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Az elsõ cipõzsinórnál kezdõdött…
A magyar hivatásos futball születése

„Abban a pillanatban, amint szerepelni kezd a pénz, a sport er-
kölcstelenné válik, üzletté aljasodik, s maholnap megérjük,
hogy részvénytársasági alapon fogják Magyarországon a sport
egyik vagy másik ágát kezelni.” (Gömbös Gyula, 1924)1

AMATÕRÖK ÉS PROFIK – POZÍCIÓK ÉS IDEOLÓGA

Ez a tanulmány Hegyi Mátyás visszaemlékezéséhez kapcsolódva azt a mintegy
másfél évtizedig tartó folyamatot mutatja be, melynek végpontját a profi labdarú-
gó bajnokság 1926-os bevezetése jelentette.2 Bár nem célom az amatõrök és
álamatõrök pozícióharcait, a küzdelmek társadalmi hátterét elemezni, a fogalmak
tisztázása mellett szeretném nagy vonalakban bemutatni azt az ideológiai kontex-
tust, melyben az amatõr–álamatõr oppozíció értelmezhetõ.3

Elõször a Brit-szigeteken, a sportok és a futball õshazájában különböztettek
meg amatõr és profi sportolókat. Az 1800-as évek derekán az angol sportolók
többsége kedvtelesbõl hódolt a testedzésnek (Gentlemanek), néhányan azonban
pénzdíjas versenyeken indultak (õk a Mister „elõnevet” viselték). A „felsõbb osz-
tályok” tagjainak azonban – akik a sportolás elterjedésével, így természetes „ple-
bejizálódásával” kénytelenek lettek volna együtt szerepelni alacsonyabb státusú
sportolókkal – az volt az érdeke, hogy az amatõr fogalmat minél inkább leszûkít-
sék. Így az õ szemükben nem volt amatõr például az a mészáros, aki fizikai munká-
val „edzi magát”, illetve a sportoláshoz szükséges eszközöket nem maga szerzi be
(ennek extrém példája a klubtól kapott cipõzsinór). 1864-ben alakult az elsõ
angol, nevében is amatõr egyesület (Amateur Athletic Club), ahová csak katona-
tiszteket, állami tisztviselõket és diákokat vettek fel tagnak. 1880-ban, Oxford-
ban fogadták el az elsõ amatõrszabályzatot, melyben pontosan meghatározták, ki
nem számít amatõrnek: 1) aki pénzért versenyez (a fogadásban való részvétel,
vagy ajándék nyújtása és elfogadása), 2) aki hivatásos sportolóval versenyzett, 3)
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1 Nemzeti Sport 1924. 06. 01. (Gömbös Gyula interpellációja Klebelsberg Kunó kultuszminiszter-
hez, miután a párizsi olimpián a magyar válogatott váratlanul 3:0-ra kikapott Egyiptomtól).

2 Lásd a folyóirat elõzõ cikkét – Hegyi Mátyás: Emlékek egy letûnt korszakból. Egy futballista emlé-
kezései 1926-ból. Korall 13 144–162. Angliában és Skóciában még az 1880-as években vezették
be a profizmust, Ausztriában 1924 õszén, Csehszlovákiában 1925 elején, míg Magyarországon és
Spanyolországban 1926 õszén.

3 A futball professzionalizálódásáról a közeljövõben több tanulmányom is megjelenik (Szegedi
2003a, 2003b, 2003c).



aki pénzért tanított sportot. Ez késõbb kiegészült azzal, hogy 4) aki egyik sportág-
ban hivatásos volt, az minden sportágban annak tekintendõ, és 5) aki egyszer hiva-
tásos lesz, az sohasem nyerheti vissza amatõrségét.4

A magyar futball, mint bárhol, bármilyen más sportág, az amatõrizmus jegyé-
ben szervezõdött. A profivá válás természetes elõfeltétele ugyanis, hogy a sportág
tömegeket vonzzon, hisz annak jövedelme kezdetben kizárólag attól függ, hogy
mennyien látogatják rendezvényeit. A növekvõ jövedelem azonban nem vezet au-
tomatikusan profizmushoz, vagyis egy klub nem válhatott egyik napról a másikra
profivá. Egy amatõr sportszövetségnek ugyanis, mint amilyen az 1901-ben alakult
MLSZ (Magyar Labdarúgók Szövetsége) volt, nem lehetett profi tagegyesülete,
így egy nyíltan hivatásos labdarúgókat foglalkoztató gazdag klub 1926 elõtt nem
indulhatott (volna) a bajnokságban. Ebben a rendszerben az álamatõrség – ami-
kor a játékosok hivatalosan amatõrök, de juttatásokban részesülnek – jelentette
az átmeneti stádiumot. A futballszakosztályok irányítói egyre gyakrabban csúsz-
tattak néhány koronát a játékosok zsebébe, de a szegényebb sorsú labdarúgók is –
felismerve, hogy a futball bevételeit õk termelik meg – a gazdagodó kluboktól sze-
rettek volna juttatásokat szerezni. Az álamatõrizmus megjelenése egy sportágban
tehát annak is indikátora, hogy a sportolók társadalmi összetétele megváltozik,
hisz a jómódúak nem tartanának igényt anyagi ellenszolgáltatásra (és fordítva:
a pénz megjelenése alacsonyabb státusúakat vonz egy sportághoz, azzal, hogy mo-
bilitási csatornát kínál számukra).

A futball az álamatõrök, a titkos pénzelések, a bundázások miatt lassan eltávo-
lodott az amatõr ideáloktól: egyrészt pusztán azzal, hogy a játékosok juttatások-
ban részesültek az amatõrizmus lényege sérült, másrészt az egyik legfontosabb
amatõr ideál, a fair play elve is csorbult. A futball irányítói rövidesen úgy érezték,
hogy az álamatõrizmus – az ellenõrizhetetlen pénzmozgások, illetve a játékosok
jogainak és kötelességeinek szabályozatlansága következtében – „megfojtja”
a sportágat. Amikor az amatõrség megmentése reménytelennek látszik, a sportve-
zetõk elõtt az álamatõrség kezelésére három lehetõség adódik. Vagy igyekeznek
azt durván elfojtani, és erõvel mentik meg az amatõrizmust (ezt tették a diktatú-
rák); vagy próbálnak együtt élni vele (ami szinte reménytelen vállalkozás, hiszen
az ilyen ellenõrizhetetlen rendszer melegágya a visszaéléseknek); esetleg megte-
remtik a profizmust, amivel nemcsak a klubokra rónak nagyobb terhet (a szerzõd-
tetett profi nem alkalmi adományokat, hanem rendszeres fizetést kap), de az ama-
tõr ideológia vereségét is elismerik.

Az amatõrizmus ugyanis ideológia, ha az amatõr–álamatõr–profi felosztást
csupán gazdaságiként értelmezzük (mint azt a sporttörténészek teszik), nem lát-
juk a pozíciók közötti különbség lényegét. Amatõrök és álamatõrök között ugyan-
is nem az volt a legfontosabb megkülönböztetõ jel, hogy az egyik ingyen, a másik
pedig pénzért sportolt, a két pozíció mögött a sportolás mibenlétének ideológiája
húzódott meg. Az amatõr azért sportolt ingyen, mert célja önmaga szórakoztatá-
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4 Az (angol) amatõrizmus eredetérõl: „Körutazás” az amatõrség kérdése körül – Mamusich Mihály
interjúja Misángyi Ottóval, a Testnevelési Fõiskola igazgatójával (Nemzeti Sport 1944. 01. 11.).



sa, testének edzése volt, az álamatõr azonban másokat szórakoztatott, vagyis az
egyik játszott, a másik munkát végezett (e felosztás ekvivalens a magaskultúra–tö-
megkultúra oppozícióival). Az amatõr egy ideológiát vall magáénak, (pontosab-
ban egy ideológia lényegéhez tartozik az amatõrség) ami olyan jelszavakban öltött
testet, mint az „Ép testben ép lélek”, vagy a második világháború idején „A sport
mindig honvédelem!”, esetleg az 1950-es évek MHK (Munkára, Harcra Kész)
sportmozgalma.5 E jelszavak logikájából az is következik, hogy ha a sportolás cél-
ja mintegy túlmutatva a bourdieu-i értelemben vett futballmezõn, valamilyen „fel-
sõbb ideológiában” gyökerezik (a honvédelem vagy a kultúra mezõjében), akkor
a sportoló tevékenységéért nem kaphat juttatást.

