Szegedi Peter

Regi idok focija

T
alan nem nllzas ar t allit an i, hogy
Puskas, Bozsik , H idegk iit i es ta rsa ik a 20. szazad i

5. perc: "KeLt egy csapat"

Magyarorszag leg ismerteb b szcrnelvisegei kozc

A Regi ida{oeija nezaj eben 6hatatlanul felmerii l a
kcrdes, hogy cgy mosodas fenntart hat otr-e egy
fut bal lcsapa ro t! A valasa megleh et 6sen egvszenl:
fen nta rt ha ro rt , de az a csapa t b lzo ny ara nem
kuzdhet cr r vo lna azert, hogy az elvonalban szerepe ljen . No ha Minar ik csapata valojaban legfeljeb b a harrnadik, de inkabb a negyedik oszralyban
indulhatott volria , a film pontosan erzeke lteti,
hogy sok futba llcsap at, vezeto je vagy mec enasa
reven kotcdon valarnilven iizlethez. A Nemze,i
Sport szavaival:

tartoznak, es joggal is mondhatjuk, ho gy rna a
magyarok nagy reszen ek van va la rn ilve n kcp c a

llregi id6k focijarol'', ha az 50-es eve k A ranycsapararol, esc rleg ut 6daik r61- A lbert, vagy Ny ilasi nemzcd ek er d l van 5Z0. A zt csaka furball eseme nyc it me lyebben isrnerok tudjak, h ogy ezt a
jateko r mar a z Ar an yc sapat sikereit meg e \6z6en
is vilagszfnv onalon aztek a magyaro k, az 194 5
elotti futballro l alkoro t t kep un k azon ba n j6 val
hornalyosabb. Noha soka n tudjak, hogy a magyar labdariig6 valogarotr I 938-ban vilagbajno ki
do n td t jatszott, szern clves tapaszra lat om szerin t
ebbol az idoszakbol csupan egyetlen n evet or zott meg a kol lekt iv ernlekezer: Minarik Edeet ,
a mosodaset, ak i h cro ikus ku zde lrnet folytato tt
azert , ho gy a C sabagyo ng)'C' felju sso n az elsa
oszta lyba .
Ugy velem tehat, hogy a Man dy Ivan Palya 5Zelen erma kisregen yebol 1973-ban, Sandor Pal
rend ezeseben keszult Regi idOk {oeija cirrui film
esztet ika i, nulveszi, filmto rrenc t i szerepen ttil egy
fontos futballrorreneti funkcior is bet a It. En ne k
megfelelocn e dolgoza t ket - egvrn ash oz szorosan
kapcsolodo - celnak ktvan eleg et tcn ni . Egvreszt
a film egyes jelen eteit kiragad va (m int egy "tud6·
sftva" a filmr6l) bemutatorn, m ityen is vo lt a regi
idok focija, masreszt. rcrne nve irn szerin t azolvaso
arra is valaszt kap, hogy a film alta i kozverfrett
kep mennyiben tukrozi a va losagor.
c-

A pesti furball killona' eletet "I. Egv-egv klubnak
nem csak a tcraskrtvehara van me g, de tobbnvlre valarnifele rnrlhe lv, ualet, csarno ki bode, bunk az igazi
klubelet tan vaja, mel y korul mint a piac i legy kering a
pesti furball e ze rnyi naplopo]a, elcsdhe.'

A ranylag keves olyan forras all rendelk ezesun kre, amely a fut ball kulisszak mogott zajlo vilagar61
tud osita na, jobbara egy-cgy bunda kapcsan kcrulr n vilvanossagra, hogy a foci en rajo ng6 uzlettulajdonosok, iparosok , keresked6k - az arnat drszaba lvokat athagva - anya gilag segftik kedvcnc
csapatukat.'
Az viszon t isrner t , hogy a futball - min t 0 ,," sok
mi nd e n a regi Pesten - e rosen ko todo t t a k..h '0hj ·
zak hoz. Olyannyira, hogy a klu bok jclcn tos ho·
ny ada kavehazban alakulr me g, s{)t, ha ncm vo lt

klubhelyiseguk, .hivaralos" elet uket is o tt elrck .
Egy kor abeli cikk szcrin t , mig

s

1920-as evek elejen muk6d 6
magyar sportegyesulere ket, illetve furballklubokat ne gv nagy csoportba soro lha tjuk.
A cegsportegyesiiletek alakulasat az 192 1-as
testnevelesi tor veny is elcsegftet re , bar az ilyen
klubok mar az els6 vilagh aboru el6tt is jelen tos

szerepet toltotte k be a magyar futba llban A va llalatokhoz k6tada spor tklubok sain te minden
esetben valamilyen parern alista ind ittatasra alakulta k (vagy a rnun kasok alta i let reh ozo rt spo rtkort idovel a vallalat vezetese is tamogatt a }. A
vasutas klubok nagy resze peldaul a vasuti javitorruihelvek dalardaibol alak ultak meg, [ellernzc ,
h ogy az Eszaki fa muhe ly vasutasa i, a kesobbi T6rek ves jat ekosai rcndczrck eloszor fut ballm erkozest Budapesten , az Istvan telki fa muhelyben pedig a T esrveriseg alak ult meg. V ideke n meg rna is
to bb {imrn dr csak neveb en) vasutas kl ub jatszik
rneghatarozo szerepet, a szornbathe lvi H al adas, es
a Oebre ceni VSC a mai magyar labd aniga s megh ararozo klubjai koze tartoznak. Tobb vallalati
klub a vasutas klubokhoz h asonl6an hosszu eletunek es sikeresne k bizonyult (p l. Gyori [Raba]
ETO, BKV Elore, Oi6sgya r, Csepel).
A szazadfordulon az egyetemisportegyletek a rnainal len vegescn nagyobb szerepet to lrot rek be a
magyar sporte letben. Az egyetem a sporto las
egyik fa te repe volt, n em velet len, hogy a ma gyar
labdanigas elvona laba n tobb ilyen csapat is megfordult (a BEAC, a bud apesti t udoma nyegv erern ,
iIIetve a MAFC , a Mu egyet ern csapata) . Az egye-

tern ista k azonban kedvtclcsbcl es aranylag alacsonyabb n fv6n - nig ta k a labdat, fgy a h iva rasos
bajn oksag 192 6-os beve zeteseve l az egyete mi
klu bok veg leg e lnlntek a labd anigas elmezonyeba l (a BEA C 1926 -ban az elvonaltol, a MA FC
192 4- bcn a masodosztalvrol vett bucsur).
A Magyar Orszagos Wder6 Egylet (MO VE)
1920·ban szerv eatc meg labd anigo-szo ve tseget,
rnelv sokszor latvanyosa n kon fron talodot r Magyar Labdarlig6 k S zovc tsege vel. A MOVE aktiv
szerepet vallalt a Kereszreny Magyar Spor tl iga
1920-as letrehozasaban is, rnelynek celia - a
MOVE labdarllg6-s,iivctseg elno ke, G ombos
G yula szerint - az volt, hogy "a kercsztcny es zsid6
sporttarsadalom teljcscn kG!onvaljek, ami azon·
ban nem je!cnri azt, hogy cgyrmlssal meg ne mer·
ka zzenek a ziild gyepcn ."" A MOV E 192 1-ben
tag ke n t ugyan belepett az MLSZ-be, es erre tagegyesGleteiknek is lehetasege nyflot t, megis fiiggetle n bajnoksagot rendeztek. A ket habor u k6z6tt a viszonylag j6 anyagi hel yzet u MO VE - f6kent videken - szamos sportkort hozott lerre, '-1m
futballcsapa taik jelen tektelen er6 t kepv iseltek.
A sport- es labdarug6 -elet legjelen t6sebb szercpl6i az ugyne vezett tdrsadalmi sportegyesuletek

