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Játékosainkvalóban,hanemisapólyában,deegészkicsinykorukbankezdtékalabdarúgást,
sokolyanjellegzetestulajdonságfelettrendelkeznek,amelyeknélkülklasszisjátékosokelsem
képzelhetők.Amagyarjátékosanyagfizikaiésatlétikaiképességeimellettalabdarúgásszellemi
részébenisritkaadottságokat,rátermettségetárultel.Amagyarjátékostvirtuóztechnikájamel
lettötletessége,szellemeshelyzetmegoldásai,sziporkázóakciószövéseésjátékánaktermésze
teskönnyedsége,eredményességetetteelsősorbanvilághírűvé.Amagyarjátékszellemnemtűri
elsemmifélejátéksablonbilincseit.Alegnagyobbbravúrokraisképes,haazöldgyepenkiélhe
ti tehetségét,haúgyjátszhat,ahogyanazmegfelel tudásánakésjátékfelfogásának.Játékában
tehátfellelhetőkasajátosnépitulajdonságok,mintaküzdőszellem,abátorság,azötletesség,a
művészihajlam,agyorsfelfogóképességésalovagiasság(Sebes1955:11).

Azaranycsapatnagyhatalmúszövetségikapitányafogalmazígyazötvenesévekderekán
– a berni vébédöntőn túl, ötvenhaton innen.Ne kezdjünkmost filológiai nyomozásba e
nyelvezeteredetétilletően,hanemérjükbeazzal,hogyrámutatunk:SebesGusztáv–éppen
eme(plágium)gyanúsanarchaizálófogalomkészletrévén–olyangondolatokatésattitűdö
ket fejez ki itt, amelyek szakemberek és laikusok évtizedek alatt fölhalmozódott közös
tudáskincséneksummázatai.Egondolatokjólszemléltetik:ajátékstílusésanemzetikarak
terközöttetudáskincsszinteautomatikusmagátólértetődőséggellétesítközvetlenkapcso
latot.Azalábbiakbanarrateszekkísérletet,hogyamagyarfutballválogatottjátékstílusának
relacionálistörténetielemzéserévénmegértsemenaivnaktűnőesszencializmushátterében
állótársadalmitényezőket.

1.Ataktikaiforradalom

Mamárviszonylagközismertekafutballtaktikaésstratégiafejlődésénektörténetiváltoza
tai,azis többékevésbéköztudottésáltalánosanelfogadott,hogyakorai időkbenmilyen
kapcsolatvoltlétesíthetőajátékstílusésajátékosoktársadalmibeágyazottságaközött(lásd
például:Bromberger1995:121–124;TaylorésJamrich1997:57–73).Akezdetkezdetén,a
tizenkilencedikszázadközepénekelitangolkollégiumaibanafutballcsapatokmégkilenc
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1Azelsőnemzetközi futballmeccsetAngliaésSkócia játszottaGlasgowban,1872ben.Anglia (akapuson
kívül)nyolccsatárral,egyhátravontfedezettelésegyhátvéddel,Skóciaviszonthatcsatárraléskétszerkétvédővel
játszott.Apályaközepéntömörülőtizennégycsatárolymértékbenakadályoztaegymást,hogyazeredmény0:0
lett(TaylorésJamrich1997:59).

támadóval,egyvédővelésegykapussalálltakföl(1.a áb ra). Atámadók–akikszintekizá
rólag„seniorok”,azazafelsőbbévfolyamokdiákjaivoltak–aligpasszoltakegymásnak,s
hamegszereztékalabdát,igyekeztekkicselezni,lefutnivagyföllökniavédőt,majdaháló
ba találni.E játékmódbanés fölállásbanmégnemnehéz fölismerni egyfajta individuális
kvalitásokonalapulóarisztokratikusmentalitást,melyetaziskolabelsőhatalmiviszonyaiis
újratermeltek.Afutballtaktikaelsőforradalmátannakfölismerésejelentette,hogyapasszo
lásrévénalabdasokkalhamarabbeljuttathatóazellenfélkapujához,minthaaztegyjátékos
vezetnévégigapályán.EtapasztalatnakköszönhetőenfejlődöttafutballSkóciában,létre
hozvaelőbbakétszerkéthátvédes(1.b áb ra), majdnemsokkalkésőbbaharmincasévekig
szintemindenholkizárólagosanalkalmazottpiramisformációt(1.c áb ra).1Elapospasszokat 
preferálópiramisalakzatajátékosokközöttikooperációtszolgálta,ésavédekezésnövekvő
fontosságáróltanúskodott.Ataktikailyeténfejlődéseviszonylagkézenfekvőmódonértel
mezhetőa(vidékies)individualitásonnyugvóangoldzsentrinemesiéthoszésa(városias)
skót kollektivista munkásszolidaritás szembenállásaként. Más szóval: a játékstílus, ill.
játékmódfejlődésénektanulmányozásaissegítiannakfölismerését,hogyafutballtársadal
mibázisaazidőhaladtávalegyreszélesebbéválik,azalsóbbnépcsoportokirányábaterjed.

AkövetkezőforradalmiváltozástazArsenal általalkalmazottWMformáció(1.d ábra) 
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1. áb ra. A fut ball tak ti ka vál to zá sa 1860-tól

a)1860–1870
Kilenccsatárosrendszer

d)1930–1950
WMrendszer

e) 1950–
4–2–4

b)1870–1875
Kétszerkétvédősrendszer

c)1875–1930
Piramisformáció
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2Megjegyzendő,hogyalegkülönbözőbbországoksportkiadványai(abritsportújságírókkalazélen)egészen
ahatvanasévekigapiramisformációnakmegfelelőenjelenítettékmegacsapatokat.Ezellenazedzők–konspirá
ciósmegfontolásokból–nemisnagyontiltakoztak(TaylorésJamrich1997:65).

3ArómaiOlimpiaiStadiontavatóEurópakupamérkőzésenamagyarokHidegkutiegyésPuskáskétgóljával
3:0ravertékaházigazdákat.

4Megkísérelhetőpersze,hogyajátékstílusésahelyszellemeközöttasszociatívmetaforikusviszonytlétesít
sünk.Ilyenértelembenbeszélhetünkpéldáula„svájcireteszről”vagyaBarcelonacsapatának„diagonálisjátékstílu
sáról”,utalnipróbálvánafutballnakanemzetkarakterrel,ill.egynagyvárosszerkezetévelhomológsajátosságaira. 

bevezetésejelentette(lásdAnthonyMasonjelenválogatásbanközölttanulmányátis).(Eza
formációonnankaptaanevét,hogyatízmezőnyjátékoselhelyezkedése–mintazábránis
látható–a„W”ésaz„M”betűötötvégpontjáraesett.)Mintköztudott,ezválaszvoltaz
1926banáltalánosanbevezetettújlesszabályra,melynekköszönhetőenimmárnemhárom,
hanemcsakegyvédőjátékosnakkellettelhelyezkedniea támadócsatárésakapusközött.
Ennekkövetkeztébenlehetőségnyíltahosszúelőreívelésekre,ajátékfölgyorsult,sakoráb
banvészescsökkenésnekindulógólokszámaismétnövekedett.AzArsenal edzője,Herbert
Chapmanáltalkitaláltújítás lényegeazvolt,hogyazegyikfedezetet,valaminta jobbés
balösszekötőthátravonta,ezáltaltulajdonképpenegy3–2–2–3asfölállásthozvalétre.Ezál
talaközéppályaszerepefölértékelődött,hiszenanégyközéppályásnaknemcsupánazellen
féltámadásainakmegszűrésében,hanemasajáttámadásokindításábaniskulcsszerepelett.2

AWMrendszert amagyar aranycsapat forradalmasította az ötvenes évek elején – az
egyszerűségkedvéért4–2–4neknevezettfölállásbevezetésével(1.e ábra). (Afutballszak
irodalombana4–2–4etsokan„brazilrendszernek”nevezik.Amagyaroktóleltanultalap
felállást ugyanis a brazilok alkalmazták a legkövetkezetesebben az 1958as svédországi
világbajnokságon,sígyazttőlüksajátítottaelavilág.)Amagateljességébenelőször1953
ban, az ola szok el len3alkalmazottfelálláslegfontosabbszereplőjeahátravontközépcsatárt
játszóHidegkutivolt,akiígyaközéppályásBozsikmélységébőlindult–teljesenösszeza
varvaezáltalazőtsemlegesítenihivatottközéphátvédet.Emellettamagyarcsapattaktikai
kelléktárábanszámosegyébelemisszerepelt.Ilyenvoltpéldáulmindenekelőttaformációk
(WM,4–2–4,1–3–3–3)tudatosváltogatása.(Részbenéppenezmagyarázza,hogyanagy
világmiértnemamagyaroktóltanultaela4–2–4et.Azaranycsapatjátékaugyanisannyira
kiismerhetetlenvoltellenfeleiszámára,hogycsakutólagváltegyértelművé,hogy–többek
között–eztiskikísérletezték.)Újelemnekszámítottmégaszélsők(BudaiésCzibor)gya
korihátravonása,asokhelycsereatámadósorban(aminekköszönhetőenabalszélsőtjátszó
Cziborolykorajobbszélen,aközéppályástjátszóBozsikmegolykorabalösszekötőhelyén
tűntföl),ahátrahúzottközépfedezet(Lóránt)alkalmazásavagyagyakrankifutó,negyedik
(ötödik?)hátvédkéntjátszóGrosics.Sakkormégegyszótsemszóltunkaperdítettkénysze
rítőátadásokról,ajátékosokimprovizációskészségérőlvagyafutballzseniklabdaművésze
téről:Puskásballábáról,Kocsisfejéről,Bozsikcentiméterrepontosnyolcvanméteresátadá
sairól. Megkockáztatható: az aranycsapat játékstílusa és taktikája magában hordozta a
későbbi4–3–3asés4–4–2esformációkcsírájátis.

Akárhogygondolkodjunkisasportversengéstaktikájánaktársadalmimeghatározóiról,be
kell látnunk: ahogy professzionalizálódik a futballszakma, úgy csökken annak az esélye,
hogyajátékszorosanvetttaktikaistratégiaielemeitésafutballvilágánakkörnyezetiténye
zőitköz vet le nül összekapcsolhassuk.IgennehézvolnapéldáulaWMrendszerbevezetését
értelmezveolyannyilvánvalótársadalmiösszefüggéseketfölfedezni,mintapiramisformáció
ésaskótmunkásosztálykapcsán.4Ugyanakkorazmárkönnyebbenelképzelhető,azazkivi
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(4. folyt.) (Mint is me re tes, Bar ce lo na vá ros át egy hosszú, át lós irá nyú su gár út ke resz te zi.) Ám ezek ben az ese tek-
ben–bármilyszellemesnekéstalálónakvéljükisepárhuzamokat–védtelenülállunkazesszencializmusvádjával
szemben(jóllehet,persze,evád–ésazalapjáulszolgálótudományosszemléletmód–ignorálásánakjogaebben
azesetbensemvonhatómegtőlünk).

telezhetőésvédhetőtudományosvállalkozásnaktűnik,hogyataktikaésajátékstílusköz ve-
tett társadalmimeghatározóittegyükelemzéstárgyává.Mindenekelőttaztapo li ti kai klí mát, 
mely,egyszerűenfogalmazva,vagykedvez,vagynemkedvezaprofifutballműködésének.
Miképpenmegkísérelhetjükazérintettek(játékosok,edzőkésegyébszakemberek)disz po zí-
ci ós kel lék tá rá nak történetitanulmányozásátis.Ediszpozíciókugyanisaközvetítésimecha
nizmusokbonyolultáttételeirévénafutballviszonylagosanönállóésöntörvényűvilágában
iskikristályosodhatnak–nemutolsósorbanéppenjátékstíluséstaktikaformájában.