Szembeötlõ, hogy az olyan diktatúrák, melyek valamilyen messianisztikus
üdvtanra épültek, ellenségesen, vagy legalábbis gyanakodva tekintettek a profiz-
musra. A legengedékenyebbnek az olasz fasizmus bizonyult, a nyílt profizmust
ugyan nem vezették be, de a klubok maguk döntöttek arról, hogy fizetik-e labda-
rúgóikat, és köztudott volt, hogy az olasz futballban hatalmas összegekért cserél-
tek csapatot a játékosok (állítólag Mussolini többször hangoztatta, ha egy sporto-
ló dicsõséget szerez Olaszországnak, õt nem érdekli, hogy ezért kap-e pénzt).
Az 1950-es évektõl a szovjet érdekközösségbe tartozó országok hasonló futballpo-
litikát folytattak, bár markánsabban hangsúlyozták amatõr jellegüket. A labdarú-
gók is szerényebb juttatásokat kaptak, és sokszor „sportállásokat” töltöttek be (rit-
kán jelentek meg munkahelyükön), a legjobbak pedig külföldrõl csempészárut
hozhattak az országba. A nácizmus élesen szemben állt az álamatõrizmussal.
A DFB (Német Futball Szövetség) már az 1920-as években is küzdött a professzio-
nalizálódás ellen, teljes sikert azonban nem értek el. 1933 áprilisától a német fut-
ball – miután ügyeit a teljhatalommal felruházott Hans von Tschammer-Osten irá-
nyította – a náci ideáloknak megfelelõen mûködött, ám nemcsak az amatõrségen
volt a hangsúly: a sportolás terepét igyekeztek a kluboktól különbözõ tömegszer-
vezetekhez irányítani – mint a Hitlerjugend, vagy a Kraft durch Freude.

AZ ÁLAMATÕRSÉG TÍPUSAI

Az elsõ világháború elõtt nagyon kevés álamatõr eset vált ismertté, hisz a klubok
igyekeztek eltitkolni játékosaik premizálását, de a mérkõzésekbõl sem származott
akkora profit, hogy sok labdarúgót fizethettek volna (a juttatások ráadásul esetleg-
esek voltak). Angliában az elsõ ajándék cipõfûzõhöz kötötték az álamatõrizmus
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5 Egy jellemzõ idézet a debreceni szélsõjobboldali Hajdúföldbõl (1928. 10. 03.): „Az a versengés
amely már nem az »ép testben ép lélek« nemzetemelõ jegyében történik, hanem pénzért, elvesztet-
te ethikai alapjait s a lehetõ legrosszabb népnevelési eszköz. […] Elüzletesíteni a sportot – lehet –,
ez megfelel az amerikai és a hozzá oly rokon pesti pszihének: a magyar közszellem azonban eluta-
sítja magától a vállalkozásnak ilyen formáját s nem hajlandó magát azonosítani vele.” A szélsõ-
jobboldali sajtóban a profikkal kapcsolatban gyakran használták a kufár, kalmár, vagy kazár jelzõ-
ket, jelezve, hogy a profizmust nemcsak „önmagáért” vetik meg, hanem azért is, mert azt „zsidó
érdekeltségnek” tekintik.



megjelenését, Magyarországon azonban a legszigorúbb (oxfordi) amatõrszabályt
sohasem tartották be, hiszen a labdarúgók – rosszabb anyagi körülményeik miatt
– sokszor a sportoláshoz szükséges felszerelésüket sem tudták volna megvenni.
Már a futball elsõ éveiben ajándékokat kaptak, egy válogatott labdarúgó szerint
itt „a professzionizmus az elsõ arany nyakkendõtûnél s az elsõ ajándék cigaretta-
tárcával kezdõdött”.6 Az intézõk késõbb segélyeket, ruhát és klubvacsorákat ad-
tak a játékosoknak, az elsõ világháborúban pedig a jó játékosokat itthoni katonai
szolgálat, vagy felmentés formájában igyekeztek távol tartani a fronttól.

Az átigazolások szabályozása

Egy amatõr sportoló bárhol sportolhat, csak akkor vált klubot, ha esetleg a régi
egyesületénél valamilyen konfliktusba keveredik, vagy lakhelyet változtat. Sõt,
a klubhûség az amatõrizmus egyik fontos jellegzetessége, a profi azonban ott ját-
szik, ahol legjobban megfizetik (az álamatõr is, ám a profikkal ellentétben õ ezt
nem hangoztatta).7 Ha egy ország amatõr labdarúgásában hirtelen megnõ az átiga-
zolások száma, biztosak lehetünk abban, hogy a játékosok azért váltanak klubot,
mert új klubjuk ezért anyagi áldozatot hoz, vagyis „elszipkázza” a játékost (s ezt
mindig titokban tették, bár a játékost felnevelõ klub – mint amatõr egyesület –
nem is kaphatott volna átigazolási pénzt). Egy új sportágban a viszonylag szabad
játékosáramlás a játék fejlõdését segíti elõ, hisz a tapasztalt labdarúgók így adják
át tudásukat az új egyesületek futballistáinak. A magyar játékos-vándorlás azon-
ban viszonylag rövid idõn belül olyan nagy méreteket öltött, hogy az MLSZ
1902-ben szabályozta az átigazolásokat:8

– egy bajnokságban, egy osztályban csak egy csapatban szerepelhetett egy já-
tékos

– a futballisták igazolójegyet kaptak, s csak ennek birtokában léphettek
pályára

– külföldi labdarúgó csak akkor játszhatott a bajnokságban, ha legalább öt
éve Magyarországon élt (1903-ban enyhítették a szabályt, így Magyaror-
szágon állandó lakással és foglalkozással rendelkezõ külföldiek is igazolha-
tóak voltak, függetlenül attól, mióta éltek az országban)

166 Szegedi Péter • Az elsõ cipõzsinórnál kezdõdött…

6 Nemzeti Sport 1924. 09. 21.
7 Az 1920-as években nem volt ritka, hogy egy magyar játékos pályafutása során majd tucatnyi csa-

patban is megfordult, ráadásul a legkülönbözõbb európai bajnokságokban. Tipikus példa erre
Hirzer Ferenc (1902–1957) pályafutása. A 32-szeres válogatott labdarúgó 1923-ig a budapesti Tö-
rekvés játékosa volt, innen a Makkabi Brno-ba, 1924-ben a hamburgi Union Altonába, 1925-ben
a torinói Juventusba szerzõdött (a magyar labdarúgás színvonalát jelzi, hogy a Makkabiban Feld-
mann Gyula, Hamburgban Kertész Gyula, a Juventusban Károly Jenõ volt a labdarúgó edzõje).
A profizmus 1926-os bevezetése után az MTK profi csapatába, a Hungáriába szerzõdött, mûszerész-
mûhelyt nyitott, a gazdasági válságban azonban minden vagyonát elveszítette. Hirzer 1932-ben is-
mét külföldre távozott, elõször a zürichi Young Fellows (edzõ: Winkler József), 1933-ban a francia
Saint Malo játékosa lett, majd 1935-ben, 32 évesen a III. kerületi FC-be tért haza.

8 Az átigazolási szabályokról: Földessy 1926: 127, 141, 146, 147, 193, 227, 269; Sporthírlap
1911. 07. 10.



– meghozták a mindmáig legszigorúbb átigazolási szabály is: csak úgy váltha-
tott csapatot egy labdarúgó, ha elõzõ egyesületében már egy éve nem lépett
pályára. Ez a rendelkezés azonban sokakat kényszerû pihenõre kárhozta-
tott, ezért 1908-tól, ha a játékos december 1. és 15. között az MLSZ-nek
bejelentette távozási szándékát (az új egyesület megnevezésével együtt),
úgy június 15-ig még játszhatott régi egyesületében, de fél év alatt meg is
változtathatta átlépési szándékát. A játékosok tekintélyes hányada ezt a fél
évet arra használta fel, hogy mind régi, mind új egyesületétõl jobb lehetõsé-
geket harcoljon ki.

Nem meglepõ, hogy amikor az 1910-es évek elején látványosan nõtt a labda-
rúgás iránti érdeklõdés, futballisták tömege kérte átigazolását. Köztudott volt,
hogy a klubok jövedelmeik növekedésével igyekeztek jó játékosokat „szipkázni”.
Az átigazolási szabályokon ezért háromszor is jelentõs változtatást hajtottak vég-
re, minden esetben a visszaélések egy-egy típusát próbálták visszaszorítani.

– Több klub állásajánlatokkal csábított futballistákat, ennek megakadályozá-
sára az MLSZ 1908-ban meghozta az úgynevezett gyári paragrafust, mely-
nek értelmében „ha egy játékos valamilyen cég, gyár, intézet, közhivatal ke-
belében mûködõ sportegyletbe lép át, köteles igazolni, hogy intézménynek
legalább három éve alkalmazottja” (ez késõbb egy évre módosult). Így tör-
ténhetett meg, hogy 1910-ben a csepeli Lõszergyárban hiába kapott több
élvonalbeli játékos állást, hogy a bajnokságba benevezni szándékozó gyári
csapat erõsségei legyenek – a klub nem indulhatott az elsõ osztályban.9

– Az 1910-es évekig nem beszélhetünk színvonalas vidéki futballról, így
gyakran elõfordult, hogy fõvárosi csapatok a tehetségesebb vidéki labdarú-
gókat elcsábították. Az 1910-es évek elején sorra alakultak vidéki futball-
csapatok, így a vándorlás iránya is megváltozott, mert „még számos vidéki
egylet van, a mely zavarba jönne, ha sajátnevelésû játékosokat kérnének
tõle számon mostani csapatában”.10 1913-ban a Nagyváradi AC és Nagy-
váradi SE válogatott játékosok sorát igazolta le, amit az MLSZ már nem
tolerált. Nemcsak a kelet-magyarországi labdarúgó kerület autonómiáját
függesztették fel, de azt is kimondták, hogy egyik kerületbõl egy másikba
csak akkor lehet átlépni, ha a játékos régi egyesületében már legalább hat
hónapja nem játszott.11