voltak, melyck er szin te n robb csopo rt ba soro lhatunk. A szazadfordulo tajan. illetve a szazad els6
cv rizede ben Budapestcn sza rnos lokdlis szervez6~
desii (keriileti) klub alakult, a Fercncvarosi T C
mellett a bajn ok i tabella kon talalk ozha tu nk az
U jpesti T E, Kispest i AC, Erzsebetvarosi T C, r -.
rezvarosi T C , [ozsefvarosi A C , II. ke r. SC, V I.
ker, SC, VII. ker. SC, Zug16i AC, Kobanvai T E,
Cse peli A K, III. ker. TVE csapat a ival is. E klubok kczdcrbcn alig ku lon boztek a tob bi rarsadalrni sporregylet to l, lokalis be agyazottsagukn ak koszon he tocn azonban a kcr nlctckben lak ok j6 re5zenek azonosulasi lehetoseget "kfnaltak".
Len yegesen kiseb b slilyt kepvisel tek a szakmaspecifikus sportklubok, mint - az 1920 -as evek
els6 feleben - az Ekszeresz, vagy a Kereske d elm i
A lkalmazottak klubja (KA O E). E spo rt ktiriik
azert jat szott ak kisebb szerepet a labdarligasban ,
men nem kdt6dtek olyan erasen cegekhez, mint
a vallalati klub ok, fgy a futball professzioni zal6dasav al (stab il gazdasagi hatt er hi an yaban ) robb segilk jelen tektelen ne va lt . Ket segtelen, hogy a
Postasnak, a T ypograp h ian ak , a Tisztviselok
LE-nek es a Litographi anak k6sziin hetaen a sz<'zad els6 feleben e klubok jel en t6sebb szerepe t jat-

Nemetorszagban elkepzelheretlen az olyan egvlet,
arnelviknek nincsen palyaja [nalunk] kts kavehazakban <ill ossac 11 ember es mar kesa ar "egyiet".J

Tobb magyar klub val6ban kavehazban alaku lr
meg: peldaul 1899 -ben az FTC a Ge bauer,
1900-ban a 33 FC az Erzsebet-hfd , 19 12-ben a
Cs epeli T K a Beck kavebazban .4 Kes6bb kialakulta k a k lubok rorzshelvei: az 1920 -as evek elejen az FT C a Szcc he nv i, az MTK es a VAC az
Edison (Sorrento) kaveh azat reszesitct re elonyben. Az 1920 -as evck kozepcn a VA C , az MTK es
az Ekszeresz ragjai is rendszcrint a Westend kavehazban t un tek fel. A videk i klubelet hason loan
rrulkodott, az S ZT K peldaul a szegcdi Europa, a
Bocskay a debreceni Royal kavchazban tartorr
fent klubhelyiseget.

Az

>

szottak a futba llban , a ket h aboni kozor t azonban
csak a szakszervezeti Vasas revert saerepelt szak rnaspecifik us csapa t az elvona lba n.
A kozep-eu ropai spo rte let ben je len tos szercpet
jat szot tak a cionistasportklubok, bar rnagyaro rszagi
revekenvseguk OSSZC sem vethet 6 az osarrak, cseh ,
n e rnct vagy lengyel cionista egvesulcrc k saerepeve l. 1908-ban Budapesten Dornen v Lajos alapitott a meg az elsa magyar cion ista sportegvesu leret, a V ivo es A tletika i C lubot (V A C) , 191 4-be n
ped ig a pozsa n yi cion istak Mak kabe a ne ven alap ito t tak k lubo t. E klubok (pe ldaul H ak oah
W ien , Bar Ka chba Berli n , H agibor Prah a, Makkabi Krakow) labdanigoi kek- feh er ben jatszo ttak, mezukre Da vtd -csilla got var rtak , a "dics6
rnultra" e m lekezte td, vagy ero t, bat orsagot sugar'
z6 heber neverviseltck. Az elsd vilaghaboru ut an
cion ista klu bok alakultak G vorbcn , Debrecen ben, U jv ide ken, Kol ozsv ar on , M a ra rna ro sszigete n, am az 192 0 -as e ve k koaeper e csak a V A C
- mint elvo n albeli kl ub - jatszot t jelentosebb szerepet a futballeletben,
A z a matc r futb all h anyatlasa val torven vszeni en marginalizal odtak az e!ozo csopo rtokba be
n em soro lh at6 rarsadalm i sporregvesule rek. A zok-

r61 a jore szt 19 . szazadba n alaku lt spo rt ko rokrc l
- a SZQ szoros erre lme ben vert klubokr61- VJn sz<'),
melyek alapit6it ta rsada lm i pozfcio ik , szoros n exusaik ko to tt ek 6ssze- vagyis nem egy inteamc nv
allr mogottuk, nern azonos szakma beliek alapftot tak az egvlete t es lok alis bcagvazot tsaguk sem
vo lt er cs. Ilyen klub volt az MTK, a 33 FC (n ever
alap it6 i szarnarol kap ra ), az arisztokr atikus Ma gyar A tleti kai C lub , vagy a Budapest i A K (es
ilyen vol t Min arik C sabagyon gycje is). E klubok
tevekenven rcszr vertek a spo rrag rnegh on osftasaban, az 192 0-as evek fut ba lljab an azon ba n csa k
akkor jarszha rrak jelen tosebb szerep et , h a nirsadalmi jelentestart almaik re ven jelenrosebb szurkol6 i - s ezze! mecenasi - kort vo ltak kepesck
mozg6sirani (igy tudort az MTK, mint k v azi zsid6
csapat az orszag egyik legn agyobb klubj ava valn i),

korok e r alap itottak, vagy be lep tek mar m(fkad o
klubok ba . Az egyle te k kezderb en ne m d iszpon alrak nagy vagyon felert: tornacsam ok, palya,
sport tclcp cpitesct csupa n nchan yan cnged hett ek meg magukn ak, CS a merk ozcsekre is csupan
nchany szaz, csctleg parezerember volt kivan csi,

olyan tornegcket vonzott, hogy a professnonnli zalodasr ncm leh erett megallitan i.
A labdani gas sztlletesc ko r a j<lrekosok leg n agyobb rcsze a (kis)po lgarsag kozu] keru lh ctet t ki.
Egv 1905- os c ikk szcrin t:

19. perc: "Manapsag
csak a penz szamit"
A magyar fut ball, mint barh ol, ba rmilven mas
spo rtag, az arna rorizm us jegveben sze rvezodo t t. A
gyorsan nepszenlve vtilo jateko t kedvel6k sport-

modosabb rarsadalmi osztaly reljesen cladrkoaik a
testedzd cmb er-sportok uzeserol, [nalun k] a jobbmoddak es gazdagok egvarant legfeljcbb csak az olcso baberra vagvakozo .jnecena s'' sze reper tolcik be, [... J na
embcr-sporrok uzcse llgysz6lvan kizar6lag csak a sz crc ~
<I

A
z amutorseg fogalmar a srigoru,
1880-as oxford i (o rto dox) arnat orszabaly h atarozta meg. Ennck crtelmeben nern szamitott
amat6rnck az, aki pcnzcrt sportolt (versenyzctt),
aki hi vatasos sportol6val versenyzett, vagy aki
penzert tanirorr sportot. Egy amat6r futballisra
azonban nemcsak penzt ncrn fogadhatott el jatekaer t: az ot fog lalkoztat6 klllbn ak tagd ijat is fizerert, es a jatekhoz sZlikscges felszcrclese t is maganak ke lle tt b iztositan ia. A Sport- Vildg 1903 -ban
in elosz6r arr61, hogy az amatorszabalyokat egyrc
gyakra bba n megszegve, a klu bok szere!esse! latjak
el jarekosaikat.7 A labdanl g6 sz6vetseg igy mar
1905-ben szigoTllan akarta szankciona lni azamatorseg ellen "croket (korabeli sz6h asm alatt al: az
alama to riike t) . A futha ll e kkor azonhan Imir
mind a jatekosok, mind a nezak szarn,.lt rckintvc

nyebb sorban elc tarsadalmireregek,a m osroha anyagi
l1
he lyze tbe n teng6d6 "po lgaroknak" kiv,Hts,lgai.