2.1920előtt

A magyar labdarúgás történetének társadalmi összetevői nem vizsgálhatók az osztrák–
magyarversengéskontextusánakfigyelembevételenélkül.Efutballversengésteljeskomp
lexitásánakmegértéséhezviszonttanulmányoznikellamagyarországibelsőösszefüggés
rendszertis.Haelfogadjuk,hogyacsapatidentitásfolyamatosanújradefiniálódikésmeg
erősítést nyer a stadion strukturális kényszeréből fakadóan (Hadas ésKarády 1995: 91),
azazmindig azon elemei kerülnek előtérbe, amelyek az éppen adott ellenféllel szemben
relevánsak,akkoregyúttalestrukturáliskényszertörténelmimeghatározottságátisföltéte
lez zük. A kontextualitás tör té ne ti sé ge ese tünk ben azt je len ti, hogy az oszt rák nem ze ti ti zen-
egy ellen játszó magyar futballválogatott összetételében és játékstílusában mindenkor
magában hordozza saját belső dinamikájának (konfliktusainak, kiegyezéseinek, múltbéli
meccsélményeinek,akülönbözőklubcsapatokbanegymásellenküzdőjátékosokkölcsönös
tapasztalatainak)lenyomatát.

Minttudjuk,aszázadelsőkétévtizedébenamagyarfutballbelsőtársadalmikontextusa
mindenekelőtt azMTK–FTC derbi (illetve annak szimbolikája) révén érthetőmeg.Nem
véletlen,hogyebbenazidőszakbanaválogatottjátékosoktöbbségeisfőlegekétcsapatból
kerülki.Az1888bantúlnyomórésztbelvárosizsidópolgárokáltalalapítottMa gyar Test-
gya kor lók Kö re ésaz1899benferencvárosisvábkispolgárokésszakmunkásokáltallétre
ho zott Fe renc vá ro si Tor na Club közötti több évtizedes küzdelem egyfajta asszimilációs
versenyfutáskéntértelmezhető(HadasésKarády1995:94–98).Eversenyfutásrészeazis,
hogy míg az FTC játékáteleinteazangolos„rúgdésfuss”erőfocijellemzi,addigazMTK 
– elnökének, BrüllAlfrédnak köszönhetően – viszonylag hamar (paradoxmódon éppen
angoledzőésjátékosimportjarévén)elkezdiaskóteredetűpiramisformációalkalmazását:
játékosaia„többetésszel,minterővel”elvszellemébentechnikásancseleznek,sa„fűalatt”
passzoljákegymásnakalabdát(hamarmegiskapjákezértasportlaptól,hogy„nemmagya
ros” a stí lu suk! [Nem ze ti Sport, 1905. már ci us 26.]). Itt még nem ne héz ész re ven ni a já ték-
stílus és a csapatok társadalmi összetétele közötti összefüggést. Jelen esetben azonban a
konnotációk eltérnek a skót–angol derbiétől, hiszen a piramisformáció inkább egyfajta
polgárirafinériamegnyilvánulásáról,míga„rúgdésfuss”inkábbazalulróljöttekerőde
monstrációskényszerérőltanúskodódiszpozicionálismeghatározottságokrautal.

Haezekutánúgyfogalmazunk,hogyazMTK–FTC ver sen gés lé nye gi szer ke ze ti ha son ló-
ságokatmutatazosztrák–magyarderbivel,fontosösszefüggésremutatunkráugyan,ámki
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5NohaaszakemberekBíróGyulátisazemlítettekhezhasonlókaliberűfocistának,játékfelfogásaalapjánegye
nesenBozsikelődjénektekintik(DénesésRochy1996:18).

6Álljunkmegegypillanatra,smerevítsükkieztaképet!Kétzsidófiatalemberpasszolittegymásnak.Egyikük
az MTKbanjátszik,smármagyarosítottnevetvisel,másikuk,kiegyelőremegőriztenagyapjanevét,azFTC erős
sége.Epéldanemcsakazasszimilációsversenyfutásvariációinakirányéstempóbélikülönbözőségeitérzékeltet
heti,hanemaztis,hogyazosztrákokkalszembenimagyarsikerekbenmilyenfontosszerepetjátszottazsidóság
(HadasésKarády1995:96).

7JohnésMarschikeválogatásbanközölttanulmányainemcsupánaztszemléltetik,milyenpárhuzamokvon
ha tók az MTK–FTC és az Austria–Rapid derbik között (mellékesen érdekes vizsgálódás tárgya lehetne e négy
csapatrészvételévelrendszeresenmegrendezettküzdelemsorozat),hanemaztis,hogyabelsőkontextusviselke
déselemeiésjelentéstartalmaihogyantranszponálódnakegykülsőösszefüggésrendszerben.(Lásdezzelkapcsolat
banMatthiasMarschikírásátarról,mitjelentettazosztrákokszámáraafociazAnschlusstkövetően.)

8Aztgondolhatnánkpedig,hogyavilágháborúsidőszaknemvoltéppenideálisnaktekinthetőazilyensport
küzdelmekszámára.Mindennekellentmondanilátszik,hogyakétcsapat1914benháromszor,1915benés1916
bannégyszer,1917benötször(!),1918banpedigháromszortalálkozott.Sohaennyimeccsetnemjátszottakilyen
rövididőalatt.

csitkevesetállítunk.Jelenesetbenugyanisnemcsupánolyan,LéviStraussszámárakedves
strukturálishomológiárólbeszélhetünk(nohaarrólis),melymondjuk,akörülmetélésésegy
diplomamegszerzéseközöttlétesíthető,hanemegytársadalmilagkondicionált,lélektanilag
átélt,szakmaiszocializációrévénmegerősítettokságiviszonyrólis.Ennekköszönhetően–
egyfajtadisz po zí ció át he lye ző dés következményeképpen–anemzetibelsőösszefüggésrend
szerbenfölhalmozódottviselkedés,tudásésmozgáselemekakülsőkontextusbanisműkö
dőképesekké válnak.Amikor tehát – figyeljük a neveket! – azMTK-s Bí ró az oszt rá kok 
ellenimeccsenanekiszemmeljelzőFTCsBlumnakpasszoljaalabdát(hogymostkivéte
lesennealeghíresebbeket,SchaffertvagySchlossertemlegessük5),akkorepárosmozdulat
sorbanhihetetlenülösszetett,ugyanakkortudatosannem(ill.nemvalamennyivonatkozásá
ban)reflektálttársadalmijelentéstartalmakösszpontosulnak.6Aztmondhatjuktehát:ahogya
magyarderbiazsidókésnémetekközöttiasszimilációsversenyfutásszimbolikusmegnyil
vánulásakéntisfölfogható,azosztrák–magyarderbi–osztrákésmagyarnézőpontbólegya
ránt–előbbamonarchiabelidominanciáért,későbbakontinensfutballválogatottjaiközötti
elsőségértfolytatottversengésszimbolikuskifejezője.(AzosztráknézőpontróllásdMichael
Johnjelenválogatásbanközölttanulmányát.)Egyolyanversengésé,amelymögött–mikép
penaskót–angolesetében–évszázadosnemzetisérelmek,ill.szorongásokállnak.7

Haamagyarválogatottáltal1902és1956közöttlejátszottmeccsekösszesítettadataira
pillantunk (1. táb lá zat), első látásra is szembetűnő az osztrákok elleni találkozók nagy
száma. Lényegében nem volt olyan évtized e több, mint fél évszázad során, amikor ne
ellenük játszott volna amagyar csapat a legtöbbször. Ez az állításmég a negyvenes és
ötvenesévekrevonatkozóanisérvényes,jóllehetaNémetországbaolvasztottAusztriaellen
1938és1944közöttnemlehetett játszani,sanegyvennyolcbankezdődő„ötvenesévek”
szellemisége sem volt éppen kedvező az ilyen találkozók számára. A legtöbbször
(huszonnyolcszor)atízesévekbentalálkozottakétcsapat,8majdahúszas(húsztalálkozó),
aharmincas(tizenhét),végülazelsőévtized(tizenhat)következik.AMonarchiafölbomlása
után sem csökkent tehát e derbi fontossága.Ami az eredményeket illeti: a húszas évek
kivételével (amikor is négy nyert meccsel kilenc elveszített áll szemben), valamennyi 
évtizedben a magyarok számára kedvező a mérleg. Ez az arány a tízes években a
legmeggyőzőbb(tizennyolcgyőzelem,hatvereség,négydöntetlen),demáraszázadelső
évtizedében is eggyel többgyőzelmet arat amagyar csapat (noha a gólarány akkormég
döntetlen).Jellemző,hogyakétválogatottelsőtalálkozóján,1902.október12én,Bécsben
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9Azolvasómostbizonyáraaztföltételezi,hogyhazaipályánmegsemmisítő,többgólosvereségetszenvedett
amagyarcsapat.Háttéved.Azeredmény2:1(0:1)voltazosztrákokjavára.Ésálljonittmégegyidézet,az1934
esvilágbajnokságonazosztrákokkalszembenugyancsak2:1reelveszítettnegyeddöntőről:

„Elvéreztünk!Nemtehetünkróla,delekellírnunkeztazavitt,gyűlöltéshazugkifejezést,amelyazérthazug,
mertsokatvisszaélnekvele:tipikusmagyarsorsvoltaz,ahogyBolognábanasorskerekealákerültamagyarválo
gatotttizenegy.[…]Ésaztánamagyaréletmegszokottfeketelovasaapályánmindenegyesjátékosmögött.A
mérkőzéselsőpercétőlkezdveamegszokottréginóta,sőtrégiszimfónia,gyászszimfónia.Amelybenzúgazőserő
hangja,szárnyal,csattogazakarat,egeketostromolaszívésalélek,debénamáratest,amikorraalélekteljeserői
felszabadulnak. […] És miénk ismét a balsors. A vak véletlen, amelynek kezében a pallós olyan, mint a
földkutatókébanavarázsvessző,vakulismegérzi,holamagyar,hovakellütnie.TegnapBolognábanéreztemeg
a »vak vé let len«, hol kell sujtania a bal sors nem ze tét” (Nem ze ti Sport, 1934. június 1.).

azosztrákokmég5:0ralépikleamagyarokat.(Egyébkéntezatalálkozóvoltazeurópai
futballtörténelemelsőolyanválogatottmérkőzése,amelyennemvalamelyikbrittagország
válogatottjaszerepelt[DénesésRochy1996:9].)Ámegyjófélévvelkésőbb,abudapesti
másodiktalálkozónamagyarokmár3:2regyőznek.