– 1912-ben az MTK több osztrák és angol csatárt is igazolt (külföldiekre
nem vonatkozott az 1908-ban hozott féléves várakozási idõszak, azonnal
szerzõdtethetõek voltak). A bécsi Kohnt, majd az angol Lane-t, végül a szin-
tén angol Owent igazolták, s ezzel az MTK jogosulatlan elõnyre tett szert
(Lane játéktudását jelzi, hogy 1913 nyarán az angol bajnok Sunderland
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9 Sport–Világ 1908. 08. 09.; Vedres–Zsolt 1962: 4.
10 Sporthírlap 1913. 03. 17.
11 Földessy 1926: 227. Az országban hat kerületben folytak a vidéki bajnoki küzdelmek: Nyugat,

Dél, Közép, Észak, Kelet, Erdély. Az új szabály gyakorlatilag lehetetlenné tette a futballisták ván-
dorlást, hisz nem volt olyan tõkeerõs vidéki egyesület, amelyik úgy tudott volna szipkázni, hogy
a futballista játékáról fél évig le kellett volna mondania.



játékosa lett, és az angol kupa döntõjében is pályára lépett). 1913-ban szü-
letett a Lex Owen, amely a külföldiek magyarországi szereplését szabályoz-
ta azzal, hogy csak úgy engedélyezték külföldi játékos leigazolását, ha az
már legalább egy éve Magyarországon élt.

– Az elsõ világháború után soha nem látott mértékben megnõtt az átigazolá-
sok száma: „Lezajlott a nagy nap és december 15-én az MLSZ irodájának
mennyezetén léket kellett vágni az Eiffel-torony magasságra emelkedõ át-
igazolási blanketták halmazán” – tudósított a Nemzeti Sport 1919 karácso-
nyán.12 A Törekvés 1920 elején indítványban kérte az MLSZ közgyûlését,
hogy az átigazolási szabályt változtassák meg, a szövetség tanácsa végül ki-
sebb módosításokkal 1920 júniusában fogadta el a Lex Törekvés-t.
Az 1908-as szabállyal ellentétben a játékosok ezentúl csak akkor váltak
azonnal igazolhatóvá, ha egyesületük ebbe beleegyezett, egyébként pedig
csak akkor, ha fél évig nem léptek pályára (vagyis megszûnt az 1908-ban
hozott féléves „türelmi idõ”).13

Az 1926-os profi-szabályzat szerint az egyesületeknek minden év június 15-ig
kellett bejelenteniük visszatartási-, illetve átengedési listájukat. Visszatartási listá-
ra azok kerültek, akikre továbbra is igényt tartanak, és az egyesület hajlandó volt
a játékosnak elõzõ évi legmagasabb fizetését megadni (de legalább heti 30 pen-
gõt). Átengedési listára kerültek a feleslegessé vált játékosok, akik után minden
megkezdett heti 10 pengõ fizetés után legfeljebb 400 pengõ átigazolási díjat kérhe-
tett egyesülete (tehát ha egy játékos heti 60 pengõt keresett, akkor átigazolási díja
9600 pengõ volt – 1926-tól vált lehetségessé, hogy a klubok pénzt kapjanak a tõ-
lük eltávozott labdarúgójuk új egyesületétõl). Hogy a feleslegessé vált labdarúgók
ne maradjanak játéklehetõség nélkül, a szabályok lehetõvé tették, hogy egy profi
játékos akár nyolc hetente egyesületet váltson.14

Az álamatõrök bevételei

Az elsõ világháború elõtt a vacsorák, ruhák, alkalmi fizetések még csak apróbb
sebeket ejtettek az amatõrségen. A legjobb játékosok az 1920-as években többre
is számíthattak, így sokuk számára a futball a felemelkedés lehetõségét jelentette.
„Újpest környékén azt rebesgetik, hogy az egyik játékosnak tímárüzletet vásárol-
tak. A Ferencváros tájékán grandiózus tejüzletrõl beszélnek az egyik elröppenõ já-
tékossal kapcsolatban” – írta a Sporthírlap 1920-ban, míg az MLSZ egyik vezetõ-
je bevallotta, hogy a játékosoknak már a fele nem tekinthetõ amatõrnek.15 Rend-
szeres fizetés mellett a legjobbakat, a „futball-primadonnákat” az egyesületek
tagjai, a mecénások üzletekhez, vagy álláshoz segítették. Az elsõ futballista-vállal-
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12 Nemzeti Sport 1919. 12. 23.
13 Sporthírlap 1920. 06. 13.
14 Földessy 1927, MPLSZ 1926.
15 Sporthírlap 1920. 08. 19., Nemzeti Sport 1920. 10. 12.



kozó Kertész II Vilmos, az MTK 50-szeres válogatott játékosa volt; a sportlapok-
ban rendszeresen jelentek meg Andrássy úti sportáru-boltjának reklámjai (noha
az amatõrszabályok tiltották, hogy a futballisták nevüket reklámcélokra használ-
ják fel). 1923-ban, amikor sokan szerették volna – többnyire sikertelenül – álama-
tõrségen kapni a klubvezetõket és futballistákat, a Nemzeti Sport egyik újságírója
betekintést nyert az adókönyvekbe. Ebbõl kiderült, hogy Kertész Vilmos éves jö-
vedelme 240.000 korona volt, vagyonát pedig több mint 1 millió koronára becsül-
ték.16 Egy budapesti szakmunkás 1921 végén 4800, 1922 végén 25.500 koronát
keresett havonta, tehát egy jobb labdarúgó egész vagyont futballozhatott össze.17

Kertész (illetve csapattársa, késõbb üzleti vetélytársa, Orth György) azonban csak
a jéghegy csúcsát jelentette, a ferencvárosi Blum Zoltánnak például a IV. kerület-
ben bank- és tõzsdebizományos üzlete volt, az apróhirdetésekben pedig több fut-
ballista reklámozta üzletét.

1919-tõl magyar labdarúgók tömege hagyta el az országot, a legjobbak Auszt-
riába és Németországba távoztak, de sokan választották Csehszlovákiát, Jugoszlá-
viát, sõt Romániát is. Néhány év múlva már Olaszország volt a célpont, becslésem
szerint 1925-re a magyar élvonalbeli labdarúgók mintegy fele elhagyta az orszá-
got.18 Akárcsak a magyar, az osztrák klubok is a pénzromlással egy idõben kezd-
ték rendszeresen fizetni egyre rosszabbul élõ játékosaikat. Bécsben, az „álamatõ-
rök eldorádójában”, a „magyar futballisták Mekkájában”, ahol a jegyárak a ma-
gyarországiak háromszorosát is elérték, hivatalosan élelmezési segélyt fizettek
a klubok („Lebensmittel Zuschlag”), de sok játékosnak különbözõ üzleteket is biz-
tosítottak. Guttmann Béla (MTK) Bécsben éppúgy tánciskolát nyitott, mint ami-
kor 1920-ban Budapestrõl Újvidékre ment játszani (bécsi kuncsaftjai a Hakoah
Wien pártolói közül kerültek ki). Nemes Sándor (FTC) a Favoritenstrassén sport-
boltot nyithatott, Schaffer Alfréd (MTK) az Amateure-tól kapott üzletet, Molnár
György (MTK) kereskedelmi állást kapott a Hakoahtól, Konrád Jenõ és Konrád
Kálmán egy bécsi bankban helyezkedett el. E kiváló labdarúgók természetesen
sokkal jobban éltek mint Budapesten: a Konrád fivérek, illetve Nemes Sándor 12
millió osztrák koronát kerestek játékukért és munkájáért, Guttmann havi 10 milli-
ót, Schaffer „csak” 7 milliót keresett (12 millió osztrák korona másfélmillió ma-
gyar koronának felelt meg 1923 közepén, amikor egy magyar szakmunkás alig
300.000 koronát keresett).19 Egy nagy bécsi rangadó bevétele 500 millió koronánál
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16 Nemzeti Sport 1923. 01. 02.
17 A nagy infláció miatt nehéz megítélni, hogy pontosan milyen nagyságrendû fizetéseket kaptak a já-

tékosok. A szakmunkások órabérére vonatkozó adatok: Kovács 1923a, 1923 b, 1928 (Kovács
csak az órabéreket adta meg, a fenti összeg saját számítás). A labdarúgók jövedelmét életkoruk és
foglalkozásuk miatt célszerû a (fiatal) szakmunkásokéhoz viszonyítani.

18 Errõl lásd: Szegedi 2003a, 2003b. Az 1919/20-as bajnokságban még „csak” 17-en, 1920/21-ben
19-en, majd 11-en és 17-en hagyták el egy-egy év alatt az országot. Az 1923/24-es évadban az elõ-
zõ évhez képest megduplázódott a kivándorolt játékosok száma (38), de a nagy áttörést az „olasz-
országi invázió” hozta, az 1924/25-ös bajnokságban 53, az ezt követõ, utolsó amatõr bajnokság-
ban 50 magyar labdarúgó hagyta el az országot. A profizmus bevezetését követõ elsõ bajnokság-
ban (1926/27) már csak 16 távozót találunk.