Enne k ellenere a honi labdarug<ls elsa tfz eve igazi sikertortenc t: az 19 1 0 ~ cs cvckre imm'.lr a r(lhh
rizezrct is meghaladta azok sz<.'ima, akik a vas,lrnap
de ilita n t a fllt ballpal yan vagy a t ribiin on to ltiit tek. 1903 junius<iban az e1so, Buda pesten re n dezett magyar-osztdk mcrk6zesre meg csup<.ln
700- an vo ltak ki van csiak , 1905 aprilisaban m,ir
50 00 -en , 1909 majllsaban ped ig 13 OOO-en lat agatt ak ki a Mi llenarisra. A flltballmerk ozesck
iranti erdckl6des jelentas bcfcktetcsre osztono z(e
a kIlibokat: az 191O-es e"ek e!ejcn az U T E 50000 ,

az FfC 160 000, az MTK pedig 200 000 koronat
fordf tott pa lyak ep ftesere. Az ered rncny nem is
maradte l: a magvar- oszrrako t 1911 novernb ereben 2S ODD-en , 1919 apn lisaba n 40 ODD-en lattak . A bevetelek no vekedesevel a klubok egyre
ertekese bb aj an dek okkal larrak el az irnmar csak
nevleg amator jatekosokat. Az else vtlaghabonj
idejen az MTK mar te rvszenf en epi tette csapatat,
brit edzoke t szeraod te ttek, es szin te minden ev ben egv-ket nevesebb labdani got is magukhoz
csab itorrak: a klub az 1920-as eve k elejere nem
csup an Magvarorszagon nlnt verhetetlennek, de
a Barce lona es a Spa rta Praha me llett az egyik
legerosebb kontinentalis futballklubba valr,
Ekozben felnott egy uj furba llista-gen eracio is.
A szazad ford ulo n a "testgyako r16" po lgarokna k
- akik sokszor all-ro und, azaztobb sportaga t is uzo
spo rte mberek vo ltak - eszukbe sem ju tott volna,
hogy jatekukert penz t kerjenek. A sokszor munkasszarmazasu, grundokon felnovo gyerekek
azon ban feln ot tk enr mar h ivarasuknak tek intette k a furb allt (de jure hi vatasossa csak a profizmu s bevezetesevel, 1926-t61 valhat tak a jatekosok ). A labdarugas 1919 u tan mar mobilitasi csato rna : nem rneglep o, hogy a jelent6sebb f6varosi
grundok kozul a legtobb kesobbt .futballcsillag"
az angya lfold i mun kasnegyedben ta lalhato, Leh el tit - Hu n utca - F6 ti (It - Arena ut altal h ataro lt .Rajcsurr ol" kerulr ki . Itt futb allozot t robb
tucat, kesobb elvo nal be li jatekos mel len [zaro jel ben a valogato ttsagok szarna) : H ada ]6zscf
(1 6 ), H irzer Feren c (32) , [eszrnas[ozsef (4 ), Lazar
G yula (49) , Orth G yorgv (30), Sas Ferenc (17),
Sc ha ffer Alfred (1S ), T uray ]6zsef (47).'

E zerkilencszaztizenkilencben a ma gyar labdarug6k egy tel jcsen elszegen ycdett orszagba n vila gszinv onalon uztek a jateko t. llyen
viszonyok kbzott e fiata lokna k neh ez lett vo lna
megmagyarami, hogy a labdar ugas csak sz6rakozas, es uriember nem varhatja el, hogy jate:kaert
penz t kap jon. A "h agyomanyos", amatorszelle mben mu k6do ("uri") egyesuletek a labdarug6-szo ve tseget h ibaztatt ak, hogy keptelen az egyre n yilva nva l6bb professzionista tuneteket kezelni .
Mam usich M ihaly, a legtekintelyesebb amator
egylet, a MAC vezet osegi tagja szerin t
Az MLSZ vetke folytan fejl6dtek oda allapotaink,
hogy Budape sten , ha m:h a labdaba rud

rugni egy gye ·

rek , csak errol abrandoaik, hogy mennyi fizetese lesa,

ha majd ebbe vagy abba a csapat ba ker ul, mit yen fe;
nyes ele re lesa, nem kelt m ajd dol gozn i, csak kavehaz,
kabare cs bar lesz este nken t a tan yaja. Majdne m ada

jutot tunk, hogy a flatalsag megfeledkezett errol, hogy
pusztan testedaes cellabol is leh et futballozn LIO

Kerdes te rm eszeresen , hogy a futb all valoban
olvan j6 ualet volt.. e, vagy csupa n az Ilurak" haborogtak azon , h ogy a mun kas es kispolgari szarrnazastJ jatekosok, iIIetve zsido sport vezeto k kiszorf..

rotrak oker a futball elrnezonyebol. A Sport- Vilag
egyik 191 2-es szarna szerin t
a kozvelemenyben mindj obban es jobban labra kap az
a felfogas, hogy Budapesrenrna mar csupan ket j6 ualet
van: a mozi es a futball.11

Az a benyom asom, hogy a "kozvelemeny" rulzot t.
Az MTK es az FfC pa lyait mrlkod tet o reszven yta rsasagok iran ylto i, nehany in tezd, par tucat lab da nlg6 bizon yara hasznot hu zhatott a labd aru gasb61. Azonban senki sem teh et ett szert nagy va gyom a, es nagyon kevesen leh ett ek azok is, akik
tekintelves fizerest kapt ak [arek ukert. Ket segtelen peldaul, hogy az MTK 1921-ben ugy szcrzodte tte tren em ek az angol Fred Burgesst, hogy a
magyar klubnal magasabb fizet esr kapott, mint
e1oz01eg a Man ch ester C ityben (Burgess h avon ta
30000 koron at, egy magyar szakmun kas fizet esenek 6--7-szereset kaptal . 11 192 5-ben , am ikor egy
budapest i szakrnun kas ketrnill to ko rona n al kevcsebbet ke resett, az MTK 12 milli 6t fizetett H ogan
trenernek, a csapa t ket legn agyobb sztarja, Orth
es Molnar jatekat pedig 7 mi lli6 korcnaval honoralta. l ) Az FT C hason loan fizet te jatekosait, am a
labdani gok csupa n torede ke tudott a futb allb61
mege ln i. Becslesem szerin t 1925-ben kb . 15 labdarug6 illetve edzo keresett kiemelkedoen j61,
3D-an meg tudtak eln i a futballb61 szerzett jovede1mukbo l, es mintegy 100 -ta teheto azok szama,
akik tbbbe-kevesre rendsze res me llekjovede lem hez jutottak. Az 1920 -as evekben teh at a mintegy hu sze,er igazolt labdarug6 kozul csupan nelia n yat erintett a (titkos) ptofesszionizmus. A m
egyreszt a futb all vonzerejet novelte, hogy eselyt
jelentett a tarsadalmi felemelked esre, masreszt
meg to bbre tehet o azok szama , akik - Vallai Peterhez, a Csabagyongye kapusahoz hason16an villamosj egyek (vagy kisebb ajande kok ) form ajaban legalabb minimalis anyagi ellenszolgalta tast
vartak jate kuk ert . 14 Sokan, ha keresuket nem te l-

[esftett ek, rovidesen uj csapatot valasarotrak rna,
gukn ak . Nektk - a profi h abitussal felv ert ezetteknek- mar 1924-ben is valoban esak a penz szarnftott . . .

