atya által létrehozott katonai 
ruhákat készítő – valójában zsidó származású nők 
megmentésére szervezett – varrodában, majd ro-
konoknál vészelték át a háború utolsó hónapjait. 

A háború után Erbstein rövidesen visszatért 
Olaszországba, útja régi klubjához, a Torinóhoz 
vezetett, ahol nem „egyszerű” edzőként, hanem 
menedzserként szolgálta az egyesületet. A Tori-
no történetének legsikeresebb korszaka volt ez, 
a klub már 1943-ban bajnoki címet szerzett, és 
a háború alatt sikerült egyben tartani a keretet. 
Erbstein számos újítást vezetett be, ő döntött iga-
zolásokról, taktikáról is, utóbbinak köszönhető, 
hogy a labdarúgás nagy reformerei között tisz-
telhetjük (az akkor még sehol sem alkalmazott 
4-4-2-es felállásban játszatta csapatát, ami forra-
dalmi stratégiának bizonyult). Zsinórban három 
bajnoki címet szerzett a csapattal, igaz, az utolsót 
már nem érhette meg, négy forduló volt hátra a 
bajnokságból, amikor bekövetkezett a supergai 
tragédia. Egy héttel később ünnepelte volna 51. 
születésnapját, még hosszú, sikeres éveket tölt-
hetett volna a kispadon…
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