19 Nemzeti Sport 1923. 07. 16.



kezdõdött, tehát a magyarok aránylag magas keresete mellett is virágzott az oszt-
rák futballüzlet. Semmivel sem voltak rosszabb helyzetben a budapesti futballis-
ták legkedveltebb együttese, a Makkabi Brno magyar játékosai (a morva-zsidó
klubban 1922 és 1925 között több mint 40 magyar labdarúgó fordult meg). 1923
februárjában a Makkabi játékos-edzõje, Feldmann Gyula 3500, a játékosok több-
sége pedig 2000 cseh koronát keresett havonta (2000 cseh korona 160.000 ma-
gyar koronának felelt meg, amikor egy budapesti szakmunkás 30.000 koronából
élt). Jellemzõ, hogy a brünni játékosok havi 100.000 magyar koronát is meg tud-
tak takarítani, és az egykor FTC-játékos Schwarz Ernõ azért utasította vissza
a már akkor is világhírû Barcelona szerzõdési ajánlatát, mert Brünnben nagyon jól
keresett.20

Az MLSZ az elvándorlás miatt enyhítette az amatõrszabályokat, így téve lehe-
tõvé, hogy a magyar klubok is segíthessék az országból elvágyódó játékosaikat.
Az 1921 októberében elfogadott amatõrszabályzat szerint21 nem számított ama-
tõrség elleni vétségnek 1) a játékhoz szükséges ruházat és felszerelés elfogadása,
2) a játék közben elszenvedett sérülés kezelési költségeinek egyesület általi fedezé-
se, 3) a más városba áthelyezett játékos utazási költségeinek megtérítése, 4) a mér-
kõzés napján az ebéd fizetése, 5) a játékos részére alkalmaztatás szerzése, amennyi-
ben az nincs összefüggésben egyesületi tagság változtatásával és a játékos valósá-
gos munkáltatásával jár. Az amatõrszabályzatot sokan nem tartották be, ráadásul
abban szó sem volt a sokakat érintõ – az edzés és mérkõzés miatt kiesett jövedel-
met pótló – munkabér-megtérítésrõl.

Pályabevételeiknek köszönhetõen az MTK és a FTC fizette legjobban játéko-
sait és edzõit (a különbségeket pontosan érzékelteti, hogy az 1924/25-ös bajnok-
ságban az MTK-nak 664, az FTC-nek 597 millió korona bevétele volt, míg
három csapatnak a 100 millió koronát sem érte el). Az MTK 1921-ben szerzõdtet-
te trénernek az angol Fred Burgesst, aki a magyar klubnál magasabb fizetést ka-
pott, mint elõzõ klubjában, a Manchester Cityben (Burgess 30.000 koronát, egy
szakmunkás fizetésének 6–7-szeresét kapta).22 Konkrétumok ritkán láttak napvi-
lágot a játékosok fizetésérõl, ezért is keltett óriási meglepetést, amikor 1925-ben
a jobboldali Új Nemzedék az egész magyar élvonal fizetési listáit közölte.23 A cikk
szerint az MTK-ban Hogan tréner 12 millió, Orth és Molnár 7 millió, a többiek
1 és 6 millió korona között kerestek (egy budapesti szakmunkás fizetése ekkor kö-
rülbelül 1,8 millió korona volt).24 Az FTC trénere, Tóth-Potya István prémiumok-
kal 7 millió koronát, a legjobb játékosok – szintén prémiumokkal kb. 5 millió ko-
ronát kerestek, az FTC havonta 80 millió koronát költött futballra (szemben az
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20 Szegedi 2003b.
21 Sporthírlap 1921. 10. 20.
22 Sportlap 1921. 07. 11., Nemzeti Sport 1922. 09. 30.
23 Új Nemzedék 1925. 09. 22.
24 Más források szerint Hogan – aki 1915 és 1921 között a világ egyik legjobb csapatává tette az

MTK-t – visszatérése után, 1925-ben 15 millió koronát keresett havonta és adóját is az MTK
fizette. Az angol edzõ így nagyjából annyit keresett, mint egy egyetemi-, és hatszor annyit, mint
egy középiskolai tanár (az értelmiségi keresetekrõl: Kovács 1978).



MTK 100 milliójával). Az UTE ad-hoc jelleggel fizette játékosait, a Fogl testvérek
3–4 milliós fizetése számított kiemelkedõnek. Annak ellenére, hogy a klubnak sa-
ját pályája volt a Megyeri úton, és a futballra „csak” 35–40 millió koronát költött
havonta, az 1924/25-ös szezont 200 milliós deficittel zárta. A III. ker. TVE (Tor-
na és Vívó Egylet) és a VAC (Vívó és Atlétikai Club) játékosai közül többen keres-
tek 2 millió korona körül, de a kisebb csapatok inkább csak alkalomszerûen fizet-
tek, vagy a mérkõzés jövedelmébõl adtak részesedést a futballistáknak. A lista
alapján úgy becsülhetjük, hogy 1925-ben kb. 15 labdarúgó illetve edzõ kiemelke-
dõen jól keresett, 30-an meg tudtak élni a futballból szerzett jövedelmükbõl, és
mintegy 100-ra tehetõ azok száma, akik többé-kevésbé rendszeres mellékjövede-
lemhez jutottak. Tegyük hozzá, a labdarúgók jó része a mecénásoknak köszönhe-
tõen helyezkedhetett el, így fizetésük még magasabb volt – és jelentõs kapcsolati
tõkére is szert tettek. Korábban nagyobbak voltak a keresetek, tekintettel arra,
hogy a futball konjunktúrája (akárcsak a tõzsdéé) 1922–23-ra tehetõ.25

1926-ban, az amatõr–profi szétválasztás után pontosan szabályozták a profik ke-
resetét: a hivatásos játékos heti fizetése legalább 5, legfeljebb 60 pengõ lehetett,
míg gyõztes mérkõzés után legfeljebb 40, döntetlennél 15 pengõt kaphatott.26

Egy élvonalbeli profi futballista tehát akár 300 pengõt kereshetett havonta, ami-
kor egy budapesti szakmunkás kb. 130 pengõ fizetést kapott.

Leleplezett álamatõrök

Az álamatõrséget szinte lehetetlen volt bizonyítani, ha mégis sikerült, az „ügyek”
hónapokig foglalkoztatták a sajtót és az MLSZ vezetõit. Az elsõ profiügy
1905-ben robbant ki, amikor a Postás csapatát azzal vádolták meg, hogy mérkõzé-
sük elõtt a Fõvárosi TC két játékosát állásígéretével lazsálásra bírták. A Postás
gyõzelmével bajnoki címet szerzett, azonban az eredményt az MLSZ megsemmisí-
tette, a mérkõzést nem ismételték meg, így jobb gólarányával az egy mérkõzéssel
többet játszott Ferencvárosi TC lett a bajnok. A Postás tiltakozásul kilépett az
MLSZ-bõl, s csak 1908-ban tért vissza a második osztályba.27

Jóval nagyobb vihart kavart Schlosser Imre ügye. A „kisemberbõl” futball-
sztárrá emelkedett játékos évekig erõsítette az FTC-t, s valóságos bálvánnyá vált
a feltörekvõ ferencvárosi sváb kispolgárság szemében. 1916 februárjában az FTC
egyik vezetõje lekicsinylõen utasította vissza a tiszteletjegyet kérõ Schlossert, a sér-
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25 Nem véletlen, hogy az álamatõrizmus elterjesztõi, a futball-intézõk között több tõzsdeügynökkel
is találkozunk (az MTK és az UTE futball-szakosztályvezetõinek, Fodor Henriknek és Langfelder
Ferencnek közös tõzsdebizományosi irodája volt). Feltételezhetõ továbbá, hogy az 1922–23 kö-
rül felbukkanó mecénások többsége is tõzsdén szerezte vagyonát. (Hegyi Mátyás szavaival: „az új
mecénás gárda a háborús gazdagok és a spekulációs idõk szerencsés lovagjaiból rekrutálódott.
[…] Ebben az idõben minden intézõ legfõbb gondja egy vagy több mecénás megszerzése volt.”)