25. perc: "Ki tehet naggya
egy csapatot?"
Sza rnos szociologiai/to rtene t i magvarazat a va n
an n ak, h ogy egyes klubok "naggya" va ltak , rna sok azonban csupan ep iz6dszerepe t jatszottak a
futba llban. N em ketseges, h ogy a klub ok ta rsadalmi beagyazottsaga az egyik ilyen fontos sze rnpont. A Ferencvar os mogott a llo svab kispolgarsag, az MTK mell ett felso rakoz6 f6varo si zsid6
pol garsag, a szervcze tt vasipari rnunkassag, mint a
Vasas bazisa , mind, mind o lyan er6t jelentett,
amely ke tsegre len ul jelent6s - gazdasagi pozfci6ban is megnvilvanulo - hatteret biztositott egyegy klubnak, Nem beszelve arrol, h ogy e klubok
(teremtes lr ortenetok es robbe-kev esbe h omogen
tarsada lmi h at ter tl ragsaguk reven olyan jelentestarta lrnakar is mozgosftottak, rnellyel tovabbi tarnogar okat es szirnpa tizanso kat is szerezhettek
(pl . a Frad i a "kisem berek" csap at a) ." 194 5 ut an
- az cl6z6e kt6 1 ne m telj esen fiiggetleniil - egyes
klubok at kie melten kezelr a h at alom, am i szin ten
n aggya tehe tett csapatoka t (lasd a Kispest b6 llett
Honvedor, vagy a .rnunkasosnalv csaparat", a
Vasast ).
Dgy ve lem, egy·egy klub naggya tet eleben oriasi szerepe vol t egy-egy vecct onek. Ugya n az e ln ok ok sokszor csa k je lkepes fun kc iot toltottek be
aa egvesul etek ele tebc n , a n eh an v ki vetel jelzi:
aho l az egyebk ent gazdag, vagy nagy presztfzsu eln ok n em esupa n je lkepesen iranyftott a a klubot,
ott az egylet hosszu ravon is sikcrcs tuclatt lenni.
Briill A lfred 1905-ben lett a: MTK elnoke: az
egyestilet tortenetet mcgiro Fodor Hcnrik szerint
16
ekkor jo tt e l az egyesiilet ara ny ko ra. Ketsegte len ugyanis, h ogy Brulln ek koszon het6en komol y
beruhazasokat t udott "eghe zvin n i a kl ub, 19 12ben pal yat epf tettek, ja tekosok sorat igazol tak Ie,
s ezzelleraktak a vilag egy ik legjobb esapa ta na k
alapja it . Amikor 1940 -be n zsid6 szarmam sa miatt Brullt - az MTK-va l egyiitt - e lt av olftottak a
magyar spo rteletb61, az elnok e lm ondta: negyven
e v a latt soha nem fordu lt e16 , h ogy a kl ub az 6 tamogat asa n elkiil meg tu dott vo lna e lni , mi nden
ev be n na gy osszegekke l tamogatta a szakoszta lyo-

kat Y A Fe renc varost T C 1899-es alaku lasa kor
Sp ringer Ferenc ugvved et, a kesob bi o rszaggyillesi kepviselor valasztotta elnok enek, a kinek szere pe elvitathatatl an az FTC felvir agoztarasaban .
Utodj anak, a szeszgvaros Gseh wind t Em6nek
szin ten sokat koszon hetett a klub. 1923 es 193 1
kozotr 2S0 00 0 peng6t aldo zot t a klubra, mel vn ek egyik vezet6je joggal jele n th ett e ki, h ogy "e l-

nokunk aldozatkeszsegebdl es sajat vagvonabol
tudj uk csak a csapa tot kiallftani".18 Az MTK cs az
FT C csapa ta mogott addig rendre lerna rado Djpesti TE elnokl posztjara 192 5-ben valaszrotrak
meg A sehner Lipo to t. A T un gsrarn vezerigazgat6j a azon ba n - ak t meg az U jpesr profi labd ar ugoit is a gyarba n foglalkozratta - a gya rlgazgatc
szemszogebol tekintett a spo rtra, am it a jol e ri in tezrnenvek egyikenek tar tott:
Aki rnegnen munkasatnkar. tisztviseldinket, amint
munkaba menn ek, azonnal meg kell allaplrarua. hogv
a sport eda. ].. .] Az akrtv sportolok, de a versenvck nezoi is egeszen mas ked vvel rnennck hetfon tijra rnunkaba.

J6 ha ng ula tba n , kiegve nsd lvozon fizikumrnal all-

nak ujra a munkapadhoz, ulnek oda az Iroasztalboa. A
rnunkds robber dolgozik, robber keres cs a rnunkaado is
megtalalja szamlrasa ir.l<,I
A sehnemek es T ung sram n ak koszonhercen az
Ujpest ren dszeresen ermes hel yen vegzett, 1930ban pedig - rortene te sora n el6szar - baj nok i ctmet szerze tt.

A

vilagh aboru ut an a kl ubok tobbsegeben a va l6d i h at alrnat alta la ban nem az e lnokok gyak oro ltak . A futballintezck voltak - Minarik Edehez h asonl oan - a "football -iizlet eegvezc·
t6i" , vagyis a esapa to k m enedzser ei : 6k kepv isel tek a klubok at a labdarllg6-szo versegben , inte, tek a esapatok iigyeit, merk 6zeseke t, kiilfold i tu rakat kotott ek Ie. A labda nl gas iizlette va lasa va l
szerepiik felertekel6dott, s imma r n em p us:r an
el h ivatottsagb61 dolgoztak a esapa tukert, soka n
nemesak a futba lle rt , de a fut ball b61 is elt ek: a
Iabd arugas n em csak a spo rtolokat, h a ne m (igyci·
nek in tez6it tekinrve is szakmava valt. A : 1920 -a,
evek e1ejen a fut ballt az MLSZ tan.lcsa iranyftot ta, me lyben j6reszt a kl ubok inte:6i fogl altak he Iye t. Ugyanakkor a magyar fut ha ll s:inte m inden
lenyeges kerdesebe n az MTK , ilIe n 'c a: FT C intez6 je don tott. Palyaj a re" en a ke t egy letne k o riasi hatalma vo lt, a la bda rtlg6~ s::o\'e tsegbe n min ,

d ig el rudr ak erni, hogy az 0 akaratuk ervenvesuljon. A z MLSZ tanacsulesekelott a tagok a Sarhany6 etrerernben talalk ozrak , ahol az FfC es az
MTK intezoje aka r ultimatum ele is allfthatra a
reni tenseket (noha a ket klub tarsadalmi beagvazottsaga alapjaiban kulonbozott , erdekeik megegyeztek, igy vezet oik kitunoen egyiitt tudtak
rmfkodni). Tobbnvire sikerult elerniuk , hogy a
tan acsulesen mar lIegyseges hata rozatken t" me n jene k at indt tvanvaik, aki ugyan is ez ellen volt,
kizartak a nagy palvakrol (a kisebb kluboknak
elemi erdekuk vol t, hogy nagyobb beverellel kecsegtetd rnerkdzeseiket az OHo i uton , vagy a
Hungaria koniron rendezzek ),