Errőlamérkőzésről írjaaNem ze ti Sport 1903. június4én,hogy„agyőzelemmindig
kedves,detízszeresenkedvesakkor,haamagyargyőzileazosztrákot,éshozzáváratla
nul”.Majdnéhányévvelkésőbb,ugyanott,márazolvasható,hogya

sportbanmindkétfélaküzdőtérreviszifajikiválóságábólfakadóképességeitsérvényesítiazt,
amireatestierő,ügyesség,leleményességésszellemifelsőbbségeképesíti.Agyőzelemnyomán
támadódicsőségazegésznemzetdicsősége,avereségazegésznemzetveresége.A football
pálya tribünjeit eltöltő tizezernyi közönségmind átérzi ezt s ez ad olyan rendkivüli erkölcsi
jelentőségetamagyar–osztráklegjobbjaimérkőzésének(Nem ze ti Sport, 1908. ok tó ber 31.).

Azelsőidegenbenaratott(4:3as)magyargyőzelmetkövetőenpedigígytudósítasportlap:
AmisporthelyzetünkAusztriávalszembenkülönlegeséstulmegyasablonosösszeköttetésen,
mégasportterénis.Innenvanaz,hogyittmindenösszecsapásnálnemcsakasporthegemóni
áértküzdünk,hanemanemzetibecsületértis.Éselkellismernünk,hogyasportmindenterén,
dekülönösenafootballbananemzetosztatlanérdeklődése,figyelmeéslelkesedésekisériküz
delmeinket. […]A sportokmás ágaibanmár rég felülkerekedtünk osztrák szomszédainkon.
Vivásbanavilághegemoniátbirjuk,atletikábanésuszásbanpedigmárréglegyürtükaLajtán
tulinépet.Mostvégreafootballsportmérlegébe,melyneknyelveeddigegészenközépenállott,
hatalmassulyesettamagyarok javára.Mindigbiztunkfajunkerejében,hogyvégre isannak
kiválóságaérvényrefogjutniebbenasportágbanis.Ezmostabeteljesedésstádiumábanvan
(Nem ze ti Sport, 1909. má jus 8.).

Amekkoraagyőzelemfölöttérzettöröm,ugyanakkora–hanemnagyobb–abánatis
egyegyvereségetkövetően:

Mondjukmegcsakkeményen,önámításnélkül:temetésvolttegnapazÜllőiutisporttelepensaz
aharmincezerfőnyiközönség,amelyjelenvoltagyászszertartáson,sápadtan,tehetetlenharagjá
ban fogcsikorgatvanéztevégig,mint földelikel azosztrák sirásókamagyarválogatott csapat
győzniakarását.Csodaeezekután,hatemetőihangulatborongottakomoranfeketéllőpályahóval
szegélyezettelipszisefölött?Atapszáporacsakelmosódottnyáriemlékkéntéltalelkekbensaz
ajkakról elfojtott szitkok szakadtak fel, nem a lelkes biztatások csattogó galambjai szálltak a
magyarcímerrelékesválogatottakfelé.[…]Ezaközönségmástérdemeltésmástvártamagyar
géniusz, amely nem tudta lángralobbantani a játékoslelkesedés tüzét a nemzeti gondolat szent
szolgálatában…Csufvolt,szivetfacsaróanfájdalmasazötvenedikosztrák–magyarlabdarugócsata.
AmagyarfutballtörténelemMohácsa(Nem ze ti Sport, 1922. no vem ber 26.).9
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10Ehhezegyszépadalék:
„Azosztráksportdisznóságokegyedülvalókaföldkerekén,azosztrákszellemuralkodónaktekintimagátebben

avérrelösszeragasztottmonarkiában.Azzalakomiszosztráktempóval,amivelazakasztófákatkiraktaOlaszor
szágbanmegMagyarországon,avvalaközépkorizsoldosszakértelemmelráülmindenfajiérvényesülésre”(Nem-
ze ti Sport, 1909. no vem ber 20.).

11Smintmajdlátnifogjuk,máskontextusbanmásjelentéstartalmakválnakhangsúlyossá.Azosztrák–német
párharckontextualitásárólpediglásdMatthiasMarschikeválogatásbanközölttanulmányát.

Láthatótehát,hogyasportsajtó–aszurkolókhozhasonlóan–közvetlenkapcsolatotléte
sítsportteljesítményés„nemzetigéniusz”,azaz(alátens)kontextualitásábanfölfogottnem
zetiidentitásközött.Hiszenamikorazújságíró„vitézülharcolómagyarfiúkról”,„huszáros
magyarrohamokrólésrajtaütésekről”,„felsembecsülhetőértékűhaditettről”beszél,vagy
esetleg azzal a fordulattal él, hogy „senki sem engedett a negyvennyolcból”, vagy azt a
címetadjatudósításának,hogy„nincsirgalom,nincskegyelem,magyarokéagyőzelem”–
nos,akkorpontosankielégítiazokatazolvasóivárakozásokat,amelyekahuszadikszázad
banisegyfajtakuruc–labanccsatározáskéntgondoljákelakétnemzetviszonyát.10 Az így 
megkonstruált,biztonságosvilágképbenpontosankidolgozott,évtizedekenésbirodalmak
bukásánkeresztülívelőasportteljesítmény(azaza„magyarvirtus”)nemzettestbeágyazott
ságánakviszonyátmegfogalmazógondolatis:

Feldobogottamagyarszív,kitörtamagyarvirtuséselsöpörtmindengyengeformát,megacé
loztaazizmokatéshaelesettegymagyarfiú,modernAnteuskéntugrottfelújerőtnyerveaz
édes,hazaianyaföldtől.Ésottálltemögöttacsapatmögöttamidrágaközönségünk,amelyik
nekhangjasokszorelakadtanagyszurkolásban,deamelyiknekaggódószereteteaszívlátha
tatlanhullámainközvetítetteazenergiátfiainakszivéhez(Nem ze ti Sport, 1934. ok tó ber 8.).

Azelsőévtizedben„nemcsakasporthegemóniáért,hanemanemzetibecsületértisküz
dő”magyarfutballisták„gyorslerohanások”,„nagyobbtemperamentum”,„bátorság”,„szí
vósság”,„nagyönfeláldozás”révén,„kevésösszjátékkal”,ámdea„sablonokmellőzésével”
játszanak.Velükszembenazosztrákok„kombinációs tartalombangazdagabb,szebbjáté
kot”mutatnak,„gyorsabbakazösszmozgásban”,„mintaszerűvédelemmel”rendelkeznek,
„jobb a rúgóteknikájuk”, jóllehet „kombinációik lassúak”, „a lapos passzokat erőltetik”,
pedig azok elakadnak a budapesti pálya pocsolyáiban. Összességében „finomabb a
teknikájuk, tökéletesebb a tudásuk, de nem visznek annyi lelket a küzdelembe, mint a
magyarok”.Közönségükis„fegyelmezettebb”:imponálóa„németpedantériáravallórend,
pontosságésfegyelmezettség”.Jólérzékelhető,hogyebbenavilágképbenasporttevékeny
ség–ígyataktika,ajátékstílus,sőt,aközönségreakcióiis–közvetlennemzetkarakterológiai
konnotációkkal bírnak.Ugyanakkor bármennyire esszencialista jellegűnek tűnjenek is az
egyes megfogalmazások, ezek csaknem mindig relacionálisan, a másik sajátosságaihoz
képestdefiniáltatnak.11 E vi szo nyí tott ság az ese tek több sé gé ben a szó szo ros ér tel mé ben is 
megfogalmazódik:

Akétcsapaterejétmérlegelve,azosztrákteknikaikvalitásdolgában,amagyartemperamentum
dolgábanállfeletteamásiknak.Azkülönbentapasztalatonalapul,hogyazosztrákokjobban,
mi pedig eredményesebben játszuk a footballt. Egyben azonban lényegesen felettük állunk:
gyorsaságésszivóságdolgában.[…]Akétcsapatjátékahüvisszatükrözőjeakétországfaji
sajátosságainakis.Mignálunkacsapatokjátékaazigaziangolamatőrszellemtőléskaraktertől
vantelitvesmindenagyorsaságésrohanásérvényesülésénalapszik,addigazosztrákcsapatok
anehézkombinációs,alassuelőrehaladásújátékotkultiválják,melytalántartalmasabbésered
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12 Jellemző, hogy más csapatok esetében is milyen erős a nemzetkarakterológiai sztereotípiák szerepe –
melyek a magyarok sajátosságaival szemben definiáltatnak. Svájc játékát jellemezvén a sportlap évtizedeken
keresztülvisszavisszatérazolyanfordulatokhoz,hogy„halálosanpon tos apasszjátékuk”,„pre cí zenjátszanak,de
semgyorsaság,semerőnincsajátékukban”,és„végülismegadjákmagukatamagyarcsatároköt le tes ak ci ó i nak”. 
Németországesetébenvisszatérőfordulatok:„nemcsillogó,dehasz nos stí lus, pre ci zi tás, mintaszerűpasszjáték,
sab lon sze rű játék,semmifurfang,semmiötletesség,semmitalálékonyság,lel kes fá rad ha tat lan ság, in ven ció nél-
kü li szür ke fut ballt játsszák.”„Akülönbség faji sajátosság–mielszántabbanvédjükamagunkkapuját,minta
német,ésazidegenkaputelszántabbantámadjuk”,a„magyarfutballötletekben,egyé ni sé gek bengazdagabb”.A
csehek a futball„tö ké le tes mes ter em be rei”, a ma gya rok a já ték „sze szé lyes mű vé szei”. (Nem ze ti Sport – az én 
kiemeléseim:H.M.)

13Legyünkegyértelműek: a (sport)újságíró–a színészhez, a rádióshangmérnökhöz, a lakberendezőhöz, a
tanárhoz,azorvoshoz,azazbármelyszakemberhezhasonlóan–normálisüzemmódeseténnemigenléphetiáttar
tósanvagyradikálisanelőzetesenkijelöltésversengésrévénelfoglaltpozíciójánakhatárait.Szaktevékenységének
elsődlegescéljaugyanisaz,hogykielégítsefogyasztóicélcsoportjánakszükségleteit.(Mindeztermészetesennem
zárjakiaszükségletekmódosításának,azintézményesülthatárokközötti„alkotószabadságnak”sezáltalacélcso
porttágításának–ill.szűkítésének–lehetőségét.)Egyszerűenfogalmazva:a(sport)újságírónemigenírhatmást,
mintamitolvasóielvárnaktőle.

ményesebb,dekülsőszépségéserődolgábannemvetekszikamijátékunkkal.Bármilyenfur
csánhangzikis,akétországfootballsportjánakegymáshozvalóviszonyátugylehetlegjobban
jellemezni, hogy az osztrákok jobbak, mi meg erősebbek vagyunk (Nem ze ti Sport, 1908. 
november7.).12

Afentijellemzésekalapjánvalószínűsíthető,hogyaszázadelsőévtizedébenamagyarok
inkábba„rúgdésfuss”stílusúerőfocitjátsszák,szembenazosztrákokalkalmaztapiramis
formációval.Ám–mint azt föntebbazMTK példájánmár láttuk– amagyarokgyorsan
tanulnak.Atízesévekbenaratotttizennyolcgyőzelmüksoránjátékukra–ismétakorabeli
Nem ze ti Sport tal szól va – a „vir tu óz, csil lo gó tech ni ka, az öt le tes ség, a szel le mes hely zet-
megoldások,a sziporkázóakciószövés,ahidegvér,a természeteskönnyedség,aművészi
hajlam,agyorsfelfogóképesség,alovagiasság”(!)jellemző,szembena„szívükkeldolgo
zó,nembravúroskodó,szívós,célszerűenjátszó”osztrákok„hihetetlenlelkesedésével”.És
ebbenazesetbennemasportsajtóönkényesmegfogalmazásairólvanszó,13 ha nem ar ról, 
hogyaszázadelsőkétévtizedébenajátékosok,edzőkéssportvezetőkténylegesenelsajá
títjákéstovábbfejlesztikmindazokatatechnikai,taktikaiésszervezésielemeket,amelyek
akorabelifutballtjellemzik.