26 Földessy 1927, MPLSZ 1926.
27 Földessy 1926: 177, 182.



tõdött játékos az FTC nagy riválisához, az MTK-hoz szerzõdött.28 Noha Schlos-
ser állítólag önként jelentkezett az MTK-nál, az elsõ osztályú klubok többsége boj-
kottálta a profi-gyanús ügybe keveredõ klubot. 1916 végén az MLSZ (melynek ve-
zetõségében ekkor az FTC és szövetségesei domináltak) professzionizmus
vádjával vizsgálatot indított az MTK öt játékosa és két vezetõje ellen. A vádat
ugyan ejtették, ám az MTK és szövetségesei 1917 elején rendkívüli MLSZ közgyû-
lést hívtak össze, melyen a kisegyesületek óriási számban vettek részt, és átvették
a szövetségi hatalmat (az FTC fõtitkára szerint az MTK azzal vesztegette meg
a klubokat, hogy a kisegyletek tagdíjhátralékait befizette).29

A Schlosser-ügyhöz kapcsolódott Weinber János profi esete. A fiatal játékos
1917 végén kilépett az FTC-bõl és játékra jelentkezett az MTK-ban. Rövidesen
megjelent az FTC választmánya elõtt, és bevallotta, hogy csak az FTC szeretete
vitte a kilépésre, mert az MTK bûnösségét akarta bizonyítani (Brüll Alfrédtól, az
MTK elnökétõl 542 koronát kért öccsének exhumálására). Az FTC választmánya
minden érintkezést megszakított az MTK-val, bajnoki mérkõzéseit lemondta,
ezért az 1917-óta „MTK-uralom” alatt álló MLSZ 1918 elején a ferencvárosi klu-
bot kizárta a bajnokságból.30

1919-tõl magyar csapatok rendszeresen indultak európai utakra, e túraláz
jegyében fogant az elsõ magyar (berlini) profi csapat is.31 A budapesti szervezõk
azokat kívánták összefogni, akik nem tudtak megélni, és MLSZ engedéllyel szeret-
tek volna fél éven át külföldön túrázni. Mivel az engedélyt nem kapták meg, csak
úgy tudtak útra kelni, hogy a túrát a berlini földalatti vasút igazgatója és egyik fõ-
részvényese, Otto Eidinger finanszírozta. Noha a játékosok hivatalosan a berlini
cég hivatalnokai lettek, az MLSZ felfüggesztette játékjogukat, s mivel a német szö-
vetség ezért nem adott játékengedélyt a magyaroknak, a csapat csupán egy mérkõ-
zést játszott Berlinben. A vállalkozás megbukott, a játékosok 1920 novemberében
visszatértek Budapestre. Az MLSZ 1921 áprilisában hosszas procedúra után ama-
tõrré nyilvánította csapatot, ami hatalmas felzúdulást váltott ki az „igazi” amatõ-
rökbõl: a MAC (Magyar Athletikai Club) a belügyminiszterhez fellebbezett az
MLSZ döntése ellen.32

Az MLSZ nem tiltotta el a berlinieket, ám pár év múlva az 1945 elõtti magyar
labdarúgás legbotrányosabb ügyében, a „kispesti-profiperben” példát statuált.33
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28 Fekete 1963: 39–43.
29 Sporthírlap 1917. 02. 12.
30 Sporthírlap 1918. 02. 04. A két klub 1918 áprilisában helyreállította kapcsolatait, megalakították

az élvonalbeli klubokat tömörítõ Szövetségi Pártot, és 1926-ig minden MLSZ közgyûlésen meg-
védték hatalmukat. A Szövetségi Párt – így az FTC is – tulajdonképpen az álamatõr klubok szövet-
sége volt. Az FTC végeredményben a Schlosser-ügy után lépett a professzionalizálódás útjára,
hisz látniuk kellett, hogy az ekkor már lényegesen nagyobb játékerõt képviselõ MTK-val csak így
tudják felvenni a versenyt.

31 A berlini profi csapatról: Sportlap 1920. 08. 02., 11. 02., 1921. 05. 09. Sporthírlap 1920. 08. 12.,
08. 23., 09. 02., 10. 04., 10. 04., 10. 07., 1921. 01. 13., 04. 25., 06. 16.

32 Ha a szövetség profivá nyilvánítja a játékosokat, azok azonnal elhagyják az országot – érveltek
a színfalak mögött –, és a szomszédos országokba szerzõdnek, ahol nem foglalkoztak volna az
MLSZ tiltó határozatával.

33 Sporthírlap 1921. 11. 21., 12. 15., 12. 22., 1922. 01. 05., 01. 06.



1921 elején a KAC (Kispesti AC) német túráján a berlini profi csapatban is szerep-
lõ Jeszmás Józsefnek feltûnt, hogy két játékostársa több pénzt kap nála. A labdarú-
gó szövetkezett a Mayer Béla intézõi posztjára vágyó Boldog Nándor fõtitkárral,
és meg is buktatták a régi intézõt. A sértett Mayer 1921 novemberében nyilvános-
ságra hozta, hogy az egyesület pénztárosánál van egy 2. számú, titkos pénztár-
könyv, amelybe a játékosok fizetését könyvelik (1922 tavaszán a Békéscsabai Elõ-
rérõl és a Miskolci Munkás TE-rõl is kiderült, hogy két pénztárkönyvet vezetnek
– a sikkasztás tehát általános gyakorlat lehetett34). Mayer bevallotta, hogy szinte
minden KAC-játékos kap fizetést, Jeszmás 3200, Eisenhoffer 3000, további
négy-négy labdarúgó pedig 2000, illetve 1500 koronát havonta (egy szakmunkás
1921 végén 4800 koronát keresett, a játékosok fizetései tehát nem voltak kiemel-
kedõen magasak). Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága 1921. december közepén
a KAC pénztárosát is kihallgatta, aki bemutatta a 3. számú (!) pénztárkönyvet.
A könyvelésbõl kiderült, hogy például az UTE elleni mérkõzésen nem 9.000, ha-
nem 23.000 korona bevétele volt kispestieknek, míg a klub szilveszteri mulatsága
nem 300, hanem 22.000 koronát jövedelmezett. 1922 elején hozott ítéletében az
MLSZ Fegyelmi Bizottsága Mayer Béla és Balogh Nándor intézõket két évre eltil-
totta a sportvezetõi tevékenységtõl, nyolc játékost profinak nyilvánított, míg há-
rom labdarúgó játékjogát nyolc hónapra felfüggesztették. A bizottság egyben java-
solta az MLSZ igazgatótanácsának, hogy a KAC-ot zárja ki a szövetségbõl (a kis-
pestiek végül új vezetõséggel és új csapattal tovább játszhattak az élvonalban).

Az eltiltott kispesti labdarúgók azonban nehezen nyugodtak bele, hogy az
MLSZ rájuk osztotta az álamatõrség elleni harc mártírjainak hálátlan szerepét, õk
ugyanis tudták, hogy miképp a KAC, úgy a többi klub is fizeti játékosait. 1922 feb-
ruárjától folyamatosan jelentek meg leleplezõ vallomásaik a Nemzeti Sportban,
melyekbõl világossá vált, hogy a nagy csapatok is – mint az MTK, az FTC, vagy az
UTE – már évek óta letértek az amatõr útról.35 Jeszmás József elmondta, hogy
1917 novemberében csábította el a KAC egy fõvárosi kiscsapatból, s a mérkõzé-
sek után 20–40 koronát kapott, 1917 õszétõl pedig rendszeresen heti 200, majd
500 koronát. Jeszmás késõbb az UTE-t is álamatõrséggel vádolta meg, vallomása
szerint Szûcs János, az újpestiek elnöke örömmel honorálta volna, ha pályafutását
náluk folytatja. Csontos Kálmán 1918 õszén még az MTK játékosaként Brüll Alf-
réd klubelnöktõl kért 50 koronát, aki – miután átadta a pénzt – megnyugtatta a já-
tékost: „Pubikám, ha valamire szükséged van, gyere hozzám.” Késõbb két FTC já-
tékossal katonáskodott együtt, akik elmondták, hogy heti 1000 koronát kapnak
klubjuktól, Varga Péter pedig bevallotta, hogy 1919 õszén az FTC egyik vezetõje
jó állást, lakást és természetbeni juttatásokat ígért neki, ha átlép a ferencvárosi
klubba. A játékosok hatalmas felfordulást okoztak, különösen az amatõr sport
egyik utolsó védelmezõjének tartott FTC-ben: a ferencvárosiak rendkívüli választ-
mányi ülést hívtak össze, és sajtóperrel fenyegették meg a Nemzeti Sportot. A kis-
pesti játékosok vádjai alatt ugyan nem roppantak össze az álamatõr klubok, ám

KORALL 13. 173

34 Nemzeti Sport 1922. 03. 13., Sporthírlap 1922. 07. 03., 07. 10.
35 A labdarúgók vallomásai: Nemzeti Sport 1922. 01. 30., 02. 04., 02. 06.



nyilvánvalóvá vált, hogy az amatõrizmust már nem lehet megmenteni: az 1922
februárjában MLSZ elnöknek választott egykori kormányfõ és válogatott labdarú-
gó Friedrich István egyértelmûen utalt arra, hogy a profi–amatõr szétválasztás im-
már elkerülhetetlen.