A

futball professzloniaalodasava l a
spor tag .felekeze ri viszonya i" is megval toztak, A
labdanigas ke zdetben a polgarsag alsobb rete geinek sport ja volt , a profizmus klalakul asaval azonban - becslesern szerin t - az elvona lbe li futb allistak nagy h an vada alaesonya bb tarsad almi csoportok bol kerult ki . Nem velet len te ha t, hog y a
sportolok kozott a futball megh onosuasaban jelentos szerepet jatszott zsid6 polgarok aranya is
csokken t. Az 1929-ben megjelent Magyar Zsid6
Lexikon 23 zsid6 labdanigorol te sz ernlitest , akik
27 ev sora n legalabb S-saor szerepelrek a ne mzer!
valoga to trban.i'' T ulnyo rno tobbseguk azon ban
az 1920-as evek eldt t vol t valogatott, az els6 vilaghaboni utan csupan 5-6 zsido labdarugo jarszott meghata rozo szerepe t a magyar valogatottban (s miel 6tt a ren dszer antiszemitizmusat lat nank a hatterben, nem hagvhatjuk figyelmen ktviii, hogy a labdarug6 -szovetseg iran yit6inak
tobbsege zsid6 volt). A jat ekosoka t titok ban pen zelo intezok nagy hany ada azonba n - gyakorla tilag az FfC in tezoje kivet elevel - zsiJ6 szarmazasu
vo lt .21 jgy pelJ au l Fodor H enrik, az 1920--30-as
evek kiemelkedo kozep-eur6p ai "futbaHvezere",
az MTK futba Higazgat6ja es az MLSZ "t ulajdon kc~ppen i esze es vezere'\ aki ,, 3 futball Ienyeget a
nagyobb nezoszamban es be vetelben latt a".22 Az
UT E-na k Aschner Lip6t reven nem csak az elnoke vo lt zsid6 szarmazasu, hanem az intez6 je is.
Langfelder Ferenc az UTE intezojekent Fodor
H enrikhez hasonl6 elveke t vaHott, ami mar csak
azert sem me glepo, men k6zosen mUkodte ttek
egy bank- es tozsdeb izoman yi iizletet (az 1920-as
evek fordul6jan arca is feny de riilt, hogy Fodor a
tozsde n forga tt a meg az MLSZ penzet) . Zsid6

szarmazasu volt G runwald Mat yas a BAK , Re iner
Sa ndor a Vasas , Farago Lajos, a 33 FC , rnajd a
Nernzeti , s - bar megbfzharo adatok nem allnak
ren delkezesemre, de velhetoen - Maye r Bela, a
Kispesti A C in tezoje is, aki az elsa vilagh abonl
id ejen allast biztosftott a hozzajuk kerult futballistaknak , s nagy csapa to t kovacsol r a KA C -b61.
Nem ve letlen tehat , h ogy az 1926-ban megalaku16 profi szovetseg vegreh ajto blzottsaganak elnoke, ugvvezet d elno ke, es a ta gok to bbsege is zsido
szarmazasu volt .

47. perc: "Hajra Csabagyongye!
Abciig Fosor! "
Nagyon keyes olyan forras all rendelkezesunkre,
melybdl kideru lne, a nezOk hogyan szur kol tak
1945 e ld tt, az azo n ba n biz tos , h o gy 1924-b en
- amikor a film jatszodik - a nezOk a legritk abb
eset ben drukkolta k hajraval. A z alralanosan elterjed t buzdftas ekk or meg a temp6! vo lt, amit az
1930-as evek elejen va ltott fel a huj-huj hajra! .
Egy maig nepszenl (velhetoe n nem teljesen alap ralan) ane kdo ta szerin t ez 1945 utan rov ldu lt hajrdva, tek in tettel arra , hogy a hu j az orosz arg6ban
a ferf nemi szerve t jeloli .. .
Ve lhetoen a "temp6Z3s" vo lt a hangos szurkolas egye tlen toleralt rnodja, legalabbis erre ural,
hogy a lapok - foke nt videken - robbszor is pa naszkod rak, ha lUI hangos vo lt a kozonseg. Nem
vele tlen, hogy amiko r az I 920-as evek elejen el harapod zot t a futba llerdszak, a labdarcgo-szoverseg arra ker te a hatosagot, hogy polgari ruhas
rendorbk vegyiiljen ek el a nezok kbze, hogy a
"durva es serraen hangos rendbon t6 egyeneket"
figyelemmel kiserjek.23 jgy az is ritkan fordult elo,
h ogy a d rukkerek esapa tuka t elte to, vagy az ellenfelet szidalmaz6 rigm usok at, dalokat eneke lte k vo lna . (Tegyiik h ozza, a csapa tok szur kol6i
- a fere nevarosi B-kbzep mintajara - esak az
1930 -as evekbe n szervezte k meg eso portjaikat.)
Az viszont megt6rten t, hogy "izgagae leme k" dur~
va bek iaba lasa ikkal zavart ak meg a me rkozeseke t, melyek a botranyo ka t sokszor reszletesen
taglal6 ujsagoknak kbszbnhetoen napvilagot is
lattak: T alpalj bele! , Csak a gyomraba fekiidj!,
Rugd Ie!, Vagd agyon! , Osd pofon!, Lincs el jetek
meg a bir6t!, Ru gd ki a szemet!, T brd el a labat !,
Massz bele a gyomra ba! , T ap osd agyon a esirkefog6t! , O sset ek Oket fejbe, hadd dogblje ne k meg!,

Rugd szet a fejet l, T edd tonkre, hogy a menrok is
itt hagyjak l, Massz a belibe !Z4
A korabeli tudosftasokban nem talalunk utalast arm, hogy a nezoreren transzparen sek et feszftettek volna ki, arra azon ban vo lt pe lda, hogy a
n ezak kis zaselokar lobogtatta k. A piro technika
egy korai elOdje is meghonosod ott a lelarokon , az
193 0-as evekben gyakran elofordult, hogy a gyoztes esapat dru kkerei osszesodort iijsagpa pfrt gyujtottak meg, igy jelezve, hogy "eg az el lenfe l", Az
aranyl ag csendes szurko las azon ban nem jelentette azt, hogy a merkozesek mind ig ren dbe n zajlot tak volna le. Az elso vilaghaboni ut an az ereszak
a merkc zesek allando kfserojelensegeve valt, a
d rukkerek gyakran fenvegeto en leprek fel a biroval, az ellenfel jarekosa ival, neha az ellenfel szurkolo ival, sot a rendorokkel szemben is. Nem
rneglepd reh at, hogy 3Z eur6pai "hfrnevre" szert
tett budapest i drukkcrekcr 192 1 vegen mar csak
LtgI' tu dta k megfekezni , hogy a fovarosi renddrfdkap itanv rnasfel h6n ap ig nem en gedelvezte nyilvan es futba llrnerkozesek rendezeset."

A

fejezet cimeben szerepld idezet a
magyar spor t egy len yeges saerepere is felhivja figvelmunker . Jele sul arra, hogy az elmult 80 evben
hogyan valroztak meg a szurkolok (es a spo rtsajto) alta i hasznalr kifejezesek, s igy arra is, mit koszon he r a magyar nvelv a magyar spon nyel vnek.
T ulrnutatna e ranulmanv keretei n, ha nvelvtorte neri elemzesbe bonvolodnek.i" am a korabeli
sporrnyel v tan ulrnanvozasa ket szempo ntb61 is
erde kes lehet . Egyreszt szamos sportkifejezes
ment at a komvelvbe. elve sztette a jatszmat, jot
veszi azakada lvr, nem jon ki a lepes , j61helvezkedik, nagy tempOt d iktal, ugr6deszkana k hasmal,
n em rughat labdaba, h uzza az idat, rom passzban

van, nincsenek egy sulycsoporthan. bedobraa to,
rolkoza t, ovon aluli, egyenesbe jonn
Masreszt az eredetileg idegen sport kifejezesek
magyar megfelela inek szilleteset meg lep6e n pontosan nyom on tud juk kovern i. Ha egy ujsag a 19.
szazad vegen "magyarosan" in a furballr6t az rna
epp olya n ert heteden ne k tun ik, mint az angol
szakkifejezesekkel tele tuzdelt c ikk.
A jatek nyer6je az a csapat, mely labdaval rugdalvan,
vagy kezzel,karral val6 erimes nelkill barmi kt~p hajr;
van a be rrel borftott gummilalxhit, az[ elle npartja ka·
pujan bfrja athajtan i