E sportbéli tanulási folyamatútjavilágosannyomonkövethető.AzMTK ugya nis már 
1911benbritedzőtésjátékosokathozat,amitkétévmúlvaazFTC ismegtesz(Sebes1955:
31).Aztán1914benBrüllAlfrédmeghívásáraBécsbőlazMTKhozérkezikJimmyHogan,
a legendásbrit edző, aki azosztrák fővárosbanHugoMeisl, a leendőosztrák szövetségi
kapitánymeghívásánakköszönhetőentartózkodott,aholsokattanult–mindenekelőttedzés
módszertant. E tény is példaértékűen szemlélteti, hogy nem volna elegendő egyszerűen
szer ke ze ti ha son ló ság ról be szél ni az oszt rák–ma gyar és az MTK–FTC szembenálláskap
csán, hiszen társadalomlélektanilagmindkét derbi közös nevezőre hozható: hátterükben
ugyanaz az asszimilációs elkötelezettségből fakadó túlinvesztíciós késztetettség rejlik. E
pályaívlendületeáltal(is)strukturáltkésztetettséglegfőbbmotiválóerejeacsoportidentitá
sonátszűrt,jövőbeprojektáltnemzetiazonosságtudat.Aprojekciótárgyaegyrésztazasszi
milációsversenyfutásbanaratott,közvetlenültársadalmipozícióra,státuszraéspresztízsre
válthatótörténelmigyőzelem,másrésztaMonarchiánbelüli,harmadrésztpediganemzet
közifutballközösségbenelfoglalt(szimbolikus)uralommegszerzése.
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14Jellemzőamagyarokjátékerejére,hogyaz1911.januári,Svájcelleni0:2eszürichivereségért(amitakora
belisajtóacsapat rendkívüli fáradtságávalmagyarázott–föltételezhetőleg jogosan)ugyanazonévoktóberében
egybudapesti9:0lalvesznekelégtételt.AcsapatkülönbenOroszországot9:0raés12:0ragyőzileMoszkvában,
Norvégiát 6:0raOslóban,Németországot 4:1reMünchenben, Franciaországot 5:1reBudapesten.Az olaszok
ellen1910ben6:1esgyőzelemmelvégződöttmeccsutánaNem ze ti Sport ar ról ér te ke zik, hogy „az ola szok nak 
mégsokatkelltanulniuk”,smíg„játékukmegnemerősödik,addigMagyarországonvalószereplésüksemanyagi,
sem er köl csi si ker rel nem jár hat”.

15AHakoahjátékosai:Fábián,Schener,Grünfeld,Fried,Guttmann,Pollák,Nemes,Häusler,Hess,Eisenhof
fer,Schwarz.(1925.április19.)Közülükmagyarok:Fábián(MTK), Guttmann(Törekvés, MTK), Pollák (Zugló), 
Nemes(FTC), Eisenhoffer(Kispest, FTC) ésSchwarz(FTC).

16Néhánypéldaegykétnevesebbmagyarfocista1919utánipályafutásáról:a„tanárúrként”becézettMTK-s 
Kár oly Je nő a Juventus edzőjelesz.Csapata1926banmegnyeriazolaszbajnokságot,melynekháromvédőjeegy
benavilágbajnokolaszcsapatvédelmétisalkotja.AzFTC-s Payer Imre a hú szas évek ele jén a Wiener AC-ben 
focizik,majdazolaszModena és Torino edzőjeleszazötvenesévekig.Azelsővilágklasszismagyarközépcsatár,
az MTK-s Schaffer Alf réd német,svájci,csehésosztrákcsapatokbanjátszik(aSparta Praha cen te re ként cseh baj-
nokságotisnyer),majdazAS Roma edzője.EisenhofferazOlympique Marseilleben,JenyRudolfSpanyolország
banésPortugáliábanjátszik,majdaportugálSport ing Club edzőjelesz,FoglII.KárolypedigBulgáriábanjátszik,
ill. itt leszedző.AbrünniMakkabiban ját szik Obitz, Weisz, Hajós és Hirzer (Híres), ez utób bi a Juve 1926-os 
bajnokcsapatánakistagja.ABarcelonábanvédPlattkó.

17EtekintetbenpéldaértékűOrth György és Guttmann Béla pályafutása.Orth,mindenidőkegyiklegnagyobb
magyarfutballistájaahúszasévekközepétőlelőbbazFC Messina, utá na az 1. FC Nürnberg, majdazFC Metz  

3. 1920–1945

EtúlinvesztíciónakköszönhetőenaMonarchiaszéthullásánaktörténelmipillanatábanaszféra
szükségleteitmesszemeghaladótudáshalmozódikfölamagyarfutballvilágában.Hiszenha
elfogadjuk,hogyazosztrákokkalszembenelérteredményekegybenazeurópaifutballerővi
szonyokjelzőiis,nemtűnikmegalapozatlannakazakijelentés,hogyatízesévekmásodik
feléreamagyarválogatottleszakontinenslegjobbja(azazavilágharmadiklegerősebbcsa
pataakétbritválogatottatkövetően).Mindeztegyébkéntaválogatotteredményeiteljesmér
ték ben alá tá maszt ják (1. táb lá zat). Azosztrákoktólelszenvedettvereségekenkívül–akikkel
szembenamérleg,emlékszünkrá,ebbenaperiódusbanrendkívülpozitív–mindösszekétszer
kapnakki:Angliától(0:7)ésSvájctól(0:2),miközbenakésőbbieksoránjelentősséválófut
ballnemzetek közül Németországot, Svájcot, Svédországot, Oroszországot, Olaszországot
többszörislegyőzik.14Nemmeglepőtehát,hogyahúszasévekbenóriásikeresletnyilvánul
megamagyar játékosok és edzők iránt.A szívóhatást erősítik ahazai taszítóhatások is.E
helyütt talán elegendő, ha ezek közül először a „trianoni sokknak” nevezhető általános
anómiára utalunk,melynek köszönhetően a „nemzeti tragédia”, ill. annak következményei
(többekközöttasokelveszítettnemzetközifutballmeccs)miattegyidőrecsökkenasportág
szimbolizációsjelentéstartalmainakviszonylagosfontossága.Ehhezjárulajobbratolódóúj
rezsimmanifesztéskormányszintenismegnyilvánulóhivatalosantiszemitizmusa.

Akár törvényszerűnek is tekinthetjük tehát, hogy a húszas évek elején a legkiválóbb,
elsősorbanzsidószármazásúmagyar játékosokésedzőkkülföldönkeresnek(és találnak)ma
guknakmunkát.Legtöbben–kézenfekvőmódon–azakkorBudapestnélkevésbéantisze
mitaBécsbetávoznak.Jelzésértékű,hogyazelsőosztrákprofesszionálisfutballbajnokságot
a Hakoah, abécsizsidócsapatnyeri,melyjórésztBudapestrőlérkezettzsidószármazású
já té ko sok ból áll.15Emellettsokanszerződnekatöbbiközépeurópaifutballországba:Olasz
or szág ba, Cseh szlo vá ki á ba ésSvájcba,16denemelhanyagolhatóaLatinAmerikábakerülők
jelentőségesem.17Ezekazedzőkésjátékosokmeghatározószerepetvállalnakapiramisfor
mációraépülő,ámazttechnikaivirtuozitássalésimprovizatívindividualitássalkiegészítő,
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(17. folyt.) edzője.Eztkövetőenatengerentúlrakerül,aholChilében,MexikóbanésPerubanvezetőcsapatoknál
dolgozik,majdperuiszövetségikapitányislesz.AzFC Porto edzőjekéntakispadonhalmeg1962ben.Guttmann
előbbabécsiHakoahbakerül,onnanBrooklynbaszerződikmégjátékosként,majdmindenidőkegyiklegered
ményesebbedzőjelesz.MagyarországonbajnokságotnyerazÚj pest tel, Uruguayban a Pen~arollal, Ola szor szág ban 
az AC Milannal, Bra zí li á ban a Sa~o Paolo FC-vel, Por tu gá li á ban a Portóval és a Benficával(ezutóbbicsapattal
kétszerBEKgyőzelmetisarat).EmellettőfedezifölEusebiótis.

18Enneksoránatízesévekvégénekkontinentálismagyarhegemóniájaahúszasévekelejénvégetér.Haugyan-
is a ma gyar vá lo ga tott meccse i nek hú szas-har min cas évekbeli ala ku lá sát vesszük szem ügy re (1. táb lá zat), lát ha tó, 
hogy a si ke rek el le né re a ma gya rok szá mos ve re sé get is el köny vel het nek, töb bek kö zött olyan, ak ko ri ban nem 
számottevőjátékerejűcsapattól,mintEgyiptom,Franciaország,Belgium,Jugoszlávia,PortugáliavagySpanyolor
szág.Sjóllehetazosztrákokelleniarányaharmincasévekbenamagyarokszámárakedvező,ahúszasévekben
négymagyargyőzelemmelkilencosztrákállszemben.