Az exhibition match-tõl a vajaskenyér-túrákig

A labdarúgás hõskorában a játékra kétségtelenül illett a nemzetközi jelzõ: az exhi-
bition match-eken két külföldi csapat tartott bemutatót, de magyar csapatok is
gyakran utaztak Bécsbe, esetleg Budapestre érkeztek a „tanítók” – osztrákok, cse-
hek, ideális esetben angolok –, hogy a honi tanítványok (súlyos vereségek árán) el-
lessék a labdával való bánás fortélyait. A leglelkesebbek azonban még Bécsbe is el-
mentek, hogy az angolok játékát megnézzék, 1904-ben például a Hohe Wartén
játszott bemutató mérkõzést a londoni Tottenham és a liverpooli Everton, a talál-
kozót 400 magyar nézõ is megtekintette.36 A magyar futball elsõ 15 évében a csa-
patok nagyjából fele-fele arányban vettek részt nemzetközi és bajnoki mérkõzése-
ken. A BTC (Budapesti Torna Club) 1897 és 1910 között 130 nemzetközi találko-
zón szerepelt, ebbõl 90-szer Budapesten. Az FTC 1914-ig 123 nemzetközi
mérkõzést játszott (82-t Budapesten), az MTK ezalatt 109 nemzetközi összecsapá-
son lépett pályára, ebbõl 69-szer Budapesten.37 A magyarok szorgalmas tanulók
voltak, 1909-ben egy angol sportvezetõ kijelentette: „immár nagyon kevés az,
amire mi Önöket taníthatjuk, a tanítványok közel vannak, hogy elérjék azt a ní-
vót, amelyen a mestereik állanak”.38

Nyilvánvaló, hogy az egyre több nézõt vonzó, ezáltal jövedelmezõ nemzetkö-
zi mérkõzések is elõsegítették a profizmus kialakulását. 1911-ben az FTC, egy év-
vel késõbb az MTK épített stadiont, melyek egy-egy jelentõsebb nemzetközi mér-
kõzés alkalmával kiemelkedõ profitot hoztak az azokat fenntartó részvénytársasá-
goknak. A régi klubok, régi pályáikkal, „tiszta amatõrizmusukkal” azonban
akadályozták a „nagyok” terveit. Alig épült fel az FTC Üllõi úti pályája, azonnal
összetûzésbe keveredtek a „hagyományosan amatõr” csapatokkal. A BTC 1911
májusában a Millenárisra szervezett exhibition match-et az angol Oldham és
Blackburn részvételével, amit az FTC igencsak nehezményezett: elõször
a BTC-tõl meg akarta szerezni a rendezés jogát, majd amikor ez nem sikerült, az
angolok mérkõzésével egyidõben bajnoki mérkõzést szervezett az Üllõi útra.
A Sport–Világ meg is jegyezte: az FTC „csak azzal törõdött, hogy a Millenárisra
ne menjen senki, hogy csak csõdüljön a közönség az Üllõi útra. Egészen megitta-
sodtak, egészen belebetegedtek a sok belépõdíj láttára.”39
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37 BTC 1885–1910 é.n., Nagy 1974: 7–22, Vedres 1963: 205–216.
38 Földessy 1926: 200.
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Az 1910-es évek elején a magyar csapatok egyre távolabbi országokba jutot-
tak el. A válogatott 1910-ben hagyta el elõször a Monarchiát, Franciaországban,
Olaszországban és Svájcban lépett pályára. Az FTC volt az elsõ klub, amelyik euró-
pai túrára indult, 1911-ben – Hamburgban, Brémában, Berlinben és Londonban
– hat mérkõzésen öt gyõzelmet arattak, egy év múlva pedig Schlosser Imrének
a londoni Tottenham profi szerzõdést ajánlott.40 Ezek a túrák, mérkõzések még
nem a profitszerzés jegyében fogantak, épp olyan bemutatók, illetve gyakor-
ló-mérkõzések voltak, mint egykor az osztrák, vagy angol klubok magyarországi
vendégjátékai.

Az 1919 utáni rossz gazdasági helyzetben a magyarok szinte minden pénzszer-
zési lehetõséget kihasználtak: ha kellett kétnaponta, gyenge ellenfelek ellen, cse-
kély juttatás ellenében is pályára léptek (innen ered a vajaskenyér-túra kifejezés).
Megváltozott tehát a mérkõzések helyszíne, míg korábban jobbára Magyarország-
ra érkeztek csapatok, 1919 után (az osztrákok és csehek mellett) magyarok járták
az európai pályákat. A századfordulóval ellentétben ugyanakkor már nem csupán
a nagyobb klubok szerepeltek nemzetközi mérkõzéseken, elõfordult, hogy jófor-
mán az egész elsõ- és másodosztály útra kelt.

1. táblázat
Az MTK és az FTC nemzetközi mérkõzései41

1910–1914 1920–1924 1930–1934
MTK hazai 41 (66%) 23 (24%) 12 (8%)

idegenbeli 21 (33%) 72 (76%) 133 (92%)
összesen 62 95 145
leggyakoribb ellenfelek osztrák 30 német 28 cseh 49

angol 13 osztrák 23 német 22
cseh 8 spanyol 11 osztrák 13

FTC hazai 46 (62%) 16 (17%) 15 (10%)
idegenbeli 28 (38%) 78 (83%) 132 (90%)
összesen 74 94 147
leggyakoribb ellenfelek osztrák 37 német 21 cseh 26

angol 16 osztrák 16 német 24
cseh, német 4–4 olasz, svéd 9–9 jugoszláv 18

Tegyük hozzá, e felfokozott túrázási kedv annak a következménye volt, hogy
a magyar csapatok világszínvonalon ûzték ezt a játékot, és immár õk voltak azok,
akiket „tanítónak” hívtak külföldre. A csapatok általában kétszer túráztak; télen
a legfontosabb úticél a futballját rohamléptekkel fejlesztõ Olaszország, Spanyolor-
szág, késõbb Franciaország, nyáron pedig Lengyelország és Svédország volt. Csu-
pán két jellemzõ adat: 1922 folyamán svéd klubok 85, zömmel hazai pályán ren-
dezett nemzetközi mérkõzést játszottak, 28 esetben magyar klub volt ellenfelük,
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és csupán 18 esetben német, míg 1924 karácsonyán közel 40 közép-európai csa-
pat érkezett Olaszországba – amikor az olasz élvonal klubjainak mintegy felét an-
gol, osztrák, vagy magyar szakember edzette.42 A magyar labdarúgók az 1920-as
évek végétõl a kor embere számára elérhetetlen országokba is eljutottak: a Ferenc-
város Brazíliában, Uruguayban, Argentínában, Marokkóban, Egyiptomban és
Máltán járt, az MTK Egyiptomban, Mexikóban, az Egyesült Államokban, Kubá-
ban és Máltán is szerepelt, de még a szombathelyi Sabaria is eljutott Kubába,
Mexikóba és az Egyesült Államokba.

Az 1920-as évek elején a magyar csapatok elárasztották Európát, 1923 kará-
csonyán például négy magyar csapat egyszerre indult Olaszországba, a futballis-
táknak külön vagont csatoltak a trieszti gyorsvonathoz. 1923-ban 18 magyar csa-
pat összesen 140, egy év múlva 19 együttes 174 nemzetközi találkozón szerepelt,
csak Olaszországban 26-szor léptek pályára magyar csapatok.43 Az 1920-as évek
elsõ felének túrái sokszor botrányoktól voltak hangosak, csupán néhányat emel-
nék ki ezek közül. Elõfordult, hogy egy csapat még szállodai számláit sem tudta
kifizetni, és csak a külügyminisztérium segítségével térhettek haza. Egy másik
klub 24 órás téli utazás után csak fûtetlen szállodában kapott helyett. Máskor egy
„bérvita” következtében a túravezetõ úgy összeverekedett játékosával, hogy a lab-
darúgót kórházba kellett szállítani. Az 1924-es párizsi olimpiára a magyar labda-
rúgó válogatott fapados vonaton utazott és egy olyan szállodában kapott helyet,
ahol a szobákban nem volt fürdõszoba, az étterem pedig olyan kicsi volt, hogy
a végsõ gyõzelemre is esélyes csapat játékosai csak turnusokban tudtak étkezni,
éjszakánként pedig kénytelenek voltak patkányokra „vadászni”.

Miközben a klubvezetõk költségeiket minimalizálták, a játékosok igyekeztek
hasznukat maximalizálni, a túrákhoz a csempészés és a „csencselés” éppúgy hozzá-
tartozott, mint a játék. 1922 augusztusában az MLSZ Fegyelmi Bizottsága figyel-
meztette a játékosokat, hogy „sportbeli kiküldetésük alatt szigorúan tilos bármine-
mû üzleti tevékenységet folytatni, árukat vagy bárminemû cikkeket bármily
célból magukkal kivinni.”44 Hasztalanul: pár nap múlva a Kassán szereplõ Teréz-
városi TC négy játékosát letartóztatták, miután egy vendéglõben irredenta dalo-
kat énekeltek, majd újabb négy társuk jutott erre a sorsra, amikor a nyílt utcán
nyakkendõt és cigarettát árultak a járókelõknek.45 Mivel a labdarúgók üzleteltek,
ahelyett, hogy a „magyar faj kultúrfölényét” bizonyították volna, a labdarúgó szö-
vetség megalkotta túra-szabályzatát, melyet az amatõrségrõl hozott más szabá-
lyokkal együtt senki sem tartott be.46 Olyannyira nem tudták a labdarúgókat
visszatartani a legkülönbözõbb visszaélésektõl, hogy még az 1930-as években is
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több botrány került napvilágra, a bõr- és dohányáru labdában való csempészése
éppúgy elõfordult, mint a szállodai távozás elõtti motozás.