- isrnertette a jatek lenyeget a Sport- Vilag.'8 Am
egy tudostta s a magyar es az an go l sajatos egyvele ge is leh et ett:
Ujvary berugta a labdat a golba. de a goalkeeper tester61 az visszapattan t, m ire U jvarv atadta a cente r-for-

wards Mtskvnek, ki ismer berugta a g6lba. Ez alatt Ie is
te lt az els5 h alf time.29
A lap ok a szazadfcrdulotol igyekezrek a szakkifejezeseket magya rul megadn i, igy lett par ev alatt a
goalbol kap u (a goalkeepe rbOl kapuvedo), a forwardbol csatar, a tea mbOl csapa t, s a Sport-Vilag
1900-ban mar o lyan kifejezeseket hasznalt, mint
osszeallttas, fedezet, ta rnad as, felida , hatved.JO
Az I 920 -as evekben azon ban a szakkifejezesek
nagy tobbseger csak fonetikusan atfrva hasznalrak . Ekkor a szabalvtalan jatekosok meg rernpliztek es faulroltak, esedeg hendszet ve tettek. Az
ugvesebbek magabizt osan stoppoltak , vagy droppal, eset leg oxforddal tovabb ttotta k a labdar, a
legjobb csata rok har-rrick et rugta k. A nag y csapato k derb it jatszottak , a krekkek pedig a reprezentatfv csapat me ccse in is saerepel tek. aho va alkalmanke nr trialon valogarrak ki oketoA jatek osok ekkor meg dresszben jatszot tak, tren froztak,
kornert nigtak, taccso t dobtak, dr ibliztek , es
kombinalrak, a bekkek ofszajdra allttotrak a csatarokat , a kapusok robinzonaddal is harftharrak
loveseket , a drukkerek a rribun on foglaltak helvet, A sportk ifejezesek rnagyarosoda sa azert sajatos torr enet e a magyar nyelv fejlad esenek , rner t
sok esetbe n pontosan meghatarozhato, hogy az
egyes kifejezesek et ki es mikor fordftotta lc rnagyarra. A Sportlap 192 1 karacsonyan peldaul palvazator Irt ki a hat -trick magva rositasara. A lap
szerkeszt6 i Markisohn Ben a harom javaslat at talalrak legjobbnak, a csatarvirtussa l es a g6lharomsaggal s:emben a - rna is elfogadott - mesterharmas kifejczest ramogatrak. A Nemzeti SpOT!
I930-t61eveke n at ina ki magyarosit 6 palyazatat,
a rna is hasmalato s szakkifejezesek j6 reszet tehat
a lap 0 lvas6 ina k koszonhetjilk (193 1. decem bereben pelda ul a kovetkeza kifejezeseket magyarositotta k: dressz-mez, finis-hajra, ring- szorir6.
sta rt-rajt , trener-edz6" ). fgy rna mar a jat ek osok
fellokik ellenfelilke t, szabalyta lan kodn ak, ese deg
kezemek. A z ilgyesebbek magabiztosan ves:ik at
a labdat, vagI' kapasb6l , esedeg sarokka l to vabb[tjak azt, a legjobb csataro k mesterharmast rugnak. A nagy csapatok rangad6 t jats: anak , a meg-

hatarozo jatekosok a valogato ttban is szerepelnek , ahova alkalmankent edzornerkdzesen va logat jak ki oketo A jatekosok rna mar mezben jatszanak, ed zene k, szoglerer nig na k, bed oba st vegeznek el, cseleznek es osszjatekkal vezetik elore
a labdat, a hatvedek lesre allltjak a csata rokat, a
kapusok vetcdnek, a szurkolok ped ig a lelaton
foglalnak h elyet.
Szarnos kifejezes magyarositasaval sikertelen ul
kiserleteztek (esetleg idovel mas magyar kifejezes
n yert po lgarjogo t) : a golr rna kevesen mond an ak
dugonak, a nir at pedig po rtyanak, minr ahogy a

furba ll nem rug6sdi, a premium nem rapena. es a
trener sem idomar. Osszessegebe n e tudatos rnagvarosfto torekvesnek kosaonhetjuk azt is, hogy
tobb kifejezesnek rna aka r tobb megfeleloje is isme rt, azaz a drukkerek futballmeccsre, a szurko10k labdar ugo -rner kozesre jarna k.

67. perc: "VaLLai kapust Madridba
sz6litotta szerzddese"
V allai tavozasa a Csa bagvongycbo l a Regi idokfo·
cija egy ik legzscn ialisabb jelenete. H atasosan rnurarja be az I920·as eve k magyar futbal ljanak trageJ i,ijat, a labdanigok kivandorlasat, s azt a kon rrasztot, amit a futballveaetok es szurkolok is erezhettek: k ivalo jatekosok villarnosjegven kii ny6.
rogne k, majd varatlanu l elszerzodnek egy gazdag
ny uga t-europai klu bba . Vallai Peter szerepe ben
ugyan akkor nem ne he z felfedeznti n k Plat tko Ferencet, A Vasas va logat ott kapusa Zsak Karol y
mellett az 192 0· as evek fut bal lianak kiernelkedd
tud asu kapusa vo lt. Azonban mig a rendkivu l szeren v Zsak meg a masodoszta lvba is kovettc a 33
FC · t, Plattk o ka landosabb ele tr e vagyott, es oszt·
rak, horvat , angol, illetve cseh csapato khan is
megfordul t. 1923-ban szerz(xliitt a Barcelon:iba, 5
het evi g jat slOtt a katalan klubban . Plattk6 egyik
inrerjujaoo l kidertilt, hogy - a n yilvan valo t ub ·
sDk elle ne re - mar a horvat Kula kapusakenr is
nagyvil agi eletre vagyott:

Az a fomos, hogy az ember nem unatkozik, van dol #
gam egesz nap: cs6nakazni, horgasmi , napfurdozni,
vadaszni, focizn i, e on i, inn i. Mi kelt meg! Ho i vo lt ez
Pesten ? Meg volt valami is ebb61? Soha semmi, csak
robotolni, robotolni. .. JZ
Barce lonaban igazi sztar leh etett , Hortan , a va ros

elegans vi llan egyedehen lako tt , s mintegy rna·

soda llasken r az amerikai S tude ba ker autosceg
ke pviseleret is el lat ta. Meg azt is megteh ett e,
hogy csalad jar is Spanvo lorszagba kolrozterl (a
kapus szuleivel elt Barcelonaban ), rnikozben "vi.
gan nya ralt, pompas S tudebake r kocsijan robog
ki delelon, delutan a srrand ra, elvezni ha llatlan
nepszeruseget.' d) V iszszavonuldsa ut an edzoke nt
megfordu lt Franciaorszagban , Spanyolorszagban,
Porru galiaban , az Egyestilt A llam okban , Angliaba n, Rornaniaban, Argentmaban , Chileben es
Braztliaban is.

P

lat tk o Ferenc azonban csak egyike
voir a robb minr felezer, Magvarorszagrol a ker

haboru kozott elvandorolt furballistana k. A elsd
vilaghabo ru utan a magyarok es csehek futballjanak szmvona la megkozelttet re az angol es sk6t
labd ani gas nivojat . A kozep-europat csaparoknak tobh szor is leh etoseguk ny ilt t ura zasra, ami
jelen ros anyag i h aszonnal kecsegtetet t, masreszt
az osztrak, nerne t, spanyoI, lengyel , sved , o lasz
csapa tok szamara mod ot ad ore arra , hogy a na gyobb tud asc cllcnfclckrd l tan ulva fejlesszek labdani gasukat. A h abor ut koveto zava ros politik ai,
majd gazdasagi viszonyo k azon ba n tobb labdanigot arra kesztetre k, hogy ne te riene k v issza Magvarors zagra, a kulfoldon edzoskodo' Feldm ann
Gy ula szavaival:
h a egy jobb magyar csapat nira ra megy. minden alkalommal egy-ket [ate kost elvesztt.H