ún. „középeurópai játékstílus” elterjesztésében és tökéletesítésében. Mindezért magyar
futballkörökben,legalábbisazidősebbgenerációtagjaiközöttmáigtartjamagátazanézet,
hogy„azegészvilágotmitanítottukmegfocizni”.Természetesentúlzásvolnaaztállítani,
hogyeközépeurópaistílustabudapestiekterjesztettékel.Abudapestiiskolajelentősége
–miképpenapszichoanalízisbenvagyakarmesterképzésben!–ugyanakkortagadhatatlan. 
Alegszerencsésebbtalánúgyfogalmazni,hogyejátékstílusakétháborúközöttiidőszakban
igen intenzív középeurópai futballkapcsolatok, mindenekelőtt az olasz–osztrák–magyar
versengésrévénfejlődik.18
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2. táb lá zat. A Ma gyar or szág–Auszt ria mér kő zé sek né ző szá mai

BécsBudapestÉv BécsBudapestÉv

 1902  500
 1903 700 600
 1904 800 2 000
 1905 6 500 
 1906 3 000 2 000
 1907 7000 3500
 1908 8 000 
 1909 11 000 1 000
  10 000
 1910 11000 7000
 1911 25000 7000
 1912 30 000 15 000
 1913 30 000 20 000
 1914 12 000 5 000
   2 200
 1915 16 000 8 000
  12 000 1 200
 1916 16 000 8 000
  16 000 9 000
 1917 22000 4000
  20 000 12 000
   15 000
 1918 23 000 20 000
   15 000
 1919 40 000 22 000
  27000

 1920 30 000 20 000
 1921  50 000
 1922 40 000 65 000
  30 000
 1923 35 000 50 000
 1924 40 000 45 000
 1925 33 000 50 000
 1926 35 000 40 000
 1927 38000 42000
 1928 33 000 40 000
 1929 32 000 52 000
 1930 20 000 40 000
 1931 32 000 46 000
 1932 28 000 62 000
 1933 40 000 60 000
 1934 33 000 60 000
 1935 32 000 40 000
 1936 32 000 46 000
 1937 17000 45000
Forrás: DénesésRochy1996alapjánvégzettsajátszámítá

sok.
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19Játsszunkegykicsitaszámokkal!1902és1937közöttBécsbenösszesenegymillióharmincháromezren,
Budapesten927ezrennéztékmegakétcsapatmérkőzéseit.1920előttBudapestenösszesen347ezer,Bécsben180
ezernézőláttaatalálkozókat,míg1920utánBudapesten580ezer,Bécsben853ezerembermentkiameccsekre.
Ha e számadatokat egymáshoz arányítjuk, aztmondhatjuk, hogy amonarchiabéliBudapesten csaknemkétszer
akkoravoltameccsekirántiérdeklődés,mintBécsben,mígakétvilágháborúközöttiidőszakbanBécsbenmintegy
másfélszervoltnagyobbazérdeklődés,mintBudapesten(DénesésRochy1996).

20Azosztrák–magyarmégtöbbnyire ígyisa legtöbbnézőtvonzzaBudapesten.Íme,néhányjellemzőadat
(először az évszám, majd a magyar csapat ellenfele, utána pedig a nézőszám következik): 1923: Finnország,
16 000;1924:Lengyelország,7000;1925:Olaszország,20 000;1926:Csehszlovákia,30 000;1927:Jugoszlávia,
12 000;1928:Svájc,20 000;1930:Hollandia,14 000;1932:Olaszország,40 000;1934:Bulgária,10 000;1936:
Írország,15 000;1938:Svájc,10 000;1940:Horvátország,15 000.

Jellemző,hogyebbenazidőszakbanafőközépeurópairiválisok(Csehszlovákia,Svájc,Olaszország)ellenide
genbenvívottmérkőzésekenistöbbnyirenagyobbvoltanézőszám,mintBudapesten(DénesésRochy:1996:8–68).

21Mindkétkupamegrendezésénekötlete(részbenabevételfokozása,részbenamegfelelőterhelésbiztosítása
érdekében)HugoMeisltől,azosztrákszövetségikapitánytólszármazik.AzEurópaKupa(EK)azötnemzetválo
gatottjaiközöttikörmérkőzésekbőlállt,melyneksoránmindkétcsapatkétszertalálkozottatöbbivel,saddigtartott,
mígazösszesmérkőzésresornemkerült. Ígyazelsősorozat1927benkezdődött,s1930banfejeződöttbe.A
KözépeurópaiKupa(KK)éventekerültmegrendezésreazezenországokbajnokságábanelsőésmásodikhelyen
végzettklubcsapatokrészvételével,skiesésesrendszerbenzajlott.

22Jellemzőanemzetközierőviszonyokra,hogyamagyarnemzetitizenegy1927benBudapesten13:1relépi
leafranciaválogatottat,mígugyanebbenazévbenelőbb0:6ot,majd5:3atjátszikazosztrákokellen.Ugyancsak
ebbenazévbenamagyarbajnokságotnyerőFe renc vá ros 6:1relegyőziazangolkupagyőztesBlackburn Roverst, 
majd1928banaKKtismegnyeri(adöntőben7:1realázvaabécsiRapidot).Akövetkezőévbendélamerikai
turnén vesz részt, s – számos győzelmemellett – a kétszeres olimpiai bajnokUruguay válogatottját is sikerül
legyűrnie3:2re.

Figyelemreméltóanézőszámalakulásaisazosztrák–magyarmérkőzéseken(2. táb lá
zat). Nem kíván különösebb kommentárt e szám folyamatos növekedése az első évek
néhányszáznézőjétőlaz1919esnegyvenezresbudapestinézőcsúcsig.Ugyanakkorelgon
dolkodtató,hogymíg1920előttmindenmeccsentöbbanézőBudapesten,mintBécsben,
addig1921tőlezatrendazellenkezőjérefordul.19Természetesenigaz,hogyabécsiHohe
Wartetöbbembertképesbefogadni,mintaHungáriakörútivagyazÜllőiútipálya.Csak
hogyebbenazidőszakbanabudapestipályáktöbbízbennemtelnekmeg,mígBécsbenez
jóval ritkábban fordul elő.20Arról nem is beszélve, hogy egyegy stadion fölépítése, ill.
befogadóképessége önmagában is igen pontosan jelzi egyegy sportág fontosságát.Nem
tűnikmegalapozatlannaktehátúgyfogalmazni,hogyafutballaszázadelsőfelébenfontos
szimbolikuskompenzatórikusfunkcióttöltbemindkétországban.SmígefunkcióaMonar
chiafönnállásaalattarevánsvágyéskisebbségikomplexusokáltalmotiváltMagyarorszá
gonerőteljesebb,addigakétvilágháborúközöttanagyhatalmistátuszátólvégérvényesen
megfosztott,majdazAnschlussutánönállónemzeti identitásában is fenyegetettBécsben
nagyobb.Ezekazadatokaztérzékeltetik,hogyakettősMonarchiafölbomlásaAusztriában
szá mos vo nat ko zás ban ta lán na gyobb tra u mát je len tett, mint Ma gya ror szá gon.

Akétvilágháborúközöttsajátoskölcsönösfüggőségalakulkiaközépeurópaiországok
futballszféráiközött,melyhozzájárulahhoz,hogyezenországokválogatottésklubcsapatai
egymássalrivalizálvafejlődjenek.Ekölcsönhatásfolyamatosságátbiztosítjákazegymásel
lenrendszeresenvívottválogatottésklubtalálkozók,melyek–Európábanelőször–immár
különböző nemzetközi kupasorozatok kiírása révén is intézményesülnek. Ilyen az olasz,
osztrák,magyar,csehéssvájciválogatottakrészvételévelmegrendezettEurópaKupa,vagy
azezenországokklubcsapataiszámáraéventekiírtKözépeurópaiKupa.21Magátólértető
dő:akupagyőztescsapatokjoggaltekinthetőkakontinens,deolykoraviláglegjobbcsapa
tá nak is.22Akorábbi,monarchiabélihárompólusúosztrák–magyar–csehversengésbővülé
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23„Amagyarcsapatafélidőben2:0ravezetett.Külföldisajtóközleményekszerintmáramérkőzéselőtthíre
járt,hogyamagyarcsapat–politikaiokokból–győznihagyjaazolaszokat,eztafeltevéstazonbanKissGyula
szövetségikapitányhatározottanmegcáfolta.Aztaténytazonbannemcáfoltameg,hogyafélidőbenegyesvezetők
szépszóvaligyekezteklefékezniamagyarjátékosokat,hogyarómaistadionavatáson,azakkoripolitikainagysá
gokjelenlétében»nenagyonverjékmegazolaszcsapatot«”(Sebes1955:52).

24Amagyar–németmérkőzésekeredményeiaharmincasésnegyvenesévekben:1930 (Drezda):3:5,1932
(Budapest):2:1,1934(Frankfurt):1:3,1936(Budapest):3:2,1938(Nürnberg)1:1,1939(Budapest):5:1,1940
(Berlin):2:2,(Budapest):2:2,1941(Köln):0:7,1942(Budapest):3:5.

25Jelenvoltakmég:LázárAndorigazságügyminiszter,FabinyiTihamérpénzügyminiszter,WinchklerIstván
kereskedelmiminiszter,BornemiszaGézaiparügyiminiszter,ImrédyBéla,aMagyarNemzetiBankelnöke,Usetty
Béla,azMLSZelnöke,SzubováthyImredr.,aTF igazgatója,valamint többminiszteri tanácsosésállamtitkár,
valamintanémetkövetségdolgozói.

sérőlbeszélhetünktehát,melyneksoránmindinkábbazolaszokjátsszákavezetőszerepet
(amásodikhelyérthatalmasküzdelmetfolytatóosztrákokésmagyarokelőtt).

Haföntebbamagyarokrólaztállítottuk,hogygyorsantanulnak,ugyaneztazolaszokról
méginkábbelmondhatjuk.Ahúszasévekvégétőlkezdődődominanciájukatjólmutatjáka
magyarválogatottellenjátszottmérkőzéseikis.Azangolokonkívülugyanisezazegyetlen
válogatott,mellyelszembenamagyarokmérlegeavizsgált időszakbannegatív(1. táb lá-
zat). Szintehihetetlenülgyorsüteműfejlődésüketjelzi,hogymíg1924benamagyarválo
gatott 7:1re győz ellenük (majd1925benmég2:1re), az utánakövetkezőhuszonöt év
tizenhéttalálkozójaközültizenegyetnyernekazolaszok(hatpedigdöntetlennelvégződik).
Amagyarsajtóbanaz1928as,4:3asolaszgyőzelemmelvégződöttmeccsutánhallatsza
nakugyanolyanhangok,hogy„többmintmásfélszázmagyar játékosés trénerszóródott
szét Itália földjén és tanította, iskolázta éveken át a nagyszerű olasz anyagot” (Nem ze ti 
Sport, 1928.március25.),továbbácélozgatnakarrais,hogyarómaiStadioNazionaleMus
solinijelenlétébenlezajlóavatómérkőzésétátkellettengedniavendéglátóknak.23 Két év vel 
később,aBudapestenaratott5:0ásolaszgyőzelemutánazonbanmárnemlehetmagyaráz
kodni.Ugyanakkorfigyelemreméltó,hogyaNem ze ti Sport –nemmulasztvánel„hódolat
tal” kö szön te ni Mus so li nit, az „olasz új já szü le tés grá nit szob rát” – a nem zet ka rak te ro ló gi át 
nyíltpolitikaiüzenettéalakítja,mondván,hogya„fasisztaszívekerejemegtörteamagyar
tudást”,sa„fiatalfasisztaOlaszországerkölcsiereje,akarása,lendülete,egysége,céltuda
tosnemzetimunkája, tombolónemzetienergiájagyőzött lebennünketnagyszerű roham
mal” (Nem ze ti Sport, 1930. má jus 12.).