A profizmus bevezetése után, annak köszönhetõen, hogy a gazdasági világvál-
ság miatt egy jelentõsebb magyar profi klub mintegy másfélszer több nemzetközi
mérkõzést játszott, mint bajnokit, új szakma született: a túraszervezõ a profi klu-
bok egyik fontos pozícióját töltötte be. 1935-ben Klement Sándor, a Ferencváros
túraszervezõje „kollégái” két típusát különböztette meg, az egyik saját maga szer-
vezett, a másik ügynökökkel dolgoztatott.47 A szervezés levelezéssel kezdõdött,
Klement 1935 nyarán 50 levelet küldött Németországba, 34-et Franciaországba,
20-at Belgiumba, téli út szervezésekor pedig legalább 300 levelet adott postára.
A túraszervezõk propagandaanyagot is küldtek, melyben bemutatták a klub ered-
ményeit és játékosait. Ha sikerült mérkõzést lekötni, akkor újabb levelezés kezdõ-
dött a szállodákkal. Klement hozzátette, hogy a Ferencvárosnak évente
20–25.000 pengõt kellett elõteremteni túráik során. A 2. táblázatból kitûnik,
hogy még egy vidéki profi csapat is szinte állandóan úton volt.

2. táblázat
A debreceni Bocskay FC túrái48

év tél (december–január) tavasz nyár
1928/29 görög – cseh–osztrák

1929/30 – görög felvidéki

1930/31 olasz–francia görög–egyiptomi dán–svéd

1931/32 – román–erdélyi–kárpá-
taljai

felvidéki és holland

1932/33 olasz–német török és német–belga holland–német és fel-
vidéki

1933/34 olasz–algériai–francia lengyel svájci–francia–olasz és
kárpátaljai

1934/35 francia–spanyol–portugál – lett–litván

1935/36 holland–német palesztinai–egyiptomi lengyel és jugosz-
láv–török

1936/37 francia–luxemburgi német–luxembur-
gi–francia

lengyel–felvidéki (két-
szer) és svéd

1937/38 – német–belga–francia lengyel–svéd–német

1938/39 – – lengyel
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Tiltott fogadások és bundázás

Mit tehetett az a játékos, aki kevesellte a klubjától kapott juttatásokat, vagy sze-
rény anyagi helyzetû egyesületétõl nem is számíthatott támogatásra? Két dolgot:
vagy fogadást kötött csapata mérkõzésére, vagy eladta a meccset. Jóllehet az
1920-as évek elejétõl többen is tettek kísérletet az „embersport-totalizatõr”, (en-
nek rövidítése a totó) bevezetésére, erre csak az ötvenes években került sor. A poli-
tikusok eleve idegenkedtek attól, hogy bárhogyan is elõsegítsék a tõke és a sport
közeledését, de ennek a futball vezetõi is sokáig ellenálltak (tegyük hozzá, hogy
a nemzetközi labdarúgó szövetség még az 1930-as évek közepén is megtiltotta tag-
jainak, hogy a futball-totalizatõr bevezetéséhez hozzájáruljanak). Ennek következ-
tében – noha „csak privátim és kiskereskedésszerûleg” – a két háború között tit-
kos fogadásokat kötöttek a klubok helyiségeiben és kávéházakban.49 Ez azonban
óriási visszaélésekre teremtett lehetõséget, hisz a csalásnak ma is az egyik legegy-
szerûbb módja az, ha egy játékos saját csapata vereségére fogadást köt, a mérkõzé-
sen pedig sok hibával játszik (a „klasszikus” bundával szemben ennek az az elõ-
nye, hogy csak egy szereplõ szükséges a csaláshoz, hiszen nincs „megrendelõ
fél”).50 Az 1920-as évek elején az MLSZ szabályai még csak azt szankcionálták, ha
a labdarúgó saját csapatának vereségére fogadott, késõbb tiltották a gyõzelemre
kötött fogadást is.51 A Nemzeti Sport 1922 õszén írt elõször a fogadásokról (ame-
lyeken egyébként szinte soha sem buktak le játékosok), amikor az MTK–VAC ta-
lálkozó a játékosok és a nézõk verekedése miatt félbeszakadt.52 A lap szerint a Te-
rézvárosi TC (TTC) drukkerei kötöttek elõször fogadásokat, s e szokást gyorsan
átvették a nagy egyesületek tõkeerõsebb drukkerei is, akik sokszor egész vagyono-
kat tettek fel egy-egy mérkõzés eredményére. Hamarosan csatlakoztak a játéko-
sok is, ez vezetett az MTK–VAC mérkõzés botrányához (a VAC játékosai saját
gyõzelmükre fogadtak, vezettek is, ám a labdarúgók megtámadták a bírót, ami-
kor az a mérkõzés végén 11-est ítélt ellenük). Az amatõr sport hívei hasonlóan sú-
lyos vétségnek tartották, hogy az egyesületek klubhelyiségeiben gyakran tiltott ha-
zárdjátékot ûztek. Az OTT ezért 1925 januárjában bezáratta a VAC Operaház
melletti klubhelyiségét, majd 1925 márciusában a belügyminiszter további három
klubot sújtott e szankcióval.53
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u. 23., a TTC (Terézvárosi Torna Club) Szegfû u. 5., és a ZAC (Zuglói Atlétikai Club) Erzsébet
krt. 44. alatti klubhelyiségeit záratták be.



Igazán nagy vihart azonban nem a fogadások, hanem a bundázások kavartak.
Jellemzõ azonban, hogy ezek többnyire kisegyesületekhez kötõdtek, hisz játékosa-
iknak nem volt lehetõségük, hogy rendszeres jövedelmet kapjanak klubjuktól, így
sok esetben nem is pénz, hanem élelmiszer vagy ruhanemû volt az alku tárgya.
Az elsõ vesztegetési ügy 1921-ben pattant ki, amikor a Kõbányai SC 6:0-ra gyõzte
le a TSC-t, s ezzel a harmadosztály gyõztese lett. A kõbányaiak a TSC kapusát és
a klub egyik vezetõjét vesztegették meg, a csapatnak reggelig tartó evést-ivást, öt
pár cipõt, 11 nadrágot, és 11 lábszárvédõt ígértek. A kõbányai vesztegetõ vezetõt
és a TSC álcázásként felkötött kézzel védõ kapusát örökre eltiltották.54

A vesztegetési ügyek „nagy korszaka” 1925–1926-ra tehetõ, jellemzõ hogy
1925-ben a belügyminiszter a fõváros polgármestere útján a vesztegetések kivizs-
gálását rendelte el, és hatósági biztost is küldtek a labdarúgó szövetségbe.55 A bun-
da immár a másodosztályban is elterjedt, a klubok közel harmada valamilyen for-
mában érintett volt a vesztegetési ügyekben. Az 1924/25-ös idényben a másodosz-
tályból két csapat juthatott fel az elsõ osztályba, e pozíciókra három csapat, az
Ékszerész, a Húsos és a TTC is pályázott. Elõször 1925 márciusában a TTC-rõl
derült ki, hogy ötmillió koronával akarta rábírni egyik ellenfele kapusát, hogy
mérkõzésükön „ne fejtse ki teljes tudását”. Ezután a TTC–Ékszerész mérkõzés
elõtt jelezte a bíró, hogy az Ékszerész meg akarta vesztegetni. Újabb két hét eltelté-
vel az Ékszerész–Fõv. T. Kör (FTK) mérkõzés elõtt az FTK három játékosa aján-
lotta fel szolgálatait az Ékszerészeknek (a két klub négy vezetõjét örökre eltiltot-
ták). A legpikánsabb eset azonban az utolsó fordulóban történt, a Húsos–KTE
(Kõbányai TE) mérkõzés mindmáig a magyar futball történetének egyik legsport-
szerûtlenebb találkozója volt. A nézõk ezen a mérkõzésen azt látták, hogy a Húsos
12:0-ra nyer, s így jobb gólarányával megelõzi a TTC-t, azaz feljut az elsõ osztály-
ba. Az eredménynél is feltûnõbb volt, hogy a mérkõzés elõtt a bíró öt kõbányai já-
tékost rendõri segítséggel távolított el a pályáról, helyüket ifjúsági játékosok fog-
lalták el. Az elsõ magyarázat szerint erre a példátlan lépésre a kõbányaiak vezetõje
kérte fel a bírót és a rendõröket, azzal, hogy a játékosok gyanúsan játszottak leg-
utóbbi, a feljutásra szintén esélyes TTC elleni mérkõzésükön, s a sportszerûség
azt diktálja, hogy most ne szerepelhessenek. Néhány nap múlva azonban fény de-
rült az igazságra, ami azokat igazolta, akik a magyar futballt „fertõzöttnek és er-
kölcstelennek” nevezték. Kiderült ugyanis, hogy a Kõbányai TE intézõjét a Hú-
sos, játékosait azonban a TTC vesztegette meg. Elõször a KTE–TTC mérkõzést
bundázták meg: amíg a TTC futballigazgatója a kõbányaiak négy játékosát veszte-
gette meg, hogy veszítsenek, addig a Húsos azért fizetett a kõbányai klub intézõjé-
nek, hogy gyõzzék le a TTC-t. Ezután következett az ominózus KTE–Húsos mér-
kõzés, ahol a kõbányaiak intézõje (vagyis a Húsos „beépített embere”) öt játékosá-
val közölte, hogy nem léphetnek pályára, ám ezért kapnak félmillió koronát, öt
kiló zsírt és két kiló húst. A szövevényes bundaügy tárgyalása hónapokig tartott,
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több játékost, addig köztiszteletben álló egyesületi elnököt tiltottak el, de megbün-
tették az egyesületeket is: a TTC és a Húsos bajnoki pontjait megsemmisítették,
az Ékszerészeket egy évre eltiltották a nyilvános szerepléstõl, a Kõbányai TE-t pe-
dig kizárták az MLSZ-bõl.