A futball israk elsd csoportja a szornszedos orszagokb a, illetve Nernerorszagba es Svajcba vandorolr ki. A ktilf6 ldi klubok a tur akon szereplo jare·
kosokbOl valogarra k, aki ket a mar kint jatszo rna·
gyarok segitsegevel birtak marad asra. Par ev vel
k6 0b b a jarekos·tigyn6k6k feltun tek Budap esten
is. A felvideki klubok nak peldau! Bobor Gy6rgy,
a haboru utan a felvid eki Galgocra (Hl ohoveC> ,
majd Pragaba ravOlo egykor i MAV.j arek os to ·
horzott futba llisrakar. Egyik jatek ostarsav al ket o
haromh etente j6rtek Budapestre, a Ka lvari a teri
Kossuth kavehazban vartak a kivan doro lni kesz
labdaru goka t. J \ Cs ehszlova kiaba peldaul t6h h
mint felszaz magyar jatekos tavozon . 19 2 1 es

1925 k6z6 tt csupan a Ma kka hi Brn o t6bh m int
40 magyar labdaru got igazoit (h ogy azta n csak
magyar - nagyreszt valogat o tt - jat ek osokkal Ie·
gyozzek a Real Ma dridot, es d6ntetlent jatsszan ak

az o lasz valogatottal) , Brurmben meg egy magyar
jat ekos-eloszto irod a is rmfkod ott, a morva varosb61 "tovabbito ttak" tobb magyar labdarugot cseh
klu bok ba .'6

A
usztriaba 1919-20-ban , maid az
oszrrak profizmus be vezetesekor, 1924-ben ta vo ztak a legtobbe n. A z 1924 /25-os, elsa pro fi ha jn ok sag elen vegzet t H akoah W ienben a t, a rnasod ik Ama reure-ben egy, a h arrn adik V len naban
n egy, az oto d ik WAC-ban harem buda pes ti la bd ani go szerepelt. A z osztrak labdanigas az
192 0-as eve k e lejere jelen tos h atran vba kerult a
magyar ral sze rnbcn , a sorra igazolt magyar jat ekosok revert azon ban gyorsan ledol gczrak h atran yuka t. Az 1910 es 191 9 kozor r Buda pesten rendezett 15 magyar - oszt rak rnerko zese n csak ket szer
n yertek az oszt rako k, 192 0 es 1926 kozo tt ha t rnagya ror szagi ta lalkozon azonhan csak egyszer gy6ztek a magyarok . H ugo M eisl saove rsegi kapit any
1924-ben rehat nem ve letlen ul nv ilat kozo tt kedvezc en a Budap estnjl szerz6dte tctt Konrad fiverek ro l, az Ama teure (rna A ustr ia W ien) jatekosairo l:

h asonloan az olaszok is jatekos-ugynokoket - robbn yire mar kint elo magyar labd ar ugokat es edzoket - kuldtek Budapestre:
Az olasz- magvar jarekosborte de luta ncnken t a Westend kaveha aban rartj a hiva ta los orait. Itt gvulekeanek
a .aaabadsagou'' leva ciceronek es itt jelen n ek meg az
eltavonu ktvanc jacekosok, akik a .jalalkozas" utan
csenclesebb es kevesbe larogato tt h el yekre menn ek az
anyagi kcrdesek megbcsaelesere."

A habonit kovetd elvandorlas meg n em gyeng i-

terre meg jel en t6sen a magyar klubok at, az no lasz
snpka " azonban letebcn fenyegette az orszag lab darugasat .

Alig lcsz cgvesuler. arnelver nem er rnajd ve szreseg.
Meg a vtd eke r scm fogj a megkfme lni. Az cgesa ors zag
tele van az olasz egvesuletek altai felberelt ugyn ok6 kkel, akik nagy prov fzi6 fejeben vasaroljak ossze a rnagyar jatekosokat

- in a a Sparthirlap.40 M eg a 1egn agyobb magy ar
csa pa rok is feltek az o lasz UgynokUkt a l. 1925 nv aran egy o lasz k lub elnoke Budapestr e e rkezett ,
ah o l - elmo nd asa szerin t - egy bar atj at larogat ta
meg , es neha nv furballmerkoaesr is megneaett.

en rudom a lcgiobban. h og)' mennyi koszonettel es halaval ta rtozunk neki k. hi scen ta lan elsosorban nekik
kosaon heto a bccsi futballiskola ma i magas n[v 6ja. 37

Ba r Ol aszorszagban mar 1898-ban bajn oksagor
ren dezrck , az o las: labda rugas tobb mint k et ev t izeden at igcn alacsonv sn n vo n alu vo lt. Valogatottjuk csupa n 19 1O-bc n jatszot ra elso rnerkozcse t, s meg az 1920-35 evek ele jen is csupa n a gycnge bb e llcnfclckkc! sze rnbe n rudot t szamot te vo
eredmen yeket elern i. A h a bor u utan azon ban a
k lubokn ak me gengedtek , h ogy labd arug6 ikat fizessek, s a ha:a in al kedvezabb lehetasegek magyar labdarllg6k tGmeger kcszrettek tavozasra.
192 4 oszcn a magyar s::urko l6 k szetszedett elvo~
n albeli egyUtteseket lat ha tt ak kifutni a h azai paI Y~lk ra , v iszon r megtudh att <.lk , ho gy O laszorszag,
ban na csa pato k erohi ldnbsegcr kiegyenlf te ttek
az c lasz szfnekbcn szerepl6 magya r, c sztrak es
cseh jatekosok", es h ogy "a magyar jatek osok szerep lese a merko zcsek f6 vo nz6 ereje'\ aho l a paIya.k llvasarnapon kin t hangosak a magyar sz6t6 1
es a magyar n evekto1".J8
1922 es 1925 kUzUtt mintegy 80 ( !) magyar
labdat ug6 tavo zott O laszorszagba. A ese h ekh ez

Fod or H en rik, az MTK futba lligazgat oj a allandoan az eln ok kozeleben vo lt, hogy a jat ckoso k n e
t udjana k ve le ta lalkozni , majd a Nemzeti Sport ri por tere ne k csak anny it manda n :
A z lsrener r! Meg n e Irja en ne k az urna k a budape sti cfme t, mert akkor h ol nap mar sorba fognak alln i az ajta ja e16tt !41

A z o lasz elnok vegu l robb magyar jatekos tarsasagaban utazott h aza . .. A magyar, osmak, cseh j,itekosok n ak , es (r eszben angol) tren erekn ek kuszonhet6en az o lasz labdarugas p,lT e v alan a v ilag

elvo na laba ke rult. A bajnok i merkozesek lato gatott saga mar az 1920 -as evek kUze pen megsok szoroz6d ott, ne mzeri va logato tt juk ped ig az 192 0 -a,
e vek e1eji sikerte1ensege utan 1934 -bcn es
1938-ban is vilagbajnok lett .

72. perc: "Magyarorszag
Egyiptom 0 : 3"
A Regi idDk facija uto ls6 jcl enetebcn e1kese red ett
drukkerek a palyaud varon \'arjak a pa rizsi o limp i-

ara l h azaterc magyar valoga to ttat. A z olimpiara
eselyeskent ut azo csapat kud arca azon ban nernesak a filmet zarta le, hanem a magyar futball egy
d icsoseges korszakat is. A magyar valogato tt eddigi tortenere sa ran tobb o lyan vereseget szenve-
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magyar ex pedfci6".