Anémet–magyar futballtalálkozóknak iskülönleges jelentőségükvan–mindenekelőtt
azoktagadhatatlanpolitikaikonnotációimiatt.Avizsgáltötvennégyévösszesítettmérlege
ugyanamagyarokszámárakedvező,ámaharmincasévekfolyamánamagyarfölényfoko
zatosanapad,samásodikvilágháborúalattvívotttalálkozóksoránmárnemsikerülgyőzni
anémetekellen(kétmérkőzésdöntetlennel,kettőpediganémeteksikerévelvégződik.24 Túl 
ezeknek a meccseknek a nyilvánvaló politikai jelentéstartalmain (az 1936os budapesti
találkozón például a sok német vendégszurkoló horogkeresztes zászlókat lenget, Horthy
Gömbösminiszterelnök,ifjabbHorthyMiklósésahatalmielitszámostagjánaktársaságá
ban van je len,25 a saj tó bannagyhangsúlytkapGömbösésBornemiszafutballistamúlt ja), a 
németektaktikájánaktálalásaissajátosjelentésmódosulásokonmegykeresztül.Asajtóban
fokozatosanháttérbe szorulnakazokazelemek, amelyekanémetek játékának–nemzeti
karakterkéntisértelmezhető–„gépiességét,szürkeségét,sablonszerűségét,fantáziamentes
precizitását,unalmasságát”hangsúlyozzák,sehelyettazfogalmazódikmeg,hogya„német
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26HaebbenazösszefüggésrendszerbenidézzükakormányszócsőnekistekinthetőNem ze ti Sport bana„célfut
ballról”megfogalmazott„tízparancsolatot”,nemkellkülönösebbenmeglepődnünk,haahátunkonahidegfutkároz:

 „1.Afutballcéljaatestésalélekedzése,ajátékközvetlencéljaazonbanagólszerzése,illetveazellen
félnekmegakadályozásaagólszerzésben.Acélfutballtehátelítélmindenmozdulatot,amelynemkizárólagezt
a célt szol gál ja.

 2.Ajólelrúgottlabdagyorsabbaleggyorsabbjátékosnál.
 3.Mozogjonazegészcsapat!Haleadtadalabdát,fussazakcióvalegyütt,hogyhelyedenlégy,haújra

szükségleszrád!Apasszttársadeléirányítsd,hogyazfutvavehesseátalabdát!
 4.Az ellenfél kapujához előrefelé vezet a legrövidebb út. Minél kevesebb cselezés! Minél gyorsabb

passzolás,amimindigmeredekenelőrevigyeazakciót!
 5.Csatár,azellenfélkapujaelőttnetologass,hanemlőjj,mertlövésbőlleszagól!
 6. Jó hely zet nél nincs jobb hely zet.
 7.Szélekrejátszvalehetréseketnyitniazellenfélvédelmében.
 8.Azösszekötőkcsakaddigsegítenekhátul,amígazellenfélszorongat.Haacsapattámadásbamegyát,

azösszekötőkújracsatárokkáválnak.
 9.Sohasemszabadfedezetlenülhagyniazellenfélelőretoltháromcsatárát,mégakkorsem,hafölényben

vanacsapat.
10.Sajátkapudelőttnepasszolgass,hanemvágdelőrealabdát!”(Nem ze ti Sport, 1935.február3.)

27Jelzésértékű,hogyaz1938asvilágbajnokságdöntőjétOlaszországésMagyarországjátssza.(Avégered
mény: 4:2 Olasz or szág ja vá ra.)

28Klebelsbergígyfoglaljaösszearendszersportpolitikájánaklényegét:
„Trianonbanazt ismegparancsoltáknekünk,hogyhelyezzükhatályonkívül többmintfélszázadosáltalános

védkötelezettségünket,ami vel nem csak ka to nai té ren gyen gí tet tek ben nün ket, ha nem a ne ve lés te rén is. Mert az 
általánostankötelezettségenfelépültnépiskolanevelőmunkájátazáltalánosvédkötelezettségenalapulókatonásko
dásvalósággaltovábbfolytatta,amikoren ge del mes ség re és fe gye lem re ne velt a gya kor la tai val, a tes tet erő sí tet te 
és edzet te. Gondoskodnunkkellarról,hogyaztatestedzőmunkát,amelyetkorábbanazegészférfinépességgela
hadseregvégzett,mostamagyarsportvégezzeel.Ab ban a kü lön le ges hely zet ben te hát, amely be Tri a non kö vet-
kez té ben ke rül tünk, a sport nak még fo ko zot tabb a je len tő sé ge” (Nem ze ti Sport, 1928.december24.–Kiemelések
azeredetiben).

erények, a gyorsaság, keménység, akarat, fegyelmezettség, pontosság nagyszerű alapot
adtak a német futball fejlődéséhez.A középeurópai nemzetekkel való érintkezés révén
pediganémetfutballistákötleteket,rafinériáttanultak,színt,változatosságotvittekagépies
német futballba”,melynek köszönhetően az általuk alkalmazott „WMformáció értelmet
kapottjátékukban”(Nem ze ti Sport, 1936. már ci us 16.).26

Úgyfogalmazhatunktehát,hogyafutballszféraszigorúanvettszakmaiértelembenmind
inkább autonómmá válik ugyan,mivel egyre több, kizárólag a futball világában érvényes
szakmaitudáshalmozódikfölbenne,ámanagypolitikaisigyekszikfölhasználnialegnépsze
rűbbsportáltalgeneráltjelentésésidentifikációstartalmakatasajátlegitimációséspropa
gandacéljaira. Ez az állításKözépEurópát illetően természetesen nem csakOlaszországra
ér vé nyes.27(Abécsifutballugyanmindvégigajobbratolódóosztrákpolitikairendszeregy
fajtabaloldali ellenkultúrájának tekinthető–mint azt a jelenválogatáskét osztrák írása is
tanúsítja–,ennekellenéreahatalmielitottisgátlástalanulkihasználjaafutballkínáltapoliti
kai lehetőségeket.)A „nemzetmentésként” értelmezett kultúrpolitika részekéntműködtetett
élsportMagyarországonisfontospolitikaiideológiaifunkciókkalbír.Amikorahúszasévek
végénBethlenIstvánminiszterelnökmegfogalmazza,hogy„amagyarságfiainaknemcsaka
szellemi,hanematestikultúrafrontjánisazelsősorokbankellharcolniuk!”(Nem ze ti Sport, 
1929.március31.),ésKlebelsbergKunó,anagyhatalmúkultuszminiszterjelentősösszegek
kel támogatja azélsportot (Nem ze ti Sport, 1929. április12.), akkor akormány lényegében
meg te rem ti azt a ked ve ző po li ti kai klí mát, amelybenakiemeltenfontosprofesszionálisfutball
isviszonylagosszabadsággalműködhet–immársajátbelsőlogikájaalapján.28
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29AWMrendszerrőlszámoscikkéskönyvszületik.1936banjelenikmegHolitsÖdönésMamusichMihály
dr.szerkesztésébenaHo gyan fut bal loz zunk? címűkönyv,melybenaszerzőkhíresséváltötpontjukbanfoglalják
összeamagyarlabdarúgásfejlődéseszempontjábóllegfontosabbteendőket:

1.Átkellalakítanijátékunkatamodernfutballkövetelményeinekmegfelelően.Elkellvetnimindenfölösleges
sallangot,amiarégiközépeurópaistílusbólmaradtránk.Gyorsabbá,egyszerűbbé,előretörőbbé,céltudatosabbá,
energikusabbá,eredményesebbékelltenniajátékunkat.Demegkellőrizniarégiiskolábólrafináltcsatárakcióin
kat,lapospasszjátékunkatésötleteshúzásainkat.

2.Revízióalákellvennünkazegyesjátékosokszerepétamodernfutballkövetelményeiszerint.
3.Tanulmányoznunkkellataktikaiformációkat,mindavédekezésben,mindatámadásban.
4.Tökéletesítenikellajátékosokkondicionálásáravonatkozóismereteinket,éstechnikaifelkészültségünketa

modernfutballkívánalmaihozkellhozzáidomítani.
5.Mindezekkeresztülvitelére szakképzett edzőkrevan szükségünk,olyanokra, akika főváros futballsportja

mellettavidéksportjánakfejlesztésévelisfoglalkoznak.

Eklímánakisköszönhető,hogyaz1927benmegalakultEdzőkTestületeegyreintenzí
vebb szakmai viták színhelyévé válhat. Önmagában az a tény, hogy egy ilyen fórum is
segíthetiaszaktudáskikristályosodását,aprofesszionalizációfontosmutatója.Eszakmai
fórumnakisköszönhető,hogyaharmincasévekbenaválogatottedzéseibenmegjelenneka
tervszerűségreutalójelek,satechnikaielemekmellettajátékosoktólmindinkábbelvárják
azerőnlétiéstaktikaiképzettségetis.1938tólazMLSZmegszerveziaprofikrendszeres
sportorvosiellenőrzését,sőt,idővelkialakulnakegymástóljólelkülöníthetőedzőiiskolák
is. Schaffer Alf réd példáulkülönösenfigyelataktikaoktatására,Tóth (Po tya) Ist ván a lab-
darúgókfölkészítésébenrendszeresenalkalmazzaatornátésazatlétikát,serőnlétiedzése
ket is vé gez tet, Ré vész Bé la nagyhangsúlyt helyez a csapatrészekmunkájára,Feldmann 
Gyu la pedig a játékosság révén próbálmeg sikereket elérni: a tornagyakorlatok közé is
játékokat iktat.ATestületáltal szervezett rendszereselőadásoksoránkétpártra szakada
magyaredzőtársadalom.Azegyikahagyományosközépeurópaipiramisrendszerhíve,míg
a másika„célfutball”,azazaWMformációmellettérvel(Sebes1955:84–91).29 A negy ve-
nesévekreviszonylagoskonszenzusalakulkiakéttáborképviselőiközött,amitSchafferígy
fogalmazmeg:„NemvagyokteljesmértékbenhíveaWMrendszernek,desokolyantulaj
donságavan,amitelőnyösenalkalmazhatunkamagyarjátékosoknál”(idéziSebes1955:89).

AchapmaniWMrendszermegjelenésetehátnemériváratlanulaközépeurópaicsapa
to kat. Vittorio Pozzo,azolaszkapitánykidolgozzaabiztonságosvédekezéstszolgálóca te-
nacciorendszert,aközéppályásMeazza–Ferraripárosjátékarévénőisfölértékeliapálya
közepét,továbbáhárom,rendkívülgyorscsatártalkalmaz.Etaktikávalnyeriskétvilágbaj
nokságotéskétolimpiát.HugoMeisl,ahúszasharmincasévekosztrákcsodacsapatának,a
„Wun der mann schaft nak” az edzője a Pozzoféle taktika ellenében tökéletesíti a sajátját,
tudatosanlelassítjaazolasztámadójátékot,kidolgozzaatámadófedezetektevékenységkö
rét,acsapatjátékábabeépítiatervezettimprovizációt,továbbáfejlesztiajátékosoktechni
kájátésazedzésmódszertant.Tóth(Potya)István,akorszakmagyarválogatottjánaklegje
lentősebbedzőjepedig,Meisl edzésmódszertanát ésSchaffer szintéziskereső álláspontját
átvéve, s mindvégig nagy hangsúlyt helyezve az egyéni virtuozitásra, elsősorban e két
válogatotthozképestpróbáljakialakítaniamagyarnemzetitizenegyjátékát.Elképzeléseit
azEdzőkTestületébenisigyekszik–többkevesebbsikerrel–érvényesíteni.
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30Márvoltszóarról,milyenhatástgyakoroltakkülföldönaszázadfolyamánamagyarjátékosokésedzők.
Legyenszabadehelyütt emlékeztetni arra is,hogyCsanádiötvenesévekközepénmegjelent, csaknemhatszáz
oldalas(!)futballtankönyve(melynekjelentőségeamaganemébenolyan,mintaWohltemperiertes Klaviernak a 
zongorairodalomfejlődésében,azaz,finomanfogalmazvaiskorszakalkotó)ahetvenesévekigafutballedzőkbib
liájaazegészvilágon(Csanádi1960).Jellemző,hogy1960as,harmadik(!)magyarkiadásánakbevezetőjébena
szerzőnémibüszkeálszerénységgela„magyarlabdarúgásnemzetközitekintélyének”mutatójakéntemlítheti,hogy
könyve1959végéighatidegennyelvenjelentmeg.DecsaknemehhezmérhetőfontosságúBukoviéktankönyve
is(BukoviésCsaknády1954).