A „vesztegetési láz” elérte az elsõ osztályt is. Az 1925/26-os, utolsó amatõr
bajnokságban a cionista VAC nagyon rosszul szerepelt, a klub néhány drukkere
1926 májusában úgy gondolta, valamit tenniük kell, hogy elkerüljék a kiesést.56

Néhány forduló volt már csupán, és a csapatnak a legjobbakkal, az UTE-val, az
FTC-vel és az MTK-val is játszania kellett. Néhány „VAC-hoz közelálló személy”
Deutsch Árpádot, a csapat edzõjét, az egykor válogatott újpesti játékost bízta
meg, hogy az UTE négy futballistáját vesztegesse meg. Deutsch a futballistáknak 6
millió koronát adott át, a VAC pedig néhány nap múlva gyõzött. Az UTE két lefi-
zetett játékosa azonban már a mérkõzés elõtt jelezte elnökségüknek a vesztege-
tést, így a bundára azonnal fény derült. A következõ fordulóban a VAC legyõzte
az FTC-t is, majd döntetlent játszott az MTK-val, így elvileg meghosszabbította él-
vonalbeli tagságát. A szövetség vizsgálatot rendelet el, annak ellenére, hogy
a VAC vesztegetõi kilátásba helyezték, ebben az esetben olyan adatokat hoznak
nyilvánosságra, melyek „több egyesületet is kompromittálni fognak.” A cionista
klub játékjogát végül egy évre felfüggesztették (soha többé nem szerepeltek az él-
vonalban), több UTE játékost pedig évekre eltiltottak.57 Az 1926-ban legalizált
profizmussal a bundázás gyakorlatilag megszûnt, 1945-ig mindössze egyszer,
1931-ben fordult elõ, hogy vesztegetés miatt kellett ítélkeznie az MLSZ fegyelmi
bizottságának.

A PROFIZMUS LEGALIZÁLÁSA

1920 szeptemberében az MLSZ igazgatótanácsa arról tárgyalt, miképp lehetne
megmenteni az amatõrséget. A klubok képviselõi a „tiszta amatõrség” mellett fog-
laltak állást, az MTK-s Fodor Henrik kivételével, aki „kizárólag a professzionista
alakulás lehetõségérõl, módozatairól, kilátásairól beszélt”.58 Fodor volt az elsõ
Magyarországon, aki a nyilvánosság elõtt vállalta, hogy õ a profizmus híve, né-
hány év elteltével a futball vezetõi már – kétségeik ellenére – egyöntetûen a profiz-
mus bevezetése mellett álltak (az amatõrök is, akik kiszorultak a sportág irányítá-
sából, és szívesen látták volna már a profikat köreiken kívül). A profizmus beveze-
tése azonban számos akadályba ütközött.

A hivatásos rendszer nem állt érdekében a labdarúgóknak. Egyrészt attól fél-
tek, munkahelyük nem fogja engedni, hogy hivatásos labdarúgók legyenek, más-
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pesten mint „a palesztinai futballsport budapesti származású vezetõje”, és játékosokat toborzott
Palesztina amerikai túrájára (Sporthírlap 1927. 04. 05.).

58 Nemzeti Sport 1920. 09. 23.



részt a profikat sokan megvetették (lásd a tanulmány mottóját!). Szigeti Imre, az
FTC egyik vezetõje szavaival élve: „a társadalom a profit nem tekinti magával
egyenrangúnak, inkább deklasszált elemnek”.59 A ferencvárosi Blum Zoltán még
keményebben fogalmazott: „A budapesti sajtó a múltban mindig prostituáltnak
tüntette fel azokat, akik a futballsportból jövedelmet élveztek. Ebbõl származott
azután, hogy a futballistáknak rossz a hírnevük.”60 Nem volt érdeke a profizmus
legalizálása a kisegyleteknek sem, akik csupán alkalmi juttatásokban részesítették
labdarúgóikat, állandó fizetésük már túlságosan nagy terhet rótt volna rájuk.
Nem volt érdekük abból a szempontból sem, hogy az igazán jelentõs bevételt
a nagypályák termelték meg, ilyen azonban csak kettõ volt a fõvárosban. További
problémát jelentett, hogy a hatalom – bár sok politikus elmondta, hogy a profiz-
must legalizálni kell – nem szimpatizált az álamatõrökkel. Ez ugyan nem akadá-
lyozta volna a hivatásos rendszer híveit, ám az állam több szempontból is hátrál-
tatta a profizmus bevezetését. Egyrészt többször hatósági biztos kirendelésével fe-
nyegettek (ami a párizsi olimpia után meg is történt), de ezzel a labdarúgó
szövetségben csupán szították az egyébként is súlyos ellentéteket. Sokkal nagyobb
problémát jelentettek a futballra kivetett adók: a politikusok ugyanis sokszor han-
goztatták a sport nemzetpolitikai szerepét, annak finanszírozását azonban legtöb-
ben a futballra hárították volna. (A futballt – a többi sportággal együtt – több adó
is terhelte: 1917-tõl vigalmi adó, 1921-tõl forgalmi adó, 1923-ban drasztikusan
megemelték a rendõri díjakat, 1925-ben bevezették a testnevelési adót. 1925 vé-
gén egy futballmérkõzés bruttó bevételének 50–65 százalékát vitték el különbözõ
adók és díjak…)

Friedrich István, az MLSZ elnöke már 1922 elején azt nyilatkozta, hogy az
amatõröket és a profikat szét kell választani. Jobboldali politikusok az 1924-es pá-
rizsi olimpiai kudarc után szintén a szétválasztás mellett érveltek (elsõsorban az
amatõrök védelmében). Jóllehet a klubok vezetõi különbözõ ankétokon éveken
át tárgyaltak a profizmus bevezetésérõl, az események csak 1925-ben gyorsultak
fel. A nagyjából sikeres gazdasági és pénzügyi stabilizációnak köszönhetõen az ál-
amatõrség zavaros viszonyaiból legnagyobb hasznot húzó tõzsdespekulánsok –
akik a klubokban mecénási szerepben jelentek meg – kivonultak a futballból. Ter-
mészetesen fontos szerepet játszott a rendkívül kínos olimpiai kudarc is, ám a leg-
fontosabb szerepet az osztrák (1924. szeptember) és cseh (1925. január) profiz-
mus bevezetése jelentette, a szomszédos országos profi klubjai ugyanis gond nél-
kül szerzõdtethették volna a magyar amatõröket.

A szétválasztás – ugyan nem hivatalosan – már 1925 nyarán megtörtént:
több, hagyományosan amatõr (és hatalmas politikai tõkével rendelkezõ) klub
(mint az OTE, a MAC, és a BTC) nem indult a bajnokságban, hanem a MAC Jubi-
leumi Serlegéért és a BTC Iszer Serlegéért játszottak. 1925 õszétõl a különbözõ
szekértáborok egyre békülékenyebben viselkedtek egymással szemben, amit a ha-
talom is értékelt (az OTT – Országos Testnevelési Tanács – kérte a belügyminisz-
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tert, hogy az amatõr versenyekre kirótt vigalmi adót szüntesse meg, a profikét
pedig csökkentse). 1926 januárjában a BTC javaslatára megalakult a Kibontakozá-
si Párt, melynek célja az amatõrök (Amatõr Párt) és profik (Szövetségi Párt) közöt-
ti béketeremtés volt. A három párt tárgyalásokat kezdett, és 1926. március 8-án
megszületett a megegyezés: 1926 õszétõl profi bajnokságot indítanak. A több
évig tartó folyamat 1926 július végén ért véget, amikor 23 klub megalakította
a Magyar Professzionalista Labdarúgók Szövetségét, mely az MLSZ alszövetsége-
ként mûködött. Az új rendszer abban különbözött legmarkánsabban az osztrák és
a cseh profizmustól, hogy a magyar klubok futballcsapatai nem alakultak át profi-
vá, hanem az egyesületek – amatõr labdarúgó szakosztályuk mellett – profi szak-
osztályokat is létrehoztak (erre azért volt szükség, ha egy csapat tönkremegy, ak-
kor ne szûnjön meg teljesen, hanem amatõr csapatát továbbra is mûködtethesse).
Ennek megfelelõen a bajnokságban – látszólag – teljesen új csapatok indultak.
Az MTK Hungária néven indult (vagyis a klub profi szakosztályát Hungáriának
hívták, a Budapest bajnokságban induló amatõr csapatát pedig továbbra is
MTK-nak), az FTC a Ferencváros, az UTE az Újpest nevet vette fel.61
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