A rnegerkezesnel azonban

kiderulr, hogy a szalloda sorer, a szobak sziIkek, a

idezett elo a labdanigas iran yirasaban . Az 1924 -es
parizsi o lirnpian Egyi pto mt61 elszen vede tt vere-

fG rdoszobak kozosek, az etterern ped ig o lyan kiesi, hogy a 33 ragu de legacio nem ferr be egyszerre.
Elsa rnerkozesen a valogato tt 5:0-ra legvozte
Lengyelorszagot, a 8 koze jutasert ped ig a torna
egyik legszerenvebb kepessegil csapa ta val kell ett
jatszani a, A magyar jarek osokn ak azon ban 192 4.

seg a labdarugok elvandorlasanak karos hatasara

rnaj us 29;en semm i se m sikerult, Egyipto m va lo-

hfvta fel a figyelrnet. 1930- ban Budape sten
O laszorszagto l szenvedett 5:0-s vereseget a ma gyar valogatott, kiderul t, hogy tervszenf rnunka val es nagy an yagi aldozarok aran par ev alatt a
futballt udas wnuldssal megszerezhero. 1954 -ben ,
a vilagbajnoki dontoben a ne metektc ] elszenvedett vereseg kap csan kiderul t, hogy a politika i
ke zlvezerlessel, sokszor d iktatorikusan iranyitott
labdarugas sem tokeletes. 1969-ben , Marseilleben , a csehszlovakok ellen vereseget szenved6
labdarugo va logatott nem jutott ki a vilagbajno ksagra , Me szo lv Kalman rnonda tat meg rna is gvakran idezik: "a mi idonk lejart . .." 1986-ban a
Szovjetun iotol elszen vedett 6-0-s ve reseg pedig
soha nem latott melysegekbe taszitotta a magyar
fut ballt.
Az elsa megr aao vereseget tehat az 1924-es
o limp ian szenv edte cl a magyar valogato tt. A
nernzeti csapat az else vilagha boru man csak t itkan talalt legyozore, es Csc hsr lovakia mellett az
o limp ia cgyik legna gyobb eselyesc vo lt. Az oszt-

gato ttjato l Lf) aranvu vereseget szenvedrek, Korabeli szokas szerint a budap est i futballrajongok a
sportlapokna l kifGggesztett eredrnen yh irdeto tab lakrol tajekoaodhattak az idegen ben elert eredrnenvekr o l. A merk ozes estejen is "ta mo tt sorokban kigyazott a to rneg " a lapok szerkesztosege
elott, A mikor a kesobb "egyipt omi csapas"-kenr
elh iresulr talalkozo eredrnenve Magvarorszagra is
eljuto t t, a Sporrhfrlap szerkesarosege elc t t spo n tan
tunt etes zajlot t le.

dett, me lye t a szakma es kozvel ern en y rnegrendft6nek erzetr, es az valam ilye n donto valtozast

rak es az ango l va logat o tt ugyani s n em vert reszt a
pari zsi tornan, 5 a magyarok erejet mi sem jelzi

jobban , mint hogy az 1902 es 1924 kozGtt Budapeste n rendezett 50 valoga tott talalkozan 32 gyozeime t arattak, s esupan ket valogatott tudott
gyozni - 6sszesen nyolc alkalommal - a magyar
fovarosban: az osztf<\k os az ango!. . . A legjobb
futballistak azonban mar elh agytak az orszagot,
jellemzo, hogy Kiss Gy ula szove tsogi kapi tany az
o limpiai esapatba - akko r meg szokadan ma don,
kGlfoldrol is va logatva - ken ytelen volt meghi vn i
a eion ista Makka bi Brn o es H akoah Wi en to bb
magyar jarek osar. Raadasul az utazassal es a esapat pa rizsi szallasava l is gondok volta k. A ko ltsegek min imalizalasa erde keb en a jatek oso k harmadosztalyu kocsikb an , fapadokon te ttek meg a
Budap est- Parizsutat, ugy, hogy kozben meg me rkozesek et is jatszottak . A jan uarban lefoglalt Hote l Hausmannral korabban esak annyit lehetett
tudn i, hogy "para tla n ul olesan helyezkedi k el a

Esamikor ko atudo massa let t aszomoru esemenv, va lami vegte lenul fajdalmas csalodas kentett e hata lmab a
a kiabrandul t ember eket es a ke tsegbeeses viharatcl
azve , cgv na lunk, mint mas szerkeszrdsegek elctt leteprek az eredrnenyhlrderd rablakat es parazs tun tetest
rendeztek a szovets cg d len.,,41

A Nemzeti Spore.Egesz Budap est a parizsi kat asztrOf,\r61beszel. Hangularkep "a magyar labdanigas
Mohacsa« utan i napro l'' - d mmel szarnolt be a
versegrol. A lap szcrin t hiaba szavarrak Ie a parlamen t kozigazga tasi bizottsagaban a bel ugvminisz-

tert , a folvosokon mind enki a ve resegrol beszel r.
Az ujsagira politik usokat is megkerdezet t a veresegrol, Ugron Gabor szerin t az allama to rseg all a
kud are hattereben , Gse hwind t Ern o pedig "konyortele n tisztog atast surget".44 Masnap Gombos
Gyu la is felsz61alt a Par lamen tb en , Klebelsberg
KLm6hoz int ezett interpell:ki6ja szamos f6 varos;
el lcnes es ant isze m ita el e met is tartalmazott .
Nc m a magyar nemzet reprezent ansai harco ltak o tt
Parizsban, hanem Budapest reprezent ansai, sot ne m is
az igazi budapestiek, hanem valami furcsa tako lmany
lehet az, ami ezeket az emberekct 6sszehozta, men ezek
nem reprezentalnak sem magyar fajt, scm magyar nem ,
tetet, nem reprezen caljak a magyar sponot, hanem
reprezenta ljak az internacionalis professzion izmust.

Go mbos szerint "az egyed ul hel ves po litika kiterjeszteni a spo rto t a falu ra, a magyar vide kre es eh -

bol a teh etsegeket tarta lmazo mely korbel men t e n i, 45

A szelsojobboldali Magyarsdg igyekezett hangsulyo zn l, hogy a ve resegert jo reszt a zsido spo rtve-

zetdk

es labdanigok felelosek.

A magyar szfne k kudarcat kulfoldrol h aaahozot t, rna gvana ian erze-su, penzzel rnegfizetett jatekosok okoa tak es bcnukben reszes azis. eki becsu letes es arra erdemes magya r jatekosok helvert ezt az osatrak e.s cseh zsi-

d6 egylerekb61ha zacscdltert idegen hada r scrakoatat ta fol Parisban a magyar futballspo rt presztfzsenek az

erdekeben.

A lap az egyipto mi csapat egyik kiserojenek szava it is idezte:
Nos, az b no k csapara mar az elsa ratekinresre sem volt
nernz eti csapat. G ondorfuml, haj lorr orni , Fek et e fiukat latrunk a csapa rban, lassck. puhak es fele nkek veltak es ernleken erte k bennunket aaokra a kikoto beh

ormenvekre, akik nalunk, Alexandriaban a haj6k kornveken saokrak alkodozni, cs minden rongvor osszc-

Nem csupan Gombos Gy ula vel te ugy, hogy eljot t az ideje az alam arc rokkel vale leszarnolasra.
A spo rteletet felugyelo Orszagos T estnevelesi
Tanacs mar jiini us e lejen felszo htona az MLSZ-t ,
hogy regyen jelen test a par izsi vereseg okatrol,"
es megvizsgal tak a labdarugo-szov et seg gazdalkoda sat is (n o h a az iijsagok folyamat osan a tekozlo
labdarugokrol cikkeztck. az
csak kiscbb hian yossagokat talalt az MLSZ o limpiai elszam c lassiban) . A labdaru go-szo ve tseg es a klubok vczetoi

orr

is ekko r szembesu ltek azzal, h ogy az al amar or

rendszer vegkepp tarthatatlanna valt , Az olimpia
utan egy h6nappallemondott Kiss G yu la szo vet segi kap ita nv, Shv oy Kalman MLSZ elno k, a 5Z0vetseg egesz elno ksege, f6 titkara es penztarosa is
(t obbseguket rov idesen ujra vala sztott ak )." 19 24
juliusaban erte kezletet tartortak az elsa osaralvu
egvesuletek is, aha I beje lentettek: eler kezett n ek

idat a profi - amat6r szetva la szt as ra. Errc
ugyan (SUpa n 1926 nyara n keru]t so r, a szctvalaszras utjan azonban az o lim p ia i k ud ar c merfold-

la tja k az

kon ek te kinthe to,
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venn i.
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