31Egypélda,SzepesiGyörgyvisszaemlékezéséből:
„FarkasMihályhozatábornokikarbármelytagjacsakelőzetesengedéllyeljuthatottbe,éserrenéhanapokig

kellettvárni.PuskásÖcsitelefonált,akárkétpercenbelülottvoltanagyhatalmúhonvédelmiminiszternél.1953
ban a római diadal után aHármashatárhegyen ünnepeltük Puskás ötvenedik válogatottságát. Erre Farkas egy
nagyon szép, huszonnégy személyes étkészletet vásároltatott a magyar válogatott kapitánya számára, amelyet
ünnepibeszédkíséretébenadottátneki,fehérasztalmellett.Természetesen,Öcsivalamivelviszonozniszerette
volna,tudtaelőre,hogyjönazajándékésőiselőkészítettegykismeglepetést,rövidbeszédetvágottki,majdaz 

4. 1945 után

Tudjuk:anegyvenesévekvégétől,akommunistahatalomátvételkövetkeztébenatársada
lom szinte valamennyi szférájában brutális mértékű és sebességű átalakulások zajlanak
Magyarországon.Ennekismeretébennemlehetkellőképpenhangsúlyozni:afutballvilágá
bannincsenekdrámaitörések,akorábbiműködésmódfolyamatosságatöbbékevésbébiz
tosíttatik.Kétségtelen,ebbenaszférábanismegtörténikarendszerváltás,deezlényegében
azonszakemberekvezetésévelzajlik,akikkorábbanismeghatározószerepetjátszottak.A
Bukovi Már ton, Csa ná di Ár pád, Se bes Gusz táv vagy Guttmann Bé la kaliberűedzőkmun
kájábanévtizedekszaktudásahalmozódikföl:30

Nos,akiazthiszi,hogyközelhatvanéveslabdarúgókultúránkésamainagyszerűeredményeink
közöttnincsösszefüggés,azsúlyosantéved.Domonkos,ZsákésPlattkóutánSzabóésHádamár
aDomonkoséktudásávalgyarapodvavédtekapuját,sGrosicskifutásaibanlehetetlenmegnem
látniSzabókirohanásait,sőtmezőnybelifejeseit.Ígyvégiglehetneelemezniaposztokategészen
abalszélsőig.Ugyanilyenfontosazatényezőis,hogymikénthatlegjobbjainkjátékaazifjúság
ra.Akik valaha futballoztak, vagymégma is játszanak, átestek egy olyan ifjúkoron, amikor
valamelyikjátékosideáljukatigyekeztekutánozni.Shamajátszanak,sok szor nem is tu da to san 
(azénkiemelésem–H.M.),igyekeznekúgylevennialabdát,ahogyPuskásszokta,talppalúgy
visszahúzni,ahogyHidegkuti szoktaés fejelniúgy,ahogyKocsis szokott.Ha tehátamagyar
labdarúgásmaisikereirőlbeszélünk,helyes,havisszavezetjükaszálakatamúltba(Sebes1955:
101).

Ugyanakkorafölhalmozódottszaktudásnemtermelődhetettvolnakiafölvázolttársada
lomtörténetielőzmények,valamintapolitikaiváltozásokattúlélő,mélybendolgozódiszpo
zíciókújratermelődésenélkül.Azaranycsapatsikereitazismagyarázza,hogyafutballszfé
raállamosíttatikugyan,satotalitáriusrendszerfüggőségiviszonyaiideisbehatolnak,ám
–minttudjuk–ameghatározószereplőkinformálisanrendkívüliszabadságjogokatélvez
nek: a kom mu nis ta ha ta lom bi zo nyos mér té kig to le rál ja a mik ro struk tú ra ha tal mi lo gi ká ját. 
Haszabadígyfogalmazni:lemondaprivilegizáltakéletvilágánaktotálisgyarmatosításáról,
slehetővéteszi,hogyajátékosokegymásközöttfönntartsákésműködtessékanagyvárosi
prolivagánybandakultúraszámoselemét.Azaz:ahatalmieliteltűri,hogyPuskásnecsu
páncsapatkapitány,hanembandavezérislegyen.Vagyhaígyjobbantetszik:abandavezért
teszikmegcsapatkapitánynak.

Azötvenesévekbenésaztkövetőenisszámosanekdotakeringafocistákprivilégiuma
iróléspolitikaicsínytevéseiről.31Eprivilégiumokegyiklegfontosabbika,hogyapolitikai
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(31. folyt.) asztalalányúlt,felemeltegyezüstserlegetésviszonzásulátnyújtottaFarkasMihálynak.Ahonvédelmi
miniszterfelálltésszokottmódjánhebegvehabogvaelkezdtemondani,hogyőeztnemérdemlimeg,őnemfut
ballista,őnemtettsemmit.Puskásegyideighallgatta,hallgatta,aztántürelmétveszítveígyszólt:Tegyecsakel,
öreg, sose tudja,mikor jönezmagának jól.–Kérem,kimertevolnaeztmondaniFarkasMihálynakabbanaz
időben?CsakisPuskásÖcsi,aki–ezekszerinttehát–bármitmegtehetett”(Surányi1982:64).

32„SohanemfelejtemelaztazértekezletetaNewYorkkávéházban–meséliGrosics.–FarkasMihály is
megjelent.Nemvéletlenül.Acsapatkérte,hogyjöjjönösszevelünk.»Szeretnénkakívánságunkatelőterjeszteni«
–ezvoltakérelmünkmottója.Azelőadóperszeénvoltam.»Kérésünkazállamvezetőifelé:szeretnénk,haren
deznék a státusunkat, a jövedelmünket, hogy a jövőben ne kelljen harisnyák és egyéb árucikkek vásárlásából
kiegészíteniafizetésünket.Mimagunkisérezzük,hogyodakintkülföldönnemjópropagandaazországnakaz,ha
ismertlabdarúgóinepperekkeltárgyalnak,kurrensáruktömegéthozzákátahatáron.Nemkelleneeztnekünkcsi
nálni,haidehazamegfelelőmértékbenmegkapnánkajuttatásunkat.«Farkasletorkolt.Nemtémaez–mondta.Mi
nemtudjukhivatalospénzzelmegfizetnimagukat.Ütközneelveinkkel.Amígmiittvagyunk,addigmagukcsak
csináljákígytovább.Nemmondta,debennevoltahangsúlyában:»amígeredményekvannak«,addighozzukcsak
beazokatazárukat.[…]Ezekamihírhedtcsempészéseinkegyébkéntsohanemvoltakveszélytelenek,ezeknem
fesztelen, idegességtőlmentes akciókvoltak!A svájcivilágbajnokságelőtt, a fénykorunkban semvoltakazok!
Amikorközeledtünkahatárfelé,akárhogyaniselvicceltükadolgot,akárhogyaniseltereltükafigyelmet,azért
mindigszorongtunk.MégÖcsiisizgult!Mégalegnagyobbgyőzelmekidejénis!Mertnekünkmindigcsakegy
kézmozdulatjelezte,hogy»mostlehet«.Nempapír,aláírás,pecsétbiztosítottminket.Sohanemtudtuk,hogymed
diglehet.Méghamindenolyanrendezettnektűntis”(Bocsák1986:20–21).

33„Énakkorugyanúgy,mintatöbbiek,csempészésből,mondhatnámbecstelendologbóléltem,deerreazok
szólítottakfelvagyadtakengedélyt,akikmásokatugyanezértelítéltek.Nekemaztmondták:nincspénzarra,hogy
kifizessünktéged,dejóljátszottál,eriggy,vásárolj,aztánhozzbenyugodtanmindent.Depalinemvoltam.Mert
tudtam,hogyugyanazok,akikvásárolniküldenek,haahelyzetúgyhozza,akárrámismutathatnak:ittaCzibor,
ittvanezésez,eztmindőhozta.AzaranycsapatbanakkoribancsakKocsistésengemnemkaptakelsohasem.
Amikormindenkikihallgatásrajárt,miakkorismegúsztukadolgokat.[…]Voltannyieszem,hogycsakrendőrök
nekéskatonáknakárultam.Majdbolondoklesznekbelekeverniengemazok,akikavizsgálatotfolytatják,amikor
őkisnálamvesznek!”(Bocsák1983:91).

34 „Szerettemkártyázni, szerettembiliárdozni, kijártam a lóversenyre, de ezt énmármindPesten vettem
magamra.AkkorhoztamMaxFactorrúzstnyugatról,amiMagyarországonnemvoltkapható,afeleségemrészé
re is, meg eladásra is, és ő kifestette a száját, fiatalasszony volt” (Sándor Csikar visszaemlékezéséből, lásd
Surányi1982:211).

Az öreg Cziborról:
„Márnemdolgozik.Reggelfelkel,olvas,hosszúórákatolvas,azutánlemegyvalamelyikkávéházba,étterem

be,bárba–teljesenmindegy:ősajátosgyűjtőszóvalkocsmáknakneveziőket– iszikegypohársörtés játszani
kezd.Négyötszázpesetátbeválthuszonötösökreésa játékautomatábadobáljaőket.Afélkezűrablónakcsúfolt
készülékbe[…].Haelfogyottazaprója,elköszönéstovábbmegyegymásikkocsmába.Ittisiszikegypohárral,itt
is vált és dobálni kezd.Vagy dominózik, hangos, izgága spanyolok között. És ezzelmár el isment a nap…”
(Bocsák 1983: 23).

35„Szegénysorsúproletárgyerekvoltam,apámrakodómunkásvolt[…]azutcánnevelkedtem.[…]Reggeltől 

vezetőkszemethunynakafocistákcsempészkedésefölött.32Ennekkövetkeztébenperszea
játékosokkiszolgáltatottakká is válnak, hiszenbármelyik pillanatbanki vannak téve egy
esetlegesmegtorlásnak–seztpontosantudják.33 Fi gye lem re mél tó – s ezt akár a kom mu-
nistapártdisz po zí ció-al kí mi á já nak zsenialitásakéntisfölfoghatjuk–,hogyasef te lés le he-
tőségénekbiztosításarévénolyantevékenységetkínálnakafutballistákszámára,amelyre
azokhabituálisanprediszponáltak.Esajátos,budapestiprolivagánykultúrábanugyanisa
trükkök,illegálisésféllegálismegnyilvánulások,azazabuhera és a sim li, a ka va rás és a 
szívatás,azátverésésazugratásaférfivirtusévtizedeksoránkikristályosodott,par excel-
lencemegnyilvánulásiformái.Ilyenértelembentehátaseftugyanazondiszpozíciórésze,
melyazaranycsapat játékosait arra iskészteti,hogyacsatárokvicc ver seny re hív ják ki a 
védőket(Rejtő1966:56),vagyhogykártyázással,lóversenyezéssel,biliárdozássaltöltsék
szabadidejüket.34 E kul tú rá ban a gyer mek ko ri lab da lo pás35 nem annyi ra a sze gény ség, mint 
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(35. folyt.) estig, amíg lenemkellett feküdni, kint játszottamés futballoztam.Elkezdődött a rongylabdával és
amikorsikerültastrandonazakkoriúgynevezettgazdagabbgyerekektőlellopniegygumilabdát,merthaelgurult,
fölkaptuk,elszaladtunk,akkorazünnepvoltésarranagyonvigyáztunk”(SándorCsikarvisszaemlékezéséből,lásd
Surányi1982:210).

36„EzerkilencszázötvennégybenittvoltamTatánüzletvezetőaKisfüttyösnevűitalboltban.[…]Énazedző
táborbólismertemazösszesjátékost,[…]megmondomőszintén,gyakranjártakide.Volt,amelyikpálinkát,volt,
amelyikkisfröccsöt,volt,amelyiknagyfröccsöt,amelyikháromdecit,szóvalittfogyasztottakeléggyakran,úgy
hogymegisvoltaterv”(TóthJenőtataikocsmárosvisszaemlékezése,lásdSurányi1982:127).

„Öcsiegyébkéntnemvéletlenülénekeltelemezreis:»Nótáskedvűvoltazapám«.[…]Persze,amikorvégre
hazalátogatottésalegjobbborokkalkínálták,mindenholsörtkért,lehetőlegKőbányait”(Hámori1982:22).

37Ebbőlaszempontbóligenfigyelemreméltóakazelődökrőlföljegyzettanekdotákis.Példáulaz,hogyőkis
kártyázással,piálással„ütöttékagyonszabadidejüket”(Bolgár1987:45).Sőt,hogymárSchlosserékiscsempész
tek(KőésTörök1988:221),shogyakártyázássoránacsalássemvoltidegentőlük,hiszenSárosidr.tükörelőtt
foglalthelyet,hogypartnereonnanláthassaazőlapjait(Sárosi1989:29).

38„SokjódolgottanultamFrontzDömétől,talánmégtöbbet–főkéntcsapatszervezésterénésapszichológi
aimódszerekalkalmazásában–SchafferAlfrédtól. […]Végiggondoltam,hogyanisvégeztékfeladatukatolyan
kiválóedzők,csapatszervezők,akikrőlsokmindenttudtam,hallottam,olvastam,demagamnemtartoztamjátéko
saikközé.IlyenvoltelsősorbanJimmyHogan,azMTKaranycsapatánakangolmesteredzője,azutánTóth(Potya)
István,azelsőmodern,egyéniségekrealkalmazottmagyaredzésmódszerkialakítója,VittorioPozzo,azolasz,és
HugoMeisl,azosztráklabdarúgásnaggyátevője”(Sebes1981:119).

39Azönmagát„csendes,szorgalmas”emberkéntjellemző,Scharenpeck Gusztávkéntsvábkispolgáricsaládba
született,eredetilegFradidrukkerSebesírjamagáról:

„MiaVásártéren,vagyahogyakkormégnevezték,aHallerontöltöttükmindenszabadidőnket.[…]Avál
tozatosság kedvéért „kiegészítő sportolást” is folytattunk. Esténként aVásár tér vagy egyegy háztömb körül
köröztünk,egymássalversenyezve.Anyolctízévesfiúkkétháromkilométertfutottak,teljeserővel.[…]Mintha

in kább az élel mes ség és ügyes ség je le, a pi á lás pedigamindennapiéletvitelnélkülözhetet
len tar to zé ka.36 Meg koc káz tat ha tó: a ma gyar vá rosi mun kás kul tú ra ezen habituális össze te-
vőinekiskomolyszerepükvanamagyarfutballtaktikaiésjátékstílusbelitradícióinakala
ku lá sá ban.37

Ámmígajátékosokkülönlegesszabadságjogokkalrendelkeznek,addigazedzőksokkal
inkább arra kényszerülnek, hogy együttműködjenek a hatalmi elittel. Sebes Gusztáv, a
magyarnemzetitizenegybaloldalimúltúszövetségikapitányaegybenasportszféracentrá
lis pozícióját is elfoglalja. Előbb ő a szakszervezetek sportosztályának vezetője,majd a
MagyarOlimpiaiBizottságelnöke,későbbaminiszteriálisszintűOrszágosTestnevelésiés
Sportbizottságelnökhelyettese.Ebbőlapozícióbólmindeneszközrendelkezéséreáll,hogy
fölülről, „tervgazdaságszerűen”necsupánamagyarválogatott futballcsapatot, hanemaz
egész sportszférát irányítsa. Beszámolóra kötelezheti az első osztályú labdarúgóklubok
edzőit,értekezletekethívhatössze,csapatkoncentrációkatjavasolhat(mellékesenMeislreés
Pozzóra is hi vat koz va38), segyúttalmegszervezhetiazedzőbizottságmunkáját, tervszerű
elemeketépítveazedzésrendszerbe(teljesítménymérés,játékosértekezletek,sportorvosés
pszichológiaieszközökalkalmazása)(Sebes1981:104–125).

Mindazonáltal SebesGusztáv nembáb, aki szolgalelkű célracionalitással teljesítené a
hatalmiközpontelvárásait.Kétségtelen,tisztábanvanazzal,hogyatervszerűségésaren
delkezéséreálló,nemutolsósorbanajátékosoktudásábólszármazóerőforrásokkoncentrá
ciójanélkülözhetetlenasportsikerekhez.Ugyanakkoramittesz,aztalegjobbmeggyőződé
séből teszi. Szövetségi kapitányként követett céljai ugyanis összhangban állnak a szülői
házbólhozottönfegyelemmel,küzdőképességgel,tervszerűséggel,aszkézisrevalóhajlam
mal,azazafölfeléirányulómobilitástönkorlátozásrévénelérniszándékozósvábkispolgá
ri éthosszal.39Másképpenfogalmazva:azötvenesévekMagyarországánahatalomlogikája
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(39. folyt.) ösztönösenmegéreztükvolna,hogyezekafutóversenyeknagymértékbenfejlesztikalabdarúgásban
nélkülözhetetlenállóképességet,azerőnlétet,azakaraterőt.[…]Afutballnálamnemegzisztenciátjelentett.Határ
talan szeretetem a játék iránt szigorúan sportszerű életre serkentett.Tudtam, csak így tudok bekerülni állandó
játékoskéntacsapatba,ésígytudomhelyemetottmegtartani.Magammalszembenszigorúkritikusvoltam,minden
mérkőzésutánelemeztemjátékomat,igyekeztemfölfedeznigyöngéimetésazedzésekenkorrigálnihiányosságai
mat.Nagyonnagysúlythelyeztemfizikaierőnlétemre.Kerültemazokataszórakozóhelyeket,amelyekfizikaivagy
idegi fáradsággal jártak.Tudtam,hogy jobberőnléttel,küzdőképességgelanálamnálnagyobb tudású játékosok
fölétudokkerülni”(Sebes1981:11,74–75).

40„Négyhéttelazolimpiai játékokkezdeteelőttVarsóban,a lengyelválogatottellenmérkőztünk.Énnem
utaztam,gondolván,hogyolimpiaelőttnemhagyhatomittatöbbisportágat.[…]Utazáselőttátadtamegylevelet
Mándinak[azakkoriszövetségiedzőnek–H.M.],hogycsakazöltözőbenbontsákföl.Nemtudták,nemissejtet
ték,deénsem,hogyezalevélegyharmincévesjátékostindítelavilághírútján.[…]Ezpedigígyhangzott:»nem
Palotás,hanemHidegkutiacenter«.Palotásmárszerelésbenállt,Hidegkutipediganézőtérenvoltekkor”(Sebes
1981: 148).

41„Atavasziszezonvégénmégegynehéz,válogatottmérkőzésünkvolt,Stockholmban.[…]Aztatizenegy
fiútvettemszámításba,akikOlaszországbansikerrevittékszíneinket.Sándortszerettemvolnamégbeállítani.[…]
Nem szóltam senkinek, csakBozsikotmegkértem, aki szobatársa volt Sándornak, figyeljemeg, hogyan alszik
SándorCsikar,elégnyugodte?MásnapBozsikje len tet te (azénkiemelésem–H.M.),hogyKarcsijól,nyugodtan
aludt.Határoztam:Sándorajobbszélső!Decsakazöltözőbenmondtammeg”(Sebes1981:205).

ugyan lehetővé teszi,hogyazelitfutball szférájábanne történjékmegazéletvilág totális
gyarmatosítása,ugyanakkornemmondleadisz po zí ci ók be ke be le zé sé ről, az az ar ról, hogy 
akulcsfigurákotthonrólhozottviselkedésiésértékmintáitarendszerműködésénekrészévé
tegye.Véleményemszerintalapvetőenebekebelezésimechanizmussikerénekköszönhető,
hogyamagyarlabdarúgóválogatott,astratégiaielemkéntintegrálttervezettimprovizáció
révén,képesaszabadságelemeitisaszigorúanmegtervezettfutballtaktikábaépíteni.

Ámazaranycsapatbriliánsteljesítményenemcsaka„mindenkieszéntúljáró,nagypofá
júvárosiprolivagány”beállítódásésazaszketikuskispolgáriéthosztervgazdaságbaillesz
tett sajátos szintézisének köszönhető. Bármilyen különösen hangozzék is, a sikerekben
szerepetjátszhatottazakons pi rá ci ós klí ma is,melyazötvenesévekelsőfelébenajátéko
sokatésazedzőketfolyamatosanakörnyezet(ésennélfogva,természetesen,amindenkori
ellenfél) kijátszására, megtévesztésére késztette. Nem lehet nem észrevenni ugyanis a
lényegiazonosságotakommunistapártkongresszusontisztiegyenruhábanparádézóPuskás,
akommunistavezetőknőügyeikapcsánösszekacsintófocistákésszakvezetők,a(sohasem
tudható,mennyire beavatott) vámosok elől a szaj rét biztonságimegfontolásokból elrejtő
játékosok,aszokatlancsapatösszeállítástésfölállástaválogatottmeccskezdeteelőtt tíz
perccelzártborítékbanközlőSebesGusztáv,40azegymástazedzőtitkosszempontjaialap
jánmegfigyelőjátékosok,41valamintajobbszélenjátszóbalszélső,avédőtjátszókapus,a
hátravontközépcsatárésatudatosanváltogatottformációkközött.Igen,bármilyenkülönö
senhangozzékis,arendszerműködésébeintegrálthagyománymellettatotalitarianizmus
min den na pi szür re a li tá sa isszükségeltetettahhoz,hogyavilágakkorilegjobbfutballcsapa
taéppenMagyarországonszülessékmeg,éssikertsikerrehalmozzon.
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